
 
 

Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 
 

Do každého nového roku většinou vstupujeme s nějakým dobrým předsevzetím. Dobře cítíme, že 
v našem životě by bylo potřeba něco změnit nebo alespoň upravit, abychom dosáhli kýženého ideálu, 
ke kterému se máme snažit směřovat. Jedním z takových momentů je zásadní požadavek Pána Ježíše Krista 
pronesený v jerusalémském Večeřadle ve velekněžské modlitbě, jak nám ji zaznamenal očitý svědek 
Poslední večeře, svatý apoštol a evangelista Jan. Pán Ježíš Kristus odkazuje svým apoštolům své 
vykupitelské dílo, modlí se za ně a podotýká, že se brzy stanou svědky naprosto neuvěřitelných a dosud 
nepravděpodobných událostí – především Kristova velikonočního zmrtvýchvstání. Tedy dokonalého a 
úplného vítězství Věčného Života nad věčnou nikdy nekončící a stále se naplňující smrtí. Jako důkaz Pán 
Ježíš svěřuje svým apoštolům dobrovolné pouto vzájemné lásky a jednoty. Upozorňuje důrazně na to, že 
tento zdánlivě slabý a nezřetelný důkaz pravosti jeho velikonočního vítězství bude přesvědčivým oslovením 
celého lidstva službou Kristovy církve. Na začátku každého kalendářního roku si uvědomujeme bolestné 
nedodržování výzvy Pána Ježíše Krista, která zaznívá z jerusalémského Večeřadla a která činí společenství 
Kristovy církve uprostřed nevěřících a hledajících velice nevěrohodným. Proto na začátku každého ledna 
probíhá tzv. alianční týden – týden modliteb nekatolíků za obnovení porušeného pouta vzájemné 
křesťanské lásky a jednoty. Potom my katolíci prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů a těmto 
modlitbám je věnována i jedna z prvních nedělí liturgického mezidobí – letos to bude 3. neděle 
v liturgickém mezidobí. 

V tomto týdnu modliteb za jednotu křesťanů si uvědomujeme nejen nejednotu všech, kdo se 
ke Kristově odkazu hlásí, ale hluboké historické volání z naší země, které už od počátku dvacátého století 
zaznívá z velkomoravského Velehradu. Tam se konalo několik unionistických sjezdů a setkání především 
mezi katolickými a pravoslavnými křesťany. I když se nám může zdát, že šlo jen o malou kapku snahy 

o vzájemné pochopení a přijetí, vyjádřené pak v budoucnu 
pravdivou snahou o důsledné naplňování Kristova 
velikonočního odkazu. Vezměme v letošním lednu snad 
opravdověji a odpovědněji slova modlitby bohoslužby 
za jednotu křesťanů: 

Všemohoucí věčný Bože, jsme rozptýleni, ale ty nás 
chceš shromáždit, jsme rozděleni, ale ty nás chceš sjednotit. 
Dej, ať si uvědomíme, že všichni jsme byli pokřtěni jedním 
křtem, že všichni patříme jednomu Kristu, a doveď nás 
k plnosti jedné víry a k dokonalosti jedné lásky. Amen. 

Libor Bulín, probošt  

L E D E N   2 0 1 7  
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OČEKÁVANÉ   UDÁLOSTI   MĚSÍCE    LEDNA 
 

Z liturgického kalendáře /s upřesněním pro vybrané dny/ 
 8. 1........ /neděle/ ....... Svátek Křtu Páně, ZÁVĚR DOBY VÁNOČNÍ 

 9. 1........ /pondělí/ ..... pondělí 1. týdne v mezidobí 

 15. 1........ /neděle/ ....... 2. neděle v mezidobí / DEN UPRCHLÍKŮ / 

 17. 1........ /úterý/ ......... Památka sv. Antonína, opata 

 18. 1........ /středa/ ....... Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů,  
/ ZAČÁTEK TÝDNE MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ /  

 20. 1........ /pátek/ ........ Památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka, a sv. Šebestiána, mučedníka 

 21. 1........ /sobota/ ...... Památka sv. Anežky, panny a mučednice 

9:00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

18:00 ekumenická bohoslužba v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

 22. 1........ /neděle/ ....... 3. neděle v mezidobí 

 24. 1........ /úterý/ ......... Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

 25. 1........ /středa/ ....... Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 
/ KONEC TÝDNE MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ /  

 26. 1........ /čtvrtek/ ...... Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

 28. 1........ /sobota/ ...... Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

 29. 1........ /neděle/ ....... 4. neděle v mezidobí 

 31. 1........ /úterý/ ......... Památka sv. Jana Boska, kněze / SVĚTOVÝ DEN POMOCI MALOMOCNÝM / 

