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OBNOVA POUTNÍHO MÍSTA STARÁ BOLESLAV
Zvláštní šero v barokním chrámu Nanebevzetí P. Marie ve Staré
Boleslavi, který prochází nejrozsáhlejší a nejnákladnější rekonstrukcí od
dob svého dokončení v roce 1623, nepůsobí smrákání ani svítání - je
pravé poledne. Dennímu světlu tu stíní v presbytáři i po stranách hlavní
lodi mohutná konstrukce lešení, které stojí od paty chrámu až k jeho
stropu.

V jindy tichém prostoru, který slouží ke slavení mše svaté, modlitbě a
rozjímání, a kde poutníci uctívají nejslavnější mariánskou památku
České republiky, Palladium země české, se rozléhají pokyny a úsečné

konzultace restaurátorů. Od klenby stropu se ozývá škrabavý zvuk jejich
špachtlí a po lešení se snáší jemný prach. „Pojďte, půjdeme za nimi, ať
můžete napsat, jak to vypadá, když se opravuje tak obrovský chrám,"
láká nás už s jednou nohou na žebříků umělecký štukatér a restaurátor
Marek Hulcer: „Až když se postavilo lešení, tak jsme i přes původní průzkumy zjistili, že všechny štuky jsou pod vrstvami oprav daleko více zlacené. Takže jsme se vrhli na snášení všech barev, včetně šedého
falešného zlata.“
U mohutné zdi čistí ornamenty restaurátor Jiří Říha. „Vidíte, nánosy
vápna musíme dostat z každého lístku, z každého zákoutí. Štuky pod
vrstvami dávno ztratily svůj vzhled a ornamentalitu. „Snažíme se dostat
až na původní barevnost. Nikde jinde jsem to neviděl, ale tyhle římsy
jsou celé z kamenného masivu, tesané z pískovce.“
Kvůli pozdějším tmavnoucím malbám a stříbřitému falešnému zlatu byl
chrám v posledních desetiletích šedivý. Celý chrám bude po opravě
vyvedený na stěnách i stropě v jedné barvě, tak jak byl původně. Nebude
to ale bílá barva, nýbrž krémová. Právě v ní vynikne opravené zlacení.
Zatím však strop „zdobí" spíše praskliny. „Tady bylo skrz strop přes
prasklinu vidět," ukazuje nám restaurátor Šimon Kudrnáč. Statika
chrámu však narušená není.

Technologie obnovy interiéru je podle restaurátorů nesmírně pracná a
časově náročná. Ale budou to muset stihnout, protože pan probošt Libor
Bulín má jasnou představu, že chrám se otevře na Nový rok 2020.
Zdroj: Katolický týdeník č. 40/2018

MÁME ŽEHNAT I ZVÍŘATŮM?
Ve čtvrtek 4. října jsme se sešli před bazilikou sv. Václava, abychom již
tradičně společně prožili požehnání zvířatům. Před bazilikou se sešel
hlouček věřících a také tři psi. Všem bylo během následujícího obřadu
požehnáno. Potom se v bazilice svatého Václava, už bez účasti
požehnaných psů, konala mše svatá ke cti svatého Františka z Assisi.
Možná nás napadá otázka, k
čemu je vlastně žehnání zvířatům
dobré. Doba reálného socialismu
vymezila možné působení církve
striktně pouze na kostelní
prostory. Jakýkoli církevní úkon
mimo zdi kostela byl považován
za krajně nežádoucí s příslušným
následným postihem. Takže ani
my starší už nepamatujeme různá
prosebná procesí do polí, kdy se zúčastnění věřící modlili za Boží
požehnání pro práci rolníků a úrodu. V podstatě nic z této starobylé
tradice už neznáme a prosebné procesí do polí bychom snad považovali i
za přežitý folklor. Přesto stále platí - BEZ BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
MARNÉ LIDSKÉ NAMÁHÁNÍ! Život v hojnosti a dostatku nevede k
vděčnosti Bohu, ale naopak ke konzumnímu způsobu života, který od
Boha odvádí. Ani stopa po vděčnosti za přijatá Boží dobrodiní. Vše
považujeme za nutnou samozřejmost a současná společnost nás učí, že
na ni máme přece plné právo! A běda jak se nám něčeho v hojné míře
nedostává.
Může se nám tedy zdát divné požehnání zvířatům na den liturgické
památky svatého Františka z Assisi. Jeho současníkům se také zdálo jistě
nepřiměřené, když svatý František místo toho, aby zbožně klečel v
kostele, před kostelem postavil betlém a téměř jistě s živými účastníky,
lidmi i zvířaty. Kde by dřevěné, papírové nebo sádrové betlémové
figurky vzal. A přitom pronesl katechezi o vtělení a narození Ježíše
Krista, nesmrtelného Boha, který se pro spásu člověka sám stává
člověkem. Učme se tedy tomuto Františkovu poselství rozumět a
nevnímat je jako přehnané. Možná, že se potom taková adventní a
vánoční katecheze stane první výzvou k obrácení a celonárodnímu
pokání. A co náš český národ potřebuje víc?
P. Libor Bulín

