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JAK ČÍST BIBLI S POROZUMĚNÍM? 

Situace nám zatím nedovoluje scházet se ke společné modlitbě nad Písmem. 
Ale přece nejsme odsouzeni k pasivitě. Můžeme číst z Písma ve svých 
domovech a přece společně. Jak ale začít, a jak textům dobře porozumět? 

Proto budeme v nové rubrice přinášet krátké úryvky biblických textů (případně 
doplněné stručným komentářem) k osobnímu rozjímání a modlitbě. Budeme 
ale také poznávat různé přístupy a metody práce s Biblí, aby nám přinášela 
hojný užitek i potěšení. Pro ty, kteří by se chtěli dozvědět ještě více, připojíme 
vždy i několik odkazů na základní literaturu. 

V tomto čísle najdete v článku Biblické inspirace úvodní zamyšlení několika 
osobností na téma Proč a jak Bibli číst. I když jsou cesty různé, všichni se 
shodují na tom, že nejdůležitější je pomoc Ducha Svatého, o kterou máme 
prosit pokaždé, když vezmeme Bibli do rukou.  
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HUMOR 

V dnešní době je ho potřeba jako sůl, která neztratila chuť. To je vlídný, 
inteligentní humor, který nekritizuje, neshazuje druhé a jejich jednání. Ale 
ulehčuje člověku. Už v minulém čísle jsme mohli vidět první vlaštovku 
v podobě „upraveného“ kancionálu. A hned několik čtenářů projevilo zájem 
nacházet podobné příspěvky ve Zpravodaji častěji. Rádi toto přání plníme 
a zařazujeme novou rubriku s názvem Bůh má veselé lidi rád podle 
stejnojmenné knihy V. D. Schneebergera.  

 

Děláme "televizní exercicie", tři rozjímání přes den a jedno v noci. 

„Jsem přesvědčen, že Bůh má velký smysl pro humor“, říká profesor biblistiky 
Jan Heller. „Ale možná, že mu dost nerozumíme. Třeba ve 2. žalmu, kde se Bůh 
směje těm, kteří se mu v zaslepené pýše vzpírají. Také u proroků je řada míst, 
která naznačují Boží smysl pro humor. Jde však o víc. Tam, kde se v Bibli mluví 
o osvícení Boží tváře (Áronské požehnání) znamená to vlastně, že se Bůh nad 
námi usmívá. Když jsme byli malí, usmívala se nad námi maminka. Ale Pán Bůh 
se nad námi usmívá stále.“  

Vladimír Šimík 

ZA NOVOU ARCHITEKTURU MÍRU 

Mezináboženské setkání , které proběhlo v úterý 20. října v podvečer v 
prostoru Kapitolského náměstí v Římě, za účasti papeže Františka, 
konstantinopolského patriarchy Bartoloměje, předsedy Rady evangelické 
církve v Německu biskupa Strohma a zástupců z řad Židů, muslimů, buddhistů 
a sikhů, zakončil společný Mírový apel, adresovaný politickým lídrům a všem 
lidem dobré vůle. 
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Dnes, v této dezorientované době, otřeseni důsledky pandemie Covid-19, jež 
ohrožuje mír prohlubováním nerovností a strachů, důrazně říkáme: Nikdo se 
nemůže zachránit sám, žádný národ, nikdo! 

Války a mír, pandemie a péče o zdraví, hlad a dostupnost potravy, globální 
oteplování a udržitelnost rozvoje, přemísťování populací, odstranění 
jaderného nebezpečí a snížení nerovností nejsou věcmi, které by se týkaly 
pouze jednotlivých národů. Rozumíme tomu dnes lépe, ve světě plném mnoha 
provázaností, který však často ztrácí smysl pro bratrství. Jsme sestry a bratři, 
všichni! Modleme se k Nejvyššímu, aby tu po tomto čase zkoušky nebyli již “ti 
druzí”, ale jedno velké a různorodostí obohacené “my”.  

Je čas znovu směle snít o tom, že mír je možný, že mír je nezbytný, že svět bez 
války není utopií. Apelujeme na vládce, aby odmítli jazyk rozdělení, 
podporovaný často pocity strachu a nedůvěry, a nevydávali se na cesty bez 
návratu. 

