
 
 

Advent a Vánoce 

 

Na začátku posvátné doby adventní se žehná adventní věnec. O každé adventní neděli se 
na adventním věnci zapaluje adventní svíce. Na znamení toho, že adventního světla, které dává všemu 
náležitý výraz a tvar, v našem životě má stále přibývat. Jak si s tímto adventním třpytem správně poradit? Je 
možné jej prostě ignorovat a zdržovat se v jakési "milosrdné tmě", která ráda neprozradí, co je v našem 
životě radostné, správné a kladné, ale ani to, co nás obviňuje, usvědčuje a nakonec odsuzuje. A člověk 
dobře ví, že slova soudu jsou naprosto náležitá, pravdivá a spravedlivá. Co tedy s tím? Zhasit třpyt 
adventních svící a raději se zase ponořit do zdánlivě utěšující, ale naprosto nic neřešící předadventní 
temnoty? Jistěže ne! Je nutné odstranit všechno to, co nás činí nesolidně seběvědomými a soběstačnými. 
Tato naše soběstačnost svědčí o našem rozhodnutí zůstat ve stínu "adventní tmy" a ne se nechat oslovit 
třpytem adventního světla. 

Dalším adventně vánočním motivem je vánoční strom či stromek doprovázený Betlémem. Co by byl 
vánoční strom bez Kristových jeslí? Symbol věčné naděje nebo sice impozantního, ale výrazně přesného 

zmaru. Co s vánočním stromkem, když 
dovrší svoji službu. Kde a jak skončí? 
Bez naděje časné i věčné! 

Vím však o jednom nádherném a přece 
ne příliž známém vanočním symbolu. Tím je 
relikviář Kristových betlémských jeslí, který 
je uchováván v prvním mariánském chrámu 
křesťanského Západu – Sancta Maria 
Maggiore – Panny Marie Sněžné v Římě, 
jedné z papežských římských patriarchálních 
bazilik. Tvrdé dřevo Kristových betlémských 
jeslí svědčí o Boží adventně vánoční lásce, 
která se o Vánocích sklání k člověku. 
Nadherně to vyjádřil svatý Jan Pavel II. 
v jednom ze svých vánočních blahopřání: 
Abychom se mohli stát Božími syny, stal se 
Boží Syn pro naši spásu člověkem, a to 
se vším lidským, co k tomu patří! 

Libor Bulín, probošt  
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OČEKÁVANÉ   UDÁLOSTI   MĚSÍCE    PROSINCE 
 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA - V SOBOTU 17. PROSINCE 2016 - PROGRAM 
Duchovní obnova začne mší svatou v 9 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Po ní 
bude následovat v 10 hodin adventní čtení s navazujícím rozjímáním. V 11 hodin pak bude 
obnova pokračovat zamyšlením a dalším rozjímáním. Srdečně Vás zveme k hojné účasti! 
 

Z liturgického kalendáře /s upřesněním pro vybrané dny/ 
 1. 12........ /čtvrtek/ ...... Památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 

6:00 rorátní mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

 2. 12........ /pátek/ ........ první pátek v měsíci 

 3. 12. ...... /sobota/ ...... Památka sv. Františka Xaverského, kněze 

 4. 12. ...... /neděle/ ...... 2. neděle adventní 

 6. 12. ...... /úterý/ ........ Památka sv. Mikuláše, biskupa 

 7. 12. ...... /středa/ ....... Památka sv. Ambrože,  
biskupa a učitele církve 

 8. 12. ...... /čtvrtek/ ...... Slavnost Panny Marie,  
počaté bez poskvrny prvotního hříchu,  

DOPORUČENÝ SVÁTEK 

6:00 rorátní mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

10:30 mše sv. v Charitním domově 

18:00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
 

 11. 12. .... /neděle/ ....... 3. neděle adventní /Gaudete... – Radujte se.../ 

 12. 12. .... /pondělí/ ..... Památka Panny Marie Guadalupské 

 13. 12. .... /úterý/ ......... Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

 14. 12. .... /středa/ ....... Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

 15. 12. .... /čtvrtek/ ...... čtvrtek po 3. neděli adventní 

6:00 rorátní mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

 17. 12. .... /sobota/ ...... den konání ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY /viz. shora/ 

 18. 12. .... /neděle/ ....... 4. neděle adventní 

 22. 12. .... /čtvrtek/ ...... čtvrtek po 4. neděli adventní 

6:00 rorátní mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

 24. 12. .... /sobota/ ...... ZÁVĚR DOBY ADVENTNÍ 

9:00 adventní mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

 PRVNÍMI NEŠPORAMI SE OTEVÍRÁ DOBA VÁNOČNÍ 

16:00 vánoční mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

18:00 mše sv. v Charitním domově 

24:00 půlnoční mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

 25. 12. .... /neděle/ ....... Slavnost Narození Páně, ZASVĚCENÝ SVÁTEK 

10:00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

10:30 mše sv. v Charitním domově 

18:00 mše sv. v bazilice svatého Václava 
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 26. 12. .... /pondělí/ ..... Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka 

