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SVATÁ LUDMILA - MATKA ČESKÉ ZEMĚ 
„Vhodivše provaz na hrdlo její, zbavili ji zardoušením života pozemského, aby 
žila na věky s Pánem Ježíšem Kristem, kterého vždycky milovala. Podstoupila 

pak mučednictví šťastná a Bohu oddaná služebnice Kristova Ludmila v sobotu, 
16. září o první vigilii noční.“ 

Kristiánova legenda: Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily 

Koncem měsíce září nás čeká jako každým 
rokem asi nejvýznamnější událost naší 
farnosti i města: Národní Svatováclavská 
pouť. Zatím není zřejmé, jakou bude mít letos 
podobu a program, ale jedno je jisté: Ve 
všech homiliích a projevech v těchto 
slavnostních dnech se jistě bude připomínat 
život, význam a odkaz svatého Václava. 
Možná by ale svatý Václav nebyl tím, kým se 
nakonec stal, kdyby nebylo jeho babičky 
svaté Ludmily, jejíž svátek slavíme o necelé 
dva týdny dříve v daleko skromnější formě. 
Příští rok ale o ní asi uslyšíme více – 
připomeneme si totiž 1100 let od její 
mučednické smrti (více informací o programu 
oslav na www.svataludmila.cz). Kým byla a 
jaký vliv měla na svého vnuka v jeho dětství? 
I když historické informace o svaté Ludmile 
čerpáme především z pozdějších legend, 
základní obrys jejího života je znám. Narodila 

se pravděpodobně v roce 860. Díky manželskému svazku s prvním historicky 
doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků 
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konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy. 
Spolu s ním také přijala v roce 874 křest od svatého Metoděje.  
Manželství Bořivoje I. a Ludmily bylo požehnáno třemi syny a čtyřmi dcerami. 
Po otci vládl nejprve nejstarší Spytihněv I. a po něm mladší Vratislav I. Ten byl 
ženat s Drahomírou, pocházející ze slovanského kmene Stodoranů. Když 
Drahomíra ovdověla, bylo jejím synům pravděpodobně třináct (Václav) a sedm 
let (Boleslav). Zemští velmožové tehdy rozhodli svěřit jí regenství v zemi, 
zatímco Ludmila, babička kněžiců, měla dohlížet na výchovu budoucích 
vladařů, což vneslo mezi obě ženy neshody. Proto se Ludmila uchýlila na své 
vdovské sídlo Tetín, kde ji v noci z 15. na 16. září 921 přepadli členové 
Drahomířiny družiny a zardousili ji jejím vlastním závojem. Vrahové, patrně 
instruováni, přísně dbali na to, aby nebyla prolita krev, což bylo tehdy 
nezbytnou podmínkou pro mučednictví. 
Po vraždě uprchl i kněz Pavel Kaich, a tak neměla první historicky známá česká 
kněžna ani církevní pohřeb. Služebnictvo zahrabalo její tělo u hradební zdi. 
Brzy po svém nástupu na knížecí trůn dal svatý Václav vyhnat matku z Prahy a 
10. listopadu 924 dal za účasti světícího biskupa Michala převézt ostatky své 
babičky do svatojiřského chrámu na Hradě pražském, založeném jeho otcem 
Vrastislavem I. U chrámu pak založili Boleslav II. a ctihodná Mlada první český 
klášter vůbec. Bazilika svatého Jiří na Hradčanech je místem jejího posledního 
odpočinku dosud. 
Veškeré dochované písemnosti popisují kněžnu Ludmilu jako laskavou, 
milosrdnou a horlivě zbožnou ženu. Sv. Ludmila, česká prvomučednice, se 
stala nejen patronkou vinařů, babiček, matek a křesťanských vychovatelů, ale 
především českou spolupatronkou, často nazývanou Matka české země. 
Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět 
šest dětí. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i 
soudobou politickou situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. 
Významnou roli sehrála při výchově vnuka Václava. S láskou mu předávala 
křesťanskou víru, kterou přijala a která se stala základním mezníkem jejího 
života. Zároveň kladla důraz na jeho kvalitní a všestranné vzdělávání. Právě 
předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku budoucímu knížeti ovlivnila 
náš stát na tisíc let dopředu. 
Svatá Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala 
svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku 
byla jiná než dnes.  

http://ludmilavinohrady.cz 
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KDO NEZNÁ BIBLI, NEZNÁ KRISTA 
30. září končí Rok Bible, který vyhlásila Katolická biblická federace a který začal 
první adventní neděli  1. prosince 2019. Tento den si připomeneme 
šestnáctisté výročí úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který 
dokázal přeložit Písmo do běžného 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“. 

