ZPRAVODAJ
ŘK farnosti
Stará Boleslav

Březen 2019
Umění rozlišovat
V neděli 3. února jsme měli možnost přivítat v našem kostele sv. Václava
salesiánského kněze Františka Blahu. Pozval ho náš pan farář, se kterým ho,
jak nám prozradil, pojí staré přátelství. Hned v úvodu Otec Blaha přiznal, že
sice tento kostel navštívil již vícekrát, ale mši zde slouží poprvé. I pro mnohé
z nás bylo toto setkání premiérové. Přesto si troufám říci, že si nás svou
srdečností a neformálním přístupem hned získal. Nejvíce nás ale zaujal svou
promluvou.
Druhé čtení této neděle bylo z 13.
kapitoly 1. listu Korintským, ve kterém
apoštol Pavel opěvuje lásku a její
vlastnosti. Většinou ho důvěrně známe
zejména ze svatebních obřadů. Během
roku ho slýcháme jen jednou za tři roky,
tak jako většinu ostatních liturgických
čtení. Otec Blaha ho ale představil
v novém kontextu. Poradil nám,
abychom si ho ještě jednou doma
přečetli a místo slova „láska“ vložili
svoje vlastní jméno. Je to prý dobrý
základ
pro
zpytování
svědomí.
Vyzkoušejte!
Na závěr promluvy nám představil
výstižné „desatero“ pomocí kterého
rozlišíme mezi hlasem Božím a hlasem lháře, podvodníka, Zlého. Někdy je
totiž životní situace tak zamotaná, že způsobuje velké a zbytečné úzkosti.
Autorem je známý exercitátor a exorcista Elias Vella. Protože si toto „desatero“
někteří farníci chtěli uchovat a podle potřeby do něj kdykoli nahlédnout, a jiní
neměli možnost si ho vyslechnout, otiskujeme ho i zde.

BŮH
1. TÓN HLASU: Jemný milující hlas
našeho Otce, prosebný a naléhající,
abychom se k Němu navrátili. Trpělivý
tón nekonečně chápajícího Boha.
2. KONKRÉTNÍ. Duch říká: „Soustřeď
se na tuto jedinou věc a budeš
svobodný.“ Přikazuje ti, abys dělal jednu
konkrétní věc.

3. POVZBUZENÍ. Je Božím poselstvím.
Bůh tě povzbuzuje, abys spoléhal na
Boží pomoc, ne na svou vlastní
spravedlnost a silnou vůli.
4. ZAPOMEŇ MINULOST – promlouvá
k tobě Duch. Duch Svatý ti nepřipomíná
tvé hříchy, které jsou ti odpuštěny,
zapomenuty, očištěny, přikryty a už
nikdy nestojí proti tobě (Jn 1,29;
Žl 103,12; 1 Jn 1,7.9; Žl 51,3-4; Mich
7,19).
5. PŘITAŽLIVOST K BOHU.
Je v tobě touha po Bohu. Bůh v tobě
vytváří očekávání po dobrotě, lásce,
odpouštění a nového počátku s Boží
pomocí. Duch Svatý tě neustále
přesvědčuje o trvalém vztahu dítěte
k Otci (Jn 20,17).
6. POZITIVNÍ TEXTY Z PÍSMA. Jsou
ti připomínány (Jn 14,16). Mluví k tobě
o neměnné podstatě Boží, o jeho věčné
lásce k nám. Potvrzuje, že Bůh zůstává
věrný své smlouvě (1 Jn 1,9), i když
jsme nevěrní (2 Tim 2,13). Duch tě
ujišťuje, že neexistuje odsouzení pro ty,
kdo spoléhají na Krista.
7. PŘIVÁDÍ DO SPOLEČENSTVÍ.
Duch posílá druhé lidi, aby ti s láskou
sloužili. Tak se můžeš učit přijímat slova
povzbuzení od druhých a být vděčný za
jejich službu.