9:00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

10:30 mše sv. v Charitním domově 

18:00 mše sv. v bazilice svatého Václava 

 27. 12. .... /úterý/ ......... Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

9:00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

18:00 
mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

...bohoslužba spojená s obřadem žehnání vína 

 28. 12. .... /středa/ ....... Svátek svatých Mláďátek, mučedníků 

 29. 12. .... /čtvrtek/ ...... Pátý den v oktávu Narození Páně 

 30. 12. .... /pátek/ ........ Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

18:00 
mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

...bohoslužba spojená s obnovou manželských slibů 

 31. 12. .... /sobota/ ...... Sedmý den v oktávu Narození Páně 

15:15 mše sv. v Charitním domově 

16:00 
mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

...děkovná bohoslužba na závěr občanského roku 

23:00 
mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

...děkovná bohoslužba na závěr občanského roku 

 1. 1. .... /neděle/ ....... Slavnost Matky Boží, Panny Marie, ZASVĚCENÝ SVÁTEK  
Z A Č Á T E K  N O V É H O  O B Č A N S K É H O  R O K U  2 0 1 7  

10:00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

18:00 mše sv. v bazilice svatého Václava 

 2. 1. .... /pondělí/ ..... Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 

 6. 1. .... /pátek/ ........ Slavnost Zjevení Páně, DOPORUČENÝ SVÁTEK 

18:00 
mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

...bohoslužba spojená s obřadem žehnání vody a soli, kadidla, křídy 

 8. 1. .... /neděle/ ....... Svátek Křtu Páně, ZÁVĚR DOBY VÁNOČNÍ 
 

V době vydání tohoto listu nebyly známé žádné další termíny slavení mše svaté mimo obvyklého pořádku. 
 

SLAVENÍ BOHOSLUŽEB VÁNOČNÍHO OBDOBÍ V KOSTELCI NAD LABEM A V KOZLECH 
 

 

Datum KOSTELEC NAD LABEM KOZLY 

24. prosince /sobota/ 16:00 ... v kostele svatého Víta - 

25. prosince /neděle/ 10:15 ... v kostele svatého Víta 9:00 ... v kostele Všech svatých 

26. prosince /pondělí/ 9:00  ... v kostele svatého Martina - 

27. prosince /úterý/ - - 

28. prosince /středa/ - - 

29. prosince /čtvrtek/ - - 

30. prosince /pátek/ - - 

31. prosince /sobota/ 15:00 ... v kostele svatého Víta - 

1. ledna 2017 /neděle/ 10:15 ... v kostele svatého Víta 9:00 ... v kostele Všech svatých 

6. ledna /pátek/ 15:00 ... v kostele svatého Víta - 

7. ledna /sobota/ 15:00 ... v kostele svatého Víta 16:00 ... v kostele Všech svatých 
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O SOCIETAS JESU A STARÉ  BOLESLAVI 
S P. MIROSLAVEM HEROLDEM, S.J.  

Ve středu 5. října 2016 mohli návštěvníci Knihovny Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem v rámci 
20. ročníku celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN vyslechnout neobyčejně zajímavou přednášku kněze 
Miroslava Herolda, která se týkala působení jezuitského řádu ve Staré Boleslavi. Přednášející zaujal 
všechny přítomné komplexním uchopením tématu, poutavým vyprávěním a zasazením staroboleslavských 
reálií do kontextu regionu, ale i jezuitského řádu a souvislostí tehdejší Evropy. Při této příležitosti jsme 
autora přednášky požádali o rozhovor. 
 

Vaše přednáška „Jezuité ve Staré Boleslavi“ ukázala nejen Váš hluboký ponor 
do tématu, ale i detailní znalost zkoumaných pramenů. Je Stará Boleslav „jen“ 
předmětem Vaší badatelské historické práce, nebo je i něčím více? A máte-li 
osobní vztah k tomuto místu, jak jste si jej vypěstoval a o co se opírá? 

Na dějinách mě poutá jejich duchovní rozměr. Jak se v lidských příbězích 
projevuje Bůh, co vzniká, co se odehrává na základě vztahu Boha s člověkem, 
člověka s Bohem. Láká mě zkoumat vztahy mezi duchovními událostmi, které se 

v konkrétním čase a prostoru uskutečnily v minulosti, a mezi tím, co prožíváme dnes. Ptám se, zda je 
naznačeno v těchto souvislostech, kam bychom se měli 
ubírat do budoucna.  