Pracujme společně na nové architektuře míru. Nadešla chvíle k využití zdrojů 
investovaných do výroby stále destruktivnějších zbraní, stoupenců smrti, ve 
prospěch života, pro léčbu lidstva a našeho společného domu. Neztrácejme 
čas! Začněme od dosažitelných cílů: Spojme již dnes úsilí zadržet šíření viru, 
dokud nezískáme vakcínu vhodnou a dostupnou pro všechny. Tato pandemie 
nám připomíná, že jsme pokrevními sestrami a bratry. 

Dialog od kořene vymazává důvody válek, ničících projekt bratrství vepsaný do 
povolání lidské rodiny. Všichni jsme spoluodpovědní. Všichni potřebujeme 
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odpouštět i odpuštění. Nespravedlnosti světa a dějin se nenapravují nenávistí 
a pomstou, nýbrž dialogem a odpuštěním. 

Kéž Bůh v nás všech inspiruje tyto ideály a tuto cestu, po níž společně kráčíme, 
kéž přetvoří srdce každého z nás a učiní z nás posly pokoje.  

V Římě na Kapitolu, 20. října 2020 

Celé znění na https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31818 

SVĚTEC MĚSÍCE 

Lev Veliký, papež a učitel církve 

Nikdo z nás si nemůže vybrat čas a místo narození. Kdyby to však bylo možné, 
asi jen málokdo by si vybral Řím 5. století. Barbarské armády plenily Evropu a 
nic je nezastavilo. Velká část civilizace říše římské spěla k zániku. I v církvi byl 
zmatek. Bludy a věroučné spory křesťany rozdělovaly a sely zmatek do základů 
víry. Na tuto skličující scénu vstoupil pozoruhodný vůdce - papež Lev I., jeden 
ze dvou papežů, který se zapsal do dějin jako „veliký“ (druhým je Řehoř I.). 
Lev, inaugurovaný 29 září 440,  
s pokornou odvahou, která 
z něho učinila pro nás odvážný 
vzor uprostřed soužení naší 
doby, během 21 roků svého 
pontifikátu dokázal mnohé. V 
něm dosáhl Petrův úřad velikosti 
vyplývající z poslání, které Ježíš 
svěřil apoštolu Petrovi. 

Horlivě bránil primát sv. Petra 
proti Cařihradu i své město před 
jeho nepřáteli. Hunského vůdce 
Attilu odvrátil od tažení na Řím a 
při vpádu vandalů šel opět 
jednat s nepřátelským vůdcem, 
ale u Gensericha dosáhl jen 
toho, že nedošlo k prolévání 
krve a k vypálení Říma. 

Měl výjimečnou schopnost 
představit i složité věroučné 
pravdy obyčejným lidem tak, aby 
je mohli přijmout, aby pohnuly 
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jejich srdcem. Bděl nad tím, aby se nešířily bludy - mylné interpretace pravé 
víry . Zvláště bolestně jej zasáhl blud Eutycha, cařihradského opata, který 
hlásal, že Kristova přirozenost božská a lidská splynuly a v převažující božské 
přirozenosti se ta lidská rozplynula „jako kapka v moři“. Lev napsal roku 451 
dopis patriarchovi Flaviánovi, ve kterém odmítl Eutychovu herezi. V té době se 
konal Chalcedonský koncil, kterého se zúčastnilo  355 biskupů. Bylo to 
nejvýznamnější shromáždění, které se do té doby konalo v dějinách církve. 
Koncil odsoudil Eutychovo učení a potvrdil jednotu Kristovy jediné Osoby, v níž 
se spojují bez směšování a bez odloučení obě přirozenosti. 

Lev spojoval liturgii s každodenním životem křesťanů, kladl do souvislosti 
postní praxi s charitou a almužnou. Učil své věřící, že křesťanská liturgie není 
vzpomínkou na minulé události, ale je zpřítomněním neviditelných 
skutečností, které působí v životě každého člověka. 

Kázání, která pronášel,  jsou svědectvím jeho hlubokého proniknutí do 
tajemství víry, jež předkládal věřícím Říma. Biskupům různých církví, kteří se 
na něj obraceli o radu a s podněty týkajícími se jejich úřadu, odpovídal velmi 
přesně. Jeho odpovědi jsou vyjádřením skutečné církevní tradice a staly se 
dědictvím společného učení církve. Mnohé úryvky z jeho kázání se nacházejí 
ve čteních Breviáře. 