SATAN
1. TÓN HLASU: Obviňující,
nepříjemný, vysmívající se, vytvářející
strach, zmatek, pocit odmítnutí.
2. NEJASNÝ, VŠEOBECNÝ. Satan
vytváří dusivý všeobecný pocit viny,
jako kdyby všechno bylo špatně.
Neexistuje nic, co by ti pomohlo danou
situaci překonat. Často převládá pocit
naprosté beznaděje a slabosti.
3. ZNECHUCENÍ. Satan zaměřuje útok
na tebe jako na osobu. Rozbíjí na kousky
tvůj obraz o tobě. Říká, že jsi slabý, že
nepatříš Bohu.
4. PŘIPOMÍNEJ SI MINULOST – říká
satan a neustále ti přehrává vzpomínky
na hříchy, vinu a hanbu v minulosti.
Vytváří seznamy tvých hříchů, selhání a
urážek v minulosti, které ti Bůh již
odpustil.
5. ODMÍTNUTÍ JAKOBY BOŽÍ
SVATOSTÍ. Satan se přestrojuje za
posla svatosti. Vytváří pocit, že tě Bůh
odmítl jako nehodného a hříšného. Satan
o Bohu hovoří jako o soudci a o tobě
jako ubohém hříšníkovi (Jn 3,17).
6. NEGATIVNÍ TEXTY Z PÍSMA. Ti
přivádí na mysl. Shakespeare řekl:
„Ďábel vyhrožuje soudem tím, že říká:
„Nesplnil jsi podmínky, je ti odepřena
milost.“ (milost není podmíněná). Satan
proti tobě zneužívá zákon, aby v tobě
vytvořil postoj, že se sám můžeš
ospravedlnit (Řím 10,2-3; Gal 2,16).
7. IZOLUJE TĚ. Satan ti nabízí návrhy,
které tě mají izolovat od ostatních
křesťanů, aby sis pak myslel, že tě
odmítají ve tvé osamělosti. Máš pocit
zranění, nehodnosti, odmítnutí druhými,
hněvu a osamělosti.

-2-

8. SKUTKY BOŽÍHO SLOVA. Duch
Svatý ozřejmuje pravdy o tobě a Bohu.
Pocity mohou být různé, ale za nimi
musí následovat víra v tyto pravdy o tobě
a o Bohu. Duch Svatý ti předává
správnou nauku. (Studuj teologii, abys
nebyl oklamán satanem.)
9. UČEDNÍK Ducha Svatého.
10. UJIŠŤUJE tě o Božím odpuštění a
jistotě spásy v Kristu. Neustále tě
zachraňuje a bude tak konat po celou
věčnost.

8. POCITY. Ďábel ti namlouvá, že to, jak
se cítíš, vyjadřuje pravou skutečnost.
Pocity viny, zoufalství, beznaděje,
pochybnosti o Boží lásce a frustrace
vytvářejí v tobě přesvědčení, že pocity
vyjadřují pravdu.
9. ZHOUBNÉ útoky zlého.
10. OBVIŇOVÁNÍ, že jsi spáchal
neodpustitelný hřích – hřích proti Duchu
Svatému. (Teologové souhlasí s názorem, že pokud pochybuješ o tom, zda jsi
udělal tento hřích, tak pak jsi ho
neudělal.)