Svatý Jeroným se narodil kolem roku 
342 v Stridonu, při hranici Dalmácie s 
Panonií, v Chorvatsku, s dalšími jmény 
Sofronius Eusebius. Od začátku školní 
docházky se projevoval jako nadaný, 
ale nedisciplinovaný. Z charakterových 
vlastností je uváděna vášnivost, 
nedůvěřivost a citlivost. Brzy odešel 
přes Miláno do Říma, kde studoval 
gramatiku, rétoriku a filozofii. Asi v 19 
letech zde byl pokřtěn a v roce 367 se 
vydal s přítelem Bononem na delší 
putování, při němž navštívil Dalmácii, 
Galii a další země. Při cestě navštívil 
školu v Trevíru, kde pro přítele Rufina 
přepisoval dva spisy Hilária. V Akvileji 
pak pomáhal biskupu Valeriánovi proti 
ariánům. 

V roce 372 navštívil Malou Asii. S Heliodorem, Hylasem a údajně ještě s dalšími 
druhy připutoval do Antiochie, kde měl učitele v Apollinariovi, pozdějším 
biskupu Laodiceje. Zde také onemocněl a druhové ho opustili. Po nějakou 
dobu se Jeroným, snad ještě s Hylasem, zdržel na statku přítele Evagria v 
Maronii. Odtud navštívil poustevníka Malchuse, jehož životopis později napsal. 
Utvrzen o významu poustevnického života strávil Jeroným 4 roky v poušti 
Chalcis poblíž Antiochie a v mnišském společenství u Aleppa na území dnešní 
Sýrie. Žil zde velmi asketicky, bojoval s mnoha pokušeními a po seznámení se s 
jedním křesťanem židovského původu se horlivě učil hebrejsky, aby mohl číst 
Bibli v originálním znění. 
Byl ještě velmi mladý a po volném životě v Římě ho sužovaly nejen vzpomínky 
na různá provinění, ale především obrazotvornost. K tomu přistupovala jeho 
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vášeň k četbě pohanských autorů, zejména Ciceróna, jehož některý spis si prý 
společně s Biblí donesl sebou na poušť. Tyto touhy po nějakou dobu u něj 
působily jakoby jeho rozpolcenost a rozhodující boj prožíval i ve snu. Jednou 
se vzbudil zpocený úzkostí, neboť se mu zdálo o posledním soudu, na němž 
místo za křesťana byl označen za žáka Ciceronova. To byla zřejmě tečka za 
jeho náklonností k pohanským spisům. S novou vlnou kajícnosti a s 
myšlenkami na smrt se pustil do boje se sebou samým. 
Za hrozby rozkolu v Antiochii, kvůli třem adeptům na patriarchální stolec, 
navrhovaným stranami odlišných názorů, se stal rádcem. Požadoval 
rozhodnutí papeže, kterému prý nakonec navrhl Paulína za biskupa. Ten chtěl 
mít z Jeronýma kněze a přes jeho námitky o nehodnosti ho v roce 379 přiměl k 
přijetí kněžského svěcení. 
V další životní etapě Jeroným navštívil Konstantinopol (Cařihrad), kde věnoval 
pozornost slovům Řehoře Naziánského, pracoval v knihovně a zdokonalil se v 
řečtině. Překládal z ní díla svatých Otců do latiny a její znalost využíval i při 
práci na překladu Bible. 
V roce 382 byl již na církevním sněmu v Římě. Stal se sekretářem papeže 
Damase a na jeho pokyn začal pracovat na revizi latinského překladu Nového 
Zákona podle původních řeckých textů. Z Říma se vypravil na svatá místa v 
Palestině a usadil se v Betlémě, kde u místa Kristova narození strávil přes 30 
zbývajících let života. Naplnil je prací s překladem Bible nazvaným Vulgata. 
Ke konci života jeho kláštery zničili Saracéni a celoživotní námaha jeho oči 
dovedla téměř k plné slepotě. Zemřel asi ve věku kolem 75 let a byl pohřben v 
kostele narození Páně v Betlémě, vedle Pavly a Eustochie. Později, asi r. 1200, 
byly jeho ostatky přeneseny do Říma a uloženy v chrámu Santa Maria 
Maggiore. Jeroným byl zařazen mezi nejslavnější učence své doby a v roce 
1298 spolu s Ambrožem, Augustinem a Řehořem Velikým byl prohlášen 
učitelem církve. 