 2. 2........ /čtvrtek/ ...... Svátek Uvedení Páně do chrámu / SVĚTOVÝ DEN ZASVĚCENÝCH OSOB / 

18:00 
mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

...s žehnáním svící „hromniček“ 

 3. 2........ /pátek/ ........ Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka; PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

17:00 – 17:50 tichý eucharistický výstav v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

18:00 
mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie s adorací a požehnáním 

...po mši svaté bude udělováno jednotlivě svatoblažejské požehnání 

 5. 2........ /neděle/ ....... 5. neděle v mezidobí 

9:00 
mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 

...po mši sv. bude udělováno hromadně svatoblažejské požehnání 

18:00 
mše sv. bazilice svatého Václava 

...po mši svaté bude udělováno jednotlivě svatoblažejské požehnání 
 

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

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc leden 

Od roku 2017 je pro každý měsíc vypracován jen jeden úmysl pro univerzální církev (střídavě po měsíci 
všeobecný a evangelizační úmysl). Druhý úmysl bude vypracován římským ústředím Apoštolátu 
modlitby z podnětu papeže Františka s ohledem na aktuální události, které rok přinese. 

Evangelizační úmysl: Křesťanská jednota 

Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali modlitbou a bratrskou láskou 
za obnovení plné církevní jednoty, a tím napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.  

Národní úmysl: 

Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací, ale usilovala o evangelizaci 
současného světa (EG, č. 27). 
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NA SLOVÍČKO S  PANEM PROBOŠTEM ... 
V této rubrice bude pan probošt odpovídat na otázky, které na něj budou písemnou formou směřovány. 
Prosíme, tyto dotazy vkládejte do schránky s označením „Svatováclavský zpravodaj“, která je v sakristii 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie, nebo je posílejte elektronicky na e-mail tohoto listu – 
zpravodaj.stb@seznam.cz 

Svatý papež Jan Pavel II. ocenil unijní snahy zářící 
nepřehlédnutelně z naší země do celého křesťanského světa 
prohlášením svatých Cyrila a Metoděje spolupatrony Evropy. 
K dílu svatých soluňských bratří – slovanských věrozvěstů – se 
v jednotlivých křesťanských stoletích připojili i mnozí další. 
Nejen si přečtěme, ale také se zbožně pomodleme modlitbu 
k Panně Marii za jednotu církve. Pochopíme, že co se našim 
lidským silám zdá nedosažitelné, u Boha nemožné není. 
 

Modlitba k Panně Marii za jednotu Církve 
/ z traktátu roudnického převora Petra Klarifikátora/ 

 

K tobě ať se obrací má modlitba, blažená Panno, neboť 
tvůj sladký hlas nedoléhá ani tak k lidskému sluchu, jako 
spíše k srdci Miláčkovu. K tobě volám, mocná vládkyně 
světa, Matko Boží, požehnaná rodičko Života, prostřednice 
lidského pokolení, přímluvkyně hříšníků. 

Pospěš na pomoc, ať nejsme rozchváceni, ať nejsme zničeni, ať se nerozštěpíme. Povstaň, buď 
k nám dobrotivá, povstaň, buď k nám milostivá, povstaň, my sami nemůžeme povstat pod tíhou 
svých hříchů, abychom ukázali svou bídu. 

Povstaň, přítelkyně, těšitelko ubohých a 
opuštěných a přítelkyně hříšníků, svazkem pokoje 
spoj znesvářené, vždyť v tobě se spojily 
v podivuhodnou jednotu tak rozdílné přirozenosti 
tvého Syna. Spoj protiklady tak rozdílných chtění, 
záměrů, citů a názorů pevným poutem opravdové a 
dokonalé lásky. Přijď nám na pomoc! My sami 
nechceme, ba ani nemůžeme přijít, protože nám 
brání ctižádost, lakota, marnivost a vášeň. Přijď tedy 
ty k nám! 

Kéž tvé neporušené panenství vyrovná vinu 
naší porušenosti a tvá pravá, Bohu milá pokora naši 
nadutou domýšlivost; kéž tvá všem široce rozevřená 
láska přikryje ubohost našeho sobectví a tvá 
neposkvrněná čistota kéž zahladí skvrnu našeho 
rozštěpení, které jsme způsobili všemi těmito 
proviněními. Co si sami nezasloužíme, ať nám dá 
Bůh na tvou slavnou přímluvu. 

/De congruentia epistolae ex libro Canticorum desumptae cum 
festo Visitationis B.M.V., circa finem: Bibl. Capit. metrop. Pragensis, 
sign. D 57, f. 205/  
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O SOCIETAS JESU A STARÉ  BOLESLAVI 
S P. MIROSLAVEM HEROLDEM, S.J. 