Patricijské setkání
V pondělí 28. 1. večer proběhlo v jídelně Charitního domova první Patricijské
setkání pořádané Mariinou legií. Sešlo se zde asi deset účastníků včetně otce
Mariusze Przygody. Téma bylo zajímavé: „FATIMA A POSELSTVÍ MATKY
BOŽÍ“. Nejprve jsme si po úvodní modlitbě poslechli krátkou přednášku, která
nám toho téma přiblížila: Malá horská obec v Portugalsku, rok 1917 –
předposlední rok války, tři děti pasoucí ovce, zjevení Matky Boží, tři tajemství,
která jim svěřila, veliký sluneční zázrak...
Pak již následovala hlavní část setkání – diskuse. Zaznělo při ní mnoho
zajímavého. Každý se snažil přispět nějakým postřehem, myšlenou, dalšími
zajímavými informacemi i vlastními
zkušenostmi. Uprostřed setkání bylo
zařazeno krátké občerstvení, při kterém
byla i chvilka na neformální rozhovory.
Když jsme se znovu sesedli kolem
stolu, v jehož čele byl pěkný oltářík se
sochou Panny Marie, vyslechli jsme
krátký proslov otce Mariusze a poté
jsme ještě chvíli pokračovali v diskusi.
Na závěr setkání jsme se společně
pomodlili Věřím v Boha a dostali jsme
kněžské požehnání. Před tím jsme ale
ještě společně vymýšleli téma pro příští
setkání, které se chystá zase za měsíc.
Milada Jelínková
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Fatimská modlitba při obětech:
Ježíši, dělám to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění hříchů proti
Mariinu Neposkvrněnému Srdci“.
Fatimská vložka v růženci:
O můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do
nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Maturitní literární seminář
Ve středu 6. 2. jsem s laskavým svolením pana probošta měla v „domčeku“ u
kostela sv. Václava seminář z literatury se studenty oktávy gymnázia Přírodní
školy z Prahy. Pan probošt nám ráno s předstihem zatopil v krbových kamnech
a paní Fajmanová krásně uklidila a připravili nám milé domácí prostředí. Při
vstupu do domčeku byli studenti mile překvapeni a nasávali atmosféru tepla
z krbových kamen. Přinesli s sebou malé občerstvení, já jsem dodala kávu a čaj
z domova. To velmi kvitovali: budou se učit, pít voňavý čaj nebo kávu a mlsat
sušenky. Vstoupili do pokojíčku, kde na ně čekali stoly s ubrusem, vázičkami
s chvojím a zapálená svíčka.
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Probírali jsme dílo Bohumila Hrabala, četli jsme ukázky, vyprávěli si o nich.
Zkoušeli si vyplnit ukázkové pracovní listy k ústní maturitní zkoušce, psali
krátký sloh inspirovaný Hrabalovým pábením. Přitom se dívali okny na
zasněženou zahradu, chvílemi se rozmluvili a vyprávěli si. Shodli se na tom, že
v takovém prostředí se jim lépe učí a víc si zapamatují. Strávili jsme tři hodiny
bez klasické přestávky, bez internetu i bez mobilu. Vše plynulo přirozeně, beze
spěchu. Takový den nám přinesl příležitost a požehnanou radost z blízkého
setkání. Jistě provoní svým duchem i tento skromný a kouzelný domeček pod
patronací sv. Václava. Kéž by se tu mohlo uskutečnit více takových setkání,
aby domček žil. Děkujeme.
Jana Lukášková
Nečekané setkání (aneb o jednom vymknutém kotníku)
Vymkla jsem si kotník. Nic tragického a také nic veselého. Jenže to jsem
netušila, že jedno obyčejné vymknutí vyvolá „Slávu na výsostech“.
Jednoho dne jsem odjela na Úřad práce do Prahy a po odchodu z budovy jsem
špatně došlápla a už jsem se nehnula. Sanitkou jsem dojela do nemocnice Na
Františku. Převzal mne zdravotník, který si všiml křížku na mém krku. A
najednou se to rozjelo jako lavina... Jeho upřímné vyznání, odevzdanost a
chvála Boha přede všemi lidmi mi brala dech. Vycházelo to tak přirozeně
z jeho srdce, jako když se píšou milostná psaní a srdce buší vzrušením a něhou.
Řekl mi, že jedna, jediná věta z Písma „‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě
nezřeknu“ (Žid 13,5) mu zcela změnila život.
Když jsem po setkání s tímto Božím člověkem a jeho silným svědectvím
vjížděla do ordinace s pláčem, sestřička si myslela, že mám strach a začala mě
utěšovat, že to bude dobré. Odvětila jsem, že pláču radostí a štěstím, že mě Bůh
miluje – zdá se to jako pošetilost. Ale je to milost a požehnání v mém
vymknutém kotníku. Děkuji ti, Pane!
Dita Gryzová