Modlitba 
Bože, Tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a 
zamiloval si ho celým svým srdcem; naplň i nás láskou k Tvému slovu, aby bylo 
naším stálým pokrmem a zdrojem života. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, 
našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po 
všechny věky věků. Amen 

http://catholica.cz 
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SVĚTEC MĚSÍCE 
Pater Pio z Pietrelciny (*25. 5. 1887  +23. 9. 1968) 

Bůh Františka povolal a připravil ke zvláštnímu úkolu, a sice k neustálému 
zápasu se satanem o spásu duší. Již před vstupem do noviciátu měl vizi tohoto 
dramatického zápasu, kterou podrobně popsal. Bůh ho obdaroval 
mimořádnými dary. Život Otce Pia byl zvláštním znamením, poukazujícím na 
neviditelnou nadpřirozenou Boží skutečnost, která je základem a pramenem 
existence světa, poznávaného našimi smysly. Od raného mládí měl 
nadpřirozený dar vidět Ježíše, Matku Boží, svého anděla strážného a svaté a 
mluvit s nimi. Otec Pio měl také řadu dalších mimořádných darů. Celý svůj 
život sváděl úporný boj se satanem a celými zástupy nečistých duchů. Padesát 
let nosil na svém těle trvalé krvavé rány, znamení Kristova utrpení. Uměl číst v 
lidských myslích, znal podrobnosti z života lidí, s nimiž se setkal poprvé. Jeho 
prostřednictvím docházelo k udivujícím obrácením a zázračným uzdravením.  

Kolem osoby italského řeholníka 
se ustavičně děly věci tak 
mimořádné, že uváděly ve veliký 
úžas a zmatek lidi, kterým se 
skutečnost duchovního světa 
zdála málo reálná, pokud v ni 
vůbec věřili. Sám Otec Pio napsal: 
„Nemám volnou chvilku. Celou 
dobu trávím osvobozováním svých 
bratrů ze satanových nástrah. 
Největší láska je vyrvat duše 
satanovi a získat je pro Ježíše 
Krista. To je přesně to, co dělám 
stále ve dne v noci. Nespočetné 
množství lidí z různých 
společenských vrstev a obojího 
pohlaví sem přichází za jediným 
cílem: vyznat hříchy, a mě 
potřebují pouze k tomuto účelu. 
Jsou to nádherná obrácení.“  

Pro všechny hříšníky byl Otec Pio živým znamením Božího milosrdenství. 
Většinu svého času trávil ve zpovědnici; právě tam jeho prostřednictvím 
docházelo k největším obrácením, zázrakům Božího milosrdenství. Od roku 
1920 zpovídal devatenáct hodin denně, zabýval se také duchovním vedením a 
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udržoval bohatou korespondenci. Takto psal otci Bonaventurovi: „Hodiny 
odbíjejí půlnoc. Vyčerpán přemírou práce po celém dni beru do ruky pero, 
abych napsal něco o své duši. Nemohu nalézt žádného odpočinutí, jsem 
unaven a pohroužen do krajní hořkosti v nejbeznadějnější samotě, v největším 
trápení, nikoli proto, že se mi nedaří najít svého Boha, ale protože pro Něho 
nemohu získat všechny své bližní.“ Teprve o více než deset let později musel 
zkrátit dobu určenou ke zpovědi kvůli svému zhoršujícímu se zdravotnímu 
stavu. Díky jeho modlitbě, utrpení, svědectví života a kněžské službě se 
obraceli nejzatvrzelejší ateisté. 
Otec Pio ve své modlitbě a činnosti vyjadřoval vždy největší Spasitelovu touhu: 
aby všichni lidé byli spaseni. Modlil se za hříšníky nejen proto, aby je zachránil 
od věčné záhuby a přivedl je k obrácení, ale bral na sebe také tíhu jejich hříchů 
a z toho vyplývající utrpení. Je znám fakt, že když se ho jedna z jeho duchovní 
dcer otázala, jak dlouho trpí, odpověděl: „Celou dobu, dcero moje, a to od 
mateřského lůna. Tolik trpím, jak jen může trpět někdo, kdo na sebe bere celé 
lidstvo.“ Bylo to zvláštní povolání a význačné poslání trpět za spásu všech lidí 
spolu s Kristem umučeným a ukřižovaným. Otec Pio přijal Kristovo pozvání, 
aby spolu s Ním nesl kříž naší spásy. Bral na sebe tíhu hříchů a utrpení lidí, 
kteří k němu přicházeli. Takto psal svým duchovním dcerám: „Všichni 
pomáhejte tomu Kyrénci, který nese kříž všech.“ K Bohu Otci se zase modlil 
následujícími slovy: „Učinils, že jsem vstoupil na kříž Tvého Syna a snažím se co 
nejvíc se k tomu uzpůsobit. Jestliže musí meč padnout, nechť padne jen na 
mou hlavu. Ano, chci být obětí. Pošli mě i do pekla, jen abych Tě miloval a aby 
všichni byli spaseni, ano, všichni.“  
Otec Pio ustavičně plnil Ježíšovy příkazy, aby dokonalou poslušností Jeho vůle 
posvětil sebe i ostatní. Často připomínal, že víra a láska k Bohu začínají 
zavedením vnitřního řádu, uspořádáním svého života. Proto vyzýval věřící, aby 
se odvrátili od hříchu – pravidelným přistupováním ke svátostem pokání a 
eucharistie, a také aby si udělali denní program, v němž bude čas na vytrvalou 
denní modlitbu, solidní, poctivou práci, nezbytný odpočinek a na činnou lásku 
k bližnímu, která se musí projevovat skutky milosrdenství a ochotou odpouštět 
všem vše, a také tím, že v srdci nebudeme chovat nechuť vůči druhému a 
nebudeme pamatovat na křivdy. 

