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Jak prožít prázdniny 

Aby se člověk opravdu celkově zotavil, je dobré dát odpočinout nejen tělu, ale 
umožnit zotavení a pokoj i duši. Tělo si dobře odpočine a zotaví se v přírodě, 
psychika v prostředí, kde jsme přijímáni a milováni a skrze odpuštění. Sám 
Ježíš se často odebíral na "opuštěné místo" do přírody, aby se zotavil. Neboj se 
proto s ním vyjít ani ty! 

 

Najdi si klidné místo v přírodě, v zahradě, v parku, v lese, u potoka, nebo u 
moře. Můžeš se procházet, sedět, či si lehnout. Pokud to pro tebe není možné, 
vezmi si nějakou pokojovou rostlinu a zadívej se na ní, "zamiluj se" do ní. 
Nech se naplňovat rytmem přírody, rytmem deště, rytmem bublajícího potoka, 
rytmem rostoucích květin, rytmem putujícího slunce.  

Uvolněně naslouchej zvukům a tichu přírody. Pozoruj větve stromu, žasni nad 
leskem kapek rosy... Zůstávej v klidu tak dlouho, dokud toto vše do sebe 
nepojmeš, pak začni ve svém srdci děkovat Bohu za vše, co jsi objevil. Tak 
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v přírodě zakusíš blízkost Toho, který toto vše utvořil. Jen v Jeho blízkosti si 
můžeš opravdu odpočinout a zotavit se. 

  Tomislav Ivančič: Abba, lieber Vater 

MODLITBA 

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro Tebe. Očekávám mnoho - 
slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. 

Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. 
Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. 

Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím Tě, abych jim dovedl 
naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť 
mám čas. 

Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou Tvá 
láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou. 

Pereira: Myšlenky a modlitby 

Křesťanské Polsko 

Slavné dějiny našeho severního 
souseda jsou odedávna spjaty 
s křesťanskou vírou. Mimo jiné i 
proto se poznávací cesty po této 
zemi pro nás staly tak trochu srdeční 
záležitostí. Také naše nedávná cesta 
se dotkla dvou významných bodů 
polských křesťanských dějin. Prvním 
z nich byly počátky křesťanství 
spojené s nejstarším sídelním 
městem Hnězdnem a druhým 
přítomnost řádu německých rytířů, 
symbolizována zejména zbytky 
křižáckých hradů. 

Přijíždíte-li do Hnězdna, tak už 
zdaleka vás okolo dálnice vítají 
poutače se sloganem „Hnězdno - 
křtitelnice Polska“. Samotné město 
je krásné, ale jednoznačnou 
dominantou je bazilika s ostatky Sv. 
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Vojtěcha uloženými v nádherném stříbrném relikviáři, který nesou sochy 
nejvýznamnějších postav počátků polské státnosti.  

Česká stopa v počátcích křesťanství v Polsku, pro nás vzhledem k české 
současnosti tak trochu sladkobolná, je v Hnězdně symbolizovaná nejen 
všudypřítomnou postavou Sv. Vojtěcha, ale i připomínkami české princezny 
Doubravy, která v souvislosti se svým sňatkem s polským knížetem Měškem 
křesťanství do Polska doslova přinesla, jak to ukazuje kříž, který jemu, a tím 
celému Polsku, podává. 

Naší další zastávkou bylo starobylé město Chelmno, kde lze vidět nejen 
ohromné středověké katedrály, ale i světské budovy včetně zachovaného 
opevnění města. Příjemným překvapením pro nás bylo náhodné objevení 
kláštera „sester Vincentek“, které nás po zjištění, že jsme ze Staré Boleslavi, 
přátelsky přijaly a umožnily nám dokonce návštěvu míst, která nejsou 
veřejnosti běžně přístupná. 

Návštěvou Chelmna už ale začíná hlavní část našeho putování a tou jsou 
křižácké hrady a vše, co s nimi souvisí. Městští architekti jsou si významu 
města jako brány k putování po křižáckých hradech zjevně vědomi, a tak vedle 
parkoviště na okraji historického centra vybudovali park s miniaturami 
některých významnějších křižáckých hradů. 