Výročí přenesení ostatků svatého Václava,
českého knížete a mučedníka pondělí
4. března 2019
krypta svatých Kosmy a Damiána – bazilika svatého Václava
Stará Boleslav
mše svatá u původního staroboleslavského hrobu – 9.00
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Katedrála – bazilika svatého Víta, Václava a Vojtěch - Praha
mše svatá ve svatováclavské kapli – 18.00
Až do 10. století byla translace, tedy přenesení ostatků mučedníka, způsobem,
jak byl rozvíjen kult svatých. V rané církvi neexistoval žádný oficiální proces
kanonizace, který by byl výhradně v pravomoci papeže, jako je tomu dnes.
Také svatý Václav byl za svatého provolán přenesením jeho ostatků na Pražský
hrad.
Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka připomíná, že „translace je
spojována se zachovaným tělem mučedníka, čímž se do křesťanství dostává
tradice neporušeného mladického těla, která byla v antice znakem
nesmrtelnosti. Legendy o svatém Václavu nám představují ideálního panovníka
podle Augustinova díla De civitate Dei. Svatý Václav je v nich nazýván
věčným vládcem, králem, hlavním patronem a ochráncem českého národa.
Nesmíme zapomenout na zázraky, které přenesení ostatků provázely a které
jsou podle kardinála Duky potvrzením svatosti knížete Václava. První
připomíná sloup se sochou světce ve výklenku kostela svatého Františka z
Assisi na Křižovnickém náměstí. V 10. století břehy Vltavy spojoval ještě
dřevěný most a průvod s tělem svatého Václava se zastavil na staroměstské
straně u rozvodněné řeky. Vůz, který tělo převážel, nemohl projet. Voda však
podle legendy náhle klesla. Truhla s ostatky byla složena z vozu a několik
mužů vyzvedlo břemeno na svá bedra a přešli na druhou stranu řeky. Tím
druhým zázrakem bylo otevření věznice na Malostranské náměstí právě v
okamžiku, kdy tudy procházel průvod s ostatky patrona české země.
Jak známo, svatého Václava nechal roku 935 zavraždit jeho bratr Boleslav. Ať
už jeho pohnutky byly jakékoli, dal Václavovy ostatky po třech letech od jeho
zavraždění dne 4. března přenést do svatovítské rotundy na Pražském hradě,
kterou nechal kníže Václav vystavět. Tím začíná „druhý život“ svatého
Václava. Vnuk prvního křesťanského knížete Bořivoje a jeho manželky svaté
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Ludmily začal být jako mučedník a patron české země uctíván bezprostředně
po své smrti. Nad jeho hrobem bylo nejdříve zřízeno biskupství a časem mu
byla symbolicky svěřena i péče o celý český stát. Tak se z něj stal věčný
panovník, který pouze dočasně propůjčoval správu země právě vládnoucím
knížatům a králům.