P. Mieczysław Piotrowski TChr, časopis Milujte se č. 4/2008 

Příběh Otce Pia přináší publikace Johna A. Schuga: Otec Pio kapucín, která je 
dostupná online na http://web.katolik.cz/feeling/library/padrepio.pdf 
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Modlitba svatého Pia z Pietrelciny 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost, abych na Tebe 
nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno tě opouštím. 

Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji Tvou sílu, abych nepadal 
tak často. 

Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez Tebe mi chybí horlivost.  

Zůstaň se mnou, Pane, neboť Tys mé světlo a bez Tebe se topím v temnotách. 

Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli. 

Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas a následoval Tě. 

Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi Tě toužím milovat a vždy být v Tvé 
společnosti.  

Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li abych Ti byl věrný.  

Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro Tebe místem 
útěchy a hnízdem lásky. 

Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil. Můj život plyne, 
blíží se smrt, soud a věčnost. Je třeba občerstvit síly, abych nezůstal stát na 
cestě; k tomu potřebuji Tebe. Již se připozdívá a smrt se blíží. Bojím se temnot, 
pokušení, suchopárů, křížů, bolestí... Jak mnoho Tě potřebuji, Ježíši, v této noci 
vyhnanství! 

Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v této noci života a nebezpečí Tě tolik potřebuji. 
Učiň, abych Tě poznal jako Tvoji učedníci při lámání chleba, aby eucharistické 
společenství bylo pro mne světlem, které rozptyluje temnoty, silou, která mne 
podpírá a je jedinou radostí mého srdce. 

Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v hodině smrti chci zůstat spojen s Tebou. 
Jestliže ne svatým přijímáním, tak alespoň milostí a láskou. 

Zůstaň se mnou, Ježíši, nežádám od Tebe božskou útěchu, neboť jí nejsem 
hoden, ale prosím o dar Tvé přítomnosti. Ano, jen Tebe si žádám! 

Zůstaň se mnou, Pane. Jen Tebe jediného hledám, Tvou lásku, Tvou milost, 
Tvou vůli, Tvé srdce, Tvého Ducha, neboť Tebe miluji a nežádám za to jinou 
odměnu, než abych Tě miloval ještě více. Láskou pevnou, praktickou, abych Tě 
miloval z celého srdce zde na zemi, abych Tě mohl ještě dokonaleji milovat po 
celou věčnost.  

Amen. 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
3.9. (čtvrtek)         památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

8.9. (úterý)         svátek Narození Panny Marie 

14.9. (pondělí)         svátek Povýšení Svatého Kříže 

15.9. (úterý)         památka Panny Marie Bolestné 

16.9. (středa)         památka svaté Ludmily, kněžny a mučednice 

21.9. (pondělí)         svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty 

23.9. (středa)         památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze 

26.9. (sobota)         slavnost svatých Kosmy a Damiána, mučedníků 

28.9. (pondělí)         slavnost svatého Václava, knížete a mučedníka 

29.9. (úterý)         svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

30.9. (středa)         památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve 

