
ZPRAVODAJ  
     ŘK farnosti 
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 Prosinec 2019 
 
Zas je tu advent… 

Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, zvolala: „Blahoslavená, která jsi 
uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ (Lk 1,45) 

Bůh mluví k srdci každého člověka. Biblická čtení, zvláště ta adventní, jsou 
plná zaslíbení. „Pán přichází, je blízko,“ mohli jsme během adventu častokrát 
zaslechnout.Mohla tato slova v nás zapustit kořeny? Nebo je dusí naše starosti 
a předvánoční stres? 

Maria Boží zaslíbení přijala,uvěřila jim navzdory všem vnějším okolnostem, 
které svědčily o jejich nemožnosti. Možná se zdráháme uvěřit, že Bůh chce 
přijít i do naší temnoty, vyprahlosti a uspěchanosti, kde přes kupu povinností 
pro něj není prostor… 

 

V adventu vyhlížíme Toho, který osvěcuje a proměňuje náš život 
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Ale Boží přísliby platí pro každého, kdo jim otevře své srdce. Pán k nám 
přichází. Šťastný, kdo uvěří. „Jeho duch bude jásat v Bohu, jeho Spasiteli.“ 
(srov. Lk 1,47) 

V adventní době zaznívají silné výzvy k pokání a obrácení. Pokání podle 
Božího slova ale neznamená obrátit se jen k sobě samému, ke svým slabostem, 
chybám a hříchům. Pokání v první řadě znamená obrátit se k Bohu. Zdroj 
života totiž není v nás samých. Zdroj naplněného života je v Bohu! A tento 
zdroj se nám v Ježíši Kristu přiblížil na dosah. 

NĚKOLIK NÁVRHŮ K PROŽITÍ ADVENTU 

− Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého života. Pozvi Ho 
do všeho, co jsi a co prožíváš. Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit 
své srdce a realitu, ve které se nacházíš! 

− Najdi si čas pro komunikaci s Bohem v modlitbě i ve ztišení. 
− Naslouchej Božímu slovu četbou Bible. 
− Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou. 
− Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou. 

Zdroj: www.vira.cz 

Církevní restituce - sedm let poté 

Před časem, 25. září se konala v kostele sv. Vojtěcha v budově Teologické 
fakulty v Praze 6 společné setkání představitelů Arcidiecéze Pražské v čele 
s jejím arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou s farními společenstvími 
arcidiecéze, reprezentovanými jejich faráři, spolu s dalšími členy kléru, členy 
ekonomických rad farností a dalšími laiky. Setkání se také zúčastnili vedoucí 
zaměstnanci Pražského arcibiskupství, kteří referovali o celkové ekonomické 
situaci a jednotlivých oblastech hospodářské činnosti.  

Jednalo se o první setkání svého druhu a jejím cílem bylo jednak informovat 
zástupce farností s dosavadním průběhem, výsledky a výhledem hospodaření 
arcidiecéze od doby, kdy vstoupil v platnost Zákon o majetkovém vyrovnání s 
církvemi a náboženskými společnostmi č. 428/2012 Sb., zkráceně nazývaný 
Církevní restituce. 

V úvodu vystoupil kardinál Duka, který připomenul jednotlivé mezníky vývoje 
vztahu církve a státu v této oblasti, okolnosti zrodu zmíněného zákona a jeho 
aplikace v prostředí katolické církve. Zdůraznil, že přijatý zákon byl výsledkem 
mnoha kompromisů i velkorysých ústupků ze strany církve, např. tam, kde by 
jejich uplatnění způsobilo další škody a křivdy jednotlivcům, obcím i dalším 
organizacím. Významným gestem solidarity a smíření vůči ostatním církevním 
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denominacím bylo i převedení části finančního vyrovnání ve výši 20% na 
ostatní církve v České republice k zabezpečení jejich činnosti. 

Ekonomická ředitelka pak seznámila účastníky setkání s konkrétními 
ekonomickými výsledky. 

