ZPRAVODAJ
ŘK farnosti
Stará Boleslav

Leden 2021
PŘEŽÍT, NEBO PROŽÍT?
Vlastimil Kadlec
Tohle nikdo z nás nečekal. Před rokem jsme vánoční svátky prožívali obvyklým
a zaběhnutým způsobem. A stačilo jen pár týdnů a z obvyklého a zaběhnutého
nám toho moc nezbylo. Z uplynulého roku mi vyvstávají zvlášť dvě ikonické
scény: liduprázdné Svatopetrské náměstí pokropené deštěm 27. března se
starým mužem na vyvýšeném prostranství před bazilikou, s křížem za jeho
zády a s mocnými slovy znějícími do úplného prázdna. Mluvil o jedné lodi,
zranitelnosti, strachu a také o solidaritě, jednotě a obejmutí.
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A pak 12. červen a také úplně jiná Noc kostelů. Tentokrát mezi lešením
v liduprázdné plzeňské katedrále. Jen tři židle a kamera před námi. S otcem
biskupem Tomášem a Ivanou Čamkovou jsme mluvili o podobných věcech.
Během několika okamžiků nám
popadalo takřka všechno, oč jsme
se opírali. Ocitli jsme se bez obvyklých jistot, a tedy dezorientovaní a zranitelní. A naše reakce
mohla být zjednodušeně vlastně
jen dvojí: musíme to nějak přežít!
Pár týdnů to vydržíme, možná pár
měsíců… a pak se vrátíme do
normálu. Vrátíme se do kostelů a
život bude zase v pořádku. Anebo:
Ne! Právě tohle je kairos, to je ten
čas příhodný (2Kor 6,2), pojďme to
prožít!

Autor je rektor komunity Klokoty - Plasy
řeholního společenství Kongregace misionářů
oblátů Panny Marie Neposkvrněné

A těmto dvěma způsobům myšlení pak mnohdy odpovídaly i naše pokusy
o interpretaci celé nevídané situace a také naše konkrétní jednání a konání.
Všechno jistě v dobré víře a s nejlepšími úmysly.
Tak jsme se často urputně snažili rychle znovu stavět to, co nám pandemie
zbořila. Streamování mší zahltilo sociální sítě, Boží lid se často stal jen
pasivním konzumentem. Přesto, že jsme v uplynulých desetiletích znovu
objevili pojem rodinné domácí církve a tolik promýšleli roli kněze uprostřed
Božího lidu. Jako by dočasně chybějící liturgie a svátosti ochromily náš život
učedníků, jako bychom se bez chrámů a svátostí ztráceli. Protože možná
neznáme jiný způsob, jak zůstávat v životadárném vztahu s Ježíšem.
Ale při pohledu na papeže Františka mluvícího k „nikomu“ a Noci „prázdných“
kostelů si člověk mohl uvědomit, že i v této často bolestné a tíživé situaci se
náš Bůh zase projevuje jako Bůh zázraků, jako Bůh života, jako Bůh zamilovaný
do člověka, který je i dnes schopný smrt proměňovat v život. V naší církvi jsme
tomuto kontemplativnímu pohledu, vidící smysl „za věcmi“, citlivější než jinde.
Vždyť nám už tady té okrasné šlehačky opadaly tuny. My už se roky dotýkáme
podstaty. Nejsme domněle chránění mocnou církví a už vůbec nejsme
ve vážnosti ostatních. I když se oblékneme do našich hábitů a rouch, jsme
zranitelní, a to je moc dobře.
Protože jen tehdy jsme otevřeni k setkání s živým Bohem. Jen tehdy, když
nemáme jistoty, když nedržíme všechno pevně ve svých rukou, může
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Hospodin konat i skrze nás. A tak se v mnoha domácnostech znovu objevovala
moc Božího slova, společné modlitby, vzájemného žehnání, odpouštění tváří
v tvář druhému… Hlásání Božího slova tak opět mohlo dojít své plnosti nejen
ve slavení svátostí, ale často i ve službě bližním. Naše domovy a rodiny, naše
nemocnice, sociální ústavy, domy pro seniory… jsou dnes našimi kostely.
Chrámy nejsou zavřené! Liturgickým prostorem je zase – jako u prvních
generací křesťanů – místo, kde právě jsme. Slavení eucharistie pokračuje
v životě. Najednou jsme se stali křesťany i v životě. Náš Bůh je opravdu Bohem
zázraků. A my jsme opravdu spolu víc, než předtím. Myslím si, že jsme jiní, že
nás uplynulý rok proměnil. A to je dobře.
www.bip.cz, redakčně upraveno

