
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARÁ BOLESLAV znovuobjevená 
 

Starou Boleslav jako místo hrdinné smrti českého panujícího knížete svatého Václava a místo 
uchovávání a uctívání Palladia země české se nikdy nikomu nepodařilo vymazat z mapy, přestože tady 
takové snahy během husitských válek i Třicetileté války rozhodně byly. Věřím, že přichází čas nejen 
velké obnovy tohoto nejstaršího českého potního místa, ale přímo jeho znovuobjevení jako místa 
duchovní obrody našeho českého národa.  

Neusilujme jen o velmi potřebnou opravu staroboleslavských bazilik, i když i to je velmi naléhavé 
a potřebné, ale především o to, aby se Stará Boleslav pro český národ stala symbolem nové 
smysluplné budoucnosti. Pro tuto budoucnost dokázal právě ve Staré Boleslavi svatý Václav obětovat 
svůj pozemský život. Celému českému národu se stal znamením Kristových slov, že semeno musí být 
zaseto do země a odumřít, aby mohlo přinést přebohatý mnohonásobný užitek, a to nejen v čase 
přítomném, ale především budoucím.  

Žijeme v době, která si znovu a znovu potřebuje připomínat pro české národní dějiny 
staroboleslavský svatováclavský odkaz. Odkaz smyslu životní oběti, která není jen okamžitou prohrou, 
ale jejíž výsledné ovoce je možné u nás ve Staré Boleslav nacházet a plodně trhat i po staletích. A jaké 
že toto staroboleslavské svatováclavské ovoce vlastně je? Jsem přesvědčen, že dokáže člověku 
přinášet útěchu a povzbuzení do dalších dnů jeho žití, přestože se zdá, že z okamžitého lidského 
pohledu jsou dosavadní žité hodnoty v totálních troskách a rýsuje se neradostná životní realita.  

A co vlastně teď bude dál? Domnívám se, že jakékoli poutní místo a naše Stará Boleslav 
především má úžasné poslání nejen poutníka rozradostnit a obohatit krásou historických staveb, ale 
především mu nabídnout duchovní a duševní povzbuzení a občerstvení na další cestu životem. 
Počítám s tím, že k nám do Staré Boleslavi budou přicházet jednak ti, kdo zde budou toužit svá životní 
zklamání a prohry odložit, a jednak ti, kdo budou ochotni po vzoru svatého knížete Václava spolu 
s Pánem Ježíšem Kristem spoluvykupovat a obnovovat tento náš český svět.  

Snažme se tedy znovuobjevit ono tajemství staroboleslavského poutního místa, které tolik 
oslovovalo naše předky. Proto k nám do Staré Boleslavi tak rádi putovali. Staroboleslavská studnice 
Boží lásky, milosti, odpuštění, smíření a nalezení nové životní rovnováhy rozhodně nevyschla. 
Přicházejme a s radostí čerpejme! Objevme tento pramen nejen pro sebe, ale i pro celý náš český 
národ! Pohledem do dob minulých, poctivým prožíváním naší současné reality a radostným 
očekáváním toho, co ve Staré Boleslavi můžeme objevit a co si zde na tomto památném místě našeho 
českého národa můžeme vyprosit! 
 

P. Libor Bulín 

Z Á Ř Í  2 0 1 6   
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OČEKÁVANÉ   UDÁLOSTI   MĚSÍCE   ZÁŘÍ 
 

Národní svatováclavská pouť  

ÚTERÝ 27. ZÁŘÍ 
 17:30 ......... mše svatá a vigilie v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice 

sv. Václava 

 18:30 ......... přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem pod zámkem, 
průvod do Staré Boleslavi  

 18:50 ......... uvítání relikvie ve Staré Boleslavi 
 19:00 ......... Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice sv. Václava 
 

STŘEDA 28. ZÁŘÍ, SLAVNOST SV. VÁCLAVA, DEN ČESKÉ STÁTNOSTI 
 6:30 ......... Anděl Páně, modlitba se čtením v bazilice sv. Václava 

 7:00 ......... latinská mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice 
sv. Václava, ranní chvály 

 8:30 ......... mše sv. v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava 
 10:00 ..........poutní mše sv. na Mariánském náměstí 

