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Palladium země české jako svědek dějin 

Palladium země české, posvátný reliéf madony s dítětem – Kristem 
Vykupitelem bylo v průběhu dějin svědkem mnoha dramatických 
událostí. Pojďme si je krátce připomenout.  

Bída let třicetileté války se dotkla Brandýsa nad Labem a Staré 
Boleslavi. První rána přišla v únoru 1632, kdy Sašové vykradli 
staroboleslavské chrámy. Mariánský obraz, tradiční dědictví po 
svatém knížeti Václavu, svaté Ludmile a svatém Metodějovi, byl 
uloupen. V Praze ho saský velitel Vavřinec z Hofkirchu potupně 
vystavil na Staroměstském náměstí přibitý na staré židli naproti 
šibenici. Pak jej odvezl ze země.  

Co Sasové na obou březích Labe - v Boleslavi i Brandýse, ale i v 
širším kraji - neuloupili, to dorazily pluky císařských žoldáků, jimž 
stejně málo sešlo na neštěstí zdejších lidí. Dílo zkázy pak dokončila 
švédská posádka. V roce 1639 do města vtrhla vojska generála 
Bannera, opilce první třídy, který v bitvě u Lobkovic porazil císařské 
pluky a pak v rámci vojenské strategie své doby proměnil brandýský 
zámek a město v jednu obrovskou pevnost, sahající přes řeku až za 
Starou Boleslav. Slavné poutní místo bylo vypáleno a rozbořeno - 
krom mariánského chrámu, kostela sv. Klimenta, děkanství a 
kanovnických domů. Chrám sv. Václava se tehdy ocitl uprostřed 
švédského tábora. Vojáci ho použili jako koňskou stáj. V lednu 1640 
Švédové vydrancovali i krypty staroboleslavských chrámů a odtáhli. 
Jejich poslední oddíl tábor zapálil, a tak nejstarší chrám sv. Klimenta 
a přilehlá bazilika sv. Václava vyhořely. 



V těchto zlých dobách však zažily Brandýs s Boleslavi i slavné 
události. Už na počátku válečných let byl, jako jedna z prvních 
barokních staveb v Čechách, dokončen chrám Nanebevzetí Panny 
Marie. Se stavbou podle projektu dvorského architekta Ciovanni 
Maria Filippiho začal Jacopo de Vaccani za vydatné podpory 
panovnické rodiny. 

Osm dní oslavovali Palladium české země 

Stalo se neuvěřitelné, splnilo s to, o 
co se vroucně modlily tisíce věřících 
po celé české zemi: 12. září 1638 se 
domů do Staré Boleslavi ze saského 
zajetí vrátilo uloupené Palladium 
země české. Veliký poutní průvod 
vyšel od Lorety na Hradčanech a 
přes Pražský hrad dál Prahou 
pokračoval k Brandýsu za účasti 
pražského arcibiskupa kardinála 
Arnošta. Za ním nesli preláti na 
ramenou zdobený trůn s Palladiem, 
za kterým kráčel císař Ferdinand III. 
se svým dvorem, doprovázený 
dlouhou řadou šlechty a 
představitelů Království českého. 
Dav v průvodu nebral konce. 
Všechna ta sláva trvala celých osm 
dní.  

Znovu pryč z domova 

O rok později muselo Palladium Starou Boleslav zase opustit, aby 
bylo skryto před Švédy, a zůstalo nejprve krátce v Praze a poté ve 
Vídni v opatrování císařského páru. Ferdinand III. nechával před 
Palladiem sloužit pravidelně bohoslužby s prosbami za ochranu 
svých zemí zmítaných válkou. 

Sedm let bylo Palladium pryč ze Staré Boleslavi, a přesto nezmizela 
naděje na jeho návrat. Mariánské bratrstvo řádu premonstrátů 



každoročně pořádalo výroční pouti do Staré Boleslavi a tradice 
Palladia země české mezi lidmi žila dál.  

Zpět doma  

Roku 1646 bylo Palladium z Vídně převezeno do svatovítské 
katedrály a 19. srpna se vrátilo do Staré Boleslavi. Snad příliš brzy, 
protože počátkem roku 1648, v obavě ze švédské armády generála 
Wrangela, bylo Palladium odvezeno do bezpečí na Pražský hrad, 
který však vydrancovalo vojsko Koenigsmarkovo. A tak spolu s 
obrovským uměleckým bohatstvím rudolfínských sbírek padlo do 
rukou Švédů také Palladium, uložené tou dobou ve svatovítské 
katedrále. Protože se již jednalo o míru, velitel švédských vojsk a 
příští král Karel Gustav poslal mariánský obraz darem do Vídně. 

Se stejnými poctami jako roku 1638 se Palladium vracelo z Vídně do 
Čech v roce 1650. Zastávkami na jeho cestě byl nejprve kostel 
Matky Boží v Jindřichově Hradci, kde tenkrát na uvítanou zazněla 
hudba zdejšího varhaníka Adama Michny z Otradovic „Mariánská 
muzika", a poté pražský Vyšehrad, Týnský chrám Matky Boží, 
Svatováclavská kaple ve Sv. Vítu a nakonec kostel sv. Benedikta na 
Starém Městě pražském. Odtud 6. září 1650, cestou všude 
lemovanou zástupy, premonstráti přenesli Palladium do Staré 
Boleslavi, kde se druhého dne zrána rozeznělo slavné Te Deum na 
poděkování za návrat domů a za mír v Čechách. 