/ dokončení / 

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. Při této příležitosti 
jsme autora přednášky požádali o rozhovor. První část tohoto rozhovoru byla součástí minulého čísla 
Svatováclavského zpravodaje, tentokrát přinášíme jeho část druhou a závěrečnou. 
 

Mohl byste nějak shrnout a strukturovat spiritualitu a akcenty v životě řádu, 
které znaky jsou pro Tovaryšstvo obecné a jemu vlastní? A je Tovaryšstvo 
dneška zcela shodné s řádem, který založil svatý Ignác (a který ve své době 
působil ve Staré Boleslavi), nebo došlo v průběhu staletí k potřebě nějakých 
změn, vnitřní reformy, nového nahlížení na celek či dílčí aspekty poslání řádu? 

To je velmi obsáhlá otázka. Již jsem shrnul hlavní poslání jezuitského řádu /bylo 
součástí první části rozhovoru v minulém čísle Svatováclavského zpravodaje – 

pozn. redakce/, totiž žít a pracovat k větší Boží slávě a 
ke spáse lidí. Jezuité se snaží pomoci člověku všemi 
dobrými prostředky hledat a nacházet Boha ve všech 
věcech a Nalezeného se držet, což je cesta spásy. 
Vycházejí přitom z bohatství Duchovních cvičení 
zakladatele řádu sv. Ignáce z Loyoly, které užívají jak 
k duchovnímu doprovázení a formací jednotlivců, tak 
celých skupin lidí. Činí tak exerciciemi, osobními 
rozhovory, svátostnou praxí, kázáním, katechizací, 
publikační činností, vyučováním, výchovou, komunikací 
v masových sdělovacích prostředcích, vědeckou prací, 
uměleckou tvorbou, sociálním apoštolátem. Z povahy 
řádu, zaujatého šířením Kristova evangelia po celém světě, 
vyplývá, že toto mnohavrstevnaté působení řádu v sobě 
nese misijní charakter. 

V dějinách se přirozeně mění konkrétní podoby právě naznačeného působení 
Tovaryšstva. Duch však zůstává stejný a přitom stále nový, vedoucí k odvaze 
k neprozkoumaným horizontům, poučené zkušenostmi z minulosti. To vidím 
zcela zřetelně při četbě písemných pramenů 
pocházejících z tzv. prvního Tovaryšstva, tedy 
prvního údobí dějin řádu do jeho zrušení 
(neúplného) v roce 1773. Mezi řádky jasně 

panuje, v podstatě, v základu, totéž smýšlení, tentýž spirituální 
proud jako dnes. Božím vedením v dějinách se však rozvinul, 
obohatil, otevřel novým výzvám. Tuto zkušenost činí celá církev, 
proč by se tedy neprojevila i v jedné její části, v tzv. „nejmenším“ 
Tovaryšstvu, jak si jezuité říkají, když hledí na obrovské 
„tovaryšstvo“ těch, kteří ve víře následují Ježíše Krista jako svého 
Mistra a Pána. 
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Ve Vaší přednášce jste uvedl, jak si 
jezuité Staré Boleslavi neobyčejně 
vážili. Jen krátce shrnu: Tehdy byla 
Stará Boleslav označena za „srdce 
Čech“. Na počátku 17. století vznikla 
poutní bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie známá jako nejstarší české 
mariánské poutní místo. Zdejší reliéf 
Panny Marie byl 18. srpna 1609 
prohlášen Palladiem země české, 
ochranným obrazem vlasti. Jezuité 
dali ve druhé polovině 17. století 

vystavět i Svatou cestu, která v duchu barokní symboliky podporovala svatováclavský kult a 
důmyslně jej prokomponovala s mariánskou úctou, když propojila Prahu se Starou Boleslaví poutní 
cestou s tolika zastaveními-kapličkami, kolik je invokací Loretánských litanií... Na druhou stranu 
prameny jednoznačně doložily, že tehdejší staroboleslavská rezidence neměla dlouhodobě zrovna 
početné obsazení (což vyniká zvláště při porovnání s obsazeností jiných jezuitských domů 
v Čechách). Jaké jsou podle Vás důvody tohoto tehdejšího stavu? 

Jezuité ve Staré Boleslavi vytušili úrodnou půdu pro jednu ze stěžejních idejí, která by mohla shrnout 
duchovní dějiny České země a jejich další směřování. Po vzoru staroboleslavských kanovníků spojovali 
úctu k Panně Marii se státotvornou myšlenkou 
svatováclavskou (pokrevní linií dovedenou k panu-
jícím Habsburkům) a toto spojení obohatili o zástup 
dalších zemských patronů, následovníků svatého 
Václava a ctitelů Staroboleslavské Madony. Byli to 
jezuité, kdo od druhé poloviny 16. století 
cílevědomě rozvíjeli poutě Pražanů do Staré 
Boleslavi, čímž probudili a podpořili staroboleslavský 
poutní ruch jako takový a postupně dopomohli 
tomu, aby Staroboleslavská Panna Maria dosedla 
na piedestal Ochránkyně české země a její nepatrný 
reliéf byl ozdoben titulem Paládia. 