V této souvislosti považujeme za vhodné uvést pár slov z historie. Řád 
německých rytířů v situaci, kdy byl vytlačen ze Svaté země a po jeho 
problematickém angažmá v Uhersku, odkud byl tamním králem vyhnán, využil 
v roce 1225-26 pozvání mazovského knížete Konráda I., aby mu pomohl 
chránit jeho území proti nájezdům pohanských Prusů. To se však vzhledem 
k předchozím zkušenostem s tímto řádem v Sedmihradsku ukázalo poněkud 
neprozřetelné. Císař Friedrich řádu chutě udělil právo si pro sebe uzurpovat tzv. 
východní země a papež Řehoř IX. jim udělil nejen právo na všechna území 
dobytá na pohanech, ale na základě zfalšovaného rukopisu dokonce i právo na 
svrchovanost nad územím Konráda Mazovského, který je do země pozval. 
Tento „bianco šek“ do budoucna sice představoval na jedné straně blahodárný 
efekt šíření křesťanství a pozitivní vliv na ekonomicko-technologický rozvoj 
řádem ovládaného území, ale také negativní mocenské důsledky, s nimiž se 
Polsko, a svým způsobem i někteří jeho sousedé, vyrovnávalo ještě minimálně 
do 20. století.  

Křižáci přinesli do těchto oblastí nemalý pokrok v oblasti stavitelství, řemesel a 
efektivnějšího hospodaření, ale na druhé straně si na „svém“ území počínali 
velmi bezohledně, což vedlo i k povstáním obyvatelstva. Markantním 
příkladem je vyhnání křižáků z jejich silné bašty, kterým bylo město Toruň. To 
se stalo dokonce dvakrát po sobě, a když se po prvním vyhnání křižáci do 
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Toruně vrátili, tak po druhé jim rozezlení měšťané jejich hrad pro jistotu úplně 
zbořili, aby se už neměli kam vrátit.  

Značná vojensko-hospodářská moc, a přiznejme si, že i rozpínavost a arogance 
křižáků, se logicky musela časem dostat do konfliktu s rostoucími ambicemi 
polských králů a jejich úsilím sjednotit polské kmeny do jednoho státu. To 
vyvrcholilo vleklou válkou mezi řádem a nově vzniklou Polsko-Litevskou unií. 
Klíčovým bodem zlomu se tehdy stala porážka řádu v bitvě u Grunwaldu. Toto 
bojiště jsme také navštívili a byli jsme tam mile překvapeni nejen zdvořilým 
zdůrazněním české účasti na polském vítězství, když jak známo Češi v této 
bitvě bojovali na obou stranách. Hlavně jsme až s trochou závisti pozorovali, 
jak Poláci systematicky budují vlastenecké cítění mládeže na památných 
místech své historie. To jsme ostatně zaznamenali i v Hnězdně a na jiných 
místech. 

Z hlediska turistického dnes Poláci neváhají z křižácké minulosti části svého 
území významně těžit a mnohé hrady jsou nákladně opravovány. Na prvním 
místě se to týká perly křižáckých hradů Malborku. Tato ohromná stavba, 
největší cihlový hrad na světě (památka Unesco), je opravována velmi citlivě a 
prostředky, které byly a stále jsou na její obnovu vynakládány, musejí být 
enormní. Na konci druhé světové války se zde opevnilo silné uskupení nacistů 
a následky bojů byly devastující. Opravy probíhají už od šedesátých let a v roce 
2016 byla dokončena dosud nejrozsáhlejší rekonstrukce. Připojený obrázek je 
jen malým fragmentem obrovského hradního komplexu. 
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Nečekaným bonusem pro nás bylo příjemné město Kwidzyn, odkud jsme se 
k jednotlivým památkám hvězdicovitě vypravovali. Tamní katedrála spojená 
s hradem je skutečně impozantní a hned vedle Malborku nejlépe ukazuje 
vyspělost a moc křižáckého řádu. 