Zdroj: Milan Novák – historik, KaTyd 38/2018 

Reflexe semináře kurzů ALFA  

V sobotu 26. ledna ráno 
chumelilo, jak se na leden patří, 
ale pro plánovanou cestu do 
Prahy, kde se konal seminář 
kurzů Alfa, v nás nevzbuzo-
valy bílé pláně a silnice velké 
nadšení. S tichou prosbou o 
Boží ochranu a modlitbou 
růžence jsme však nakonec bez 
úhony dorazili do cíle naší 
cesty.  



Uvnitř budovy Křesťanského společenství na Palmovce jsme rychle 
zapomněli na mokrý sníh a vlezlý vítr, který skučel venku. A to 
nejen díky příjemně vytopenému sálu, ale i srdečnému přijetí 
organizátory semináře a celkové atmosféře, která byla v sále cítit. 

Přijeli jsme se něco dozvědět o kurzech Alfa, modernímu a účinnému 
prostředku evangelizace ve společnosti, které pořádají protestantské 
sbory i katolická církev ve vzájemné součinnosti a spolupráci.  Už to 
samo o sobě byl krásný závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů. 
Ale to nebylo zdaleka všechno. Přečtěte si, co zaujalo další ze 
zúčastněných. 

Vladimír Šimík 

Před pár lety jsem se ze zvědavosti kdesi zúčastnila kurzu Alfa. Nyní 
jsem uvítala nabídku zúčastnit se v Praze celodenního semináře pro 
organizátory těchto kurzů. Seminář byl ekumenický, mezi 
organizátory i účastníky byli členové různých křesťanských církví. 
Všichni jsme se cítili spojeni stejným cílem, a to nám dělalo velkou 
radost. 

Bylo nás poměrně hodně, kteří byli na této akci poprvé. Z naší 
farnosti jsme zde byli čtyři, z toho tři nováčci. Zahájili jsme zpěvem 
a modlitbami. V následujících přednáškách a svědectvích jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavých informací a tipů pro správnou 
organizaci kurzů Alfa. Také stůl s knihami a DVD nabízel spoustu 
zajímavých materiálů ke koupi. Přistihla jsem se, že už přemýšlím, 
kde a jak bychom mohli v našem městě začít, zda by přišli také 
brandýští, koho bychom mohli pozvat.  

Doufáme, že vedení Duchem svatým, o které jsme prosili, se dostaví, 
a třeba se setkáme s některými z Vás na kurzu Alfa v naší farnosti. 

Irena Fajmanová 

O kurzech Alfa jsem měla jen velmi povrchní povědomí, sama jsem 
se žádného nezúčastnila a ani jsem neznala nikoho, kdo by jím 
prošel. Neměla jsem moc představ, o jakou akci se to vlastně bude 
jednat, ale doufala jsem, že se aspoň trošku s Alfou seznámím. 

Velmi silně na mne zapůsobil duchovní, respektive modlitební rámec 
celé akce. Dozvěděli jsme se samozřejmě, o co se v kurzech Alfa 
jedná, pro koho jsou určeny, jak je vést, a řadu dalších informací, ale 



nejen to: Prožili jsme také živou modlitbu chval, díků, proseb, 
osobních svědectví lidí, kteří jsou ve vedení těchto kurzů, ale i nás 
ostatních účastníků. 

Můj závěrečný dojem z celého semináře je ten, že kurzy Alfa nestojí 
na lidech ani na našich přáních či naopak předsudcích, ale na Pánu, 
který zatím tomuto dílu žehná, a věřím, že pokud by se kurz Alfa 
podařilo uspořádat i pro naši farnost, tak bychom hojnost tohoto 
požehnání mohli zakoušet všichni. 

Silvie Táborská 

„Znáš kurzy Alfa? Pojeď na seminář do Prahy“ zněla otázka a 
zároveň pozvání. Úplně neznámý mi tento název nebyl, ale důvěru 
ve mně moc nebudil. Přesto jsem pozvání přijala.  

V sobotu v půl desáté v nenápadném domě na Palmovce to všechno 
začalo. Počáteční rozpaky vystřídaly pocity klidu a bezpečí. Všichni 
kolem byli příjemní, reagovali na pozdravy, úsměv opláceli 
úsměvem. Do toho hra na klávesy a na kytaru. Po krátkém přivítání 
společná modlitba zpěvem. Díky promítání textu na plátno se mohu 
přidat i já. Je mi krásně, cítím Boží přítomnost a prožívám propojení 
s ostatními, jsem opravdu součástí jednoho těla. 

Dozvídám se, že kurzy Alfa jsou takové otevřené dveře, kterými 
může vstoupit každý, kdo hledá smysl života, kdo si myslí, že jej již 
našel i ten, který si myslí, že žádný smysl není třeba. Každý může 
vejít a také kdykoli odejít.    