KŘESŤANÉ TVÁŘÍ V TVÁŘ
„Křesťané různých církví by neměli čekat, až teologové dospějí k souhlasu,
nýbrž se mají za sebe navzájem modlit a společně pracovat ve službě milosrdné
lásky.“ (papež František)

Pojem tváře je jedním z důležitých biblických motivů spojený s tématy
blízkosti, přítomnosti, bezprostřednosti, hledání a vztahu. Epidemie koronaviru ukázala, jak důležitá je pro nás fyzická a osobní blízkost a společenství.
Prožíváme odloučení od přátel i únavu z online světa. Roušky zakryly naši tvář
a ztížily vnímání jeden druhého. Modlíme se za to, aby se kostely a modlitebny
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opět plně otevřely a epidemie skončila. Potřebujeme se vidět tváří v tvář.
Nikdy nebylo tak zjevné, jak je pro nás důležitá komunita, bez níž chřadneme
a ztrácíme radost a motivaci.
Přišli jsme o mnohé jistoty. Církev prošla v dějinách mnoha epidemiemi, ale
nikdy se nepřestala fyzicky scházet. Je to doba velkého tázání po podstatě
církve a jejích aktivit, po závislosti naší zbožnosti na bohoslužebném servisu,
po duchovním stavu rodin, po schopnosti církve sloužit novým způsobem a
mimo své budovy. Mnohé věci, které by byly dříve nemyslitelné, se změnily
během několika týdnů. A nyní nás čeká doba, kdy možná budeme muset být
připraveni na pomoc lidem, na které krize a epidemie dopadla nejhůře.
Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne od 18. do 25. ledna
2021. Mottem jsou slova z Janova evangelia „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete
hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9). Stejně jako bohoslužby a jiné veřejné akce bude
fyzická účast věřících na nich omezená nebo zcela vyloučena. To ale
neznamená, že se jich nemůžeme zúčastnit ze svých domovů. Průvodce
si můžete stáhnout na adrese: www.ekumenickarada.cz/in/3168 nebo o něj
požádat redakci. Všichni se také můžeme modlit následující modlitbu:
Bože, náš Otče,
odhaluješ nám svou lásku skrze Krista i skrze naše bratry a sestry.
Otevři nám srdce, abychom se přijímali navzájem se všemi svými rozdíly
a žili v odpuštění.
Dej, ať společně tvoříme jedno tělo a v něm ať se mohou projevit dary
každého člověka.
Kéž společně dokážeme být odrazem živého Krista.
Duchu Svatý, který jsi oživující oheň a jemný vánek, přijď a zůstávej v nás.
Obnov v nás vášeň pro jednotu, abychom žili s vědomím pouta, které nás
v tobě spojuje.
Kéž se sjednotí všichni, kdo se při křtu oblékli v Krista, a společně vydávají
svědectví o naději, která je posiluje.
Amen.
www.ekumenickarada.cz