Tovaryšstvo mělo v úmyslu v Boleslavi zakotvit, aby 
mohlo soustavněji a účinněji duchovně sloužit 
příchozím poutníkům, jejichž počet stále vzrůstal. 
Narazilo ovšem na závažné překážky. Předně jezuité 
nebyli příliš vítanými hosty pro staroboleslavskou 
kapitulu. Když se u mariánské svatyně v padesátých 
letech 17. století vlivem panovníka nakonec opravdu 
usadili a vznikla zde rezidence pod správou 
pražského Klementina pro dva členy řádu, vztahy 
s kapitulou se pomalu začaly měnit k lepšímu a 
v pozdějších dobách se dá hovořit o vzájemné 
spolupráci. Stále však bylo působení jezuitů stavěno 
do značně omezeného prostoru, neboť mělo být 
jasné, kdo hlavně rozhoduje o duchovní profilu 
poutního místa (kapitula). 
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Větší rozvoj rezidence nemohl nastat i proto, že přes počáteční přísliby zdejší jezuité nedosáhli větší 
ekonomické základny a byli často odkázáni na milodary dobrodinců, mezi nimiž nechyběli preláti 
kapituly. Ta si větší finanční a materiální podporu nemohla dovolit, snad i proto neviděla ráda či jako 
reálné, že by vzrůstal počet zdejších jezuitů. Ještě v 17. století do staroboleslavské rezidence přibyl 
jeden řádový člen, to bylo však početní maximum, které se v tomto maličkém řeholním domě udrželo 
až do zrušení Tovaryšstva roku 1773. 

Ovšem i pouzí tři jezuité dokázali vykonat obrovské množství duchovní práce nejen v Boleslavi, ale i 
v širokém okolí. Počty zpovědí, které vyslechli, šly do deseti tisíců ročně, podařilo se jim při kostele 
svatého Václava založit zdárně působící mariánsko-svatováclavskou náboženskou družinu, podpořili 
duchovní život téměř ve všech okolních farnostech. Ale hlavně soustavně rozvíjeli věhlas Staré 
Boleslavi a lásku k tomuto místu, vlastně k Matce Boží, sv. Václavu a sboru českých nebeských 
ochránců. 

Jaký je postoj Tovaryšstva Ježíšova 
k místům, kde v minulosti rozvíjelo 
činnost, ale dnes tam přímo nepůsobí? 
Je to uzavřená historická kapitola 
(ve smyslu „Pán Bůh dal, Pán Bůh 
vzal“), nebo vnímáte nějaké vnitřní 
pouto a daný aktuální stav jen jako 
přerušení užšího vztahu a duchovní 
sepětí jakýmsi způsobem trvá? 

Na to by měl patrně odpovědět každý 
jezuita za sebe. V této otázce nepanuje 
nějaké jednotné stanovisko. Vnímám 
však, nejenom u sebe, ale i u některých 

řádových kolegů z České provincie, že jakmile se vysloví jméno místa, kde náš řád působil, okamžitě 
se vynořují reminiscence, kdy tam působil, jakou činnost tam vyvíjel, jak se zapsal do onoho kraje. 
A vyvstává jistý pocit duchovní sounáležitosti. 

Nikoli pocit ukřivdění a snahy domoci se restitučními nároky ztraceného vlivu na to které místo. Ale 
prožitek duchovní sounáležitosti, že jako jezuita vnímám, že mě to k onomu místu „táhne“, mám ho 
zvlášť v lásce, držím ho se zvláštní úctou v paměti. A na některá taková místa se dodnes jezuité rádi i 
činorodě vrací. 

Úcta k Panně Marii, kterou jezuitský řád pomáhal ve věřících probouzet a pěstovat – a jak bylo 
naznačeno, i konkrétně a horlivě prohluboval –, má ve Staré Boleslavi díky zde uctívanému Palladiu 
specifickou formu i duchovní hlubinu a je organicky svázána a propojena s úctou ke svatému 
Václavu, hlavnímu patronu naší země. Putováváte i nyní do Staré Boleslavi jako poutník Vy osobně 
(nebo dokonce celý řád?) podobně jako Vaši předchůdci před staletími? Co byste řekl těm, kteří 
ve Staré Boleslavi poklad víry prožívají a zde hledají dotek Boží milosti v současnosti, na počátku 
třetího tisíciletí? 