Posledním naším zastavením byla Toruň, která v současnosti nabízí mimořádně 
zachovalou středověkou architekturu centra města s několika nádhernými 
katedrálami. Město je mj. spojeno s postavou Mikuláše Koperníka.  

Na cestě domů jsme konstatovali, že je toho ještě mnoho, co bychom v Polsku 
chtěli vidět, takže pokud nám Náš Pán dá zdraví, určitě se tam chceme vrátit. 

Jitka a Přemek Dubnovi 

První běh Kurzů Alfa skončil – a co dál? 

Ve středu 26. června jsme se ve staroboleslavské skautské klubovně naposledy 
sešli, abychom zakončili první běh Kurzů Alfa, který je určen především pro 
ty, kteří hledají smysl života a chtějí se blíže seznámit s Ježíšem a 
křesťanstvím. Není ale jen pro ně. Samotného mně překvapilo, jak moc jsou 

potřebné a užitečné i pro nás, kteří již 
křesťany, jak doufáme, jsme. 

Jsem velmi vděčný Bohu, že jsme 
společně vytrvali. Jistě, modlíme se 
každý den, dlouhá léta, celý život. Ale 
společná modlitba je přece jen trochu 
něco jiného, náročnějšího. Kurz na 
všechny značné nároky na pravidelný 
čas scházení, přípravu na vlastní 

přednášky i pohoštění, úklid a řadu dalších věcí. Především byl ale výzvou k 
přijímání jeden druhého v jeho osobitosti a jinakosti. Nároky však byly bohatě 
vyváženy dary, kterých se nám všem dostalo. 

Velký dík patří všem, kteří se na hladkém průběhu kurzů podíleli, zejména 
našim vynikajícím kuchařkám. Nejvíce jich bylo z naší farnosti a tak si myslím 
na ně i na celou farnost můžeme být docela hrdi. Ukázali jsme, že pokud jde o 
zvěstování víry, pracujeme s velkým nasazením a nešetříme silami. 

Vladimír Šimík 

Ve Staré Boleslavi právě skončilo poslední setkání Kurzu Alfa. Je to už asi 
sedmá Alfa, co jsem pořádal, přesto má prvenství. Prvenství v tom, že nás bylo 
početně přibližně stejně jako na začátku (počet se pohyboval okolo patnácti 
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účastníků) a v míře, v jaké probíhala ekumenická spolupráce. Dvě třetiny z nás 
byli křesťané pěti denominací. Ostatní byli hledající.  

Musím říci, že mě staroboleslavští katolíci mile překvapili. Byli to hlavně oni, 
na kom, ležela starost o jídlo. Čímž vytvořili domácí atmosféru a dali najevo, 
že jim na Alfě moc záleží. Alfa je zadarmo a zadarmo na ní všichni 
spolupracujeme. Sloužíme společně na evangelizaci světa. Přijde mi to úžasné 
a jsem za tuto spolupráci velmi vděčný.  

Vytrvali jsme v tom, na čem jsme se shodli na začátku: „Nezveme do žádné 
organizace ani církve. Středem našich setkání musí být vždy Ježíš Kristus. Je to 
jedině On, ke komu zveme a kterého každý sám a trochu jinak poznáváme.“ 
Přesto, že účastníci byli z velké části křesťané, slyšeli o některých hlubokých 
křesťanských pravdách (spasení z milosti, život v Duchu svatém atd.) poprvé. 
Velký prostor jsme otevírali sdílení. To bylo, věřím, pro všechny zvláště 
obohacující. Jednoduše - těším se na další spolupráci. Mluvíme o druhém běhu 
nebo Manželských večerech. 