 

Co jsme se dozvěděli 

Restituované nemovitost a peníze neleží ladem. Pole i nemovitosti se 
pronajímají, finanční prostředky se investují do lesnické činnosti, do nákupu a 
rekonstrukce nemovitostí. Ne všechny investice byly z dnešního pohledu 
řekněme optimální, ale celkově již přinášejí zisk, který má rostoucí trend. Také 
založený Fond udržitelnosti Římskokatolické církve vykazuje slušný růst.  

Jenže – to všechno nestačí a hlavně do budoucna stačit nebude. Nárůst nákladů, 
způsobený pochopitelným růstem mezd, nakupovaných služeb, zařízení a 
materiálu, oprav, odpisů a dalších účetních položek, nebude těmito výnosy 
z hospodářské činnosti zcela pokryt.  

Navíc propukla v lesích České republiky a okolních státech nevídaná 
kůrovcová kalamita, která nejen znehodnotila obrovské množství dřeva, ale 
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také srazila jeho cenu o téměř 50%. To způsobilo, že největší položka tvorby 
zisku arcidiecéze – lesní hospodářství – prakticky přestala být zisková.   

Co z toho plyne 

Znamená to, že církev v Praze a středních Čechách přestane fungovat, že kněží 
nedostanou svůj plat, přesněji řečeno služné? Že se nebudou opravovat kostely, 
kde se scházejí věřící a konají bohoslužby? Že charita, církevní školy budou 
ohroženy ve své činnosti. 

Byli jsme ujištěni, že se tak nestane. Základní funkce církve zůstanou 
každopádně zachovány. Mohlo by ale dojít k omezení určitého komfortu, na 
který jsme zvyklí, ať už jde o pastorační podporu, diecézní akce, obsazenost 
farností kněžími, dostupnost mše svaté, udílení svátostí apod. 

Dalším závažným důsledkem by mohlo být zadlužení arcidiecéze, čerpání 
provozních úvěrů, případně nucený prodej majetku, který by jinak mohl 
generovat zisk. Není třeba zdůrazňovat, že by to byl velmi nežádoucí trend. 

 

 

Autor: Karel Sýkora 
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Jaká jsou východiska 

V situaci, popsané výše, jsou vždy dvě základní východiska: snížit náklady a 
zvýšit výnosy. Tímto směrem se ubíraly i návrhy řečníků a diskutujících tohoto 
setkání. Zatímco v oblasti nákladů nezaznělo mnoho konkrétního kromě 
narážky na vysoké platy úředníků s nádechem populismu, návrhy pro zvýšení 
výnosů byly konkrétnější.  

Předně zazněla výzva k vytvoření určitého poradního kolegia, složeného z 
odborných zástupců farností, které by pomáhalo pracovníkům arcibiskupství ve 
vytváření investiční strategie, její kritické analýzy a hodnocení efektivnosti. 
Byla také vyslovena pobídka, adresovaná všem kněžím i laikům arcidiecéze, 
k předkládáním návrhů k možným investicím a zvýšení příjmů obecně. 

Za potenciál zvýšení příjmů především konkrétních farností byli také zmíněni 
farníci sami, ačkoli se to nesetkalo s všeobecným souhlasem. Jistě, nejsme na 
to zvyklí. Vždycky jsme měli tzv. „církevní servis“ zadarmo. Tak jako zdánlivě 
všechno před rokem 1989.  

Když se nám daří dobře, platy rostou a ve sbírce cinkají drobné, je tu určitý 
rozpor (biskup Wasserbauer). Kolik přispíváme na církev a kolik vydáváme na 
jiné věci je obrazem toho, na čem nám více záleží, kde jsou naše priority. Je to 
nepříjemné, ale musíme si to tak postavit.  

Nejde to hned, ale budeme muset převzít za církev osobní zodpovědnost: 
v oblasti služby i v oblasti materiálního zabezpečení. Každý podle svých 
možností, nikdo nemá posuzovat druhého (viz vdovin haléř). I to přispěje 
k vytváření živého společenství s Kristem uprostřed nás. Nebudeme ochuzeni, 
ale naopak obohaceni. Některé církve již takto fungují mnoho let, v katolické 
církvi se to budeme muset postupně naučit. 