Rotunda svatého Víta na Pražském hradě
Rotunda svatého Víta je zaniklý kostel Pražského hradu, předchůdce dnešní
katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Byla založena knížetem Václavem
kolem roku 930 jako soukromý knížecí kostel. Po zřízení pražského biskupství
roku 973 se svatyně stala biskupským chrámem. Některé části rotundy se
v letech 1060–1096 staly součástí nově vpbudované dvouchórové, tzv.
Spytihněvovy baziliky. Dnes se nad místem někdejší jižní apsidy rotundy
s hrobem Václava nachází svatováclavská kaple. Rotunda svatého Víta byla ve
své době nejvýznamnější český kostel a zásadně předurčila i význam
pozdějších staveb baziliky a katedrály s hrobem svatého Václava. Půda
z původního hrobu byla císařem Karlem IV. pietně uložena do olověné truhly,
uprostřed ní byla schránka na ostatky. Za života svatého Václava byl první
pražský kostel Panny Marie již součástí předhradí, hlavním kostelem pak byla
bazilika svatého Jiří, kam nechal Václav přenést ostatky své babičky svaté
Ludmily. Ke stavbě nového, již třetího kostela kníže Václav přistoupil na
základě státního daru, ostatků - rámě svatého Víta, který obdržel od
východofranského krále Jindřicha Ptáčníka. Významné bylo zřejmě i místo
v horní části opevněného hradiště, na třetím nádvoří dodnes nejvýznamnější
části Pražského hradu. Neověřený zůstává předpoklad, že rotunda byla
postavena u posvátného pahorku Žiži a kamenného knížecího stolce
(nastolovacího trůnu). Boleslav I. do kostela (asi 938) přenesl ostatky svého
zavražděného bratra a tím dal vzniknout kultu svatého Václava soustředěnému
kolem této rotundy. Již za Boleslava II. (973) se stala rotunda biskupským
kostelem, zatímco bazilika svatého Jiří kostelem klášterním, a tím bylo
definitivně rozhodnuto o statutu svatovítské rotundy jako nejvýznamnějšího
kostela knížectví. Břetislav I. Během vojenské výpravy do Hnězdna získal
ostatky svatého biskupa Vojtěcha uložené v tamním katedrálním kostele a
přenesl je roku 1039 do rotundy, kterou k tomu účelu upravil. Již v době
rotundy se tak doplnila trojice světců, kterým je chrám dodnes zasvěcen.
Velikostí již nedostačující rotunda byla zbořena při stavbě baziliky probíhající
od roku 1060. Zvláštní pieta byla věnována hrobu svatého Václava v jižní
apsidě rotundy, který zůstal zachován na původním místě a také jižní stěna
apsidy byla začleněna do jižní boční lodi baziliky. I za císaře Karla IV. byla
svatému Václavovi věnována největší pozornost a nad hrobem, původně v malé
apsidě rotundy, se zbudovala nejhonosnější a nejvýznamnější kaple katedrály.
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Postní duchovní obnova
s Mons. Františkem Radkovským

Zamyšlení nad utrpením, smrtí
a zmrtvýchvstáním Pána Ježíše podle
Turínského plátna.

v sobotu 9. 3. 2019
Začátek ve 14.00 hodin
na faře v Nymburce.
Ukončíme mší svatou od 18.00 hodin.
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Kurzy Alfa aktuální!
Mnozí jste už asi zaznamenali, že se
v naší farnosti děje něco nového –
připravujeme se na organizování kurzů
Alfa, které mohou pomoci poznat Ježíše
Krista a přiblížit podstatu křesťanské
víry lidem v našem blízkém okolí. Co
jsme ale asi nikdo netušili, že si v té
samé době říkají něco podobného
v Církvi bratrské. Ta sice nemá ve Staré Boleslavi svou stálou základnu, ale
bydlí tady jejich kazatel Radek Novotný. S jeho výzvou ke spolupráci jste se
mohli seznámit při mši svaté v neděli 17. února.
Ačkoli jsme neměli v úmyslu uspořádat kurz Alfa v naší farnosti v letošním
roce, pochopili jsme tuto zvláštní shodu událostí jako výzvu Ducha svatého a
přijali Jeho výzvu. Sešli jsme se společně s Radkem a jeho přáteli, kteří chtějí
pro uspořádání kurzů něco udělat, a dohodli jsme se na ekumenické spolupráci
na tomto projektu.