SVĚTEC MĚSÍCE
Tomáš Akvinský, kněz a učitel církve
Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to je úkol
moudrosti, která všechno pořádá. K moudrosti pak připravuje pokora. (T.Aq.)
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Koncem ledna si v liturgickém kalendáři
připomínáme svatého Tomáše Akvinského. Patří mezi známé světce a učence
13. století, který se sice často zmiňuje
jako velký teolog a také se hojně cituje
z jeho teologických a filosofických děl,
ale právě to ho často činí světcem
nepřístupným, vzdáleným běžnému životu moderní doby. Že to ovšem s jeho
"zaškatulkováním" není tak jednoduché,
ukazuje jeho život.
Pocházel z významného šlechtického
rodu hrabat z italského Aquina. Poznal
záhy povolání k řeholnímu životu, což
v takto vysoce postavené rodině nebylo
zvykem. Když už by se ale měl stát
řeholníkem, tak jedině u benediktinů,
jejichž řád byl po staletí zavedený a vlivný, a samozřejmě s předpokladem, že
se tam stane brzy opatem.
Sotva dvacetiletý Tomáš se ale v Neapoli seznámil s dominikány, jejichž řád
vznikl jako reakce na neutěšené poměry v církvi, zejména úpadek vzdělanosti
duchovních, a rozhodl se k nim vstoupit. To ve 13. století znamenalo něco
podobného, jako když by se dítě z buržoazní rodiny dalo v minulém století
k Hippies. Rodina se snažila tento jeho krok zvrátit, ale bez úspěchu.
Z Neapole byl Tomáš poslán do Paříže, kde vykonal noviciát a pokračoval ve
studiu. Tehdy tam vyučoval velký mistr Albert Veliký. Ten měl na formování
jeho myšlení zásadní vliv. Celý jeho další život byl spjat s univerzitním
prostředím, domovem se mu stala slavná pařížská Sorbonna.
Ve filosofii představuje Tomáš Akvinský vrchol jedné etapy evropského
myšlení, kterou nazýváme scholastika. Zde je potřeba rehabilitovat její
poškozené renomé, způsobené tendenčním zkreslením a nevědomostí. Jejím
základem je totiž věcná argumentace s velkým respektem k opozičním
názorům. To je nadčasový princip, jehož uplatňování nám, zdá se, často dělá
potíže i dnes.
Z rozsáhlého díla uveďme alespoň komentáře k biblickým knihám a dvě Sumy.
Suma proti pohanům je argumentace ve prospěch víry v jediného Boha. Jeho
vůbec největší, bohužel ale nedokončené dílo, je Suma teologická - souhrn
všech významných teologických otázek. Asi rok před smrtí Tomáš přestal toto
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dílo psát. Když se ho jeho dominikánští spolubratři ptali, proč nepokračuje,
odpovídal jim, že by to bylo mlácení prázdné slámy ve srovnání s tím, co mu
bylo zjeveno.
Pravděpodobně méně známo je o sv. Tomášovi to, že je rovněž autorem textů
nejkrásnějších Eucharistických hymnů, které zpíváme dodnes: Pange lingua –
Chvalte ústa, Adoro te devote – Klaním se ti v úctě a řada dalších. Bližší
seznámení s jeho vztahem k hudbě najdou případní zájemci např. v dominikánském časopise OPusculum 3/2011 (http://opusculum.op.cz).
Tento světec nebyl v první řadě intelektuál, nýbrž duchovní člověk, mystik,
který toužil po pravém poznání. Je důkazem toho, že teologii nelze jen
nastudovat; teologii, aby byla tím, čím má skutečně být, je třeba žít.
www.cirkev.cz, redakčně upraveno

BIBLICKÉ INSPIRACE
Dařila se vám modlitba
s biblickým textem metodou
Lectio Divina? Našli jste s její
pomocí hlubší porozumění,
širší souvislosti, aktuální
význam úryvku pro vaši
situaci? Nebo potřebujete
delší čas, než si ji osvojíte? Je
vám jiný způsob rozjímání
nad Písmem bližší? Ať je
tomu
jakkoli,
nabízíme
k modlitbě další biblický text,
který se vztahuje k aktuálnímu Týdnu modliteb za jednotu křesťanů.
Nejprve stručné shrnutí metody Lectio Divina
Modli se před četbou k Duchu Svatému.
1. Vezmi a čti – pomalu a rozvážně a snaž se nalézt větu, která tě jako
Boží slovo zvláštním způsobem oslovuje.
2. Rozjímej a uvažuj – přečtené, co by mělo znamenat a ulož do srdce a
uvažuj, co tě zvláště zasáhlo.
3. Mluv s Bohem – o tom, co ti vstoupilo do srdce a pokus se o vzájemný
rozhovor jako přítel s přítelem.
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4. Pozvedni svoje srdce k Bohu, spočívej u něj v pokoře, oddanosti a
klanění.
Jdi a jednej: Vezmi s sebou Boží slovo, které ti Pán zvláště vložil do srdce a
proměň je prostě ve skutek.
Biblický text
1

