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MARIA, BEZ HŘÍCHU POČATÁ, ORODUJ ZA NÁS 

8. prosince, v době adventní, každoročně slavíme velký mariánský svátek: 
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, který nás jako prolog uvádí do 
události, která změnila běh dějin: Narození našeho Spasitele Ježíše Krista. 

Maria byla od prvního okamžiku svého bytí bez hříchu, zahrnutá plností Boží 
milosti (srov. Lk 1, 28). Bůh v ní uskutečňuje svůj původní koncept stvoření. 
Jakožto matka Syna Božího sice měla zažít v hojné míře utrpení a bolest spolu 
se svým Synem, ale měla být uchráněna viny a hříchu. Za to přirozeně vděčí - 
jako každý jiný člověk - Kristovu vykoupení. 
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Přesvědčení o této pravdě bylo v církvi přítomno už od prvních křesťanských 
století. V tomto smyslu se vyjadřovali již sv. Justin, sv. Irenej či Tertulián. 
Později i sv. Ambrož či sv. Augustin.  Na Západě se pak svátek Neposkvrněného 
početí prosadil ve 14 - 15. století. V roce 1854 shrnul a zformuloval papež Pius 
IX. plod staletých snah celých řad teologů a osobní práce posledních osmi let v 
bule Ineffabilis Deus jako dogma, vyhlášené „ex cathedra“. Ústřední věta 
zněla: 

 „Nauka, že nejblahoslavenější Panna Maria byla v prvním okamžiku svého 
početí jedinečným darem a přednostním právem všemohoucího Boha, 
vzhledem k zásluhám Ježíše Krista, vykupitele lidského pokolení, uchráněna 
čistá od každé poskvrny dědičného hříchu, je zjevena Bohem, a proto musí být 
od všech věřících pevně a věrně věřena“ (NR 479). 

V Marii můžeme pozorovat zásadní kvalitativní změnu novozákonní milosti 
oproti Staré smlouvě. Boží milost už nezáleží v nějakém Jeho daru, ale v tom, 
že dal sám sebe. Nezáleží v nějaké Boží přízni, náklonosti k člověku, ale v jeho 
přítomnosti mezi lidmi. Novost této skutečnosti je tak veliká, že můžeme říci: 
„Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem“ (Tit 2,11) 

Naší odpovědí na tento veliký dar má být chvála, dík a vděčnost Bohu. Vzorem 
nám v tom může být opět Maria a její modlitba chvály Magnificat: „„Duše má 
velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli,  že se sklonil ke své 
služebnici v jejím ponížení.“ (Lk 1,46-48) 

Bože, Ty’s uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným 
příbytkem Tvého Syna, a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul 
svou milostí; na její přímluvu pomáhej i nám, ať čistí dojdeme k 
Tobě. (modlitba z Breviáře) 

www.cirkev.cz 

SVĚTEC MĚSÍCE 
Svatý Jan od Kříže – mystický teolog na radostné cestě 

V roce 1563 ve svých  jednadvaceti letech vstoupil ke karmelitánům v Medině 
del Campo. Před koncem studií se setkal se svatou Terezií z Avily. Přestože mu 
bylo teprve 25 let, vzbudil u dvaapadesátileté Terezie úctu a respekt, nazývala 
ho „malým Senecou“. 

Připojil se k reformě karmelitánského řádu, kterou sv. Terezie započala v její 
ženské větvi a byl vůbec prvním, kdo oblékl hábit reformovaného řádu, 
tzv. bosých karmelitánů. Začal žít podle původní karmelitánské řehole 
v konventu v Duruelu a používal jméno Jan od Kříže. Byl činný jako novicmistr, 
zpovědník a spirituál v několika klášterech.  
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V řádu ale postupně narůstaly 
spory mezi bratry tzv. původního 
řádu a bratry, kteří se hlásili k 
reformě. V noci 2. prosince 1567 
byl Jan od Kříže jako hlavní 
představitel reformy zajat, 
odvlečen do Toleda a odsouzen 
pro své rebelantství k přísnému 
žaláři. A právě tady, uprostřed 
lidské i duchovní bezmoci a 
opuštěnosti, za „temné noci“, 
prožije hluboké osvobození a 
sjednocení s Bohem. Ještě v žaláři 
tuto svoji zkušenost zachycuje v 
básních, které později vyloží ve 
svých komentářích.  