S tímto přístupem mi bádáním, studiem, ale i životními 
zkušenostmi a modlitbou před očima v českých dějinách 
vyvstávají stále zřetelněji linie duchovních dějin naší země, 
které se – jak jinak – váží na konkrétní místa. Zachycením 
takových míst může vzniknout jakási duchovní geografie 
Čech. V ní zaujímá Stará Boleslav nesmírně důležité místo, 
protože jde o srdce Čech, jak ji nazývali naši předkové.  

Do Staré Boleslavi jsem se nejprve dostal jako výletník, pak 
jako poutník, na to se strhla lavina zájmu o její dějiny a 
význam. Opakovaně se sem vracím, velmi rád a s úctou. 
Protože to je stále živé zřídlo velikého požehnání pro naši 
zem, místo, kde naše kořeny vystupují na povrch. Docela 
dobře zrcadlí i to, kam jsme jako národ dorostli. 
 

 Co Vás motivovalo k rozhodnutí stát se členem 
Tovaryšstva Ježíšova? A šlo vše hladce a „jako 
po másle“, nebo jste byl nucen na své cestě 
překonávat nějaké překážky? 

V Tovaryšstvu Ježíšově jsem doma. Vstoupit 
k jezuitům byl – pro mě tehdy, v osmnácti 
letech – logický důsledek úvah nad životním 
povoláním podle nastřádaných a pečlivě 
zkoumaných indicií. Z nich mi vyplývalo, že mě 
Bůh do tohoto řádu volá. Abych sloužil Jemu i 
lidem jako kněz, abych žil podle ignaciánské 
spirituality, která je praktickým, živým a pro mě 
stále více přitažlivým způsobem života, abych 
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našel oporu, zázemí, porozumění, přátelství mezi spolubratry, kteří se na život dívají vnitřně velmi 
podobným způsobem. A abych duchovní život hluboce propojil se vzděláním a vědou.  

Sklony ke studiu historie jsem měl už před vstupem 
do řádu, u jezuitů jsem očekával, že najdu cestu, jak 
studijní i duchovní povolání sladit dohromady. 
Odměnou mi byla ještě lepší představa syntézy 
obou, než by mě kdy napadlo. Do této syntézy 
teprve dorůstám, ale cíl je jasný: vědecká činnost 
má být službou člověku vedoucí k nalezení a oslavě 
Stvořitele.    

V řeholním a kněžském životě mě potkalo a 
potkává nemálo těžkostí. Beru je jako koření života, 
když vidím, že neohrožují, ba naopak v konečném 
důsledku podporují a posilují hlavní nasměrování 
mého života. Přes veškeré svízele nelituji, že jsem 
se rozhodl Bohu a lidem odevzdat v duchovním 
povolání. Byť občas polevuji a jsem unaven a cítím 
potřebu se zas a znovu vracet k prvotní lásce. 
 

Jezuitský řád velmi dbá na kvalitní vzdělání. V čem spočívá, na jakých 
základech je budována a jak reálně probíhá formace nově příchozích 
uchazečů o vstup do řádu? Jakou formací a vzděláním jste prošel a 
procházíte Vy? 

Jezuitský řád počítá se vzděláním jako se samozřejmou a důležitou součástí 
formace svých členů k tomu, aby byli stále lépe připraveni plnit své poslání. 
Protože ale konkrétních podob základního poslání, žít a pracovat k větší Boží 

slávě a ke spáse lidí, je v Tovaryšstvu velmi mnoho, i podle nich se různí výběr škol, postupy studia 
atd. Většina řádových kněží by měla k základní filosoficko-teologické průpravě připojit specializaci 
v některém vědním oboru. Jsou však i členové řádu, kněží i řeholní bratři, pro jejichž zaměření stačí 
základní míra vzdělání a kteří pak většinu života naplní praxí v terénu. 

V mém případě šlo o obvyklý postup ke kněžství: dva roky noviciátu (více prožívaná než studovaná 
škola duchovního života), dva roky filosofie, dva roky praktické činnosti v řádových službách (tzv. 
magisterka), čtyři roky teologie. Následovala tří a půl letá specializace ve dvou oborech, v dějinách 

umění a v církevních dějinách, které jsem 
studoval až do licenciátního gradu. 
V současné době, po pěti letech kněžské 
služby, se opět soustředím na studium. 
Na Katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy usiluji o získání doktorátu z his-
torie.  

Formací se u jezuitů ovšem nemyslí pouze 
vzdělání. Hlavní důraz je kladen na du-
chovní rozvoj řádových členů v duchu 
ignaciánské spirituality. Ten do sebe 
celistvě pojímá studium, růst v poznání a 
jeho praktické využívání. 
 