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA
10.11.2018 od 8.00 do 18.00 bude v Tesco v Brandýse nad Labem
probíhat Národní potravinová sbírka. Potraviny z této sbírky budou
putovat do rodin nebo jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi.
Milí farníci, do této akce se můžete zapojit:
- modlitbou
- zakoupením potravin v Tesco Brandýs n.L.
- jako dobrovolníci při rozdávaní letáčků v
Tesco Brandýs n.L.
- tříděním potravin u sester Vincentek
V případě zájmu můžete
s.Veroniku, tel. 775 117 061

kontaktovat

Pán Bůh zaplať za jakoukoliv pomoc!
Vděčné sestry Vincentky

VÁCLAV V OBNOVENÉ KAPLI STAROMĚSTSKÉ
RADNICE

Po 73 letech se do Staroměstské radnice navrátil zpět oltář, který byl v
roce 1945 zničen při Pražském povstání. Byl nalezen na půdě radnice,

když se opravovala věž. Oltář byl zrestaurován a veřejnosti slavnostně
odhalen 18. září 2018. V tento den v roce 1338 bylo dekretem krále Jana
Lucemburského umožněno pražským radním založit a postavit si vlastní
radnici. Díky naší kamarádce Jindřišce Pisančikové, která s námi zpívá
ve sboru, jsme měli tu čest se také malou měrou podílet na tak důležitém
okamžiku.
Pár hodin po odhalení a posvěcení oltáře kardinálem Dominikem Dukou,
jsme zakončili celou akci, která byla pořádána v rámci Radnice dokořán,
koncertem.
https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/8321/staromestska-radnice-sepysni-obnovenou-kapli
Text a foto: Marie Nohynková

IGNACIÁNSKÉ MEDITACE V BRANDÝSE N.L.

Rádi bychom vás pozvali na společné
setkávání pro manželské a partnerské
páry (ale nejen pro ně), které se bude
konat jednou za 14 dní v brandýském
kostele od 19:30 do 21:00 hod.
První setkání proběhlo 16.10., další
bude 30.10., 13.11 atd.
Každé setkání bude mít tuto strukturu:
−
−
−
−
−

Společné čtení evangelia z následující neděle
Úvod k rozjímaní (O. Josef Hurt)
Individuální meditace - sdílení
Adorace v tichu
Přijímání eucharistie

Není nutné (ale je žádoucí), aby se každého setkání zúčastnili oba
manželé.
Za brandýskou farnost
O. Josef Hurt a Marta Linková
Kontakt: marta.linka@seznam.cz

AKTIVITY VE FARNOSTI
Výuka náboženství (nedělní škola): Kostel sv. Václava každou
nedělil po mši svaté cca v 10:00 hod.
Modlitební setkání nad Písmem: Charitní domov Stará Boleslav
5.11. v 19:30 hod
Potravinová sbírka sester Vincentek: Tesco Brandýs 10.11.
Brigády pro opravu domku na děkanské zahradě: každý pátek
odpoledne a sobota (po dohodě s panem proboštem Bulínem)
Ignaciánské meditace: Kostel Obrácení sv. Pavla v Brandýse n.L.
30.10., 13.11., 27.11. v 19:30 hod.

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
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1.11.
2.11.
9.11.
10.11.
13.11.
22.11.
25.11.
30.11.

Slavnost všech svatých
Vzpomínka na zemřelé
Svátek posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Lva Velikého
Památka sv. Anežky České
Památka sv. Cecílie
Slavnost Ježíše Krista Krále
Svátek sv. Ondřeje

POŘAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB
den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

hodina
9:00
18:00
9:00
18:00
9:00
8:15
9:00
9:30
10:30
10:30
18:00

místo
kostel sv. Václava St. Boleslav
dtto
dtto
dtto
dtto
kostel sv. Petra a Pavla, Všetaty
kostel sv. Václava St. Boleslav
kostel Všech svatých Kozly
kostel sv. Víta Kostelec n. Labem
Kostel sv. Jana Křtitele Skorkov
Kostel sv. Václava St. Boleslav

Den Bible
Vážení přátele, V období, kdy se tříbí mnoho věcí v církvi i ve společnosti si uvědomujeme naléhavost výzvy obnovit v biblickém duchu
všechny aktivity církve. K takto široce pojaté obnově směřuje činnost
Biblického díla.
Nedávno se v Římě sešly biskupové celého světa, aby takřka celý měsíc
rokovaly na téma „ Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Jsem přesvědčen, že i z této biskupské synody vzejde dokument, v němž bude Svatý
Otec František povzbuzovat k četbě Písma svatého nejen mládež, ale všechny věřící křesťany. Biblické dílo je připraveno reagovat na aktuální
požadavky v oblasti biblického apoštolátu.
Bez Vaší velkorysé podpory bychom však nedokázali nic. Chci tedy toutocestou poděkovat za Vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok.
Na internetových stránkách Biblického díla najdete mnoho námětů k praktickému uskutečňování požadavků, aby veškerá činnost církve byla prostoupena duchem Písma svatého.
Z vděčností za Vaši podporu Vám žehnám
Dominik kardinál Duka
předseda správního výboru ČKBD
Farní zpravodaj vydává Římskokatolická farnost Stará Boleslav,
Lázeňská 61, 250 01 Stará Boleslav; www.staraboleslav.com.
Duchovní správce: R.D. Libor Bulín, mobil: 602 542 847; e-mail:
fara@staraboleslav.com.
Příspěvky, připomínky zasílejte na adresu: v.simik@centrum.cz