Duše měla na sobě bílý šat víry, když se vydala na cestu temnou nocí... 
uprostřed vnitřní temnoty a tísně...vytrvale a věrně trpěla... procházela tím 
vším utrpením, aniž by zklamala milovaného (Zápisky z vězení). 

Po útěku z vězení působil na žádost Terezie z Avily jako zpovědník 
karmelitánských mnišek a postupně jako převor několika domů, posléze jako 
představený reformovaných konventů v Andalusii.  

Sv. Jan od Kříže je považován za jednoho z nejvýznamnějších španělských 
básníků, ačkoliv jeho sebrané básně netvoří více než 2 500 veršů. Jeho díla 
o duchovním rozvoji člověka patří k vrcholům křesťanské spirituality.  

V roce 1726 byl prohlášen za svatého a roku 1926 za učitele církve. 

TŘEBAŽE JE NOC (Jan od Kříže) 

Já znám ten pramen dobře, jenž prýští, tryská proudem, třebaže noc je!  

Ten věčný pramen utajeně prýští. Já vím, kde tryská, aniž se kdy tříští, třebaže 
noc je!  

On původ nemá, neznám původ jeho, leč vím, že každý původ vzchází z něho, 
třebaže noc je. 

Vím též, že nad něj nic krásnější není, že napájí jak nebe, tak i zemi, třebaže 
noc je!  

A vím, že nebe proudy vydatnými i peklo hasí, žízeň lidí jimi, třebaže noc je. 

Proud, který tento mocný pramen rodí, je, dobře vím, mohutný, věčně proudí, 
třebaže noc je. 
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To věčné zřídlo tajně uchovává se v živém chlebu, jenž nám život dává, třebaže 
noc je.  

A tvorstvo k němu voláno je houfně, tou vodou napájí se, třebas potmě, 
protože noc je.  

Ten živý pramen, po kterém tak toužím, zřím v chlebu života, je chlebem božím, 
třebaže noc je.  

www.catholica.cz 

BIBLICKÉ INSPIRACE 

V minulém čísle Zpravodaje jsme 
slíbili, že budeme poznávat různé 
přístupy a metody práce s Biblí, 
aby nám přinášela hojný užitek i 
potěšení. Dnes se blíže sezná-
míme s osvědčenou metodou 
LECTIO DIVINA (posvátné čtení). 
Je to praktická a jednoduchá cesta 
duchovního života, založená na 
Božím slově. osvědčená mnoha 
staletími. Díky němu se biblická čtení mohou stát posilou víry v našem 
každodenním životě. 

„Když jsem já poprvé slyšel výraz Lectio divina, představil jsem si nějaké 
postarší mnichy uzavřené v tichu čítárny, nehlučně obracející pergamenové 
listy středověkých rukopisů. Znělo to sice romanticky, ale nevypadalo to, že by 
to mohlo být nějak užitečné a prospěšné i pro mě. Měl jsem ale to štěstí, moci 
se s touto metodou seznámit blíže. Tato praxe je totiž dostupná i těm 
nejzaneprázdněnějším z nás. Lectio divina je v podstatě setkání s Bohem 
prostřednictvím Písma svatého“. (James Martin) 

Jak na to? (stručný průvodce 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. 

4. Pozvedni svoje srdce k Bohu, spočívej u něj v pokoře, oddanosti a klanění. 
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Jdi a jednej: Vezmi sebou Boží slovo, které ti Pán zvláště vložil do srdce a 
proměň je prostě ve skutek. 

Můžete začít třeba hned, například tímto úryvkem z liturgie doby adventní:  

Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť. Jak narcis bujně vykvete, 
zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu 
a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte 
skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: Vzmužte se, 
nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a 
spasí vás! Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí 
chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého. Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s 
jásotem přijdou na Sión, věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou radosti a 
veselí, prchne starost a vzdychání. (Iz 35,1-6a.10) 

Literatura k podrobnějšímu seznámení: 

G. Zevini, P. Cabra: Lectio divina na každý den v roce,  
      Karmelitánské nakladatelství (KNA) 2002 

Christopher Hayden: Modlit se s Písmem, KNA 2004 
Enzo Bianchi: Modlit se Boží slovo, KNA 2007 
Jacques Philipp: Volání k životu, Komunita Blahoslavenství 2010. 