Z kázání Lva Velikého: 

Kristův Kříž je středem celého stvoření a celých dějin, průsečíkem, v němž se 
rozhoduje o věčnosti každého jednotlivého člověka; Kristův Kříž je Deskami, na 
nichž bylo "napsáno" Slovo Zákona, nového Zákona, Slovo, které se stalo 
tělem a jež má být "čteno" celou naší duší, celou naší myslí, celým naším 
srdcem i celým naším tělem, aby se i v nás stalo tělem.  

Nejmilejší, vyznejme proto, co slavně prohlásil slavný učitel národů svatý 
Pavel, apoštol: „Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto 
věřilo: Ježíš Kristus přišel na tento svět, aby zachránil hříšníky. 

Neboť Boží milosrdenství se ukazuje na nás podivuhodnějším způsobem proto, 
že Kristus nezemřel za spravedlivé a svaté, ale za hříšné a bezbožné. A protože 
božská přirozenost nemohla zemřít, přece tím, že se z nás narodil, vzal na sebe 
to, co za nás mohl obětovat. 

Tím totiž, že umřel, podrobil se zákonům podsvětí, ale zmrtvýchvstáním je 
zrušil. A tak zmařil věčné trvání smrti a z věčné udělal časnou. „Jako totiž pro 
svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení 
s Kristem všichni budou povoláni k životu. 

www.catholica.cz 
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BIBLICKÉ INSPIRACE 

Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení 
skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš 
užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, 
aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. 
(2Tim 3, 15-17) 

Když člověk koupí knihu, většinou si ji 
jednou přečte, a už se k ní nevrací, 
protože ví, o čem je. Proč by se Bible měla 
číst stále znovu? Můžu v ní při 
opakovaném čtení najít něco nového? 
Když někomu říkám „Mám tě rád“, pak 
tato tři slova mohu zopakovat za týden, za 
rok, za dva nebo za pět, a ačkoliv se jedná 
o pořád stejnou větu, kterou už druhý 
člověk mnohokrát slyšel, rád ji uslyší 
znovu. Slova „Mám tě rád“ mají stále 
nový obsah. A s Biblí je to podobné (P. 
Stanislav Pacner). 

Papež František píše v předmluvě 
rakouského vydání Bible pro mladé: 
„Bible není vrcholným dílem literatury, 
nýbrž ohnivou knihou, v níž promlouvá 
Bůh. Miluji svou starou Bibli, tu, která mě 
provázela polovinu mého života. Zná mou radost, byla smáčená mými slzami: 
je to můj neocenitelný poklad. Žiji z ní a za nic na světě bych ji nedal pryč.“   

Často nás nabádá k tomu, abychom s sebou nosili evangelium a četli z něho 
každý den: „Proč číst Bibli? Je tak důležité přečíst si během dne jeden úryvek 
z evangelia! Proč? Abychom se ho  naučili nazpaměť? Ne, ale abychom nalezli 
Ježíše, protože Ježíš je přítomen právě ve svém slově, ve svém evangeliu. 
Pokaždé, když čtu evangelium, nacházím Krista. Zvykněte si proto denně číst 
jednu i maličkou pasáž z evangelia a stále s sebou noste nějaké vydání 
evangelia, abyste jej mohli číst“ (Z promluvy 11. 1. 2015). 

Poctivé je říci, že v Bibli jsou věci, které tam nečteme rádi. Zřejmě jim 
nerozumíme. Neškrtáme je však, protože doufáme, že někdy někomu 
v budoucnu bude darován do těchto věcí hlubší vhled. (Jan Heller). 
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A který způsob je nejvhodnější pro začátečníka? Navrhl bych docela 
jednoduchou ale zároveň složitou metodu - číst pozorně daný text 
(i několikrát, polohlasně) a brát v úvahu kontext (co předchází a následuje). 
Ale ať zvolíte tento, nebo jakýkoli jiný způsob, vždy se po nějakém čase 
zeptejte sami sebe: Je tento způsob četby Písma obohacující? Pokud ne, je na 
místě hledání a změna stylu četby. Třeba se mohu nechat inspirovat jinými 
křesťany, knihami, nebo hledat v modlitbě. (Angelo Scarano). 

Z Předzpěvu (proglasu) sv. Konstantina k překladu evangelií 

Slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, 
Slovo, jež krmí lidské duše, Slovo, jež sílí srdce i rozum, 
Slovo to, jež vede k poznání Boha. 
Jako bez světla radost mít nebude oko patřící na všechno stvoření Boží, 
neb vše ani není krásné ani viditelné, tak i každá duše bez knih, 
neznající zákona Božího, zákona Písem duchovního, zákona zjevujícího ráj Boží. 