  (hlavní celebrant Mons. Vojtěch Cikrle; kazatel Joachim kardinál Meisner, arcibiskup Kolína nad Rýnem) 
 13:00 ..........prohlídka baziliky sv. Václava 
 14:00  .........modlitba za národ u Palladia země české v chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
 15:00 ..........prohlídka baziliky sv. Václava 

 16:50 ..........rozloučení s relikvií sv. Václava v bazilice sv. Václava 

 17:00 ..........mše svatá v bazilice sv. Václava 

 17:00 ..........Svatováclavský chrámový koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie 

 

Staroboleslavské chrámy budou otevřeny po celý sváteční den do 19:00 hodin. V kryptě baziliky 
svatého Václava budou vystaveny svatováclavské relikvie. Poutníci mohou přijmout svátost smíření 
v bazilice svatého Václava dopoledne a v chrámu Nanebevzetí Panny Marie během celého dne. 

Vyzýváme a prosíme všechny, kteří mohou pomoci při organizačním zajištění průběhu poutní 
slavnosti, aby se včas (tedy co nejdříve) přihlásili panu Robertu Pechovi nebo P. Liboru Bulínovi. 
 

Z liturgického kalendáře 
 3. 9. .... /sobota/ ...... Památka Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele 

církve 
 8. 9. .... /čtvrtek/ ...... Svátek Narození Panny Marie 
 13. 9. .... /úterý/ ......... Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele 

církve 
 14. 9. .... /středa/ ....... Svátek Povýšení svatého kříže 
 15. 9. .... /čtvrtek/ ...... Památka Panny Marie Bolestné 
 16. 9. .... /pátek/ ........ Památka Sv. Ludmily, mučednice 
 20. 9. .... /úterý/ ......... Památka Sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla 

Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků  
 21. 9. .... /středa/ ....... Svátek Sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
 23. 9. .... /pátek/ ........ Památka Sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
 26. 9. .... /pondělí/ ..... Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 
 27. 9. .... /úterý/ ......... Památka Sv. Vincence z Pauly, kněze a zakladatele 

řádu (v Charitním domově slavnost) 
 28. 9. .... /středa/ ....... Slavnost Sv. Václava, mučedníka, hlavního 

patrona českého národa 
 29. 9. .... /čtvrtek/ ...... Svátek Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, 

archandělů 
 30. 9. .... /pátek/ ........ Památka Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
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OHLÉDNUTÍ 
 
S velkou radostí můžeme konstatovat, že i z naší farnosti putovali účastníci letošních 

Světových dnů mládeže (SDM). Jednou z poutnic byla i sestra Romana. Poprosili jsme ji 

v této souvislosti o krátký rozhovor. 

 
Co Vás vedlo k tomu, že jste se vydala na SDM? 

Už při vyhlášení místa konání Světových dnů mládeže jsem si řekla, že je to velká 
příležitost a možnost účastnit se jich. Vedle služby v Charitním domově se věnuji i dětem 
a mladým, takže cesta do Krakova byla tak trochu „pracovní“ cestou ;-). 

 

Kolik lidí ze Staré Boleslavi na SDM cestovalo, jak jste se tam dopravili a jaká byla cesta? 
Na SDM jsme se přihlásili z farnosti 2 sestry (já a s. Jana Pavla) a čtyři mladí. Cestovali jsme 

s pražskou Arcidiecézí. Odjezd byl z Prahy – Kunratic od Centra Nazaret (centrum pro mládež pražské 
Arcidiecéze). Vyjížděly odtud celkem 4 autobusy. Každý z autobusů jel na odlišné místo. Nejdříve jsme 
se totiž účastnili tzv. „předprogramu“ v diecézích, který začal v Trzemeszne, městečku vzdáleném 
15 km od Hnězdna. Cesta z Prahy až do Trzemeszna trvala cca 9 hodin a byla dlouhá ;-)… 
 

Jaký byl Váš program na SDM – čím jste naplnili čas a čeho všeho jste se zúčastnili? Jak jste SDM prožili? 
Jedním slovem byl program BOHATÝ. V Trzemeszne se o „náš autobus PH-02“ postarala místní 

farnost opravdu skvěle, co do ubytování, stravy, dopravy z místa na místo a výborně připraveného 
programu. Mohli jsme plným douškem okusit polskou srdečnost a pohostinnost. Zavezli nás 
na Lednický ostrov, kde přijal před 1050 roky křest první polský kníže Měšek. Jeho manželkou byla 
Doubravka a Poláci nám vyjádřili velkou vděčnost za předání víry. Účastnili jsme se mše svaté 
u kamene, ze kterého kázal svatý Vojtěch. Samotného Vojtěcha vystřídal živě O. kardinál Miloslav Vlk, 
takže to bylo nejen symbolické, ale i příjemné. Nechyběla ani mše svatá přímo v Hnězdně, které je 
jedním z nejstarších polských měst. Program však nebyl pouze duchovní, ale také plný osobních 
setkání s mladými a farníky Trzemeszna, nechyběl ani fotbalový zápas mezi naším autobusem a 
Trzemeszňáky, apod. 
 