www.pastorace.cz/tematicke-texty/lectio-divina 

 LITURGICKÉ OKÉNKO 
Historie adventních a vánočních symbolů 

Adventní věnec 

Používání tohoto symbolu je zaznamenáno 
přibližně od doby před 150 lety. První adventní 
věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. 
Jeho dějiny nás vedou do nejnižších sociálních 
vrstev obyvatel Hamburku minulého století, 
přesněji do Záchranného ústavu pro opuštěné 
děti. Byla to slámou pokrytá ratejna, chatrč na 
zapadlém okraji města. Zde pracoval tehdy 
Johann Hinrich Wichern, mladý pedagog a 
později zakladatel "Vnitřní misie", který v 
Göttingenu a v Berlíně studoval teologii. 

V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz před vánocemi od stropu dřevěný kruh 
se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící, 4 velké - bílé a 19 malých - 
červených, na každý den do Štědrého dne. Denně během krátké pobožnosti, 



 - 6 -

nejprve v polední přestávce a později za svítání, byla zapálena jedna svíce. V 
roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými 
větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi 
rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl mel již pouze čtyři 
svíce, symbolizující čtyři adventní neděle. 

Tradiční barva adventního věnce je červená a zelená. Červená upomíná na 
krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě barvy pak symbolizují život. 

Betlémská jeskyně 

Na počátku si Bůh chtěl postavit betlém, 
a tak stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit 
jesličky. 

Za nejstarší zobrazení události narození 
se pokládají malby v římských 
katakombách ze 4. století. Většinou je 
zde zachycena scéna klanění tří mudrců. 
Je těžké přesně určit, kdy a z jakého 
podnětu se příběh Narození začal 
zobrazovat. Každopádně se tento zvyk stával stále více populárním a od 10. 
století se začíná rozšiřovat do celé Evropy. 

Se zvykem stavět o vánocích jesličky je neodmyslitelně spojen sv. František. 
z Assisi. Právě on byl v roce 1223, tři roky před svou smrtí, inspirován, aby 
zvláštním způsobem oslavil Narození Páně. Požádal proto papeže Honoria III. o 
povolení, aby směl v lese u městečka Greccio ve Střední Itálii sehrál to, co 
popisuje Lukáš ve svém evangeliu: narození Spasitele v jeskyni. Povolení bylo 
dáno, a tak se Greccio stalo místem prvního živého betlému od doby 
skutečného Vtělení. 

Sem pozval v noci 24. prosince vesničany z širého okolí. Když nastala půlnoc, 
rozezněly se všude zvony a kopec se míhal mnoha světly, jak si příchozí svítili 
na cestu pochodněmi. Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a 
telátko. Při nich sloužil kněz mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia. 
Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu poprvé 
sloužena i půlnoční mše. 

Betlémská hvězda  

Betlémská (někdy též vánoční) hvězda se objevila nad výjevem klanění mudrců 
z východu na obraze poprvé v roce 1304. Italský malíř a architekt Giotta di 
Bondone tento nebeský úkaz, který podle Matoušova evangelia (Mt 2,2.9) 
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dovedl mudrce až do 
Betléma, poprvé zpra- 
coval jako jasnou 
hvězdu s chvostem, při- 
pomínající kometu. 

Jakou hvězdu mudrci 
viděli? Po staletí se o ní 
vedly astronomické 
diskuse. Kepler se do-
mníval, že to byla 
supernova, hvězda, která se mohutnou explozí stane náhle nejjasnější na celé 
obloze. Jiní tvrdili, že to byla Halleyova kometa, další zase uvažovali o 
zdánlivém přiblížení Jupitera a Saturna. Všechny tyto náměty k diskusi jsou 
sice zajímavé, ale nepřivádějí nás k podstatě věci: Mudrci šli za hvězdou, 
protože se chtěli poklonit židovskému králi. Ne jednomu z mnoha králů, ale 
Králi nad všemi vladaři světa. 

Betlémské světlo 

„Betlémské světlo symbolizuje Ježíše Krista, který je 
na různých místech Písma svatého nazýván 
Světlem. Proto o vánočních svátcích, kdy si 
připomínáme událost jeho narození, se z Betléma 
rozváží světlo do celého světa na znamení toho, že 
Ježíš přišel vykoupit všechny lidi." (Václav Malý) 

Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 
ve studiu hornorakouského rozhlasu ORF v Linci. V 
Česku se tento novodobý vánoční zvyk šíří od 
prosince 1989. První světlo přivezli do revolučního 
Československa čeští exiloví skauti z Rakouska.  

Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a 
nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním 
bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, 
odkud se předává do 25 zemí světa a také 
institucím, například Evropskému parlamentu nebo OSN. Do Česka přiváží 
Betlémské světlo spolu se skauty pracovníci Českého rozhlasu. 

Zajímavé je, že tento symbol pozitivně vnímají nejen lidé, spojeni s církví, ale 
i lidé, kteří se za věřící nepovažují.  

www.vanoce.vira.cz 
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APOŠTOLÁT MODLITBY 
PROSINEC 2020 

celosvětová síť modlitby s papežem Františkem 

 

VŠEOBECNÝ ÚMYSL 

Život modlitby 

Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a 
životem modlitby. 

NÁRODNÍ ÚMYSL 

Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily 
každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života. 

CHRÁMOVÝ SBOR VÁCLAV  
v době koronavirové 

Toto koronavirové „běsnění“, bohužel, zasáhlo i Chrámový sbor VÁCLAV.  

Po nabitém vánočním programu dochází na počátku každého kalendářního 
roku k mírnému útlumu veřejných akcí. Tuto dobu využíváme ke zhodnocení 
uplynulého roku, plánování koncertů a vystoupení a ke studiu nového 
repertoáru.  

Počátek roku 2020 byl však velmi specifický.  Období zpívání vánočních písní a 
koled totiž přesahovalo i do ledna a února tohoto roku, neboť v březnu se 
mělo v nově otevřeném kostele Nanebevzetí Panny Marie nahrávat již třetí 
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CD, ale tentokrát s vánoční tématikou. Tato dlouho připravovaná událost se 
musela odložit, neboť přišel první nečekaný „lock down“ kvůli šíření tehdy 
úplně neznámého viru.  

Z původně ohlašovaných týdnů došlo k přerušení pravidelných zkoušek 
chrámového sboru Václav na několik měsíců. Neuskutečnily se ani další pro 
nás významné slavnosti, jako jsou Velikonoce, Noc kostelů a v neposlední řadě 
koncertní turné na Slovensko.  

Po takzvaném rozvolnění jsme se nevzdali a scházeli se v průběhu letních 
prázdnin. V plánu bylo nahrát v náhradním termínu vánoční CD, na které jsme 
získali grant od města. Také jsme nacvičili nové skladby, které jsme zpívali v 
srpnu na svátek Nanebevzetí Panny Marie a na Národní svatováclavské pouti. 
Těšili jsme se i na listopadový výjezd a zpívání ve Vídni, kde jsme už s velkým 
úspěchem v minulosti koncertovali a na koncert u našich přátel na Moravě. 
Tentokrát jsme chtěli tuto cestu obohatit o návštěvu vinného sklípku a 
zazpívat si s cimbálovkou písně pro nás tak trochu „jiného ražení“. Měla to být 
„odměna“ pro sboristy za práci  a snahu, se kterou v této nelehké době ke 
všem úkolům ochotně přistupovali. Do toho ale přišla druhá vlna koronaviru a 
další rušení i těchto významných akcí, na které jsme se opravdu těšili.  

Přesto, že je zákaz zpěvu a stále se nesmíme scházet na zkouškách, snažíme se 
být v kontaktu i přes sociální sítě. Máme víru a odhodlání zrealizovat 
nahrávání CD na třetí pokus v příštím roce a potěšit tak nejen sebe, ale i naše 
příznivce a věrné posluchače, převážně z řad občanů našeho města. 

Zda se do konce roku uskuteční nějaký koncert nebo si zazpíváme Roráty, 
popřípadě Půlnoční, se necháme překvapit... 

Vendula Boháčová, foto Veronika Janečková 

VELKÝ RÉBUS  
pro všechny zvídavé, přemýšlivé a tvořivé 

aneb hravé opáčko aktuálních témat na listopad 
 
„Kristus se chce narodit ve všech lidech, které denně 
potkávám, chce v nich ...“  

(Chiara Lubichová) 

dokončení citátu: ________________________________ 

Odpověď naleznete, budete-li v osmisměrce hledat rozluštěné pojmy /viz níže/: 
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• Kým byl zastřelen misionář bl. Charles de Foucauld? 

• Zkratka latinského názvu jezuitského řádu? 