A ještě jedna věc: Nevytvářejme obraz bipolární církve: oni = vrchnost, 
církevní hodnostáři x my = obyčejní věřící ve farnostech, kteří na vrchnost 
doplácí a dotují ji. I kdyby to někteří takto viděli a takto se chovali, Kristus 
takto církev nezaložil a takovou si nepřál. Chce jednotu a solidaritu. Jsme jeden 
lid Boží, Jeho svědci. Není jiná cesta, než  začít  každý u sebe. 

Vladimír Šimík 

Zápisky z cest - tentokrát Srbskem do Řecka - část 2. 

Přes krutý útlak si Srbové udrželi po celou dobu turecké nadvlády svoji 
pravoslavnou křesťanskou víru, o čemž svědčí i kostelíky, byť malé, i v jižním 
Srbsku. Zde jsme navštívili město Niš, kde až v minulém století mohl 
vzniknout velkolepý chrám Sv. Konstantina a Sv. Heleny, zatímco starší 
křesťanské kostely musely být jen opravdu malé. 



 - 6 -

Turci postavili na klíčových bodech země impozantní pevnosti s mohutnými 
posádkami, které terorizovaly okolní obyvatelstvo. Patří mezi ně nejen výše 
zmíněná pevnost ve Smederevu, ale z míst, která jsme navštívili, také ve městě 
Niš a na mnoha dalších místech. Po vítězství křesťanských vojsk vedených 
polským králem Janem III. Sobieskim u Vídně 12. září 1683 nad tureckou 
armádou Kara Mustafy se však karta začala obracet a postupně i na Balkánu 
docházelo k reconquistě. Památkou na tuto dobu je bezpochyby monumentální 
Petrovaradínská pevnost nad Dunajem v Novém Sadu, která po určitou dobu 
sloužila jako strategický obranný bod habsburské monarchie na hranicích 
s osmanskou říší. Byla postavena v letech 1692 až 1780 a vysloužila si 
přezdívku Gibraltar na Dunaji.  

Novi Sad nás okouzlil i dalšími památkami. Patří mezi ně celé historické 
centrum. Mimořádným zážitkem byla „naše soukromá“ prohlídka velké 
synagogy. V Novém Sadu je všude zřetelné potkávání katolické (maďarské) a 
pravoslavné (srbské) duchovní tradice. V nádherném katolickém chrámu  jsme 
se mohli zúčastnit mše svaté. Překrásná je zde např. plasticky vyvedená křížová 
cesta. 

 

Petrovaradínská pevnost (foto autor) 
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Naším posledním zastavením v Srbsku byl už na zpáteční cestě Bělehrad. 
Město plné mladých lidí nás uvítalo přátelskou atmosférou. Vzhledem 
k opakovaným válečným akcím, které tuto metropoli postihly, nemá Bělehrad 
příliš mnoho památných budov. Za zmínku stojí pouze chrám Sv. Marka s 
hrobem nejvýznamnějšího srbského panovníka cara Dušana, Národní divadlo a 
Národní muzeum. Nelze opominout ani pevnost na soutoku Dunaje a Sávy. 

Srbové však mají ambici postavit ve městě největší pravoslavný kostel na 
Balkáně a tím má být ještě stále budovaný chrám Sv. Sávy. S ohledem na 
probíhající stavební práce jsme měli možnost navštívit pouze suterén, ale i ten 
vypovídá o zájmu investora vystavět skutečně významný svatostánek.  

(pokračování příště) 

Přemysl Duben 

 

 

Chrám sv. Sávy (foto autor) 
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Rok Božího slova 

V roce 2019 slaví Katolická biblická federace 50 let od svého založení a v 
příštím roce si připomeneme šestnáctisté výročí od úmrtí svatého Jeronýma, 
velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit Písmo 
do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané Boží slovo 
dosažitelným pro všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti Písma lidem 
vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma je neznalostí Krista“. 

Souvislost těchto dvou výročí vedla Správní výbor Katolické biblické 
federace, která sdružuje jednotlivé národní instituty biblického apoštolátu, k 
výzvě adresované členům federace, aby vyhlásili rok 2020 „Rokem Božího 
slova“, který se bude slavit od první neděle adventní (1. prosince 2019) do 
památky svatého Jeronýma (30. září 2020). 

