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NESNADNÉ TÉMA
editorial
Původně jste si na tomto místě měli přečíst krátkou úvahu o tom, jak se vyvíjí
vztah křesťana a internetu. Zajímavé téma, leč - člověk míní, ale… znáte to. O
tom, že se změnilo, rozhodla zvláštní souhra okolností, kterou netřeba
popisovat, ale kterou možná znáte z vlastní zkušenosti: Říkáte si „to je
zajímavé“, potom „to je zvláštní“ a nakonec „to přece nemůže být náhoda“.
Poslední impulz přišel při téměř rutinní práci sestavování liturgického
kalendáře na aktuální období: svátek Proměnění Páně, památka Umučení
svatého Jana Křtitele, památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a
mučedníka.
Asi tušíte, co mají tyto osoby a události společného. Ano, je to utrpení, oběť,
smrt, ačkoli u první ze jmenovaných není souvislost na první pohled zřejmá.
Slova podvědomě vytěsňovaná a zároveň častým opakováním možná
devalvovaná. Křesťané jsou někdy obviňováni, že si libují v utrpení, v kříži,
oběti. Ale pravda je taková, že tyto věci jsou v našem životě přítomné, ať
chceme nebo ne. Jde jen o to, zda je přijmeme, nebo budeme předstírat, že se
nás (alespoň o prázdninách) netýkají. Takový je život (c’est la vie, jak zpívá
v jedné písni Karel Gott), ze kterého si nemůžeme vzít dovolenou, odjet na
prázdniny.
To všechno není odklonem od Božího plánu spásy, jakýmsi nedopatřením. Což
neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? (Lk 24,26). Více se o
tomto i o dalších zajímavých tématech dočtete v prázdninovém dvojčísle
Farního zpravodaje.
Vladimír Šimík

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Neměl by se tento svátek uprostřed léta jmenovat spíše proměnění člověka?
Ježíš se v té chvíli nemění, jen učedníkům je umožněno zahlédnout jeho

božskou podstatu. Ježíš je vzal a vyvedl na vysokou horu… To On všechno
naplánoval a provedl, oni jen byli ochotni se na ten kopec vyškrábat. Mohli
také říci: Dobře, my si tu sedneme ve stínu a počkáme, až se nahoře pomodlíš.
Ale oni poslechli a tak mohli prožít něco, co nejde slovy ani popsat.
Každý zná situaci, kdy je v nížině zataženo a mlha, zkrátka inverze. Když ale
stoupáme výš, postupně přibývá světla, až je najednou nebe modré a bez
mráčku, daleké výhledy a průzračný vzduch. Kdo by si to byl dole pomyslil.
Člověka se dotkne pocit krásna a harmonie, možná dokonce euforie. Chtěl by
tady zůstat, nesestupovat zpět do šedivých mraků.