• Jak se jmenuje město, ve kterém byl na kněze vysvěcen jezuita sv. 
Edmund Kampián? 

• Který z tzv. malých proroků pocházel ze Simeonova pokolení? 

• Jak se jmenuje patronka horníků, které je zasvěcen gotický chrám v Kutné 
Hoře? 

• Jaké řemeslo znal (byl vyučen) bl. Adolf Kolping? 

• Který papež pověřil sv. Jeronýma, aby připravil latinský překlad Bible (tzv. 
Vulgátu)? 

• Jaké přídavné jméno je v názvu reformovaných karmelitánů? 

J R B A R B O R A H T Ů 

D O Ý K S Š A M A D S I 

A S Z D E T O B R Ž S Í 

M A V I L A A M B R O Ž 

A T C D Á K V Y Ř S Č T 

S U H A U Š G O A Í Á D 

L Á O K P E T R N S M A 

T N R P R A H A J O S N 

D M U A Z C M R E B E I 

C E U T N E M A L P F E 

O T V L E V A Š O Ý E L 

G R A Y CH Š Á L U K I M 
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• Který svatý Jan (Indián) je spjatý se zjevením Panny Marie v Mexiku? 

• Jaká je noc v názvu spisu sv. Jana od Kříže? 

• Která rodačka ze Syrakus byla svým snoubencem udána a na příkaz císaře 
Diokleciána mučena a dle tradice usmrcena mečem nebo dýkou ranou do 
krku? Její jméno zařadil papež Řehoř Veliký do 1. eucharistické modlitby. 
Součástí jejího uctívání bývají světelné průvody, plavení světel apod. 

• Jaký je název biblické knihy, ve které je popsán příběh cudné Zuzany? 

• Jaké je jméno biskupa, který působil ve 4. století ve městě Mira 
v maloasijské Lykii a jehož atributy jsou tři zlatá jablka? 

• Jak se jmenuje indické město, ve kterém je pohřben sv. František 
Xaverský? 

• Jaká je zkratka řádu trinitářů /Ordo Sanctissimae Trinitatis/? 

• Jak se jmenuje město, ve kterém zemřel sv. apoštol a evangelista Jan? 

• Jaké je jméno vysoce vzdělaného pronásledovatele křesťanů, který se 
zúčastnil kamenování sv. jáhna a prvomučedníka Štěpána? 

• Jakým slovem je potřeba doplnit název spisu „Živý ____ lásky“, jehož 
autore je sv. Jana od Kříže? 

• Jaký je název města, ve kterém se zrodil pro nebe sv. Jan z Mathy, 
zakladatel řádu trinitářů? 

• Jak se jmenuje země, ve které zemřel sv. František Xaverský? 

• Na 3. prosince připadá připomínka proroka Sofoniáše. Jak se jmenoval 
král, který v jeho době vládl? 

• Který Jan – rodák ze Sýrie, patron lékárníků a malířů ikon – žil na přelomu 
7. a 8. století a byl roku 1890 papežem Lvem XIII. prohlášen učitelem 
církve? 

• Jak se jmenuje město, ve kterém byl sv. Jan od Kříže v klášteře Vtělení 
zpovědníkem sv. Terezie od Ježíše? 

• Jakým slovem je potřeba doplnit název spisu „Výstup na ____ Karmel“, 
jehož autorem je sv. Jana od Kříže? 

• Co bylo v kotli, do kterého rozkázal císař Domicián vhodit apoštola Jana? 

• Jakou zkratku používá pro svůj název reformovaný karmelitánský řád? 

• Jak se jmenuje město, ve kterém prožil poslední čtyři roky svého života a 
odkud odešel na věčnost zakladatel kongregace augustiniánek – 
Školských sester de Notre Dame – sv. Petr Fourier? 
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• Jak se jmenoval křestním jménem zakladatel jezuitských kolejí, který 
přivedl do Klementina prvních dvanáct jezuitů? 

• Který světec 4. století, tvůrce hymnů a od roku 1295 církevní učitel, byl 
pokřtěn teprve několik dní po jmenování milánským biskupem? 

• Jakým krátkým slovem (na tři písmena) bychom mohli popsat Davidova 
soupeře, o němž 1. kniha Samuelova v 17. kapitole vypovídá, že byl 
vysoký 6 loktů a píď? 