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 2Každou mou ratolest, která
nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější
ovoce. 3Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. 4Zůstaňte ve mně, a
já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při
kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. 5Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne
nemůžete činit nic.
6

Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji
seberou, hodí do ohně a spálí. 7Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve
vás, proste, oč chcete, a stane se vám. 8Tím bude oslaven můj Otec, když
ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. 9Jako si Otec zamiloval mne,
tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 10Zachováte-li má přikázání,
zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám
v jeho lásce. 11To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost
aby byla plná.“
12

„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. 14Vy jste moji
přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. 15Už vás nenazývám služebníky, protože
služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal
poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16Ne vy jste vyvolili mne, ale já
jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby
zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. 17To vám přikazuji,
abyste jeden druhého milovali.“
(J 15,1-17)
13

Náměty k meditaci
„Zůstaňte ve mně, a já ve vás,“ nabádá nás Ježíš (15,4a). Život v celistvosti a
jednotě předpokládá vydat se po cestě sebepřijetí a smíření se s osobní i
zděděnou historií. Zůstávat v Kristu je vnitřní postoj, který v nás časem
zakoření.
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Jsme naroubováni na vinný kmen, kterým je Ježíš sám, a Otec je vinař, který
nás prořezává, a tak nám umožňuje dále růst. Toto přirovnání popisuje, co se
děje v modlitbě. Otec je středem našeho života a pomáhá nám život vystředit.
Ovoce v nás nese teprve míza, Ježíšův život, který skrze nás proudí, když
nasloucháme Jeho slovu. Ježíš nás vyzývá, abychom v sobě jeho slovo nechali
přebývat (15,7), a tehdy pro nás udělá cokoli, o co budeme prosit.
Zpracoval Vladimír Šimík

LITURGICKÉ OKÉNKO
Neděle Božího slova
Neděle Božího slova, kterou v září 2019 vyhlásil papež František, připadá tento
rok na 24. ledna. Budeme ji zřejmě letos slavit povětšinou distančně, ale to
neubírá na jejím významu, ba naopak. Komplikovaná situace nás vybízí,
abychom se na tuto neděli připravili dobře doma, v rodinách nebo
individuálně. Řadu inspirativních námětů uvádí například Česká biblická
společnost:
•

Četba úryvku z Písma každý den předcházejícího týdne

•

Četba úvodu nebo komentáře k některému evangeliu

•

Příprava rodičů s dětmi na nedělní liturgická čtení

•

Modlitba biblického růžence

•

Sledování filmu s biblickou tématikou

•

Lectio divina – modlitba s Písmem (viz např. předchozí článek)

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti při Svatém stolci zveřejnila 19. prosince
2020 nótu k neděli Božího slova, která rozpracovává některé teologické,
liturgické a pastorační principy. Dokument si klade za cíl obnovit vědomí
o důležitosti Písma svatého v životě věřících, zvláště pak v liturgii. Vedle
řekněme samozřejmých a běžně přijímaných zásad, jako je proklamace textů
výlučně z liturgických knih, a to originálních (nikoli kopií či elektronických
pomůcek), pečlivá příprava kazatele i lektorů či používání ambonu výlučně
k proklamaci Božího slova, se zdůrazňuje např. i důležitost chvílí ticha, které
„pokud podpoří rozjímání, umožňuje Božímu slovu, aby je posluchač přijal
do svého nitra“.
S úplným textem nóty je možné se seznámit na stránkách www.cultodivino.va
www.radiovaticana.cz
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
1. 1. (pátek)

slavnost Matky Boží, Panny Marie

2. 1. (sobota)

památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve

6. 1. (středa)

slavnost Zjevení Páně

10. 1. (neděle)

svátek Křtu Páně

18. 1. (pondělí)

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

21. 1. (čtvrtek)

památka sv. Anežky, panny a mučednice

24. 1. (neděle)

Neděle Božího slova

25. 1. (pondělí)

svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

26. 1. (úterý)

památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

28. 1. (čtvrtek)

památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

APOŠTOLÁT MODLITBY
LEDEN 2021 – Lidské bratrství
celosvětová síť modlitby s papežem Františkem
EVANGELIZAČNÍ ÚMYSL
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry
a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby
a překonávali uzavřenost.
NÁRODNÍ ÚMYSL
Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby
přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.