Okamžik proměnění je možné považovat za velký předěl v Ježíšově životě. Až
dosud tesař z Nazareta stoupal stále vzhůru. Věřilo v něj stále více lidí a konal
jeden div za druhým. Uzdravoval nemocné a umírající, sytil hladové, utišil
mořskou bouři. Všechno směřovalo k jeho slávě a všeobecnému uznání.
Apoštol Petr to dokonce vysloví nahlas: „Ty jsi ten Mesiáš, který má přijít.“
Ale vzápětí přijde sprcha. Ježíš po tomto zdánlivém vrcholu obrátí a začne
mluvit o svém utrpení, odmítnutí a smrti. Pro všechny je to naprosto
nepřijatelné a nepochopitelné. Právě Petr, který poznal v Ježíšovi Mesiáše, je
první, kdo ho od této nepochopitelné cesty zrazuje a nechápe, co to Ježíše
napadlo. Mesiáš je přece vítěz. Král a Syn Boží. Nemůže trpět, nemůže být
odmítnut, nemůže zemřít.
Na hoře proměnění přichází chvíle, kdy se takříkajíc začne lámat chleba.
Dokud Ježíš každému dával, sbíhaly se k němu zástupy. Ale až ponese kříž,
bude všem jen k smíchu nebo k pláči. Vždyť kdo by stál o víru, která musí projít
utrpením. Kdo bude stát o víru, v níž nebude zázraků a vítězství, ale která se
bude muset vyrovnat s hořkostí porážek, bolestí, ztrát a smrtí. Kdo se bude
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ptát po Bohu, který vypadá bezmocný, nebrání se a snáší ponížení odevzdaně
jako ovce vedená na porážku? Kdo bude chtít věřit v ukřižovaného?
Petrovi, Jakubovi a Janovi bylo dopřáno spatřit samého Božího Syna Ježíše ve
zcela kontrastních podobách: Ve chvíli, kdy na hoře zazářila v jeho lidských
rysech plnost krásy Boha, ale i v Getsemanech, smutného až k smrti,
zpoceného krví. Na první pohled ani učedníci ve zkoušce neobstáli.
Nepomohlo, že viděli zázraky, že byli přítomni Ježíšovu proměnění. Schovávají
se a jsou bezradní. Když ale čteme dál Písmo, tak je konečný obraz jiný.
Zkouškou nakonec prošli až k Letnicím a splnili úkol, který obdrželi: hlásat
evangelium pro vznikající společenství církve.
Obstát ve zkoušce pro většinu lidí znamená zvítězit, porazit to těžké, vyřešit
problém, nepropadnout panice. V životě jsou ale situace, ve kterých nejde
zvítězit, kdy je úspěchem už jen to, že těžkosti uneseme! Obstát ve zkoušce
spíše znamená zkouškou projít, doslova někdy protrpět. Ani to není snadné.
V čem člověk najde sílu?
Díky Pane, že s Tebou můžeme prožít krásné chvíle, které nám dávají sílu
obstát, až přijdou věci zlé a těžké. Prosíme, aby nebyly nad naše síly a aby se
v nich naše víra osvědčila jako pevná a vytrvalá. Amen.
Vladimír Šimík