/ - pokračování příště - /  
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MĚL JSEM HLAD A DALI  JSTE MI NAJÍST ...   
Pokud jste se vydali v sobotu 12. listopadu na nákup do Tesca v Brandýse nad Labem, jistě Vám nemohlo 
uniknout, že ten den tam neprobíhal úplně v obvyklém rytmu. Ti, kteří jmenovanou prodejnu navštívili, 
setkali se s největší pravděpodobností s personálem ozdobeným slušivými světle modrými zástěrami, 
na nichž pozornost upoutal  výmluvný nápis „Potraviny pomáhají“. Nejednalo se ale o žádnou reklamní 
ochutnávkovou akci... Ba naopak. Je docela možné, že někteří z Vás šli cíleně, aby vlastními skutky 
podpořili Národní potravinovou sbírku. Na ní se aktivně podílely sestry Veronika a Zoe, staroboleslavské 
Dcery křesťanské lásky. Při této příležitosti jsme je požádali o krátký rozhovor. 
 

 Do letošního 4. ročníku Národní potravinové sbírky se v rámci celé České 
republiky zapojilo 3569 dobrovolníků. Jak početný a jak sestavený by tým, jehož 
jste byly součástí v prodejně Tesco v Brandýse n. L.? A jak byla tato sbírka 
v našem souměstí organizačně připravena? 

Tento projekt si ve všech směrech koordinuje Potravinová banka: má smlouvy 
s jednotlivými velkoobchody, zajišťuje informační letáky, prostřednictvím médií 

informuje veřejnost, eviduje dobrovolníky. Také zajišťuje odvoz vysbíraných potravin. 

Tým v letošním roce byl ve složení 3 sester a 5 dobrovolníků. Byli jsme rozděleni na 
dvě skupiny. Jedna skupina rozdávala letáky a podávala informace o sbírce příchozím 
u vchodu, druhá pak za pokladnami přijímala potraviny a ukládala je do připravených 
krabic. Původně jsme zamýšleli, že se budeme moci střídat po 4 hodinách. Díky 
tomu, že se několik z přihlášených dobrovolníků na poslední chvíli odhlásilo, museli 
někteří z nás zůstat ve službě déle, než byl plán. 
 

Statistiky uvádějí, že v roce 2016 bylo celkem vybráno 312 tun zboží, tedy o 76 tun více než vloni. 
Bylo spočítáno, že z tohoto množství by bylo možné připravit asi 768.000 porcí jídla. Dalo by se 
odhadnout, jak štědří byli občané Brandýsa a Staré Boleslavi? A probíhala zde sbírka – kromě 
brandýského Tesca – i na jiných místech? 

Tento rok se vysbíralo v Tescu Brandýs n/L 1400 kg potravin, o 343 kg více než vloni. Sbírka probíhala 
ve městě Brandýse n/L pouze v Tescu.   

 

A do třetice ještě jeden statistický údaj: v rámci 
jednotlivých krajů si jako jediná pohoršila Vysočina, 
v ostatních územně správních celcích byl zaznamenán 
meziroční nárůst. Když porovnáte reakce našich 
spoluobčanů v minulých letech a letos, vnímali jste nějaké 
změny v postoji k potravinové sbírce? 

Tento rok byly postoje lidí mnohem pozitivnější než 
loňského roku. Možná tomu tak bylo díky větší 
informovanosti z médií. Oproti loňskému roku byly letos 
velmi pěkně zhotovené letáky, které příchozí jasně 
informovaly, koupí jakých konkrétních potravin mohou 
přispět v Národní potravinové sbírce. Také tím, že sbírka 
probíhala v Tescu již druhý rok, pomohlo to k větší 
vstřícnosti a ochotě pomoci potřebným ze strany kupujících. 
Měli už zkušenost z minulého roku. Možná i přítomnost nás, 
řádových sester, vzbuzovala větší důvěru. 
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Komu konkrétně budou Vámi vybrané 
potraviny určeny? 

Všeobecně řečeno: lidem v nouzi. Konkrétně 
jsme se zaměřily na sociálně slabší rodiny, 
vícepočetné rodiny, staré a osamělé lidi 
v Brandýse, Staré Boleslavi a okolí. Potraviny 
budou během těchto dnů distribuované 
konkrétním lidem, o kterých víme, že to 
potřebují.. 

 Probíhá potravinová sbírka jen v jednom dni 
v roce, nebo může být (či dokonce bývá) 
konána častěji? Je možné nějak odpořit 
sbírku v ostatních dnech roku? Jak? 

Národní potravinová sbírka probíhá pouze 1 den v roce. Datum určí potravinová banka. Sbírka 
probíhá v celé republice. Proto se nazývá Národní potravinová sbírka. 

Samozřejmě je možné lidi, kteří pomoc potřebují, podpořit i během roku. Pokud by se mezi čtenáři 
Svatováclavského zpravodaje našel někdo, kdo by měl zájem finančně nebo i hmotně pomoci, může 
se na nás obrátit a my mu sdělíme bližší informace. 