ROZPIS ŽIVÉHO RŮŽENCE
leden

únor

M. Vopatová

4. světla

5. světla

Ž. Mikulovská

5. světla

březen

duben

květen

červen

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

1. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný

1. slavný

D. Ryšínová

1. bolestný 2. bolestný 4. bolestný 5. bolestný

1. slavný

2. slavný

Váňová

2. bolestný 3. bolestný 5. bolestný

2. slavný

3. slavný

-9-

1. slavný

V. Lomová

3. bolestný 4. bolestný

1. slavný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

B. Gurtlerová

4. bolestný 5. bolestný

2. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

J. Lukášková

5. bolestný

1. slavný

3. slavný

4. slavný

5. slavný

1. radostný

Nohynkovi

1. slavný

2. slavný

4. slavný

5. slavný

E. Špinarová

2. slavný

3. slavný

5. slavný

J. Dubnová

3. slavný

4. slavný

1. radostný 2. radostný 3. radostný 4. radostný

Bajerovi

4. slavný

5. slavný

2. radostný 3. radostný 4. radostný 5.radostný

Vopatovi

5. slavný

1. radostný 2. radostný

1. radostný 2. radostný 3. radostný

1. radostný 3. radostný 4. radostný 5.radostný

1. světla

D. Gryzová

1. radostný 2. radostný 4. radostný 5.radostný

1. světla

2. světla

Karabáčková

2. radostný 3. radostný 5.radostný

1. světla

2. světla

3. světla

E. Arnsteinová 3. radostný 4. radostný

1. světla

2. světla

3. světla

4. světla

H. Houštecká

4. radostný 5.radostný

2. světla

3. světla

4. světla

5. světla

R. Linhartová

5.radostný

1. světla

2. světla

4. světla

5. světla

1. bolestný

P. Bahník

1. světla

2. světla

3. světla

5. světla

J. Kopecká

2. světla

3. světla

4. světla

1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný

Tintěrovi

3. světla

4. světla

5. světla

2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný

NOVÉ FARNÍ CETRUM
Před rokem, o první adventní neděli v roce
2019, požehnal otec biskup Karel Herbst
v kostele svatého Klimenta základní kámen pro
stavbu Farního centra ve Staré Boleslavi. Od té
doby se usilovně pracovalo na jeho výstavbě
v prostoru za bazilikou Panny Marie v Jungmannově ulici.
O třetí adventní neděli 13. prosince 2020
nadešel dlouho očekávaný okamžik, na který
jsme se všichni těšili. Přijel k nám pan biskup
Zdenek Wasserbauer, aby po mši svaté slavnostně otevřel a požehnal nové Farní centrum.
Potom jsme si všichni prohlédli celý vnitřek,
novou kuchyni, hlavní místnost se stoly a
židlemi, zákoutí s ramínky na pověšení kabátů,
toalety, úklidovou místnost a kotelnu.
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1. bolestný 2. bolestný

V kuchyňské lince je zabudovaná myčka na nádobí, plotýnky na vaření a
mikrovlnná trouba. Vedle stojí lednička. Při posezení ve velké místnosti lze
stáhnout žaluzie, třeba na promítání. Malá okénka ve stropě je také možno
otevřít, ale musíme ještě zjistit, jak ☺. Toalety budou moci používat také
návštěvníci poutního místa vchodem z Infocentra, ale Farní centrum zůstane
posuvnými dveřmi oddělené.

Následoval slavnostní přípitek a drobné občerstvení. Bylo nám líto, že
nemůžeme posedět a popovídat si déle, jak jsme byli dříve zvyklí, ale bohužel
nad námi bděl PES a hlídal nás, abychom dodržovali hygienická opatření.
I když nové prostory zatím nebudeme moci plně využívat vzhledem k současné
situaci, jsme rádi, že už je hotové, a těšíme se, že Pán dá, abychom si ho
v budoucnosti mohli plně užívat.
Irena Fajmanová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením
rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně
PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí.
Zdraví koledníků i dárců je pro nás na prvním místě a koleda se proto zatím
uskuteční pouze ve virtuálním prostoru. Sledujte aktuální situaci na našem
webu, Facebooku a Instagramu a informace hledejte také na webech a
sociálních sítích místních, oblastních a diecézních charit, kde budou
zveřejňovány novinky o koledě v jednotlivých regionech.
Prozatím si vychutnejte koledu s našimi online koledníky. Neváhejte přispět i
drobnou částkou. Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě
platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. Děkujeme za vaši štědrost.
- 11 -