24. července jsme se vlakem přesunuli do Krakova, kde už nás bylo o něco více. Byli jsme 
ubytováni ve škole. Denně jsme docházeli na program do Českého národního centra, které se 
nacházelo půl hodiny pěšky od ubytování. Bylo to vlastně Cisterciácké opatství, které České republice 
velkodušně poskytlo prostory (kostel a celý jejich areál). Tam Sekce pro mládež spolu s mnoha 
dobrovolníky připravila program pro několik dalších dnů. Denní program byl většinou podobný – ráno 
společná modlitba, poté katecheze jednoho z Otců biskupů, scénky, písně, mše sv., apod. Každý z nás 
si mohl najít něco, co ho silně oslovilo. Pokud měl někdo z účastníků potřebu ztišení, mohl zajít 
do kostela. Na mnoha místech Krakova byly souběžně programy různých národů, kterých bylo možné 
se účastnit. Nedalo se být ale všude ;-). Polský Krakov nemá metro, a proto jsme na delší vzdálenosti 
využívali autobusy MHD a tramvaje, které byly přeplněné. Chtělo to dávku trpělivosti. 
 

Vyvrcholením SDM bylo samozřejmě setkání se Sv. Otcem Františkem, které se odehrávalo jak v 
parku Blonia v Krakově, tak na tzv. „poli milosrdenství“ několik kilometrů za Krakovem. Tam už jsme 
počet účastníků SDM zažili „na své kůži“, protože množství lidí šlo ve stejný čas na stejný program. 
Osobně jsem papeže Františka neviděla nijak zblízka, ale jen na obrazovkách, které byly v jednotlivých 
sektorech. Velmi silné bylo zažít atmosféru, když jsme naslouchali jeho slovům a když jsme se cestou 
do místa ubytování sdíleli. Zajímavý byl i moment nocování pod širým nebem na „poli milosrdenství“. 
Bylo mnoho lidí, takže byla karimatka vedle karimatky a spacáků. 
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Musím pochválit celkovou organizaci 
SDM, protože i náročné přesuny do těchto 
míst a z nich proběhly dobře. Ve frontách 
lidí vládl pokoj, úsměv, navázání kontaktů 
s tím, kdo byl „tlačen“ vedle vás ;-). Měla 
jsem možnost procvičit angličtinu… jinak 
jsme všichni přirozeně využívali gest a 
posunků, jen abychom co nejvíce přiblížili 
to, co jsme chtěli říct. Dík patří i 
za organizaci při stravování takového 
množství lidí. Samozřejmě i zde „vyhrávalo“ 
trpělivé čekání ve frontách. 
 

Čím Vás SDM oslovily? 
Nejvíce mi zůstává v srdci každé z osobních setkání s mladými, s kterými jsem mohla chodit 

na program, rozhovory s nimi, jejich pohledy na život, na Boha, … Jejich upřímné hledání odpovědí 
na mnohé otázky, které jsme mohli společně v partě mladých probírat. Modlím se, aby setkávání 
s Pánem i mezi sebou, vyslechnutí si mnoha krásných a potřebných slov od „povolaných“ (papeže 
Františka, biskupů, svědectví mladých lidí, apod.), přinášela hojný užitek v životě mladých, kteří se 
na SDM nadchli. Společně jsme se domluvili, že nechceme, aby naše setkání skončila návratem 
z Krakova. A tak už teď máme s mladými z autobusu „PH-02“, se kterými jsem se v Krakově seznámila, 
naplánováno setkání ve Staré Boleslavi, na které se těším. 
 

Jaká inspirace se Vám díky SDM nejvíce vtiskla do srdce? Je možné formulovat nějaké poselství, které 
jste si s sebou přivezla a které byste chtěla předat čtenářům tohoto listu? 