V těchto dnech se začíná realizovat projekt Dopis Ježíškovi, který spočívá v tom, že děti ze sociálně 
slabších rodin, kterým jsou distribuované nasbírané 
potraviny, mohou napsat Ježíškovi dopis, jaký dárek 
by si přály pod vánočním stromečkem. Vytvořily jsme 
„Dopis Ježíškovi“, ve kterém si děti mohou 
zaškrtnout, kterou z vyobrazených hraček nebo věcí, 
by si přály pod stromečkem. Na základě toho se 
vytvoří tabulka, kde bude jméno spolu s věkem dítěte 
a jeho „vysněný“ dárek. Tato tabulka bude zveřejněna 
na webových stránkách Města Brandýs n. L. – Stará 
Boleslav (www.brandysko.cz) a kdo chce, může se do 
projektu zapojit a pořídit dárek konkrétnímu dítěti. 
Dárce si bude muset vyzvednout dárkovou krabičku, 
kterou vyrábí obyvatelé Pečovatelského domu 
ve Staré Boleslavi. Zabalí do ní pořízený dárek, napíše 
na ni jméno a věk dítěte a zanese ji na určené místo. 
Dárky budeme před Vánoci rozvážet do konkrétních 
rodin, aby byla zajištěna jejich anonymita. Bližší 
informace si můžete přečíst v Městských listech, 
které vyjdou v nejbližších dnech. 

Při vědomí zkušeností, které nyní máte... co by podle Vás mohlo pomoci v účinnosti sbírky příště? 
Bylo by možné nabídnout síly při přípravě, přispět při organizačním zajištění? A jak povzbudit 
potenciální dárce ke štědrosti? 

Velmi by nám pomohla větší účast dobrovolníků, kteří by byli ochotni obětovat svůj čas a pomoci 
v den sbírky. Je totiž náročné 8 nebo 12 hodin stát a oslovovat lidi nebo ukládat nasbírané potraviny. 
Kdyby nás totiž bylo víc, mohli bychom se vystřídat a rozložit tak své síly. Velmi by nám pomohlo 
zaangažování se místních farníků. Tímto bychom mohly zrealizovat skutek milosrdenství v praxi. 

Chceme touto cestou poděkovat dobrovolníkům, kteří nám při sbírce v tomto (ale i minulém) roce 
pomáhali. Byli skvělí a vytrvalí!!! Sám Pán ať je jejich odměnou! 
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Mohl bych Vás poprosit o osobní svědectví o Vaší 
účasti na realizaci potravinové sbírky? Zažily jste něco, 
co byste bez zkušenosti této sbírky nepoznaly? 

Už náš zakladatel sv. Vincenc říkal, že lidé jsou dobří, jen 
je potřebné je zorganizovat. Díky zkušenosti v této 
sbírce jsme se přesvědčily, že lidé jsou opravdu štědří, 
jen jim musíme dát příležitost. 

Mnozí, třebaže si to neuvědomili, konali skutek 
tělesného milosrdenství. Jubilejní rok milosrdenství 
skončil, ale skutky milosrdenství můžeme konat pořád. 
Buďme otevření na Boží výzvy, protože Bůh chce konat 
dobro prostřednictvím nás! 

Děkujeme Vám za rozhovor. 
Petr Bajer 

SVATÝ ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ BYL UKONČEN  
 

Uzavřením Svaté brány v bazilice svaté-
ho Petra ve Vatikánu ukončil v neděli 
20. listopadu Svatý otec František mimo-
řádný Svatý rok milosrdenství. Při této 
příležitosti vyzval k prosbě o milost, aby 
lidi nikdy neuzavírali svoje brány smíření 
a odpuštění a uměli překonávat zlo a 
rozdíly. 

Právě uplynulý Svatý rok s sebou nesl i 
zvláštní velký dar všeobecné Církvi tím, 
že Svaté brány, které byly dosud vyhra-
zeny jen pro Řím, se tentokrát otevřely 
po celém světě, i ve všech českých a 
moravských diecézích. 

Bylo neobyčejným darem pro nás, 
staroboleslavské farníky i všechny ty, 
kteří jako poutníci hledají ve Staré Bole-
slavi živé vyvěrající prameny milosti, že jedna ze Svatých bran byla otcem kardinálem Dominikem 
Dukou ustanovena právě zde. Svatou bránu ve Staré Boleslavi uzavřel – jak ukazuje snímek – za 
asistence našeho pana probošta světící biskup pražský Mons. Karel Herbst, SDB. Není bez zajímavosti, 
že jeho biskupské heslo se právě k milosrdenství úzce vztahuje, neboť zní: Milosrdenství chci (srovnej 
Matouš 12,7). 