Pročítám si poznámky z přednášek a nevím, co napsat. Vím ale, že až 
mě někdo na kurz Alfa pozve, popadnu kamaráda za ruku a půjdu. 
Půjdu se ptát, zamýšlet, hledat odpovědi, ujasňovat si své závěry, 
polemizovat, diskutovat, naslouchat, otevírat srdce. A co Ty, 
půjdeš?…Nech se vést Duchem svatým!     

                Dana AT 

Sbor Václav plnil přání 

Během prosince 2018 oslovila naši sbormistryni Marii Nohynkovou 
paní Simona Vítková z Hradce Králové s netradiční prosbou. Tato 
mladá dáma se přihlásila do projektu „Ježíškova vnoučata“, jehož 
cílem je plnění přání seniorů z domovů důchodců. Zde ji zaujalo  



 foto Veronika Janečková 

přání pana Rudolfa (92 let, Benátky nad Jizerou), který chtěl udělat 
radost své manželce a darovat jí k 62. výročí svatby koncert 
chrámového sboru. V kostele se totiž oba poznali a paní Věra sama 
kdysi v místním chrámovém sboru, který už bohužel neexistuje,  

zpívala. Jejich zdravotní stav jim nedovoluje se za kulturním 
zážitkem vydat, a tak vyslovil pan Rudolf své přání a požádal o 
zprostředkování koncertu přímo v ubytovacím zařízení, kde by byl 
vděčným posluchačem nejen on a jeho manželka, ale i ostatní klienti 
domova.  

Neváhali jsme ani vteřinu a na prosbu paní 
Vítkové jsme s nadšením zareagovali. Dne 
5. 1. 2019 jsme plnili přání pana Rudolfa. 
Byli jsme velmi vlídně přivítáni paní Emilií 
Kalovou, ředitelkou Městského centra 
komplexní péče v Benátkách nad Jizerou, 
ale i samotnými manžely Zahrádkovými a 
dalšími obyvateli domova. Bylo to nádherné 
a dojemné setkání i s paní Vítkovou, které 
touto cestou za neopakovatelný zážitek a 
příležitost děkujeme.  

Vendula Boháčová 



Pozvánky 

Zveme vás na Tradiční Pouť ke sv. Valentinu v sobotu 16. února 
2019 v Praze na Vyšehradě.  

Rekolekce na téma Láska bez milosrdenství? pro snoubence i 
všechny, kdo uvažují o manželství se bude konat v prostorách 
Vyšehradské kapituly ( K rotundě 100/10, Praha 2 ). Duchovním 
programem bude provázet Mons. Aleš Opatrný. Vzhledem k 
omezené kapacitě sálu je třeba se předem přihlásit na adrese 
www.apha.cz/cpr-prihlaska-pout-ke-sv-valentinu nebo telefonicky 
na č. 220 181 777. 

Program 

10.00  1. úvaha 
10.30  občerstvení 
11.00  2. úvaha 
12.00  Anděl Páně, polední občerstvení, příležitost k procházce 
13.30  3. úvaha 
14.30 společná reflexe, závěrečná modlitba 
--------- 
15.30 Poutní mše svatá, celebruje P. Michal Němeček 

Pravidelné aktivity ve farnosti 

• Výuka náboženství (nedělní škola): Domeček na děkanské 
zahradě, 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: jídelna Charitního domova 
Stará Boleslav, pondělí 4.2. v 19:30 hod 

• Hovory o víře (kroužek patricijů): jídelna Charitního domova 
Stará Boleslav, úterý 26.2. v 19 hod. 

• Schůzky Mariiny legie: Charitní domov Stará Boleslav, každou 
středu v 17.30 hod. 

• Setkání farníků s Otcem Bulínem: Domeček na děkanské 
zahradě, úterý 12. 2. v 19:00 hod (po mši svaté).  

  



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 

Z brandýské farnosti  

• Ignaciánské meditace: Brandýská fara, úterý 5.2. a 19.2.  
v 19:30 hod.  

• Mše svatá pro děti:  Kostel obrácení sv. Pavla, 10.2 v 10:30 
hod.  

Z liturgického kalendáře 

Únor 2019  

  2.2.   Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 

11.2.  Památka Panny Marie Lurdské (Světový den nemocných) 

22.2.  Svátek Stolce sv. Petra 

  Pořad pravidelných bohoslužeb 

den hodina místo 

Pondělí 9:00 kostel sv. Václava St. Boleslav 
Úterý 18:00 dtto 
Středa 9:00 dtto 
Čtvrtek -  
Pátek 18:00 dtto 

Sobota 9:00 dtto 
Neděle 8:15 kostel sv. Petra a Pavla, Všetaty 

 9:00 kostel sv. Václava St. Boleslav 
 9:30 kostel Všech svatých Kozly 
 10:30 kostel sv. Víta Kostelec n. Labem 

 10:30 Kostel sv. Jana Křtitele Skorkov 
 18:00 Kostel sv. Václava St. Boleslav 

 