Kurz Alfa proběhnou od 14. 4. do 23. 6. 2019 každou neděli večer ve skautské
klubovně ve Staré Boleslavi v ul. Lázeňská. Chtěli bychom vás proto požádat o
pomoc a spolupráci v těchto oblastech:
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Modlitba – je základním a nejdůležitějším předpokladem, že se tato akce podaří
a bude mít výsledky v podobě nových bratří a sester v Kristu.
Osobní pozvání lidí ve vašem okolí – počítáme sice s podpůrnou propagací
akce formou plakátů, informačních letáčků i článků v Městských listech, ale
nejdůležitější je osobní pozvání od blízkého člověka, kterému důvěřuji. Bez
tohoto pozvání pravděpodobně nikdo nepřijde.
Příprava pohoštění a jeho roznášení mezi hosty – součástí každého setkání
v cyklu kurzů Alfa je pohoštění pro všechny zúčastněné jako projev křesťanské
nezištné lásky a pohostinnosti. Není v našich možnostech zajistit pohoštění
komerčně a ani to nevidíme jako dobré řešení. Účast farníků a dalších
příznivců je příležitostí, jak zapojit více lidí, což nakonec může přispět ke
stmelení našeho společenství.
Prosíme tedy ty, kteří by chtěli jakkoliv pomoci, aby se co nejdříve přihlásili u
Vládi Šimíka, koordinátora za naši farnost v tomto projektu, na tel.
602 266 586 nebo e-mailem na v.simik@centrum.cz
Za tým kurzů Alfa V. Šimík
Pozvánky
Farnost Praha – Vinoř srdečně zve na duchovní obnovu k zahájení doby postní
v neděli 3. března 2019. Obnovu povede farář P. Stanislaw Góra, téma Boží
Milosrdenství.
Program:
9:00 přednáška farní centrum Betlém (za kostelem), Vinořské náměstí 16
10:30 mše svatá v kostele Povýšení svatého Kříže
Pravidelné aktivity ve farnosti


Výuka náboženství (nedělní škola): Domeček na děkanské zahradě,
každou neděli po mši svaté cca v 10.00 hodin.



Tichá adorace eucharistického Krista: Charitní domov, každý čtvrtek
v 18:30 hod



Modlitební setkání nad Písmem: jídelna Charitního domova Stará
Boleslav, pondělí 4.3. v 19.30 hodin.



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



Setkání farníků s Otcem Bulínem: Domeček na děkanské zahradě, úterý
12. 3. v 19.00 hodin (po mši svaté).
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Z brandýské farnosti


Ignaciánské meditace: Brandýská fara - úterý 5.3. a 19.3. v 19.30 hodin



Mše svatá pro děti: Kostel obrácení svatého Pavla - 10.3. v 10.30 hodin

Z liturgického kalendáře
Březen 2019
6.3.

Popeleční středa – den přísného půstu

Přísný půst má dvě části:
1. půst zdrženlivosti – váže katolické křesťany od dovršeného 14. roku věku
do smrti a ukládá zdržet se požívání masa z teplokrevných zvířat.
2. půst újmy - váže katolické křesťany od dovršeného 18. roku do začátku 60.
roku věku a ukládá sníst jednu třetinu obvyklé denní stravy.

19.3.

Slavnost sv. Josefa

25.3.

Slavnost Zvěstování Páně

Křížové cesty – po celou dobu svatopostní každý patek a neděle od 17.00.
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
bazilika svatého Václava - Stará Boleslav
bazilika svatého Václava - Stará Boleslav
bazilika svatého Václava - Stará Boleslav
bazilika svatého Václava - Stará Boleslav
bazilika svatého Václava - Stará Boleslav
kostel svatých Petra a Pavla - Všetaty
bazilika svatého Václava - Stará Boleslav
kostel Všech svatých - Kozly
kostel svatého Víta - Kostelec nad Labem
Kostel svatého Jana Křtitele - Skorkov
bazilika svatého Václava - Stará Boleslav

Farní zpravodaj vydává Římskokatolická farnost Stará Boleslav,
Lázeňská 61, 250 01 Stará Boleslav; www.staraboleslav.com.
Duchovní správce: J.M. Libor Bulín, mobil: 602 542 847; e-mail:
liborbulin@seznam.cz
Příspěvky, připomínky zasílejte na adresu: v.simik@centrum.cz
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