Do Staré Boleslavi jsem putoval od svého dospívání a rád bych v tom pokračoval i do budoucna. 
Naposledy jsme s jedním spolubratrem ke sv. Václavu a Matce Boží z Prahy do Staré Boleslavi 
doprovodili mezinárodní skupinu mladých poutníků, kteří se rozhodli s námi jezuity prožít přípravu 
na letošní Světové dny mládeže. Jeden poutník, Španěl Venceslao, přijel do Čech proto, aby navštívil 
místa spojená se svým patronem, sv. Václavem, o kterých dosud jen četl. Byl to nádherný zážitek, 
prožít liturgii v kryptě svatováclavské baziliky a pozdravit Pannu Marii s Dítětem v jejich chrámu, 
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po vyšlapaných kilometrech. Dostalo se nám skvělého přijetí starobo-
leslavskou farností. Vděčně na to vzpomínám. Stejně jako vděčně na Starou 
Boleslav vzpomínají moji spolubratři, kteří se snaží každoročně o slavnosti 
sv. Václava toto poutní místo navštívit a prožít.  

Ano, prožít, protože je to živé zřídlo velkých Božích pokladů pro celou naši 
zem. O tom jsem přesvědčen; a kdo jen trochu tříbí svého ducha, dá mi 
zapravdu, vždyť je Boží působení v Boleslavi dobře rozpoznatelné a dá se 
skutečně zakusit. Myšlenka našich národních dějin jako proudu, do kterého 
Bůh stále vstupuje a provází jej za spolupůsobení Panny Marie, sv. Václava 
a dalších zemských patronů, je něco, co motivuje k péči o svěřené dědictví 
a ke snaze rozvíjet ho do budoucna. A Stará Boleslav o životnosti tohoto 
proudu svědčí. 

Máme na kom a na čem stavět, když dnes chceme důstojně a v lásce 
naplňovat svůj život a s důvěrou se dívat do budoucnosti. 

Moc Vám, otče Miroslave, za rozhovor děkujeme. 
Petr Bajer 

JAN EVANGELISTA URBAN  A  STARÁ BOLESLAV 
Jsme svědky prvních týdnů nového roku 2017. Někteří z nás jistě alespoň 

pomýšlejí na to, co dělat jinak, nově, lépe. Hledáme inspiraci a mnozí mají poctivě 
dobrou vůli nezabřednout do starých kolejí, zvláště když si uvědomují, jak by 
prospělo „něco“ změnit, když pociťují potřebu nové rozhodnosti, opravdovosti, snad 
i v podobě o něco radikálnější. Každý nový den může být počátkem podstatně 
hodnotnějšího užívání daru života... 

A již první lednový týden může být zdrojem nové inspirace: 7. ledna roku 1991 
se totiž zrodil pro věčnost Jan Evangelista Urban, jehož tělesné ostatky byly následně uloženy 
na hřbitově ve Staré Boleslavi. Ve své současné skrytosti nám tak může být bližší než jiným, přímo 
u jeho hrobu můžeme v modlitbě děkovat i prosit... 

Jan Evangelista Urban (*20. února 1901), františkán 
(od 1918; 1938-1941 byl provinciálem řádu) a kněz (od 1924), byl 
významný představitel českého katolického života. Vynikal 
„nakažlivou“ horlivostí, pro mnohé byl duchovním vůdcem, 
vyhledávaným zpovědníkem. Jeho hlavním posláním byla formace 
kněží a řeholních osob a duchovní vedení všech, kteří hledali cestu 
k Bohu. Z hloubky své víry oživoval třetí řád svatého Františka, 
z nadšení pro evangelium a užší následování Krista založil 
společenství Sester Apoštolátu sv. Františka (které dobře známe i 
z naší farnosti). Založil Studium Catholicum, ústav pro teologické 
vzdělávání laiků a stal se jeho rektorem. První přerušení existence 
zapříčinila válka, druhé pak Únor 1948. Jan E. Urban byl 14. března 
1950 zatčen a po tvrdé vyšetřovací vazbě byl v předem 
připraveném soudním přelíčení odsouzen na 14 let. Po propuštění 
(1963) žil v Nespekách pod dozorem StB. I tehdy však podle svých 
možností dále uváděl mnohé do láskyplné Boží blízkosti.  

Ve víře, že nyní plní Jan Ev. Urban službu přímluvce, který se před Boží svatostí modlí s námi a 
za nás, byl 8. prosince 2000 zahájen diecézní proces jeho blahořečení. 