Zpracoval Vladimír Šimík 

LITURGICKÉ OKÉNKO 
Slavnost Všech svatých  

Co znamenají pozemské pocty pro ty, jimž podle spolehlivého Synova příslibu 
prokazuje poctu nebeský Otec? Co pro ně znamená, že je velebíme? Svatí 
nepotřebují, abychom je uctívali, a naše zbožná oddanost jim nepřináší žádný 
zisk. Je jasné, že to není důležité pro ně, ale pro nás, když s úctou slavíme 
jejich památku. Přiznávám se, že při vzpomínce na ně pociťuji, jak se ve mně 
probouzí mocná touha.  

Především v nás památka svatých vzbuzuje nebo posiluje touhu patřit do jejich 
společnosti, která je pro nás tak žádoucí, a stát se spoluobčany a společníky 
blažených, připojit se k shromáždění patriarchů, k zástupům proroků, radě 
apoštolů, velikému množství mučedníků, sdružení vyznavačů, sborům panen, 
být pohromadě a radovat se ve společenství všech svatých.  

Vzchopme se bratři, povstaňme s Kristem, usilujme o to, co pochází shůry, 
a mysleme na to. Vzhlížejme s touhou k těm, kteří touží po nás, spěchejme 
k těm, kteří nás očekávají, předložme přání svého srdce těm, kteří nás 
vyhlížejí. Přejme si nejen být ve společnosti svatých, ale mít i účast na jejich 
štěstí, a toužíme-li po jejich přítomnosti, ucházejme se velmi horlivě také o to, 
abychom měli účast na jejich slávě. A druhá touha, která nás naplňuje při 
slavení památky svatých, směřuje k tomu, aby se i nám ukázal Kristus, náš 
život, tak jako se ukázal jim, a abychom se také my s ním ukázali ve slávě.  



 - 8 -

On přemění naše ubohé tělo, aby to odpovídalo slávě, kterou má on sám. Po 
této slávě tedy dychtěme. Abychom směli v tuto slávu doufat a ucházet se 
o tak velikou blaženost, k tomu je ovšem třeba velice toužit také po 
pomoci svatých, aby nám bylo dáno na jejich přímluvu, čeho nemůžeme sami 
dosáhnout. (Z kázání svatého Bernarda) 

Ve 4. století se na Východě začal slavit společný svátek všech mučedníků. 
Připomeňme, že do této doby se označení mučedník (martyr) vztahovalo 
nejen na ty, kteří přímo prolili za víru krev, ale i na ty, kteří trpěli ve vězení 
nebo ve vyhnanství, byť se vrátili a zemřeli pokojně. Teprve od 4. století byli ti, 
kteří nezemřeli mučednickou smrtí označeni za vyznavače (confessores). 

V Římě se slavnost všech mučedníků začala slavit 13. 5. 609 jako výroční den 
posvěcení římského Pantheonu, který byl původně chrámem všech 
olympských bohů. Chrám byl zasvěcen Panně Marii a všem mučedníkům. 

Papež Řehoř III. (731—741) v bazilice sv. Petra určil jednu oratoř památce 
Spasitele, jeho Matky, apoštolů, vyznavačů, mučedníků a všem v Pánu 
zemřelým. To je považováno za základ pro společný svátek všech svatých 
(martyr i confessores). Papež Řehoř IV. (827—844) pak přeložil oslavu ze 
13. května na 1. listopad.  

Všemohoucí, věčný Bože, Tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na 
cestě k Tobě; při této slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve 
společenství s nimi Tě prosíme: Vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej 
všechno, co potřebujeme k jejich následování. (závěrečná modlitba z breviáře) 

www.catholica.cz 
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APOŠTOLÁT MODLITBY 
LISTOPAD 2020 

celosvětová síť modlitby s papežem Františkem 

VŠEOBECNÝ ÚMYSL 

Oblast umělé inteligence  

Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve 
službách člověka.  

NÁRODNÍ ÚMYSL 

Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou 
sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi. 