Hlavní náplní Roku milosrdenství byla víra a to, že má navracet církev k jejímu prvořadému poslání, 
totiž být ve všech aspektech svého pastoračního života znamením a svědectvím milosrdenství. Zvláště 
v tomto období Svatého roku tak byli věřící vyzýváni a vedeni k tomu, aby se jednak snažili o upevnění 
své víry, jednak aby hledali a nalezli cestu k odpuštění. 

Tradice svatého roku byla založena koncem 13. století. Zatímco řádné svaté roky se vyhlašují 
pravidelně vždy po 25 letech, mimořádné vyhlašuje papež. Příští řádný rok připadne na rok 2025, 
minulý mimořádný vyhlásil papež Jan Pavel II. roku 1983 jako připomínku výročí Kristova úmrtí před 
1950 lety. 
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ŘEKNI MI, CO ČTEŠ...  
 

Modlitba je rozhovor s Bohem. Je tedy něčím nepominutelným, nadobyčejně 
důležitým a nezastupitelným na naší cestě k Bohu. Největším tajemstvím křesťanské 
víry je ovšem právě trojjediný Bůh. Víme o něm, že je milující, ba dokonce že je sám 
láska. Jaká by tedy modlitba měla být? Dovolujeme si nabídnout Vaší pozornosti 
vskutku nepříliš rozsáhlou knihu, která nicméně má šanci zaujmout svým obsahem. 
Autorova schopnost vyjádřit se stručně a přitom tak výstiženě, neotřele a výmluvně, 
by se mohla stát dobrou inspirací. „Pohled křesťanského Východu“ – to je podtitul 
útlého spisku Rady k modlitbě, který vydalo v roce 2014 Karmelitánské nakladatelství 

jako druhý svazek edice Spiritualita do kapsy. Matta el-Meskin, vlastním jménem Yusuf Iskandar, který 
je autorem publikace, se narodil v roce 1919 ve městě Banha v deltě Nilu. V roce 1948 rozpoznal své 
povolání k mnišskému životu a stal se postupem času vyhledávaným duchovním učitelem. 

Petr Bajer 

ŽIVÝ RŮŽENEC  
 

Milí farníci, 

možná, že někteří z vás ještě nevíte, že v naší farnosti probíhá již několik let 
modlitba živého růžence. Co to je „živý růženec“? Je to taková forma modlitby 
růžence, v níž jednotlivé desátky přinášejí každý den ti, kteří se k tomu přihlásili. 
Prakticky to vypadá tak, že každý člen živého růžence se modlí vždy celý měsíc 
určitý desátek růžence, následující měsíc další, atd. Z toho je jasné, že k tomu, aby 

se společenství živého růžence pomodlilo každý den celý růženec, je třeba, aby bylo 20 členů, protože 
růženec má 4 řady tajemství (radostná, světla, bolestná a slavná) vždy po pěti desátcích. Když je členů 
více, mohou být některé desátky „zdvojené“. Kdyby se dosáhlo počtu 40, pomodlilo by se 
společenství růžence dva. 

Když se modlíme soukromě modlitbu růžence, často máme přitom v srdci nějaký úmysl – o něco 
prosíme, děkujeme, odprošujeme. Také s modlitbou „živého  růžence“ je spojen úmysl. To znamená, 
že na tento úmysl se modlí každý člen živého růžence svůj desátek. V naší farnosti byla vždy úmyslem 
prosba za farnost. 

Na začátku loňského roku jsem převzala úlohu koordinovat modlitbu členů živého růžence (tzn. 
dbát o to, aby byly všechny desátky „obsazeny“, a připomínat členům posloupnost jejich desátků). 
Kontakt byl ale při nedělních bohoslužbách limitován řadou vnějších okolností, v neposlední řádě i 
tím, že bývám na nedělních farních bohoslužbách nepravidelně (neboť pracuji na směny 
v nepřetržitém provozu přímé péče Charitního Domova), a že jsem byla víceméně odkázána na to, 
kdo za mnou do lavice přijde, protože bylo nemožné zachytit přítomné členy „živého růžence“ 
v kostele po mši svaté. Proto by možná bylo dobré, kdyby určitou zprostředkovatelskou roli mohl 
vykonat farní časopis. (V kostele budu ale po mši sv. k dispozici i nadále pro dotazy, poskytování 
materiálů, rozjímavých textů k modlitbě růžence apod.) 