LITURGICKÉ OKÉNKO
Na 25. srpna připadá v ostravsko-opavské diecézi památka Metoděje
Dominika Trčky, kněze a mučedníka, který byl 4. listopadu 2001 papežem
Janem Pavlem II. prohlášen za blahoslaveného. Můžeme najít hned několik
pádných argumentů, proč by bylo užitečné jej blíže poznat. Ke Staré Boleslavi
by se dalo snadno vztáhnout už to, že se jednalo o redemptoristu, tedy člena
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Není třeba nikterak obšírně připomínat,
že se redemptoristé mezi léty 1929 a 1950 starali o naše mariánské poutní
místo. A krom toho by letní měsíce mohly být vhodnou dobou pro připomínku
redemptoristického charismatu a stop těchto duchovních otců v našem městě,
vždyť 1. srpna se zrodil pro nebe – a na ten den připadá i jeho liturgická
památka – svatý Alfons z Liguori, zakladatel kongregace.
Další nezanedbatelnou motivací pro vyzdvižení osobnosti Dominika Trčky by
nám mohlo být, že se stal jednou z obětí komunistického režimu v naší zemi.
Byl totiž 21. dubna 1952 ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 12 let za
špionáž a pokus o útěk za hranice. Byl vězněn v Ilavě, v Mírově a nakonec v
Leopoldově, kde v důsledku krutého zacházení, mučení a odepření potřebné
léčby zemřel. Datum 25. srpna je ovšem de facto vepsáno do dějin Staré
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Boleslavi ještě podstatně hlubším záznamem. Naše paměť se proto musí vrátit
až na konec 1. tisíciletí...
V Beneventu poblíž Neapole se
tehdy narodil jistý Benedikt. V
mládí se stal knězem a
kanovníkem tamní katedrály.
Zatoužil však po přísnějším
životě v řeholním společenství,
a tak vstoupil do kláštera sv.
Salvatora. Dokonce mu bylo
dovoleno,
aby
se
stal
poustevníkem. Po třech letech
se vrátil zpět do komunity.
Víme, že doprovázel opata Romualda do Monte Casina a do Říma. Blízko
Ravenny tehdy vznikala v perejské pustině Kamaldolská družina – přísnější
forma benediktinského řádu. Opat Romuald je s Benediktem navštívili.
Benedikt se tam seznámil s Brunem z Querfurtu a s knězem Janem
Gradenigem. Všichni tři později pokračovali v apoštolském díle svatého
Vojtěcha.
Kníže Boleslav Chrabrý požádal u hrobu svatého Vojtěcha císaře Otu III., aby
pomohl s povoláním oddaných pokračovatelů světcovy misie. Ota III. vybral
několik z Romualdových žáků. Jako první byli do Polska vysláni Benedikt a Jan,
kteří cestovali přes Alpy a české území koncem roku 1001. Čtyři roky
po Vojtěchově mučednické smrti a rok poté, co se Vojtěchův mladší bratr
Radim stal arcibiskupem v Hnězdně, se usadili v poustevně západně od
Poznaně, učili se slovanskému jazyku a čekali, až dostanou z Říma apoštolské
pověření k misionářskému působení, o které mezi tím poprosil papeže v Římě
Bruno. Běh událostí ovšem nebyl nikterak přímý. Císař Ota III. brzy zemřel a
nastaly boje mezi knížaty. Bruno tak musel na souhlasné vyřízení své věci
v Římě čekat déle.
Benedikt a Jan zatím pokračovali ve svém životě na novém místě. Brzy se k
nim připojili první učedníci polského původu: Matouš a Izák; jako laik jim vařil
Kristin. Kníže Boleslav Chrabrý jim proto dal postavit malý klášter.
Benedikt se po dlouhém čekání rozhodl vydat se Brunovi naproti. Vybaven
určitým množstvím stříbra doputoval až do Prahy, nicméně odtud byl
Boleslavem povolán zpět. Když se vrátil, stříbro řádně odevzdal původnímu
majiteli – Boleslavovi. O cennostech se ovšem dozvěděli lupiči, kteří nevěděli,
že již stříbro v klášteře není. V noci z 11. na 12. listopadu 1003 byl klášter
přepaden a všech pět obyvatel bylo zabito. Roku 1008 bylo těchto pět
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mučedníků uznáno za polské patrony, Bruno Querfurtský o nich podle
tehdejšího zvyku napsal legendu („Život a umučení svatých Benedikta, Jana a
jejich druhů“). V roce 1009 nechal kníže Boleslav ostatky mučedníků přenést
do Hnězdna.
Když došlo k vraždě pěti bratří mučedníků, byl v přemyslovských Čechách
Oldřichův knížecí syn Břetislav docela maličký. Vztahy sousedních knížectví
byly proměnlivé. Důležitou okolností bylo odejmutí Slezska, Krakovska i
Moravy z rukou Přemyslovců, po nich následoval polský vpád Čech (1003–
1004)... Poté, co kníže Oldřich zemřel a Jaromír – Břetislavův strýc – rezignoval
v synovcův prospěch, stal se roku 1035 českým knížetem Břetislav. Začátkem
roku 1039 se naskytla příležitost odplatit severním sousedům napadení.
Kosmas popisuje, jak knížecí "verbíři" sháněli vojsko po celé zemi. Přibližně
koncem června 1039 vtrhlo české vojsko do Slezska, následně přes Vratislav
zamířilo do Velkopolska. Kosmas vylíčil Břetislavův útok na Polsko velice
barvitě. Břetislav směřoval k Hnězdnu – do nejdůležitějšího politického a
církevního střediska polského státu – a do tamní katedrály, která byla od roku
1000 sídlem arcibiskupa a která ukrývala ostatky druhého pražského biskupa a
mučedníka Vojtěcha. Válečná výprava se mohla jevit jako pouť k ostatkům
svatého Vojtěcha...
Břetislav tehdy – tj. 25. srpna 1039 – do Prahy nepřevezl jenom ostatky
svatého Vojtěcha, nýbrž také tělo Vojtěchova bratra a prvního hnězdenského
arcibiskupa svatého Radima (Gaudentia) a ostatky tzv. Pěti bratří.
Je dobře známou skutečností, že staroboleslavskou baziliku svatého Václava
založil spolu s kolegiátní kapitulou po roce
1039 český kníže Břetislav I. jako pokání,
které mu udělil papež Benedikt IX. za
válečnou výpravu do Polska. Podle sdělení
Kosmovy kroniky byl chrám vysvěcen
pražským biskupem Šebířem 19. května
1046. A právě tady – v nově založeném
kapitulním
staroboleslavském chrámu
svatého Václava – byla uložena většina
získaných „hnězdenských“ ostatků. Svatí
bratři Benedikt, Jan, Matouš, Izák a Kristin,
jejichž liturgická připomínka je spjata
Relikviář svatého Kristina
s datem 25. srpna, se stali společnými
patrony Polska, Čech a Moravy.
Pokud je nám známo, jsou svatí Izák a Matouš prvními polskými svatými.
Zbývá dodat, že při stavbě olomoucké katedrály svatého Václava si biskup
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Jindřich Zdík vyžádal tělo svatého Kristina, které je uloženo v barokní
relikviářové tumbě (viz foto) v presbytáři olomouckého dómu.
Petr Bajer