Tento rok má vést k novému zdůraznění skutečnosti, že Boží slovo je středem 
života církve, jak to vyjádřili jak sv. Jan Pavel II. (Tertio Millenio Adveniente, 
čl. 36), tak i papež Benedikt XVI. v návaznosti na biskupskou synodu v roce 
2008 (Verbum Domini, čl. 73) a papež František v encyklice Evangelii 
Gaudium (§ 174). 

www.cirkev.cz 
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Pozvání 

Od ledna 2020 se budou jednou za 14 dní konat na evangelické faře 
v Brandýse nad Labem kontemplativní meditace. První setkání se uskuteční 
ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 18.00 hodin. Dále vždy ve stejnou dobu, každý 
lichý kalendářní týden. Meditace budou probíhat ve vytápěné modlitebně, 
v případě teplého počasí v kostele sv. Petra nebo venku na zahradě. Průběh 
meditace je inspirován karmelitánskou kontemplativní modlitbou – 25 minut 
sezení proložené 5 minutami meditační chůze.  
Slovo kontemplace má mnoho významů. Pro účely našich setkávání bych ji 
popsala jako modlitba v tichu, ve kterém, věříme, je Bůh. Vystavujeme se tedy 
Jeho přítomnosti a necháváme na Něm, jak tento čas s námi "využije". 
Setkáváme se ve svém nitru s duchovní silou, která nás uzdravuje a proměňuje. 
Pro křesťany je kontemplace cestou do nitra ve stopách křesťanských mystiků 
vedoucí k hlubšímu poznání Boží skutečnosti ve vlastním nitru.   
Při kontemplativní modlitbě nám pomáhá ticho a klidná pozice s rovnými zády. 

Snažíme se nehonit za každou myšlenkou, naopak je jen pozorujeme, 
odkládáme a necháváme být. Nacvičujeme naši schopnost odevzdávat naše 
starosti i radosti. Utišuje se naše ego a pomalu získáváme vnitřní pokoj. Při 
sezení můžeme vnímat jak hluboký klid, tak i neklidnou smršť myšlenek nebo 
návaly emocí. Jde jen o to, nebát se během meditace s tím vším být. 

 

Foto Denisa Červenková 
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Ticho v kontemplaci potřebujeme tím více, čím více jsme v našich životech 
zaneprázdněni. Proto si nacvičujeme být bdělí a plně v přítomném okamžiku. 
Pomalu a často neviditelně nás tento typ modlitby proměňuje a pomáhá nám 
být více ve svém nitru a mít větší odstup od svých emocí a myšlenek.  
Pokud byste se chtěli dozvědět něco více, zvu vás na krátké povídání v neděli 
12. ledna 2020 v 10.30 hodin na evangelické faře, Horova 1885 v Brandýse 
nad Labem. Základní uvedení do „ticha“ pro ty, kteří s tímto typem modlitby 
nemají zkušenost, bude poskytnuto přímo na místě.  
Těším se, že se budeme scházet bez ohledu na to, jestli jsme nebo nejsme členy 
nějaké církve. Případné dotazy můžete směřovat na mail 
ivana.boleslav@gmail.com nebo telefon 602 625 812. 

Ivana Adámková 

Aktivity ve farnosti 

• Setkání farníků s farářem Bulínem - Na Domčeku, úterý 17.12. v 19.00 
hodin (po mši svaté).  

• Schůzky Mariiny legie: jídelna Charitního domova, každou středu 
v 17.30hin (vyjma vánočních svátků). 

• Modlitební setkání nad Písmem: jídelna Charitního domova, středa 4.12. 
v 19.00 hodin. 

• Tichá adorace eucharistického Krista: kaple Charitního domova, každý 
čtvrtek v 18.30 hodin. 

• Modlitba za národ: kaple Charitního domova, sobota 28.12. v 16.10 hodin.  