 

 

VELKÝ RÉBUS  
pro všechny zvídavé, přemýšlivé a tvořivé 

aneb hravé opáčko aktuálních témat na listopad 
 

V Novém zákoně je církev chápána jako tělo Kristovo, kde Kristus sám je 
hlavou. Biblickými symboly pro církev jsou ovčinec (a Kristus je dobrý pastýř), 
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vinice (vinným kmenem je Kristus a věřící jsou ratolestmi) nebo stavba (živý, 
svatý chrám, jehož úhelným kamenem je Ježíš). 
 
Co je Církev podle Apoštolského vyznání víry? 

Odpověď: ________________________________(KKC 960) 

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

• Co se těžilo v lomu u krymského Chersonésu, kde ve vyhnanství pracoval 
svatý Klement I.? 

• Jaké je příjmení polockého arcibiskupa, světce katolické církve 
byzantského obřadu, mučedníka sjednocení pravoslaví a katolictví, 
svatého Josafata? 

I O F M S T R E B L A R 

F M I L A N O P R O K O 

L P A L P E R U U Í O M 

A I R Ď V D E S N A N A 

M U O Č A I A V O L Z R 

A S N E N R E Q U I E M 

P A A S T T S T T T Ř V 

L H Í A S I Ř K N T S E 

Á A P U V R A E O A T I 

Š R O K O T V A T Ý M S 

Ť P K Ř I Ž O V N Í C I 

K U N C I E W I C Z CH M 
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• Co měl konat svatý opat Kolumbán spolu s dvanácti mnichy v Evropě? 

• Jaký je (krátký) název mužského řádu, který založila svatá Anežka Česká? 

• Jak (jako co) žil svatý Martin na ostrově u ligurského pobřeží v čase po 
propuštění z armády a před přijetím svátosti kněžství? 

• Jaký předmět je příčinou smrti a zároveň atributem svatého Klementa I.? 

• Jaká část oděvu je atributem svatého Martina a podle legendy hrála 
důležitou roli při jeho setkání s žebrákem, ke kterému došlo v Amiensu u 
jedné z městských bran? 

• Jak se jmenuje město, ve kterém založila svatá Anežka Česká první klášter 
klarisek v Čechách? 

• Jak se jmenuje město, kde jsou uloženy ostatky svatého apoštola 
Ondřeje? 

• Zkratka řádu, jehož členem byl blahoslavený Jan Duns Scotus? 

• Ve kterém městě byl pohřben svatý kardinál Karel Boromejský? 

• Jak se jmenuje země, ve které dnes leží rodiště svatého Martina? 

• Jak se jmenuje město, kde probíhal koncil, při jehož jednáních sehrál 
významnou roli svatý Karel Boromejský? 

• Jaký je název země, kde se narodil svatý Martin de Porres? 

• Svatí bratři Benedikt, Jan, Matouš, Izák a Kristin byli zavražděni 11. 
listopadu 1003. Který jejich přítel o nich roku 1008 napsal legendu? 
Dodejme, že tento misionář, který je také autorem životopisu svatého 
Vojtěcha, byl později prohlášen za svatého a jeho jméno je doplněno 
místním určením „z Querfurtu“. 

• Kolikátý nástupce svatého Petra byl papež Klement I.? 

• Jaký je latinský název mše za zemřelé nebo (velká) hudební skladba, 
kterou bychom mohli slyšet při mši svaté v den Vzpomínky na všechny 
věrné zemřelé? 

• Jak se jmenuje město, ve kterém byl roku 1260 ustanoven sv. Albert 
Veliký biskupem? 

• Jaká země je spjata se svatým Ondřejem Dung Lacem a 116 druhy 
mučedníky? 

• Jaké národnosti byl svatý opat Kolumbán? 

• Svatý Lev Veliký zachránil Řím před nebezpečím zničení, které hrozilo od 
Hunů. Jak se jmenoval hunský vůdce, kterého tehdy papež odvrátil od 
tažení na Řím? 
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• Strýc Karla Boromejského z matčiny strany se stal papežem a povolal 
Karla a jeho bratra Federica do Říma. Jaké je jméno tohoto nástupce 
apoštola Petra? 

• Jak se jmenuje třetí největší město v Řecku, kde zemřel svatý apoštol 
Ondřej? 

• Který velký světec byl učitelem Tomáše Akvinského? 

• Jak se jmenuje město, nedaleko kterého se na hradě hraběte Gilberta a 
Markéty Medicejské narodil jejich druhorozený syn – svatý Karel 
Boromejský? 