Petr Bajer  
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STAROBOLESLAVSKÝ BOHOSLOVEC JAROSLAV MRŇA  
V únoru roku 2015 jsme se mohli na stránkách našeho tehdejšího farního zpravodaje dočíst 
o bohoslovci, který třebaže pochází z brněnské diecéze, studuje v semináři za Arcidiecézi pražskou. 
Tehdy nám byl Jaroslav Mrňa představen s tím, že se sice narodil v Třebíči a vyrůstal ve Velkém 
Meziříčí, ale bude tak trochu „patřit“ i Staré Boleslavi. Přijali jsme jej za svého. Od té doby jej provázejí 
naše modlitby a vítáme každou jeho návštěvu naší farnosti a zdejšího poutního místa. Prožil s námi již 
několik týdnů, kdy u nás vykonával předepsanou praxi, a spolu s námi rostl na své cestě ke službě Bohu 
a lidem. Naposledy jsme se setkali během Vánoc. A to byla vynikající příležitost, abychom pohovořili... 
 

Milý Jaroslave, jak daleko jsi na cestě ke kněžské službě? 

Ve školním roce 2016/2017 jsem ve čtvrtém ročníku seminární formace i 
magisterského studia teologie na Katolické teologické fakultě UK. Před sebou mám 
tedy ještě rok a půl této formace a jeden rok jáhenské služby. 

Jak jsi prožil uplynulý rok 2016? 

V uplynulém roce 2016 jsem zažil spoustu radostných chvil, ale také několik smutných, se kterými vás 
nechci zatěžovat . K těm velmi radostným patřilo v květnu přijetí mezi kandidáty jáhenského a 
kněžského svěcení na Svaté Hoře u Příbrami a v červnu přijetí služby akolyty v naší seminární kapli, 
obojí z rukou otce arcibiskupa Dominika kardinála Duky. O prázdninách jsem pak zažil pěkné chvíle 
na táboře s dětmi z mé rodné velkomeziříčské farnosti a při službě v liturgické skupince v Českém 
národním centru na Světových dnech mládeže v Krakově, 
kde jsem měl na starosti naše biskupy. Obě tyto akce 
mne velmi posílily a utvrdily na mé cestě za Pánem a 
s Ním. Následovaly některé drobné akce v rodné farnosti 
(poutě, služba nemocným…) a v září společný výlet 
pražských bohoslovců s jejich představenými (kardinálem 
Dukou, biskupem Malým a generálním vikářem 
Wasserbauerem) do Mariazell, Melku a Vídně. Pak již 
následoval nástup do semináře a s ním dny spojené 
s radostí ze seminárního společenství. Vánoční období a 
poslední dny roku jsem prožil napůl ve své rodné 
velkomeziříčské farnosti a částečně ve Staré Boleslavi. 

Co tě čeká v novém roce 2017? 

Vedle seminární formace (dne 10. ledna bych měl 
přijmout službu lektora z rukou otce kardinála Duky) bych 
rád s Boží pomocí dokončil a obhájil svoji disertační práci, 
jejímž tématem jsou farní kroniky, a ukončil tak své doktorské studium církevních dějin na KTF UK. 
Dále bych velmi rád začal pracovat na již zadané diplomové práci z biblistiky a v červnu složil státnice 
ze stejného oboru, abych se mohl přiblížit ke zdárnému konci teologických studií. O prázdninách mne 
pak čeká pastorační praxe v Rumunsku, ministrantský tábor na Vysočině a Celostátní setkání mládeže 
v Olomouci. Na tyto akce se velmi těším a připravuji modlitbou. Ostatní je v rukou Páně, neboť jedině 
tam je to v bezpečí . Rád bych všem staro-boleslavským farníkům ze srdce popřál radostný, 
požehnaný a pokojem i milosrdenstvím naplněný rok 2017! Děkuji Vám též za Vaše modlitby a 
zároveň o ně prosím a ujišťuji o svých za Vás. 

V modlitbě budeme, Jaroslave, s Tebou rádi i nadále. Děkujeme Ti za rozhovor. A přejeme Ti, ať je 
Bůh stále s Tebou, ať Tě vede a dává se Ti poznat, ať Tě provází na Tvých cestách a ať Ti žehná! 

Petr Bajer  
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POZVÁNKA NA POUŤ  
 

Zřejmě jste už zaznamenali, že v roce 2017 uplyne 100 let od události, 
která pohnula nejen křesťanským světem: zjevení Panny Marie 
v portugalské Fatimě. Možná ale nevíte, že v září tohoto roku se 
k tomuto výročí uskuteční Národní pouť České republiky. Organizací 
poutě byl Českou biskupskou konferencí pověřen Fatimský apoštolát 
pro ČR v Koclířově. Zúčastní se jí kněží, jáhni, bohoslovci, zasvěcené 
osoby, členové hnutí, komunit a spolků a další věřící. Doprovázet je 
budou biskupové českých a moravských diecézí. 