SVĚTEC MĚSÍCE
Maxmilián Maria Kolbe
Jeho tělo bylo spáleno a jeho popel rozprášen. Nikde nemá svůj hrob. Přesto
žije v srdcích lidí na celém světě, protože položil svůj život za druhého člověka.
Narodil se v roce 1894 v Polsku. Jméno Maxmilián dostal, když ve svých 17
letech vstoupil do františkánského řádu.
Studoval v Římě, kde také přijal kněžské
svěcení. Ačkoliv trpěl těžkou nemocí, která
ho velmi vyčerpávala, dokázal nejen v Polsku,
ale také v Japonsku, kde působil šest let jako
misionář, založit a vydávat několik
křesťanských časopisů. Jeden z nich, Rytíř
Neposkvrněné, vycházel každý měsíc v
nákladu milionu výtisků.
V roce 1939 vypukla druhá světová válka a
Hitler obsadil Polsko. Otec Maxmilián se
spolubratry pomáhal bezdomovcům, mezi
kterými bylo 2000 Židů. Otevírali různé dílny,
aby jim poskytli zaměstnání a dělili se s nimi o
základní potřeby. Na začátku února 1940 o nich ale vyšel pomlouvačný článek.
O rok později pro Maxmiliána přišlo gestapo. Do Osvětimi, kde obdržel číslo
16670, byl převezen 28. května 1941.
Na konci července 1941 utekl mladý Slezan Jan, a protože nebyl dopaden, bylo
rozhodnuto, že za něj 10 jeho spoluvězňů zemře hladem. Při večerním nástupu
je velitel Fritzsch vybíral. Mezi nimi měl do "bunkru smrti" jít František
Gajowniczek, který propukl v nářek, že po sobě zanechá ženu a děti. V tu chvíli
Maxmilián Kolbe neohroženě předstoupil před velitele s čepicí v ruce a vyslovil
prosbu, aby dovolil jeho výměnu za něj. K úžasu všech nesrazil velitel Kolbeho
k zemi a neposlal na smrt oba, ale po dlouhých vteřinách ticha s výměnou
souhlasil.
Deset mužů pak bylo uvězněno celé dva týdny bez jakéhokoli jídla a pití v
temném bunkru, dokud jeden po druhém neumřeli. Svědkové líčili, jak bylo z
hladomorny slyšet po celé dny modlitby a zpěv. Maxmilián dodával svým
spoluvězňům odvahu, aby si nezoufali. Nakonec mu jeden dozorce píchl
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smrtící fenolovou injekci. Psal se o 14. srpen 1941. Maxmiliánu Kolbemu bylo
čtyřicet sedm let.
V roce 1982 prohlásil svatý papež Jan Pavel II. Maxmiliána Marie Kolbeho za
svatého. Slavnosti v Římě se zúčastnil také téměř osmdesátiletý František
Gajowniczek se svou ženou. Po vrásčité tváři mu tekly slzy.
Velká kniha o svatých, Doron 2003
redakční úprava V. Šimík