Dnes zde otiskujeme tabulku (na další straně), v níž je nynější stav členů živého růžence. Během 
prosince se vzadu v kostele (na stole s tiskovinami) objeví jednak tento seznam stávajících členů, aby 
tam každý z nich potvrdil, zda v modlitbě pokračuje, jednak tam bude i arch pro další zájemce, kteří 
by se chtěli k modlitbě připojit. Mohou se připojit nejen jednotlivci, ale i celé rodiny (v tom případě 
stačí, když se desátek pomodlí kterýkoli člen „rodinného týmu“, aby závazek modlitby desátku byl 
splněn, i když je samozřejmě ideální společná rodinná modlitba). Prosím, aby obojí – potvrzení 
modlitby u těch, kteří již k živému růženci patří, i noví zájemci – se zapsali nejpozději do 20. 12., aby 
bylo možno vypracovat přehlednou tabulku pro všechny na nový rok. Děkuji.  

s. Mlada 
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leden  únor  březen  

paní M. Vopatová 5. slavný 1. radostný 2. radostný 3. radostný 

paní Ž. Mikulovská 1. radostný 2. radostný 3. radostný 4. radostný 

paní J. Kašparovičová 2. radostný 3. radostný 4. radostný 5.radostný 

paní Váňová 3.radostný 4. radostný 5. radostný 1. světla 

paní V. Lomová 4. radostný 5. radostný 1. světla 2. světla 

paní Božena Gurtlerová 5. radostný 1. světla 2. světla 3. světla 

paní J. Lukášková 1. světla 2. světla 3. světla 4. světla 

paní M. Závitkovská 2. světla 3. světla 4. světla 5. světla 

paní E. Špinarová 3. světla 4. světla 5. světla 1. bolestný 

paní J. Dubnová 4. světla 5. světla 1. bolestný 2. bolestný 

rodina Bajerova 5. světla 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 

 
1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 

paní Gita 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný 

paní Karabáčková 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný 

paní E. Arnsteinová 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný 2. slavný 

paní H. Houštecká 5. bolestný 1. slavný 2. slavný 3. slavný 

paní R. Linhartová 1. slavný 2. slavný 3. slavný 4. slavný 

pan P. Bahník 2. slavný 3. slavný 4. slavný 5. slavný 

P. Hušek 3. slavný 4. slavný 5. slavný 1. radostný 

rodina Tintěrova 4. slavný 5. slavný 1. radostný 2. radostný 
 

VSTUP DO NOVÉHO LITURGICKÉHO ROKU  OBOHACEN 
 

Zázračná medailka, neboli Medailka Neposkvrněného Početí – vznikla na základě mariánského zjevení 
v Rue du Bac v Paříži. Zde se roku 1830 zjevila Panna Maria vincentce sv. Kateřině Labouré. A právě 
toto téma si vybraly Dcery křesťanské lásky – naše staroboleslavské vincentky – pro krátký program, 
který připravily pro všechny přítomné po ranní mši svaté v neděli 27. listopadu. Naše farnost právě 
vstoupila do nového liturgického roku a tento den tak mohla prožít ještě více obohacena. 
Jak jsme slyšeli, Panna Maria řekla Kateřině Labouré: „Dej zhotovit medaili. Ti, kteří ji budou nosit 
na krku, dostanou velké milosti. Mnoho milostí dostanou všichni, kteří ji budou nosit s důvěrou.“ 

Po právě uzavřeném Svatém roku milo-
srdenství vstupujeme do nové etapy ži-
vota. Kéž jsou všechny tyto momenty, 
které nám bylo a je umožněno prožívat a 
jichž můžeme být svědky, podnětem 
k prohloubení víry žité a vyzrálé, víry, 
která může zářit a svědčit, víry, která 
nám jednou bude ospravedlněním...! 
Všichni přítomní, kteří o to projevili 
zájem, v závěru setkání dostali od našich 
sestřiček vincentek dárek: medailku 
Neposkvrněného Početí. 
 

Petr Bajer  
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Jak znáte svatého Jana od Kříže? 
 

1. V jaké zemi svatý Jan od Kříže žil? 
a./ ve Švédsku 
b./ ve Španělsku 
c./ ve Švýcarsku 
 

2. V jakém století svatý Jan od Kříže žil? 
a./ 14. století (narodil se 24.6.1342 a zemřel 14.12.1391) 
b./ 15. století (narodil se 24.6.1442 a zemřel 14.12.1491) 
c./ 16. století (narodil se 24.6.1542 a zemřel 14.12.1591) 
 

3. Svatý Jan od Kříže byl řeholník. Jakého řádu byl členem? 
a./ Řádu bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel 
b./ Řádu menších bratří 
c./ Řádu premonstrátských řeholních kanovníků 
 

4. Svatý Jan od Kříže je autorem spisu... 
a./ Černá noc 
b./ Temná noc 
c./ Škaredá noc 
 

5. Roku 1675 byl prohlášen za blahoslaveného, roku 1726 byl 
svatořečen. Učitelem církve byl vyhlášen roku... 
a./ 1876 
b./ 1926 
c./ 1976 
 

