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Nejstarší zpěvy ze Staré Boleslavi
První zprávu o duchovním zpěvu ve Staré Boleslavi zapsal do své
svatováclavské legendy mantovský biskup Gumpold, v jehož podání
svatý kníže Václav před svou mučednickou smrtí vyslechl noční
zpěvy. V Kristiánově legendě se zase píše, jak budoucí mučedník
toužil poslouchat a zpívat společné jitřní chvalozpěvy.
Pro dalších pět století zmínky o
zpěvu ve Staré Boleslavi ustávají.
První doklad o zpěvu na místě
mučednické smrti svatého Václava je
až z doby Karla IV. Objevuje se ve
zvláštních souvislostech. Karel IV.
navštívil Starou Boleslav poprvé jako
dvaadvacetiletý markrabě roku 1338.
Mučedniště svého patrona (sám byl
křtěn jménem Václav) našel tehdy v
ruinách. Nebylo tu ani kde přenocovat. S družinou proto pobýval na
blízkém hrádku Toušeni, kde v noci
přemítal o Ježíšových slovech
zachycených v Matoušově evangeliu,
která se čtou na den svaté Ludmily:
„Podobno jest království nebeské
pokladu skrytému v poli..." Karel se v nočním přemítání vracel v
mysli do Staré Boleslavi záměrně metaforou o pokladu, kolem
kterého všichni chodí, ale vědí o něm jen zasvěcení. Přemítal i o

dalších dvou biblických přirovnáních království nebeského k perle a
k síti vhozené do vody. K ránu svůj toušeňský sen a výklad dokončil
a v podobě tří přemítání později včlenil do vlastního životopisu v
podobě tří kapitol.
Z následujících dob jsou ve Staré Boleslavi známy velkorysé
stavební úpravy, které Karel IV. zahájil, a také Karlovo ustanovení, k
tomu směřujeme, aby zde byla denně zpívána mše, a to po všechny
budoucí časy. Je téměř jisté, že při svatováclavské mši tehdy zněla ve
Staré Boleslavi také modlitba ke svatému Václavu. Nejspíše právě ta,
jejíž slova zaznamenal Karlův kronikář Beneš Krabice z Veitmile
roku 1368:
Svatý Václave, vojvodo České země, kněze náš, pros za ny Boha, svatého Ducha! Kyrie eleison! Nebeské toť dvorstvo krásné, blaze tomu,
ktož tam pojde, život věčný, oheň jasný, svatého Ducha! Kyrie
eleison! Pomoci tvé žádámy, smiluj se nad námi, utěš smutné, odžeň
vše zlé, svatý Václave! Kyrie eleison!
První nám známý zápis
nápěvu (notace) těchto tří
slok je o století, pozdější v
latinském graduálu z roku
1473. Ale nápěv v dórském
modu musí být mnohem
starší. Také jazyk modlitby
musel působit už v Karlově
době
starobyle.
Některé
odhady proto svatováclavský
chorál datují až do hloubky
12. století. Když se později v nápěvu chorálu ustálilo frygické (pro
náš sluch přirozenější) znění, chorál už nikdy nezmlkl. Stal se
součástí mší, slavností, obřadů, plnil úlohu i poslání hymny sjednocoval, posiloval. Byl připomínán také v barokních zpěvnících,
zněl na každých českých varhanách a v početných obměnách vrostl i
do nové české hudební tvorby. Není vroucnější prosby o ochranu
českého národa, není velebnějšího zpěvu, který by v živé podobě posiloval naději po tak početná staletí. Nejen ve Staré Boleslavi.
Zdroj: Jan Králík, hudební historik, KaTyd 38/2018

Kurzy Alfa v naší farnosti?
Možná jste se už s pojmem „Kurzy Alfa“ setkali. Jsou jednou z
forem evangelizace v dnešní době, jejímž cílem je představit
hledajícím živého Ježíše Krista, spasitele každého člověka bez
rozdílu. Je to program, který nabízí zamyšlení nad základními
otázkami křesťanské víry, ale také každého člověka.

Každé setkání začíná společným jídlem, většinou večeří, pokračuje
promluvou na konkrétní téma a po ní následuje diskuze ve
skupinkách, kde mohou účastníci svobodně hovořit o všem, co je
oslovilo, co je zajímá, co nechápou nebo třeba nemohou přijmout.
Kurz je určen především lidem, kteří nejsou křesťany. Hledají
pravdu, smysl života a chtějí se seznámit s křesťanským poselstvím.
Setkání se odehrávají v atmosféře přijetí každého člověka, ať je jeho
názor a stupeň poznání jakýkoli. Autor kurzů Nicky Gumbel dodává:
“Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme lidem na dveře,
neděláme masívní reklamu, ale vše je založeno na tom, že přátelé
přivádějí své přátele.“
Zde je svědectví jedné z účastnic:
O kurzech Alfa mi vyprávěl můj kamarád. Zdálo se mi to perfektní,
přesto jsem se jakožto poměrně velký samotář neodvážila jich