FARNÍ A KOMUNITNÍ CENTRUM
záměr se naplňuje
O první neděli adventní
ještě v kapli svatého
Klimenta nám otec biskup
Mons.
Karel
Herbst
požehnal základní kámen
pro Farní a komunitní
centrum
ve
Staré
Boleslavi. Ještě dlouho
poté se nekoplo, řešilo se
dofinancování a potřebné
povolení pro stavbu.
V půlce jara se stavební
práce rozjely na plný plyn a postupují mílovými kroky, hrubá stavba je hotová,
již se pomalu řeší instalatérské věci a i elektrikáři se koukají, kam dát zásuvky,
vypínače a další. Na poslední Pastorační radě se projednávala kuchyňská linka

a rozložení přístrojů na ní, sestra Damiána se nejvíce zajímala, jakou bude mít
barvu, která v tu chvíli ještě nebyla rozhodnuta☺. Interiér je uspořádán do
čtyř částí: společenská místnost, kuchyňka, sociální zařízení a technická
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místnost. Vše bylo třeba situovat do prostoru, který byl k dispozici, doufáme,
že se to povedlo.
Farní a komunitní centrum má především sloužit k setkávání farnosti a
společnému sdílení se v ní, pořádání duchovních obnov, exercicií, přednášek,
částečně i jako zázemí pro průvodcovskou službu. Může zde probíhat
náboženství či setkávání mladých… Jednoduše by to tu mělo žít a tak naplnit
původní záměr. Jsme rádi, že centrum tak trochu zdědil zrovna Libor Bulín,
„stavitel“, který například „dotáhl“ opravu kolínského katedrálního chrámu po
Petru Parléřovi. Tato „stavitelská zručnost“ dopomohla, a dá-li Pán, ještě
dopomůže dotáhnout též naše FC/KC a další stavby které jsou realizovány.
Stavba však není všechno, teď je na nás „vystavět“ a naplnit „naše“ centrum
naším srdcem, duší... Aby se naplnil především záměr prvotního Stavitele.
Alois a Ivana Vašků

NOC KOSTELŮ VE STARÉ BOLESLAVI
Noc kostelů byla letos, vzhledem
k okolnostem, jednou z prvních
(větších) akcí, její termín se
posouval z 5. června na pátek 12.
června. A byla krásná!
V bazilice Nanebevzetí Panny
Marie přítomní vyslechli povídání
o historii kostela i Palladiu a
mohli si jej, společně s cennostmi v Klenotnici, prohlédnout
(děkujeme za trpělivost!).
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Přítomní si rovněž vyslechli varhanní koncert v podání Jany Lukáškové.
V osvětlených ambitech se vyjímal tematický fotokoutek Míši Benešové
a prostory Informačního a kulturního centra posloužily jako dílna pro tvoření
dětí v režii Atelieru 6tej smysl. A ani kaple blahoslaveného Podivena nezůstala
stranou – zazněly zde informace o Podivenovi i této stavbě, zazněla i společná
modlitba. Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli, a těšíme se na setkávání při
dalších akcích ve Staré Boleslavi.
Zt, foto: Veronika Janečková, Lucie Režová