Požehnání on-line
Koledníci s koledou letos přicházejí online. A z obrazovky vašeho počítače či
mobilu vám žehná také otec Josef.
Pater Josef Suchár nápadu online žehnání rád přikývl. Sám léta koleduje, a
navíc je to člověk velmi podnikavý. Žije a pracuje v Neratově, na faře hned
vedle ohromného kostela, který však koncem války přišel o střechu i veškeré
vybavení a bylo jen otázkou času, kdy se zřícenina rozpadne docela. Ten
příběh o zachráněných holých stěnách, nové prosklené střeše a jednoduché
moderní výzdobě znovuvzkříšeného chrámu už nejspíš všichni znáte. O tomto
zázraku bylo napsáno mnoho a loni vydal novinář Tomáš Kutil s paterem
Josefem na toto téma knihu rozhovorů.
Chrám Nanebevzetí Panny Marie zůstává otevřen ve dne i v noci, to „aby se
lidé kostela nebáli“, jak říká otec Suchár. Protože meditace v posvátném
prostoru s průhledem na hvězdné nebe je pro mnohé hledající silným
magnetem. Dnes do osady na konci světa ročně přijíždějí tisíce poutníků a
Sdružení Neratov dává práci téměř dvěma stovkám lidí, kteří žijí svůj život
s handicapem. Mají tu sociální služby, chráněné bydlení a denní stacionář,
založili speciální základní školu pro děti s kombinovaným postižením a
poruchami autistického spektra. Neratovští farníci provozují také pivovar, kde
vaří vyhlášené pivo Prorok. Je silné jako místo samo.
www.trikralovasbirka.cz

VELKÝ RÉBUS
pro všechny zvídavé, přemýšlivé a tvořivé
aneb hravé opáčko aktuálních témat na leden
„Jakkoli se zlo množí, nikdy nemůže ...“
(Tomáš Akvinský)
Dokončení citátu: _______________________________________________
Odpověď naleznete, budete-li v osmisměrce hledat rozluštěné pojmy (při řešení Vám
může být oporou například internetová stránka catholica.cz):