účastnit. Teprve cca po roce a půl jsem odvahu sebrala a přišla jsem
na setkání.
Tehdy jsem byla vlastně jediná, která se na kurzech Alfa objevila
sama, aniž by mě přímo někdo pozval. Našla jsem si informace na
internetu a přihlásila se e-mailem. Navíc jsem byla z okraje farnosti,
takže mě nikdo neznal. Přesto jsem si ve společenství, které se
postupně tvořilo, každým večerem připadala víc a víc doma. I když
mám poměrně velké problémy zapojovat se do diskuse, nejvíce jsem
se těšila právě na ně – na skupinky, kde mohl každý ve svobodě
vyjádřit svůj názor na dané téma, či se zeptat na to čemu nerozuměl
nebo co ho zajímalo.
Velmi mě obohatila rozmanitost naší skupinky – ať co do příslušnosti
či nepříslušnosti k církvím, tak i co do povolání či povah. ...
Společným přívlastkem pro nás pro všechny by snad mohlo být
„hledající“. Našla jsem cestu, jak se postupně stát křesťanem –
otevírat se nejen Bohu, ale i lidem.
Myslíte si, že by bylo prospěšné kurzy Alfa uspořádat i u nás, třeba
ve spojení s brandýskou farností? Že naléhavé výzvy papeže
Františka, našich biskupů, ale hlavně Ježíše Krista o hlásání
evangelia a šíření víry v našem okolí nemůžeme nechat bez
odpovědi?
Pak právě pro vás je určeno pozvání na seminář kurzů Alfa,
pořádaný v sobotu 26. 1. 2019 od 9:30 do 15:30 hod. v modlitebně
KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8 (u metra B, Palmovka). Dozvíte
se od zkušených pořadatelů, jak na to, jak sestavit tým fungující tým,
jak zaujmout, jak se vyhnout zbytečným chybám a mnoho
dalšího. Přihlásit se můžete přihlásit na internetové adrese
www.kurzyalfa.cz/seminar nebo u Vladimíra Šimíka e-mailem
v.simik@centrum.cz nebo telefonicky na č. 602 266 586. Více
informací pro aplikaci kurzů Alfa v katolické církvi najdete též na
www.katolalfa.cz
Vladimír Šimík

Svatováclavské varhany
Letošní vánoční čas je nám dáno prožívat ještě ve staroboleslavské
bazilice svatého Václava. Díky očekávanému zpoždění výběrových

řízení, které rozhodně není vinou realizačního týmu jsme mohli
oslavit slavnost Kristova Narození tak říkají pod domácí střechou.
V samém závěru minulého roku A. A. 2018 proběhlo úspěšné
výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a dá se tedy
očekávat, že velikonoce už ve svatém Václavu slavit nebudeme
moci. Svěřuji Vám, staroboleslavští farníci, poutníci a další příznivci
duchovní modlitební podporu, aby se všechny náležitosti dotáhly do
vítězného konce a s opravou se mohlo konečně začít.
Součástí opravy svatováclavské baziliky je i generální obnova
tamních varhan. Jistě všichni toužíme po tom, aby opraveným
chrámovým prostorem zněly nádherné tony opravených varhan. I
v této záležitosti proběhlo příslušné výběrové řízení, ale jeho když
kladný výsledek na základě doporučení diecézního organologa
nepřinášel dobré vyhlídky na opravu varhanního stroje. Po
prostudování všech formálních náležitostí bylo rozhodnuto
uskutečněné výběrové řízení zrušit a pokusit se vypsat nové kolo. To
se v závěru minulého roku skutečně podařilo, když celá záležitost
nebyla vůbec jednoduchá a lehká.
Já jsem o první adventní neděli požádal staroboleslavské farníky a
další příznivce o účast na mimořádné sbírce na úhradu nového
výběrového řízení. Musí se samozřejmě v podstatě zaplatit to zrušené
a náklady na nové. Chci všem štědrým dobrodincům ze srdce
poděkovat! Celá potřebná částka tj. 40.000,-- Kč se dovybrala na
dopolední bohoslužbě o svátku svatého Štěpána – 26. prosince.
UPŘÍMNÉ A VDĚČNÉ PÁN BŮH ZAPLAŤ !!!
Nyní, prosím, podporujte celou záležitost ohledně nového
výběrového řízení na zhotovitele opravy varhan tak, aby byl opravdu
vybrán ten nejlepší možný a my se nejen radovali z velebných tonů
opravených a upravených varhan, ale byli oprávněně hrdi na to, že
máme i co věnovat dalším pokolením staroboleslavských farníků i
poutníků.
Tříkrálová sbírka
Tuto neděli - 6. ledna - nejen oslavíme druhou ústřední slavnost
vánočních svátků – slavnost Zjevení Páně, kdy si připomínáme