LITURGICKÉ OKÉNKO 
Svátek Povýšení Svatého Kříže 

Co znamená „povýšení kříže“? Kříž se pozdvihuje, abychom ho měli dobře 
před očima. Dvě zkřížená břevna však nemají smysl sama o sobě. Kříži dává 
smysl jen „Syn člověka“, který je na něm vyzdvižen. Ježíš Kristus nám nezjevil 
Boha tím, že zemřel na kříži. Zjevil nám ho cestou, proč a jak na něm zemřel. 
Člověk, který bytostně touží stoupat stále výš – intelektuálně, profesně, 
ekonomicky, společensky, je pozván učit se od Ukřižovaného, jak lze 
dosáhnout skutečného povýšení: „On, ačkoli má božskou přirozenost, nic 
nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe 
přirozenost služebníka, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. 
Pohled víry spočívá v tom, že v muži přibitém na kříž poznáváme plnost 
svobody – svobody milovat až do krajnosti. V Ježíši zneuctěném a 
znetvořeném utrpením poznáváme plnost důstojnosti – důstojnosti Božího 
Syna. 
Počátky slavení tohoto svátku sahají do 5. století, kdy se 14. září vystavovaly v 
Jeruzalémě zbytky dřeva z Kristova kříže k uctění věřícími. Na Východě se 
svátek začal slavit v 7. století a později došlo k jeho rozšíření na celou církev. 
K svátku se pojí i další události. Je připomínáno nalezení svatého kříže, o které 
se zasloužila císařovna Helena při své pouti do Svaté země kolem r. 325. Za 
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den nalezení se udávalo 13. září a k slavnostnímu vyvýšení kříže v 
Konstantinově bazilice nad Božím hrobem došlo asi v r. 335. 
Druhá vzpomínka se týká znovuzískání svatého kříže z Persie. Tam se jeho 
ostatky dostaly jako válečná kořist Chosroese II. v r. 614. Císař Heraklius je r. 
628 přinesl zpět do Jeruzaléma a zde 3. 5. předal patriarchovi Zachariášovi. K 
tomuto datu vznikl na Západě svátek nesprávně označovaný výrazem 
"Nalezení Svatého Kříže," zatímco na Východě bylo slaveno pouze 14. září jako 
"Povýšení Svatého Kříže." - Toto převzal Západ více jak o století později. V 
Miláně je prý doložen dokonce až v 11. století. 

Povýšen byl z nástroje smrti na nástroj spásy a ze symbolu zla na symbol 
života. Na něm Kristus zvítězil nad zlem a přemostil tak propast vytvořenou 
hříchem. Sv. Efrém uvedl, že "Ježíš postavil svůj kříž jako most nad smrtí, aby 
po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života." 

www.paulinky.cz 

APOŠTOLÁT MODLITBY - ZÁŘÍ 2020 
celosvětová síť modlitby s papežem Františkem 

VŠEOBECNÝ ÚMYSL 
Úcta ke zdrojům planety 
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Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny 
spravedlivě a ohleduplně. 

NÁRODNÍ ÚMYSL 
Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici 
hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech. 

www. cirkev.cz 

 

ROZPIS ŽIVÉHO RŮŽENCE 

 

  září říjen listopad prosinec 

M. Vopatová 5. radostný 1. světla 2. světla 3. světla 

Ž. Mikulovská  1. světla 2. světla 3. světla 4. světla 

Kotenová 2. světla 3. světla 4. světla 5. světla 

Váňová 3. světla 4. světla 5. světla 1. bolestný 

V. Lomová 4. světla 5. světla 1. bolestný 2. bolestný 

B. Gurtlerová 5. světla 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 

J. Lukášková 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 

Nohynkovi 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný 

E. Špinarová 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný 

J. Dubnová 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný 2. slavný 

Bajerovi 5. bolestný 1. slavný 2. slavný 3. slavný 

Vopatovi 1. slavný 2. slavný 3. slavný 4. slavný 

D. Gryzová 2. slavný 3. slavný 4. slavný 5. slavný 

Karabáčková 3. slavný 4. slavný 5. slavný 1. radostný 

E. Arnsteinová 4. slavný 5. slavný 1. radostný 2. radostný 

H. Houštecká 5. slavný 1. radostný 2. radostný 3. radostný 

R. Linhartová 1. radostný 2. radostný 3. radostný 4. radostný 

P. Bahník 2. radostný 3. radostný 4. radostný 5. radostný 

J. Kopecká 3. radostný 4. radostný 5. radostný 1. světla 

Tintěrovi 4. radostný 5. radostný 1. světla 2. světla 
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VELKÝ RÉBUS  
pro všechny zvídavé, přemýšlivé a tvořivé 

aneb hravé opáčko aktuálních témat na září 
 

Je vztahem smlouvy mezi Bohem a člověkem. Je to činnost Boha a člověka; 
vyvěrá z Ducha svatého a z nás. Pro sv. Terezii od Dítěte Ježíše je vzletem 
srdce, prostým pohledem k nebi, zvoláním vděčnosti a lásky ve zkoušce i 
v radosti. Jaký výraz toto obsáhne a je tajenkou? 