Radislav Novotný, kazatel Církve bratrské Praha 1 a Váš soused ze SB 

Farní den 

V neděli 23. června po ranní mši svaté proběhlo na farní zahrádce setkání 
farníků pod názvem Farní den. Přišli ti, kdo si chtěli popovídat a setkat se s 
těmi, které třeba delší dobu neviděli. Ochutnali jsme sladké koláče a buchty 
našich hospodyněk. Na oběd jsme rozpálili gril a upekli maso, klobásy, atd. 
Myslím, že hlady nikdo opravdu netrpěl. Je dobře, že se můžeme takto setkávat 
a utužovat tak naší farní rodinu.  

Další plánovaná podobná akce proběhne po prázdninách, kdy chceme oslavit 
kulaté narozeniny Otce Bulína a některých farníků. Podrobnosti včas 
zveřejníme. 

Jitka Vopatová 

Dětské odpoledne 

V sobotu 22. června se na zahradě za kostelem sv. Václava konalo dětské 
odpoledne. Této akce plné her a zábavy se účastnilo 28 dětí spolu s 
jejich  rodiči.  
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Děkujeme všem, který nám jakýmkoliv způsobem pomohli při organizaci a 
průběhu tohoto odpoledne. Společně jsme prožili hezké společenství. Největší 
odměnou nám byla radost dětí. Ať je Pán za to oslavený. 

Vděčné sestry Vincentky 

Z liturgického kalendáře 

5.7. (pátek)   Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

11.7. (čtvrtek)  Svátek sv. Benedikta, zakladatele západního mnišství, autora 
řehole, jejíž mottem bylo heslo Ora et labora – Modli se a 
pracuj. Jeho pravidla mnišského života se stala vzorem pro 
řadu pozdějších řeholních společenství. 

22.7. (pondělí)   Památka sv. Marie Magdalény 

25.7. (čtvrtek)  Svátek sv. Jakuba, apoštola 

31.7. (středa)   Památka sv. Ignáce z Loyoly, spoluzakladatele Tovaryšstva 
Ježíšova (jezuitů) a jeden z největších křesťanských mystiků. 
Vyvinul metodu duchovních cvičení – exercicií, které mají 
sloužit k očistě a růstu duchovního života křesťana. 

6.8. (úterý)  Svátek Proměnění Páně 

8.8. (čtvrtek)   Památka sv. Dominika, zakladatele řádu chudých kazatelů - 
dominikánů. Snažil se modlitbou, neúnavným kázáním a 
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trpělivostí přivést zpět do církve heretiky z řad Albigenských a 
Katarů. I dnes dominikáni používají kázání jako hlavní nástroj 
evangelizace. 

10.8. (sobota) Svátek sv. Vavřince, jednoho ze sedmi římských jáhnů, kteří 
byli umučeni při pronásledování křesťanů císařem Valerianem 
v roce 258. 

15.8. (čtvrtek)   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

24.8. (sobota) Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

28.8. (středa) Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve, zvaného též 
„učitel Západu“. Je jedním z nejvýznamnějších raně 
křesťanských teologů a filozofů. Konvertoval ke křesťanství až 
ve svých 33 letech dosud velmi světského až prostopášného 
života. Významnou roli přitom jistě sehrála i vytrvalá modlitba 
jeho matky sv. Moniky za synovo obrácení. 

29.8. (čtvrtek)   Umučení sv. Jana Křtitele 

Pořad pravidelných bohoslužeb 

den hodina místo 

Pondělí 9.00 kostel svatého Klementa - Stará Boleslav 
Úterý 18.00 kostel svatého Klementa - Stará Boleslav 
Středa 9.00 kostel svatého Klementa - Stará Boleslav 
Čtvrtek -  
Pátek 18.00 kostel svatého Klementa - Stará Boleslav 

Sobota 9.00 kostel svatého Klementa - Stará Boleslav 
Neděle 8.15 kostel svatých Petra a Pavla - Všetaty 

 9.00 kostel svatého Klementa - Stará Boleslav 
 9.30 kostel Všech svatých - Kozly 
 10.30 kostel svatého Víta - Kostelec nad Labem 

 10.30 kostel svatého Jana Křtitele - Skorkov 
 18.00 kostel svatého Klementa - Stará Boleslav 

 

 

 