AKTIVITY INFORMAČNÍHO A KULTURNÍHO CENTRA
Po nucené pauze se v květnu 2020 veřejnosti opět otevřelo
Informační a kulturní centrum (dále Infocentrum) a bazilika
Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. V bazilice
probíhají prohlídky a s průvodcem po zakoupení vstupenky
můžete navštívit Klenotnici, v níž je od 30. let 20. století
uchováván tzv. staroboleslavský poklad. Informační a kulturní
centrum najdete v ulici Jungmannova, naproti základní škole.
V bazilice je od Nového roku natrvalo
umístěno Palladium země české. Jde o
reliéf Panny Marie s dítětem, jehož
historie sahá ke kořenům českého státu,
ke svatému Metodějovi, svaté Ludmile a
svatém Václavovi. Reliéfu je připisována
ochranná moc nad našimi zeměmi a jeho
význam je srovnáván s korunovačními
klenoty.
Infocentrum pro Vás máme otevřeno
denně kromě pondělí od 9.00 do 12.00 a
od 13.00 do 17.00. Zajišťujeme prohlídky
baziliky včetně Palladia země české a
také si zde můžete vybrat upomínkové
předměty, pohlednice či materiály
k poutnímu místu.
Pro ty, kteří (nejen) letos o prázdninách chtějí putovat naší krásnou krajinou,
máme novinku – jsme jednou ze zastávek nově vzniklé Poutní cesty Blaník –
Říp, od nás se můžete vydat na 6. etapu do Mělníka. Tato poutní cesta nese
motto: „Poznej českou zemi a sám sebe.“ Podrobnosti naleznete na webu
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www.cestaceska.cz, u nás si můžete zakoupit mapu a Poutníkův deník – poutní
cesta má totiž sedm etap a každá z nich má své téma k zamyšlení.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je veřejnosti a k soukromé modlitbě
otevřena denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00 hodin.
Stará Boleslav je centrem naší státnosti, centrem historie. Její objevování
a poznávání je malým dobrodružstvím, které u nás můžete prožít i s Vašimi
dětmi, které u nás rádi přivítáme. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Informace o bohoslužbách a dalších akcích naleznete na internetových
stránkách www.staraboleslav.com, nebo na facebookovém profilu s názvem
PoutniMistoStaraBoleslav
Kontakty: tel. 312 313 312, e-mail: infocentrum@staraboleslav.com

APOŠTOLÁT MODLITBY
celosvětová síť modlitby s papežem Františkem
ČERVENEC
Všeobecný úmysl: Naše rodiny - Modleme se, aby rodiny
dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl: Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi
– Ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou
a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
SRPEN
Evangelizační úmysl: Svět moře - Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí
u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl: Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – Ať
se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči
Bohu.

PRO ZVÍDAVÉ, PŘEMÝŠLIVÉ A TVOŘIVÉ
Co je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň
zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla?
Odpověď: ___________________________________
Odpověď naleznete, když budete v osmisměrce hledat rozluštěné
pojmy /viz dále/:

Zakladatel klášterů (např. v Clairvaux), vůdčí duchovní osobností své doby,
Papež Pius VIII. jej v roce 1830 prohlásil za učitele církve
- 10 -