Odpověď: ________________________________ 

Odpověď naleznete, budete-li v osmisměrce hledat rozluštěné pojmy /viz níže/: 

 

 Jaký živočich je atributem svatého Řehoře Velikého? 

 Který autor novozákonního evangelia podává nejvíce informací o životě 
Panny Marie? 

 Název rodiště služebnice Boží Anny Zelíkové? 

L E I R B A G S T J 

CH I Ř D N I J A A E 

J E Z U I T A L M N 

E Š O V I D D E E O 

C Y L A O E Š R I I 

D T R I J N Á M R G 

R A F A E L K O Ý R 

S B P Š O V U T S O 

K A Z A T E L Ů B F 

N E C I B U L O H A 
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 Čí patron je svatý Jan Zlatoústý? 

 Jaká byla klášterní funkce Hildegardy z Bingen? 

 Kde jsou uloženy ostatky svatého apoštola a evangelisty Matouše? 

 Jaké bylo příjmení svatého Pia, který se narodil v Pietrelcině? 

 Kardinál Robert Bellarmino je řeholník. Jaký/člen jakého řeholního 
společenství? 

 Název rodiště svaté Ludmily? 

 Jméno země, kde se narodili svatí Kosma a Damián? 

 Jaká část těla sv. Vincence z Pauly je uchovávána v katedrále v Lyonu? 

 Jméno archanděla (s významem „Bůh je mocný“; jeho atributem je lilie), 
který zvěstoval poselství Marii a otci Jana Křtitele Zachariášovi? 

 Název pro papežskou korunu? 

 Jméno saského vévody a východofranského krále, který daroval knížeti 
Václavovi rámě svatého Víta? 

 Zkratka jezuitského řádu v češtině? 

 Jméno archanděla (s významem „Bůh uzdravuje“; jeho atributem je 
poutnická hůl, cestovní láhev a ryba), jehož jméno se objevuje 
v deuterokanonické knize Tobijáš? 

 Věc, která je považována za prostředníka mezi nebem a zemí, která volá 
lidi k modlitbě a má povznést duši vzhůru? 

LETOŠNÍ CELOSVĚTOVÁ SBÍRKA NA SVATOU ZEMI 
Každoročně se koná po celém 
katolickém světě na Velký Pátek 
sbírka na Svatou Zemi. Takto 
shromážděné prostředky 
pomohou křesťanům v Zemi 
Ježíšově žít a přežít. Jedná se 
především o křesťany arabského 
původu a tyto finance jsou 
určeny především na provoz 

arabských křesťanských škol. V letošním roce se tato tradiční sbírka z dobře 
známých důvodů konat při velkopátečních obřadech nemohla, a tak Svatý 
Otec František rozhodl o jejím přeložení na letošní oslavu svátku Povýšení 
Svatého Kříže. My ve Staroboleslavské farnosti budeme tento svátek slavit 
jako slavnost v neděli 13. září a při bohoslužbách podle přání Svaté Otce 
Františka tuto sbírku vykonáme. Prosím o vaši velkorysost. 
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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 

Uzávěrka čísla je v úterý před poslední nedělí předcházejícího měsíce. 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
Den Hodina Místo 

Pondělí 9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Úterý 18.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Středa 9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Čtvrtek -  

Pátek 18.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Sobota 9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Neděle 8.15 kostel svatých Petra a Pavla – Všetatky 

 9.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

 9.30 kostel Všech svatých – Kozly 

 10.30 kostel svatého Víta - Kostelec nad Labem 

 11.00 
občas 

kostel narození svatého Jana Křtitele – 
Skorkov 

 18.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

 
 

SLAVNOST SVATÝCH KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKU 

Patronů staroboleslavské kolegiátní kapituly 

se letos koná vzhledem k opravám baziliky svatého Václava v nově otevřené 
bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v sobotu 26. září 2020. 
Poutní mše svatá začíná v 9.00 hodin. 