Na SDM jsem se mohla ujistit, že jakýkoli pozitivní postoj k druhému člověku (a to nejen 
mladému) něco krásného otevírá, buduje a je tím konkrétním skutkem milosrdenství. Mohla jsem 
tam také reálně zažít pravdivost slov: „co nic nestojí, za nic nestojí“. 
 

Ráda bych uvedla dvě poselství, které bych chtěla čtenářům nabídnout: nebojme se na člověka 
vedle nás pousmát a vidět jeho „rozměr“ v našem životě tím, že ho do něj necháme vstoupit. Dalším 
by pak mohlo být: žít vědomí, že jsem milovaným Dítětem Božím, mám svou jedinečnost a Bůh mě 
má rád takovou/takového jaký jsem. 
 

Děkujeme za rozhovor. 

 

Neobyčejná poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
V neděli 14. srpna byla ve Staré Boleslavi slavena hlavní mariánská poutní slavnost. Pro tuto 

příležitost připravil náš duchovní správce, P. Libor Bulín, všem přítomným neobyčejné a krásné 
překvapení: po celý den bylo ve farnosti přítomno originální Palladium země české. 

Od ranní mše sv. do odpoledne a pak po celou dobu večerní mše sv. stála na oltáři poutního 
chrámu schránka z ebenového dřeva ochraňující Národní kulturní památku, která je jinak během roku 
uschována v pražském trezoru. Po skončení mše sv. bylo možno obdivovat, z uctivé vzdálenosti 
prohlížet a zbožně uctívat vyobrazení Matky Boží, které měly ve veliké vážnosti mnohé generace 
našich předků. Nevšední návštěva farnosti byla o to vzácnější, že mnozí mohli vidět takto z blízka 
historické staroboleslavské posvátné výtvarné dílo poprvé v životě. 
 

Petr Bajer 
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ŽIJÍ MEZI NÁMI 
Česká katolická charita – Charitní domov Stará Boleslav 
 

Budova Proboštství – dílo Kiliána Ignáce 

Dientzenhofera, barokní vznešená architektura, 

dalo by se říci. Ano, i tak lze vnímat objekt, který 

všichni dobře známe. Ještě vznešenější je však to, 

co obvykle zůstává uvnitř ve skrytosti. Jedním ze 

vzácných duchovních pokladů Staré Boleslavi je 

v současnosti dozajista Charitní domov. Místo, 

kde prožívají své dny před Pánem žití kněží, často 

vskutku pozoruhodné osobnosti, a další potřební, 

kteří s vděčností přijímají službu milosrdné lásky 

veškerého zdejšího personálu. Na některé aspekty 

života zde jsme se zeptali vedoucí Domova, 

členky Společnosti dcer křesťanské lásky svatého 

Vincence z Pauly, sestry Romany Dvořákové. 
 

Jak dlouho Charitní domov ve Staré Boleslavi funguje, kolik klientů zde má svůj 
domov, jak početný personál se o vše stará a jak dlouho vy sama působíte jako 
vedoucí domova? 

Charitní domov s kapacitou 31 obyvatel poskytuje své služby od roku 1994. 
Objekt má svou historii: nejdříve zde byli jezuité, poté redemptoristé. V době 
komunismu budova sloužila jako domov důchodců (s kapacitou kolem 90) 

pro místní obyvatele. Po návratu majetku Arcibiskupství pražskému došlo k rekonstrukci objektu a 
od 26. září 1994 domov poskytoval služby převážně kněžím. V současné době jsou obyvateli domova 
kněží, rodiče kněží, farní hospodyně a ostatní. Domov pro seniory má několik úseků – nejvíce 
zaměstnanců pracuje v tzv. přímé péči (zdravotní sestry a pracovnice v sociálních službách – 
ošetřovatelky), dalšími úseky jsou kuchyně, prádelna, úklid a údržba. Samozřejmě i vedení domova, 
účetní a sociální pracovnice. Počet zaměstnanců přepočtených na úvazky se pohybuje kolem 20. Já 
v domově pracuji již delší čas, jako vedoucí domova pak od května 2007. 
 

Ve vstupní chodbě si nejde nevšimnout vyobrazení sv. Václava. Jak obvykle prožíváte svátek tohoto 
světce? Liší se nějak od ostatních dnů, týdnů a měsíců? 