Kniha pro slavení eucharistie
Zakladatel kláštera Teplá
Učedník, který byl spolu s Petrem a Jakubem očitým svědkem Proměnění
vtěleného Božího Syna na hoře Tábor
Insignie arcibiskupa jako pás lněné bílé látky s černými kříži
Starozákonní biblická kniha
L J V M O N I K A I řazená mezi knihy naučné,
K A Z A T E L J D A zamýšlí nad otázkami smyslu
lidské
existence,
činnosti,
P K T R V Á Á A R L poslání, ale i konce
E U P T R Ř S N A O Sestra Lazara a Marie z Betánie
Latinský výraz pro „umučení“
K B P A S S I O N Y
Kniha liturgických čtení z Písma
T U V E
L U M N R O
Rodiště baskického (španělO Ř Á N O I C K E L ského) světce, významného
autora metody duchovních
R P R A G N U S B C cvičení, mystika a spoluzakladaÁ G A
I
P R I M A S tele řádu TJ
Odznak víry, kříž zavěšený na
L E A T A N Z O R H
krku
Apoštol, jehož ostatky jsou uctívány v katedrále v Santiago de Compostela
Čestný titul biskupa, který stojí v čele nejstarší anebo nejvýznamnější diecéze v
dané zemi
Závěrečná část mešního ordinaria (latinsky)
Představený klášterů některých mužských řádů (latinsky abbas)
Španělský jáhen a mučedník ve 3. století, který za krutého pronásledování
rozdal všechny peníze i cennosti církve chudým. Císaře tím tak rozzuřil, že jej
nečekalo žádné rychlé usmrcení jako v případě ostatních, ale bičování, mučení
na skřipci s následným velmi pozvolným umučením ohněm. Řetězy byl
připoután na rošt a opékán nad žhavými uhlíky, aby mu jejich žár působil co
největší a nejdelší bolesti.
Pokrývka užívaná při žehnání monstrancí s Nejsvětější svátostí. Připomíná oponu v
jeruzalémském chrámě, která se při smrti Páně roztrhla od svrchu až dolů.
Matka svatého Augustina
Rodačka z Assisi, inspirovaná Františkem, kterého následovala, zakladatelka
druhého františkánského řádu
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POŘAD BOHOSLUŽEB
O STAROBOLESLAVSKÉ MARIÁNSKÉ POUTI
MALÁ POUŤ – NEDĚLE 9. SRPNA A.D. 2020 – 9.00 a 18.00 hod.
POUTNÍ SLAVNOST – SOBOTA 15. SRPNA A.D. 2020 – 9.00 a 18.00 hod.
ranní mši svatou celebruje pražský pomocný biskup Mons. ZDENĚK WASSERBAUER

VELKÁ POUŤ – NEDĚLE 16. SRPNA A.D. 2020 – 9.00 a 18.00 hod.
ranní mši svatou celebruje Mons. MICHAEL SLAVÍK

Další program a každoroční doprovodné aktivity jsou zatím ve fázi příprav,
podrobnosti naleznete na nástěnkách, plakátech a webu.
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UPOZORNĚNÍ ČBK
•

Rozhodnutí ČBK o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina, vydávaných
dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité
Protože časopisy „Zprávy z Medžugorie“ a „Regina“ vydávané dr.
Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace
o životě církve, její nauce,
papeži a jeho jednání a
rozhodnutích, a tím poškozují
pravou víru, dobré mravy a
jednotu církve, my, biskupové
ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu
kán. 823 CIC odmítáme.
Zároveň podle kán. 827 §4 CIC
zakazujeme tyto tiskoviny
vystavovat, prodávat nebo
rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území České
republiky.
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
25.7. sobota ...... svátek svatého Jakuba, apoštola staršího
4.8. úterý ............ svátek Proměnění Páně
15.8. sobota ....... slavnost Nanebevzetí Panny Marie
22.8. sobota ....... památka Panny Marie Královny
24.8. pondělí ...... svátek svatého Bartoloměje, apoštola
29.8. sobota ....... památka Umučení svatého Jana Křtitele

POŘAD BOHOSLUŽEB VE STAROBOLESLAVI
Neděle :
– bazilika Nanebevzetí Panny Marie – 9.00 a 18.00
Pondělí až sobota:
– bazilika Nanebevzetí Panny Marie
pondělí, středa a sobota – 9.00
úterý a pátek – 18.00

MŠE SVATÉ VE STAROBOLESLAVSKÉ FARNOSTI
Neděle
Všetaty - 8.15
Kozly – 9.30
Kostelec nad Labem – 10.30
Skorkov – 11.00
Dřísy – 15.00
Mše svaté z baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi jsou
přenášeny online na www.staraboleslav.com .
Přihlásit se k odběru aktuálních informací můžete zasláním emailu na adresu
prenosy@staraboleslav.com.
Mše svaté z baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi jsou
přenášeny online na www.staraboleslav.com .
Přihlásit se k odběru aktuálních informací můžete zasláním emailu na adresu
prenosy@staraboleslav.com.
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
Uzávěrka čísla je v úterý před poslední nedělí předcházejícího měsíce.
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