Hlavní společným národní program, podobně jako např. při národní 
pouti do Říma či Svaté země v minulých letech, vyvrcholí ve středu 
13. září 2017, kdy předseda České biskupské konference kardinál 
Dominik Duka společně s dalšími našimi biskupy a kněžími převezmou Pannu Marii Fatimskou z místa 
zjevení. Ta pak bude přímo z místa zjevení v Cova d´ Iria letecky převezena do Prahy, kde bude 
v pátek 15. září v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zahájena její cesta do jednotlivých diecézí a 
na významná poutní místa naší země. Mezi nimi zřejmě nebude chybět ani Stará Boleslav. První 
říjnovou sobotu, na svátek Panny Marie růžencové, proběhne obnova zasvěcení naši země 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

Přestože nás od těchto událostí dělí ještě poměrně dlouhá doba, příprava Národní poutě je již 
v plném proudu a poutní zájezdy se rychle zaplňují. To je také jeden z důvodů, proč přinášíme tuto 
informaci již nyní. Cestovní kanceláře nabízejí jak autobusové, tak i letecké zájezdy. Přihlásit se 
můžete buď individuálně, nejlépe u CK VOMA Třebíč a CK AVETOUR, které jsou hlavními partnery 
organizátora poutě, nebo můžeme vytvořit skupinu staroboleslavských poutníků a přihlásit se 

společně. Pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit osobně, je zde 
jedna potěšující zpráva: Hlavní národní program bude přenášet 
v přímém přenosu TV Noe i Rádio Proglas. 

Podrobnější informace lze získat jednak na internetových 
stránkáchwww.fatima2017.cz, případně také telefonicky na čísle 
731 598 752 (Ing. Hana Frančáková), eventuelně elektronicky 
na adrese cm-fatima@cm-fatima.cz. 
 

S použitím materiálů Fatimského apoštolátu v ČR zpracoval Vladimír Šimík 

 

SVĚTOVÝ DEN MALOMOCNÝCH  
 

Na poslední neděli v lednu připadá Světový den malomocných. Každoročně se tak připomíná, že 
malomocenství stále existuje a že ještě dnes jsou v mnoha zemích nemocní vytlačováni na okraj 
společnosti. V současnosti se malomocenství nejvíce šíří v jihovýchodní Asii (připadá na ni více než 
polovina případů), dále v Africe a Jižní Americe, velké množství malomocných je také v Pacifiku a 
ve východním Středomoří. 

Těm, které toto téma hlouběji zajímá, doporučujeme internetovou stránku www.likvidacelepry.cz. 
„Likvidace lepry“ (dále LL) byla zřízena pražským arcibiskupem jako církevní právnická osoba se 
samostatnou právní subjektivitou ke dni 1. listopadu 2010. P. Stanislaw Góra, její prezident, poskytl 
rozhovor pro Katolický týdeník (č. 45), ve kterém představuje své vize spojené s jeho jmenováním 
biskupským vikářem pro diakonii. Zároveň také v listopadu roku 2016 podnikl kontrolní cestu do Indie 
a v rozhovoru pro Misionáře malomocných (č. 1/2017) se vyjadřuje k chodu LL. 
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DVOJSTRÁNKA   PRO  NAŠE   NEJMLADŠÍ   ( A   M I N I S T R A N T Y )  
 

 
 
 



11 
 

Jak znáte sv. Františka Saleského? 
 

1)  V letošním roce si budeme připomínat: 
a./ 500. výročí od jeho narození 
b./ 450. výročí od jeho narození 
c./ 500. výročí od jeho úmrtí 

 

2)  František Saleský pocházel z rodiny: 
a./ šlechtice 
b./ tesaře 
c./ obchodníka 

 

3)  František Saleský působil především: 
a./ ve Španělsku 
b./ ve Francii 
c./ v Anglii 

 

4)  Roku 1604 se setkal s ovdovělou Františkou Frémiot 
de Chantal, která s jeho pomocí založila řád: 

a./ Dcer Panny Marie Pomocnice 
b./ Navštívení Panny Marie 
c./ Neposkvrněného Početí Panny Marie 

 

5)  Mohl se František Saleský setkat s Vicencem z Pauly? 
a./ ne 
b./ ano, žili ve stejné době, ale nesetkali se 
c./ setkali se 

 

6)  Spiritualita Františka Saleského inspirovala Dona 
Boska k založení společenství salesiánů („Salesiáni 
Dona Boska“), mezi jejichž hlavní úkoly patří: 

a./ život v chudobě a rozjímání 
b./ péče o nemocné 
c./ práce s dětmi a mládeží 

Ve škole světců měsíce ledna: 
 

Nepřisuzujme velký význam tomuto světu a 
ceňme si ho pouze, nakolik nám slouží jako 
most, po němž přecházíme do jiného, 
lepšího světa. 

sv. František Saleský 
 

Když nevíme, o co máme prosit Pána Ježíše, 
prosme o Jeho Ducha, neboť ten je životem 
naší duše. 