Jak víte, sv. Václav slaví svátek 28. září, kdy se koná ve Staré Boleslavi i Celonárodní 
svatováclavská pouť. Den předtím, tedy 27. září, slavíme v naší komunitě sester vincentek svátek 
našeho Zakladatele – sv. Vincence de Paul. Sváteční den tedy nemáme jen jeden, ale rovnou dva 
za sebou. 

Co se týká prožívání svátku svatého Václava, mohu za celou komunitu odpovědět: pracovně. 
Domov se totiž už před 28. zářím stává každoročně místem přijetí mnoha poutníků, kteří přijíždějí už 
26. nebo 27. září. Jsou ubytováni velmi jednoduše – na postelích na půdě. Mnozí z nich si zajišťují 
nocleh už rok nebo několik měsíců dopředu. 28. září je pak dnem otevřených dveří. A je tomu tak 
doslova… na chodbě v přízemí nabízíme poutníkům čaj nebo kávu a sušenku. Poutníci využívají 
k posezení a odpočinku od poutního hluku krásnou zahradu, která je v areálu domova. Tím, že poutní 
místo Stará Boleslav nemá žádné zázemí, poutníci využívají i toalety v celém domově. Svátek svatého 
Václava tedy slavíme službou druhým. 
 

Co je vaší největší radostí a starostí při péči o klienty a ve správě Domova? 
Největší radostí pro nás je spokojenost obyvatel, radost v jejich očích. Druhou radostí jsou 

zaměstnanci, kteří jsou úžasní! Každý z nich se snaží dělat co nejlépe to, co je jeho pracovní náplní. Je 
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tedy poznat na chutnosti jídla, že je vařeno s láskou, na hezky vyžehleném prádle, že ho žehlil někdo 
s láskou, a mohla bych pokračovat. 

Co se týká starostí? Jsou to samozřejmě finance v takovém množství, abychom mohli domov 
provozovat. Není totiž příjemné, když nemůžete uchazeči o práci nabídnout tolik, kolik by pro něj bylo 
„přiměřené“. Blízkost Boleslavi a Prahy je prima na mnoho věcí, ale ne příliš na srovnatelný příjem, 
který nemáme šanci dát. Systém financování v sociálních službách není dobře postavený. Příjmy 
domova tvoří dotace od státu, úhrady od obyvatel, příspěvky na péči o obyvatele a další část je oblast 
vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou obyvatelé pojištěni. Odvedená 
práce zdravotní sestry není ale dostatečně zdravotní pojišťovnou zaplacena… jedná se o směšné 
částky, které nám pojišťovny za výkony proplácejí. 
 

Jaké je poslání Domova, čím se liší od podobných zařízení tohoto typu? Jaký je obvyklý program Vašich 
klientů v průběhu týdne? 

Posláním domova je zajistit obyvatelům pravidelnou potřebnou péči odpovídající jejich 
zdravotnímu stavu a věku, která nemůže být poskytována v domácím prostředí. Přitom jim umožnit 
dožít důstojně v duchovním prostředí. 

Čím se liší domov od ostatních zařízení? Vyjádřila bych to asi tak, že se snažíme, aby domov nebyl 
zařízením, ústavem, nemocnicí, ale DOMOVEM, tedy místem, kde se nejen bydlí, ale kde se žije 
pospolu, kde můžeme sdílet svůj život s druhým. Věřím, že v současné době existuje už více zařízení, 
které se o tuto myšlenku snaží. 

Program obyvatel je dán jednak samotným posláním domova (poskytovat ošetřovatelskou, 
zdravotní, sociální a duchovní péči), jednak přizpůsobováním se jejich potřebám. Nabídka 
volnočasových aktivit je, myslím si, dostatečně bohatá, aby pokryla zájmy obyvatel a zároveň brala 
v potaz možnosti domova. Mohu zmínit např. občasné koncerty, přednášky, pravidelné cvičení, 
sledování dokumentů na pokračování dle výběru obyvatel, pečení sladkostí, výroba svíček, 
canisterapie, pořádání duchovních cvičení přímo v domově apod. Pro obyvatele je důležitá možnost 
denní účasti na mši svaté a soukromé modlitby kdykoli během dne. 
 

V jakých oblastech byste rádi přijali pomocnou ruku či podporu zvenčí (ze strany farnosti, případně 
od jednotlivců)? 