BŮH MÁ VESELÉ LIDI RÁD  

Až totiž bude dán 
rozkaz, až zazní 
archandělův hlas a Boží 
polnice, sám Pán 
sestoupí z nebe. 
Napřed vstanou 
zemřelí křesťané… 
(1Sol 4,16) 

________________________________________ 

Ekumenická 

Na moři vypukla bouře, vichr burácel, vlny se vzdouvaly a loďka se zmítala jako 
skořápka. Všichni na lodi se modlili, každý svým způsobem, jak uměl. Jen jeden 
muž seděl s rukama v kapsách a mlčel.  

„Proč se nemodlíš, je ti jedno, že zahyneme?“ uhodili na něho. 

„Neumím se modlit,“ omlouval se, „jsem bez vyznání.“ 

„Tak se přidej k někomu z ostatních“, říkali. 

„Ale ke komu?“ ptal se bezradně. „Když dám jednomu přednost, jiných se to 
dotkne.“ 

„Dělej tedy něco, co mají všechny církve společné.“ 

Zamyslel se, sundal klobouk a … udělal sbírku. 
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PO STOPÁCH MAGICKÝCH MÍST… 
… našeho města se vydáme 
v nástěnném kalendáři vydaném za 
spolupráce Kolegiátní kapituly sv. 
Kosmy a Damiána a firmy Stavby 
Dlouhý, s. r. o., které velmi děkujeme.  

Najdete v něm i vystřihovánku Anděla 
pro potěšení, která vznikla ze 
spolupráce s Atelierem 6tej smysl. 
Kalendář bude k dostání v Atelieru 
6tej smysl (ul. Maxe Švabinského 
111/15) a v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie od začátku prosince 
2020 za cenu 190 Kč. 

Věříme, že fotografie Veroniky 
Janečkové Vám zpříjemní celý rok 
2021. 

Zt 

 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

3. 12. (neděle)  památka svatého Františka Xaverského, kněze 

6. 12. (neděle)       památka svatého Mikuláše, biskupa  

7. 12. (pondělí)       památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve 

8. 12. (úterý)  slavnost PANNY MARIE 
 POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

13. 12. (neděle)  památka svaté Lucie, panny a mučednice 

14. 12. (pondělí)     památka svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

24. 12. (čtvrtek)      vigilie slavnosti Narození Páně 

25. 12. (pátek)  slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 

26. 12. (sobota)  svátek svatého Štěpána, prvomučedníka 

27. 12. (neděle) svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty 

28. 12. (pondělí) svátek svatých Mláďátek, mučedníků 
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POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB  

VE STARÉ BOLESLAVI A. D. 2020 

 

Čtvrtek – 24. 12. 2020  – Štědrý večer  

     bazilika Nanebevzetí Panny Marie  – Stará Boleslav                              

    16.00   mše svatá  
 

Pátek – 25. 12. 2020 – slavnost Narození Páně  

                  9.00 a 18.00   mše svatá 

 

Sobota – 26. 12. 2020 – svátek svatého jáhna Štěpána,    

    prvomučedníka  
    bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav   

          9.00 a 18.00   mše svatá 

 

Neděle – 27. 12. 2020 –  svátek Svaté Rodiny    

     bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav 

          9.00 a 18.00   mše svatá 

 

Pondělí – 28. 12. 20209 – svátek svatých Mláďátek, mučedníků   

     bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav 

                  9.00   mše svatá 

 

Úterý – 29. 12. 2020 – svátek svatého Jana, apoštola a evangeliszy    

     bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav 

                 18.00   mše svatá 

 

Středa – 30. 12. 2020 – Šestý den v oktávu slavnosti Narození Páně     

     bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav 

                  9.00    mše svatá 



 - 16 - 

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. 

 

Čtvrtek – 31. 12. 2020 – Zakončení občanského roku 

     bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav 

                     16.00   mše svatá 

 

 

N O V Ý   R O K   A. D.   2021 
 

Pátek –1. 1. 2021 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok 

 

     bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav 

                         00.00.01   mše svatá 

celebruje Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, arcibiskup 
pražský a primas český 

  

     bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav 

                   9.00 a 18.00   mše svatá  

 

Neděle – 3. 1. 2021 – Slavnost Zjevení Páně 

     bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav 

                   9.00 a 18.00   mše svatá  

 

Neděle – 10. 1. 2021 – Svátek Křtu Páně 

     bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav 

                   9.00 a 18.00   mše svatá  