 

BŮH MÁ VESELÉ LIDI RÁD  

I řekl Hospodin Noemovi: „Za šest měsíců na zem sešlu 
déšť, který bude trvat 40 dní a nocí. Voda zaplaví celou 
zemi, hory i údolí, a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys 
postavil Archu a zachránil pár zvířat od každého druhu. 
Tady na ni máš plány.“ 

Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Noe 
seděl na dvorku a plakal. „Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?“ 
Zeptal se ho Bůh. „Odpusť mi, Pane,“ řekl Noe. „Snažil jsem se, seč jsem mohl, 
ale stalo se tolik věcí.  

Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové. 
Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, že Archa je nepovolená 
stavba, takže jsem musel běžet na katastr sehnat si k ní povolení. Lesnická 
správa požadovala povolení ke kácení stromů, a byl jsem žalován ochranáři 
zvířat, když jsem se snažil pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí 
požadovalo vyjádření o ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo 
předběžné plány šíření vody. Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, 
protože tvrdili, ze se snažím vyhnout placení daní tím, že opustím zemi. Úřad 
práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel 
dokazovat opak. Je mi líto, Pane, ale nemohu Archu dokončit dříve než tak za 
pět let.“ 

Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval 
vzhůru a zeptal se: „Pane, znamená toto, že nebudeš ničit náš svět?“ 
„Správně – úřady to už udělaly za mě.“ 
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POŘAD BOHOSLUŽEB 

Den Hodina Místo 

Pondělí 9.00 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Úterý 9.00 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Středa 9.00 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Čtvrtek 9.00 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Pátek 9.00 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Sobota 9.00 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Neděle 
9.00 

bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
- Stará Boleslav 

18.00 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
- Stará Boleslav 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

OMEZENÍ BOHOSLUŽEB BĚHEM STAVU NOUZE 

VŠECHNY BOHOSLUŽBY V BAZILICE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

SE KONAJÍ BEZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI !!! 

 

Neděle   1. 11. 2020  –  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie  –  9.00 a 18.00 hod. 

 (Možnost přijmout svaté přijímání  –  10.00 a 19.00 hod.) 

Ambity za bazilikou Nanebevzetí Panny Marie  –  9.00 hod. 

 (Počet účastníků v ambitech je omezen na 100 !!! ) 

 

Pondělí   –  2. 11. 2020  –  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie  –  9.00 a 18.00 hod. 
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 (Možnost přijmout svaté přijímání  –  10.00 a 19.00 hod.) 

Ambity za bazilikou Nanebevzetí Panny Marie  –  9.00 hod. 

 (Počet účastníků v ambitech je omezen na 100 !!! ) 

 

Úterý až sobota 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie  –  9.00 hod. 

 (Možnost přijmout svaté přijímání  –  10.00 a 17.00 hod.) 

 

Následující neděle –  8. a 15. 11. 2020   

32. a 33. neděle v liturgickém mezidobí 

–  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie  –  9.00 a 18.00 hod. 

 (Možnost přijmout svaté přijímání  –  10.00 a 19.00 hod.) 

Ambity za bazilikou Nanebevzetí Panny Marie  –  9.00 hod. 

 (Počet účastníků v ambitech je omezen na 100 !!! ) 

 

BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE JE OTEVŘENA 

PRO SOUKROMOU MODLITBU DENNĚ OD 10.00 DO 17.00 !!! 
 
 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

1. 11. (neděle)  slavnost VŠECH SVATÝCH  

2. 11. (pondělí)       památka VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

4. 11. (neděle)         památka svatého Karla Boromejského, biskupa  

9. 11. (pondělí)        svátek Posvěcení lateránské baziliky 

10. 11. (úterý)  památka svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve 

11. 11. (středa)  památka svatého Martina, biskupa 

12. 11. (čtvrtek)      památka svatého Josafata, biskupa a mučedníka 

13. 11. (pátek)      památka svaté Anežky České, panny 
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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. 

17. 11. (úterý)  památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice 

18. 11. (středa)  památka Posvěcení římských bazilik  

                                  svatých apoštolů Petra a Pavla 

21. 11. (sobota)    památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

22. 11. (neděle)       slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

23. 11. (pondělí)    slavnost svatého Klementa I., papeže a mučedníka 

29. 11. (neděle)       1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

30. 11. (pondělí)     svátek svatého Ondřeje, apoštola 
 
 