Charitní domov je součástí farnosti Stará Boleslav, proto jsme rádi za dosavadní spolupráci a 
těšíme se i na další. Jedná se např. o vzájemné informování se – možnost využít akcí pořádaných 
farností našimi obyvateli a zároveň naopak – otevřené dveře pro příchozí zvenčí do domova na akce 
pořádané domovem. 

V jedné z předchozích otázek jsem sdělila počet zaměstnanců, resp. pracovních úvazků, které 
jsou zapotřebí k poskytování služeb obyvatelům. Jak sami tušíte, zaměstnanci nejsou těmi, v jejichž 
silách by bylo vyplňovat volný čas nasloucháním, předčítáním, apod. Sociální pracovnice domova je 
zároveň koordinátorkou dobrovolníků, kteří k nám pravidelně přicházejí a jsou velmi potřební. 
Dobrovolníkem může být jak mladý člověk, tak i věkem pokročilejší, ale i maminka s dětmi. Náplní 
dobrovolníka je např. již zmíněné naslouchání, předčítání, doprovod obyvatele na zahradu nebo 
mimo areál domova, uspořádání besedy, zpívání, sdílení zážitků, které dobrovolník prožil, např. 
formou fotografií, videa, drobné práce – sbírání a umývání nádobí po večeři… Když je více ochotných 
rukou, je možné vyrazit s obyvateli na vozíčcích i mimo areál. Rádi jezdíme směrem do Houštky a 
k Labi. Cestou pak navštívíme i stáje s koňmi. 

Dovolím si využít možnosti a oslovit ty z Vás, kteří v sobě máte chuť nějak druhým pomáhat (ať už 
pravidelně nebo jednorázově) a pozvat Vás k nám! Zkuste to… Každý člověk má druhému co 
nabídnout… a navíc, pocítíte v srdci velkou radost z toho, že jste mohli někomu zpříjemnit kousek 
života. Předem Vám moc děkuji za odvahu. Pokud by někdo z Vás chtěl a mohl přispět finanční 
částkou jakékoli výše, také moc děkujeme. 

( Více informací o Charitním domově Stará Boleslav: http://www.ckch.cz/charitni-domov-stara-boleslav ) 
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Jak znáte sv. Václava? 
 

1. Jak se jmenoval otec sv. Václava? 
a. Vratislav I. 
b. Karel IV. 
c. Přemysl Oráč 

 

2. Se svatým Václavem je spojeno datum 28. září – 
Den české státnosti. Je to den Václavova 

a. narození 
b. začátku vlády 
c. úmrtí 

 

3. Kým byl zavražděn sv. Václav? 
a. svou sestrou 
b. svým bratrem 
c. svým strýcem 

 

4. Jaká jsou 2 možná data úmrtí sv. Václava, která 
se uvádí nejčastěji? 

a. 925 + 932 
b. 928 + 930 
c. 929 + 935 

 

STRÁNKA   PRO   NAŠE   NEJMLADŠÍ   ( A   M I N I S T R A N T Y )  
 

Křížovka  
pro bystré  
hlavičky: 

 
1. Jak se jmenuje nádobka na svěcenou 

vodu u vstupu do kostela? 
2. Jak se jmenuje místnost vedle 

chrámové lodi, ve které se kněz 
a ministranti připravují na mši 
svatou? 

3. Jak se jmenovala babička svatého 
Václava? 

4. První čtyři knihy Nového zákona se 
nazývají…. 

5. Jak se jmenuje ručník k utírání rukou 
kněze při obřadním mytí rukou 
při mši svaté? 

6. Jak jinak se dá nazvat "rozhovor 
s Bohem"? 

7. Jak se jmenuje nejdůležitější liturgická kniha potřebná ke slavení mše svaté? 
8. Jak se nazývá šňůra, kterou se přepásává alba? 
9. Jak se jmenovala matka svatého Václava? 

 

 
 
 
 
 
 
  

1... 

              

2... 

              

3... 

              

4... 

              

5... 

              

6... 

              

7... 

              

8... 

              

9... 

              

Tajenku křížovky a odpovědi na kvíz „Jak znáte sv. 