Ve škole světců měsíce prosince: 
 
 

 

Velikost daru se nepočítá podle toho, kolik 
kdo dal, nýbrž podle toho, co mu zbylo. 

sv. Ambrož 
 
 

Je lepší pro Boha trpět, než konat zázraky. 
Vím, že mnozí z těch, kteří se považují za 
přátele Krista, Ho znají jen málo. Hledají 
u Něj totiž útěchu a povzbuzení pro sebe a 
mají raději sebe než Jeho utrpení a smrt. 

sv. Jan od Kříže 

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

Advent, to je doba, ve 
které se všichni věřící 
duchovně připravují 
na slavení Vánoc, te-
dy na příchod Spasi-
tele, toho, který je 
světlem světa. Jedna 
vánoční píseň začíná 
slovy „Z Hvězdy vyšlo 
slunce“. 
Zveme Vás tedy, 
abyste zkusili vyrobit 
malé či velké papíro-
vé vánoční hvězdičky 
a hvězdy podle návo-
du vpravo, můžete je 
i vybarvit ;-) 
Držíma Vám palce, 
jistě se Vám podaří 
vytvořit neobyčejně 
krásné ozdoby! 

  
 

Odpovědi na kvíz „Jak znáte svatého Jana 
od Kříže“, prosíme, odesílejte elektronicky 
– jako už obyčejně – na e-mail redakce 
( zpravodaj.stb@seznam.cz ) nebo je 
v písemné formě vložte do schránky 
(krabice) v sakristii staroboleslavské 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie 

nejpozději do neděle 25. prosince. 
 

Určitě nezapomeňte uvést jméno, věk a 

kontakt na Vás. Všichni úspěšní řešitelé se 

mohou těšit na odměnu ;-) 

mailto:zpravodaj.stb@seznam.cz
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Svatováclavský zpravodaj vydává Římskokatolická farnost Stará Boleslav. Kontakt: Lázeňská 61, 250 01 Stará Boleslav; 
www.staraboleslav.com. Duchovní správce: R.D. Libor Bulín – farář a probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána 
ve Staré Boleslavi; mobil: 602 542 847; e-mail: fara@staraboleslav.com. 
Příští číslo Svatováclavského zpravodaje vyjde v neděli 8. ledna 2016. Vaše postřehy, náměty, návrhy, komentáře, 
příspěvky apod. můžete zasílat na adresu zpravodaj.stb@seznam.cz 
 

 

DOPORUČUJEME   VAŠÍ   POZORNOST I   !!! 
 

Adventní duchovní obnova  
se v naší farnosti bude konat v sobotu 17. prosince 2016. Její program naleznete na straně 2 tohoto 
listu. Srdečně Vás všechny zveme k hojné účasti! 
 

Vánoční koncert ve Staré Boleslavi  
V bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi bude 26. prosince 2016 v 16 hodin vánoční 
koncert, na kterém zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby; Exultate, iubilate od Wolfganga 
Amadea Mozarta, vánoční písně a pastorely od Jana Klazara v podání PS Bojan, ChS Václav a 
orchestru Far musica za varhanní spolupráce O. Valenty. Sólové party přednesou K. Kůstková 
(soprán), T. Hořejšová (soprán), M. Svobodová (alt), J. Prouzová (alt), M. Šrejma (tenor) a J. Poláček 
(bas). Provedení nastudoval a jako dirigent se představí Josef Štefan. 
 

Vánoční koncert  v Kozlech 
Dne 27. prosince 2016 od 17:00 zazní v kostele Všech svatých v Kozlech koncert Chrámového sboru 
Václav a jeho orchestru. Na programu budou koledy a Rybova mše „Hej mistře“. Všichni jste srdečně 
zváni! 
 

Modlitební iniciativa otce kardinála Dominika Duky  
Každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin se věřící pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála 
Dominika Duky 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. 
 
 

Předběžné informace:  

Farní staroboleslavský ples 
Dne 3. února 2017 se můžete opět těšit na Farní staroboleslavský ples v Hlavenci od 19:30 hodin. Kdo na tento ples 
rádi chodíte, nezapomeňte si termín zaznamenat. Vstupenky se začnou prodávat po Novém roce. 
Kontakt : Jarmila Habartová, tel. 775 276 586. 

 

Pořad pravidelných bohoslužeb ve Staré Boleslavi 
den hodina místo 

neděle 9:00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

10:30 Charitní domov 

18:00 bazilika svatého Václava 

pondělí, středa, sobota 6:20 Charitní domov 

9:00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

15:15 Charitní domov 

čtvrtek 6:20 Charitní domov 

15:15 Charitní domov 

úterý, pátek 6:20 Charitní domov 

15:15 Charitní domov 

18:00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

mailto:zpravodaj.stb@seznam.cz