• Silvestr pro farníky: Na Domčeku, úterý 31.12.2019 od 18.00 hodin. Poté 
v 00.00.01 A. D. 2020 hodin slavnostní mše svatá ke znovuotevření 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie, celebruje Dominik kardinál Duka. 

 

Panno Maria Staroboleslavská,oroduj za nás! 

Stará Boleslav – 1. 12. A. D. 2019 

Tato prosba o záštitu Panny Marie Staroboleslavské bude vytesána do 
základního kamene farního centra, které se konečně po vyřešení různých 
komplikací začne stavět za bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Základní 
kámen posvětí Otec biskup Mons. Karel Herbst o  1. adventní neděli – 
1.12.2019 během dopolední mše svaté – začátek v 9.00 hodin. Provázejte 
stavbu farního centra svými modlitbami. 

Rorátní adventní mše svaté 
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se budou po celou adventní dobu konat od pondělí do soboty v kapli Panny 
Marie Bolestné (dům sester vincentek), a to v 6.00 hodin ráno. Vchod do kaple 
je z Jánského ulice. Všichni jste na jitřní adventní bohoslužby zváni! 

Znovuotevření staroboleslavské mariánské baziliky 

Po několik měsíců trvající generální opravě bude na samém začátku nového 
roku A. D. 2020 zvovuotevřena bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré 
Boleslavi. První mši svatou bude hned v první vteřinu nového roku A. D. 2020 
celebrovat arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka. Touto 
bovoroční bohoslužbou se nově opravená mariánská bazilika otevře a od 
prvního lednového dne se zde opět budou konat pravidelné bohoslužby. Ty 
vánoční – nedělní jsou uvedeny na poslední stránce tohoto vydání 
zpravodaje.Všichni jste nejen na půlnoční – novoroční bohoslužbě vítáni! 

Pravidelné  bohoslužby do 31.12.2019 

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 

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB VE STARÉ BOLESLAVI 
A. D. 2019 

Úterý – 24.12.2019 – Štědrý večer  

filiální kostel svatého Klementa – Stará Boleslav                     16.00   mše svatá  

farní kostel Obrácení svatého Pavla, apoštola – Brandýs 24.00 půlnoční mše svatá  

Středa – 25.12.2019 – slavnost Narození Páně  

filiální kostel svatého Klementa – Stará Boleslav                       9.00   mše svatá  

filiální kostel svatého Klementa – Stará Boleslav                     18.00   mše svatá 
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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 

Čtvrtek – 26.12.2019 – svátek svatého jáhna Štěpána, prvomučedníka  

filiální kostel svatého Klementa – Stará Boleslav                       9.00   mše svatá  

filiální kostel svatého Klementa – Stará Boleslav                     18.00   mše svatá 

Pátek – 27.12.2019 –  svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty  

filiální kostel svatého Klementa – Stará Boleslav                     18.00   mše svatá 

Sobota – 28.12.2019 – svátek svatých Mláďátek, mučedníků  

filiální kostel svatého Klementa – Stará Boleslav                       9.00   mše svatá 

Neděle – 29.12.2019 – Svátek Svaté Rodiny    

filiální kostel svatého Klementa – Stará Boleslav                       9.00   mše svatá 

filiální kostel svatého Klementa – Stará Boleslav                     18.00   mše svatá 

Pondělí – 30.12.2019 – Šestý den v oktávu slavnosti Narození Páně     

filiální kostel svatého Klementa – Stará Boleslav                       9.00   mše svatá 

Úterý – 31.12.2019 – Zakončení občanského roku 

filiální kostel svatého Klementa – Stará Boleslav                     16.00   mše svatá 

ZNOVUOTEVŘENÍ BAZILIKY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – 

STARÁ BOLESLAV 

Středa –1.1.2020 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok 

bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav           00.00.01   mše svatá  

bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                  9.00   mše svatá  

bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                18.00   mše svatá  

Neděle – 5.1.2020 – Slavnost Zjevení Páně 

bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                  9.00   mše svatá  

bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                18.00   mše svatá  

Neděle – 12.1.2020 – Svátek Křtu Páně 

bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                  9.00   mše svatá  

bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                18.00   mše svatá  