Václava“ můžete odeslat elektronicky na e-mail 

zpravodaj.stb@seznam.cz nebo je odevzdávejte 

do schránky (krabice) v sakristii kostela 

Nanebevzetí Panny Marie nejpozději do neděle 

18. září. Nezapomeňte uvést jméno, věk a kontakt 

na Vás. Všichni úspěšní řešitelé se mohou těšit na 

odměnu ;-) 

Ve škole světců měsíce září: 

Je dobré si občas odříct něco dovoleného, 
abychom pak nad nedovoleným snadněji 
zvítězili. 

sv. Řehoř Veliký 
 

Člověk je Pánu Bohu nejvíce podobný tehdy, 
když jiným přeje dobro. 

sv. Jan Zlatoústý 
 

Dokonalost není nikdy bez trpělivosti, která se 
projevuje snášením vlastních nedokonalostí. 

sv. Pio z Pietrelciny 
 

Bůh nikdy neodpírá svoji pomoc, když přijde 
Jeho čas a když jsme sami udělali, co jsme jen 
mohli. 

sv. Vincenc z Pauly 
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Svatováclavský zpravodaj vydává Římskokatolická farnost Stará Boleslav. Příští číslo vyjde v neděli 2. října 2016. 

Vaše postřehy, náměty, návrhy, komentáře apod. můžete zasílat na adresu zpravodaj.stb@seznam.cz 

DOPORUČUJEME   VAŠÍ   POZORNOSTI   !!! 
 

Výuka náboženství ve školním roce 2016-2017 
Setkání rodičů, kteří chtějí, aby se jejich děti účastnily výuky náboženství, a při kterém se bude 

domlouvat termín a ostatní důležité náležitosti výuky, bude v neděli 11. září 2016 po mši svaté – tedy 
asi v 10 hodin – na farní zahrádce. Pokud se nebudete moci setkání zúčastnit nebo budete potřebovat 
jakékoliv upřesnění, prosím, zavolejte sestřičce Janě Pavle, dkl (tel. číslo 773 672 937). 

Křesťanská výchova je otevřena všem dětem, které mají zájem, tedy i nepokřtěným. Z účasti na ní 
automaticky nevyplývá, že se dítě stane křesťanem, protože víra je dar a k setkání s Bohem může dojít 
jen svobodně. Křesťanská výchova připravuje na setkání s Bohem, který sám přichází vstříc lidskému 
srdci s jeho potřebami a touhami. Bude záležet na Vás, zda v tomto setkání chcete svému dítěti 
pomáhat. 
 

Slavnost sv. Vincence z Pauly, francouzského kněze, zakladatele misijního řádu 

lazaristů a Dcer křesťanské lásky, jednoho ze zakladatelů moderní charity a péče o chudé bude v úterý 
27. září v Charitním domově ve Staré Boleslavi liturgicky oslavena mší svatou v 10:30. Ve farním 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie bude večerní mše svatá jako obvykle - v 18 hodin. 
 

Modlitební iniciativa otce kardinála Dominika Duky 
Každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin se věřící pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála 
Dominika Duky OP modlí za národ ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a pak 
v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě u sv. Ludmily. K této společné modlitbě jsou přizváni všichni, ať už 
kdekoliv i kdykoliv. Modlitby za národ se v tyto dny konají také v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi. 
 

Akathistos 
V pátek 30. září, v den památky sv. Jeronýma, významného křesťanského spisovatele, jednoho 
z církevních Otců a učitelů církve, světce uznávaného křesťanským Západem i Východem, srdečně 
zveme ke společnému prožití mariánské modlitby křesťanského Východu, nejslavnějšího mariánského 
hymnu byzanské církve i církve všech dob a vrcholného díla literatury a teologie. Modlitba bude 
následovat po večerní mši svaté v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. 
 

Předběžná informace - připravujeme na říjen: v neděli 16. října bude bezprostředně po obvyklé ranní farní 

mši svaté navazovat „misijní koláč“. Srdečně zveme k hojné účasti. Zároveň farníky prosíme, aby podle 
svých možností velkoryse napekli a zároveň byli odhodlaní nakupovat - vše ve prospěch a na podporu 
misijního díla. Za Vaši ochotu a obětavost předem děkujeme. 

Pořad pravidelných bohoslužeb ve Staré Boleslavi 
den hodina místo 

neděle 9:00 chrám Nanebevzetí Panny Marie 

18:00 bazilika sv. Václava 

pondělí 9:00 

chrám Nanebevzetí Panny Marie 

úterý 18:00 

středa 9:00 

pátek 18:00 

sobota 9:00 