putování Mudrců z východních zemí do judského Jerusaléma a
především Betléma a jejich následnou adoraci a obdarování Svaté
Rodiny. U ž po desetiletí si nejen katoličtí křesťané uvědomují, že i
oni byli o vánocích zásadním způsobem Bohem Spasitelem
obdarováni, a to dary Boží lásky a milosti zvoucí do nebeského
věčného království.
Jako naše omezená pozemská odpověď na velkorysé Boží
obdarování se už po desetiletí koná TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA na
pomoc sociálně potřebným. Staňme se i v letošním roce nejen těmi,
kdo do sbírky přispějí, ale i těmi, kdo při ní budou pomáhat a jakkoli
ji propagovat. Takto se dají dobře oslovit i lidé, kterým zatím
duchovní hodnoty mnoho neříkají. Mé upřímné díky! Podstatná část
vybraných prostředků zůstane letos v naší staroboleslavské farnosti a
bude k dispozici sestrám vincentkám.
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Z iniciativy svatého papeže Pavla VI. Se katoličtí křesťané modlí
v první den nového kalendářního roku – slavost Matky Boží Panny
Marie - za zachování pokoje a míru v celém světě. A rozhodně
nejsou sami. Obdobnou výzvu můžeme vnímat i v druhé polovině
ledna, kdy prožíváme Týden modliteb za sjednocení všech křesťanů.
Začíná liturgickou památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanu 18.1. – a končí 25.1. – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. To
brandýská farnost slaví svojo lednovou poutní slavnost.
My jsme zvyklí tento týden se modlit opravdu upřímně za jednotu
křesťanů, ale alespoň v naší staroboleslavské farnosti jaksi odděleně
od ostatních křesťanů. I oni se samozřejmě na tento úmysl modlí, ale
také většinou v osamoceném uzavřeném společenství. Pokusme se
v letošním roce A. D. 2019 pomodlit společně! Nemůžeme sami o
sobě odstranit různé oddělující konfesní bariery, které vytvořili
minulá křesťanská století. To je svěřeno někomu jinému a my
můžeme v modlitbě a oběti tyto záležitosti jen podporovat.

Sejděme se tedy ke společné ekumenické modlitbě v sobotu - 19.
ledna 2019 v 18.00 hodin - v bazilice svatého Václava ke společné
modlitbě. Budou pozváni i ostatní nekatoličtí křesťané.
Pozvánky
Farní ples 2019
Zveme všechny příznivci na farní staroboleslavsko - brandýský ples
v hostinci u Jelena v Hlavenci 15. února 2019, od 19:30 hodin.
Nezapomeňte si včas koupit vstupenky, které jsou již v prodeji.
Kontakt: Habartová Jarmila, tel. 775 276 586.
Hovory o víře
Patricijové byli ve starověkém Římu nejvyšší vrstva společnosti,
kteří se mimo jiné starali o své chráněnce, jejichž patrony byli. Náš
kroužek patricijů má pomoci katolíkům naučit se v kroužku svých
blízkých, stejně smýšlejících věřících, mluvit o víře. Takto se
můžeme navzájem podělit o bohatství, které nám bylo svěřeno.
Setkání se budou konat každé poslední pondělí v měsíci za účasti
kněze, na začátku bude krátký referát.
Poprvé se sejdeme v pondělí 28. ledna 2019 v 19 hodin v jídelně
Charitního domova, toto setkání má téma „Fatima a poselství Matky
Boží“.
Kontakt: Irena Fajmanová, Mariina legie, tel. 720 537 131
Pravidelné aktivity ve farnosti






Výuka náboženství (nedělní škola): Kostel sv. Václava, každou
neděli po mši svaté cca v 10:00 hod.
Tichá adorace eucharistického Krista: Charitní domov, každý
čtvrtek v 18:30 hod
Modlitební setkání nad Písmem: Charitní domov Stará
Boleslav, pondělí 7.1. v 19:30 hod
Schůzky Mariiny legie: Charitní domov Stará Boleslav, každou
středu v 17.30 hod.
Setkávání farníků s Otcem Bulínem: Domeček na děkanské
zahradě, každé 2. úterý v měsíci cca v 19:00 hod.

Z brandýské farnosti


Ignaciánské meditace: Brandýská fara, úterý 8.1. a 22.1.
v 19:30 hod.
Mše svatá pro děti: Kostel obrácení sv. Pavla, 2. neděli
v měsíci v 10:30 hod.



Z liturgického kalendáře
Leden 2019
1.1.
6.1.
13.1.
18.1.
24.1.
25.1.
31.1.

Slavnost Panny Marie, Matky Boží (zasvěcený svátek)
Slavnost Zjevení Páně
Křest Páně
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Památka sv. Františka Saleského
Svátek Obrácení sv. Pavla
Památka sv. Jana Boska
Pořad pravidelných bohoslužeb

Den

hodina

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

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