sv. František Saleský 
 

Dvě věci vás udrží ve zbožném životě: velká 
pečlivost při plnění závazků vašeho stavu a 
velká odvaha, abyste se nevzdávali a 
neztráceli ducha v těžkostech, do kterých 
můžete přijít. 

sv. František Saleský 
 

Ducha Písma svatého poznáváme ze 
životopisů svatých. Ono je totiž inspirací 
jejich konání. 

sv. Tomáš Akvinský 
 

Ne všechno, co je obtížnější, je záslužnější. 
sv. Tomáš Akvinský 

 

Tak jako záslužnost modlitby záleží na síle 
lásky, závisí její účinnost na síle víry a 
důvěry. 

sv. Tomáš Akvinský 
 

Láska, čistota a pokora, to jsou tři královny, 
které kráčí vždy společně a nemohou bez 
sebe existovat. 

sv. Jan Bosko 
 

Budeš šťasten, když budeš hledat Boží lásku 
v tom, co právě konáš. 

sv. Jan Bosko 
 

Je třeba pracovat tak, jako bychom neměli 
nikdy umřít, a žít tak, jako bychom měli 
umřít každý den. 

sv. Jan Bosko 

  

Odpovědi na kvíz „Jak znáte svatého 
Františka Saleského“, 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 22. ledna. 
 

Určitě nezapomeňte uvést jméno, věk a 

kontakt na Vás. Všichni úspěšní řešitelé se 

mohou těšit na odměnu ;-) 

Salesiáni Dona Boska, 

o nichž byla zmínka 

v kvízu, mohou pro své 

společenství použít 

také název „Societas 

Sancti Francisci 

Salesii“, tedy 

Společnost svatého 

Františka Saleského. 

Členy tohoto řádu 

poznáme podle zkratky  

S.D.B. za jménem. 

Znak Salesiánů Dona Boska se poprvé objevil 8. prosince 

1885 – můžete si na něm povšimnout vyobrazení svatého 

Františka Saleského, patrona řádu. 

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 5. února 2017. Vaše postřehy, náměty, návrhy, komentáře, 
příspěvky apod. můžete zasílat na adresu zpravodaj.stb@seznam.cz 
 

 

DOPORUČUJEME   VAŠÍ   POZORNOSTI   !!! 
 

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. 
 

Staroboleslavský farní ples 
Srdečně vás zveme na farní ples, který se bude konat dne 3. února 2017 od 19:30 
hodin v restauraci v Hlavenci. Vstupenky již je možné zakoupit nebo závazně 
rezervovat (a rezervaci, prosím, určitě neodkládejte!). Zároveň dodáváme, že 
budeme rádi za každý věcný příspěvek do připravované tomboly plesu. Organizaci 
farního plesu, přípravu tomboly i prodej vstupenek má na starosti paní Jarmila 
Habartová. Bude-li třeba, lze ji kontaktovat na telefonním čísle 775 276 586. 

 
 

M ů ž e t e  s i  p o z n a m e n a t  
59. pouť Řádu Maltézských rytířů do Lurd se bude konat 4.-8. května 2017. Přihlášky a podrobné informace budou v průběhu 
ledna 2017 zveřejněny na internetových stránkách www.lurdy.eu. Pokud by se z naší farnosti někdo chtěl této pouti zúčastnit a 
měl zájem o společný postup, kontaktujte, prosím, pana probošta, případně napište email na elektronickou adresu tohoto listu. 
 

P o u ť  d o  L i b i c e  
Ve druhé polovině května plánujeme uskutečnit v letošním roce, kdy si připomínáme 1020. výročí mučednické smrti svatého 
Vojtěcha, pouť do Libice nad Cidlinou, tedy do rodiště svatého Vojtěcha a svatého Radima. Podrobnější informace a instrukce 
budou včas oznámeny. 
 

J a k  d o h l e d a t  b o h o s l u ž b y  
Rádi bychom Vás informovali, že je v provozu internetový portál bohosluzby.cirkev.cz, který spadá pod tzv. CIS (Církevní 
informační systém). Lze na něm vyhledávání bohoslužby podle termínů, názvu kostelů, obcí, místních názvů, GPS lokalizací... 
Projekt ČBK obsahuje všechny římskokatolické kostely v ČR s pravidelnými bohoslužbami. Při hledání kostela bez pravidelných 
bohoslužeb nabídne aplikace i kostely s bohoslužbami v okolí dle zvolené vzdálenosti. Od podzimu 2016 je také nabízeno 
propojení projektu vyhledávání bohoslužeb s mapovým portálem společnosti Seznam (Mapy.cz). 
 

Pořad pravidelných bohoslužeb ve Staré Boleslavi 
den hodina místo 

neděle 
9:00 

bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
…mši sv. předchází modlitba růžence (obvykle od 8:30) 

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