• Název města, ve kterém v roce 1888 zemřel vychovatel a oblíbený kněz,
„apoštol mládeže“?
• 5.ledna 1860 zemřel ve Filadelfii biskup a český světec, redemptorista,
který se narodil v Prachaticích. Jaké je jeho křestní jméno – Jan ...?
• Jak se jmenuje místo, kde byl apoštolem Pavlem ustanoven biskupem
svatý Titus?
- 12 -
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• Jak se jmenoval král a otec svaté Markéty Uherské?
• Jaká je zkratka řádu voršilek (Ordo Sancte Ursulae – Řád sv. Voršily)?
• Známe vyobrazení svatého Šebestiána – muže uvázaného ke stromu nebo
ke sloupu, který je proboden několika šípy. Z těchto zranění se ovšem
Šebestián uzdravil. Smrt mu způsobilo zbičování a zbití v římském cirku.
Který císař je za to odpovědný?
• Svatý Hilarius bývá pro svůj boj s herezí označován „Atanáš Západu“ a byl
prohlášen za učitele církve. Od jaké hereze v Galii pomohl? Tuto herezi
roku 325 odsoudil první ekumenický koncil v Nikaji a své závěry vtiskl
do článků vyznání víry.
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• V jakém městě se narodila ct. Marie Elekta od Ježíše, která založila
pražský klášter bosých karmelitek?
• Jak se jmenuje město, ve kterém se na studiích setkali a stali se přáteli
svatý Basil Veliký a svatý Řehoř Naziánský?
• Jaká je zkratka řádu, jehož členem byl svatý Tomáš Akvinský?
• Jak se jmenuje země, ve které se narodil „otec poustevníků“, opat
sv. Antonín Veliký?
• Jaká je zkratka řádu salesiánů?
• Jak se jmenovala zakladatelka řádu voršilek?
• Jak se jmenuje místo (cisterciácký klášter), kde zemřel svatý Tomáš
Akvinský?
• Jaké národnosti byl svatý biskup Titus?
• Jak se jmenuje město, do kterého se vydal Saul z Tarsu a cestou se setkal
s Kristem (byl zasažen mocí Kristova světla)?
• Jak se jmenuje město, ve kterém svatý František Saleský založil řád
Navštívení Panny Marie (salesiánky)?
• Který apoštol přivedl svatého Timoteje ke křesťanství a Timotej jej
provázel na jeho apoštolských cestách?
• Na 25. ledna připadá připomínka Ježíšova učedníka, o němž čteme
v 9. kapitole Skutků apoštolů, že jej Ježíš ve vidění zavolal, aby šel
do Přímé ulice do Judova domu. Jaké je jméno tohoto muže?
• Který světec („z Tours“) byl žákem svatého biskupa Hilaria z Poitiers?
• Jak se jmenoval učitel svatého Tomáše Akvinského?
• Jaká je zkratka řádu salesiánek (Ordo de Visitatione Beatae Mariae
Virginis – Řád Navštívení blahoslavené Panny Marie)?
• Nad hrobem svaté Anežky Římské byla vybudována bazilika, ve které se
každoročně žehnají dvě zvířata, jež bývají následně darována papeži a
materiál z jejich těla se používá při tkaní pásů palia, které předává Svatý
otec novým arcibiskupům jako odznak jejich úřadu. O jaká zvířata se
jedná?
• Který papež a mučedník rozdělil duchovní správu Říma na sedm obvodů?
Jeho ostatky byly přeneseny pod oltář baziliky zasvěcené světci, se
kterým je v jedné prosbě spjato jeho jméno i v litaniích.
Petr Bajer
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BŮH MÁ VESELÉ LIDI RÁD

Ekumenická všehochuť
• V metodistické církvi je zvykem, že kazatelé jsou často překládáni
z jednohosboru do druhého. Sbor si zvykne na svého kazatele a už aby si
zvykal na nového. Při rozloučení odcházející kazatel utěšuje členy sboru,
který opouští: „Když odejdu, dostanete lepšího kazatele, než jsem byl já.“
„To neříkej“, ozvali se věřící, „tvůj předchůdce říkal totéž.“
• Angličan vykládá příteli: „V naší vesnici byly donedávna dva sbory, jeden
metodistický a druhý baptistický. Ale Boží vánek jednoty zavál i k nám
a sbory se sjednotily.“
„Takže teď je u vás jen jeden sbor, že?“
„Ale kdepak, je tam jeden sjednocený a pak ty dva původní.“
• Evangelický a katolický duchovní působí se stejném kraji. Jednoho dne se
dostanou do živé diskuze. Po nějaké chvíli katolický kněz nabídne smír:
„Nechme toho hádání, vždyť koneckonců sloužíme stejnému Bohu –
vy svým způsobem a já tím Jeho způsobem“.
- 15 -

POŘAD BOHOSLUŽEB
!!! ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH JE PROCENTNĚ OMEZENA
PODLE MOMENTÁLNÍ SITUACE !!!
Den

Hodina

Pondělí

9.00

Úterý

18.00

Středa

9.00

Místo
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
- Stará Boleslav
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
- Stará Boleslav
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
- Stará Boleslav

Čtvrtek
Pátek

18.00

Sobota

9.00
9.00

Neděle
18.00

bazilika Nanebevzetí Panny Marie
- Stará Boleslav
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
- Stará Boleslav
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
- Stará Boleslav
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
- Stará Boleslav

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali rodinnému
zahradnictví s tradicí od roku 1906 Jan
Diviš z Radonic, které věnovalo na
vánoční období květinovou výzdobu
pro baziliku Nanebevzetí Panny Marie.

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠENY
Z důvodu nařízení vlády je Infocentrum dočasně uzavřeno a neprobíhají ani
prohlídky baziliky Nanebevzetí Panny Marie a klenotnice s Palladiem země
České.
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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