
ZPRAVODAJ  
     ŘK farnosti 

     Stará Boleslav 

 Září 2021 

DÍKY EUCHARISTII... 
… není už smrt a vzkříšení Ježíše Krista jen minulou událostí, která se udála 

v jednom určitém okamžiku dějin. 

… není už Ježíš jen člověkem své jedné země, své rasy, své sociální třídy a své 
doby. 

… je jeho oběť i on sám současností nás všech a každého z nás. 
(Michel Quist) 

Po ročním odkladu z důvodu pandemie se ve dnech 5.-12. září 2021 uskuteční 
v Budapešti 52. Mezinárodní eucharistický kongres. Naši vlast na něm bude 
reprezentovat kardinál Dominik Duka, který přednese páteční katechezi.  

Objeví se témata jako Eucharistie a Duch Svatý, Boží krása v modlitbě 
a adoraci, Jedna Země, jeden Chléb (svět podle encykliky Laudato si‘), Obnova 
diecézí a farností skrze nepřetržitou eucharistickou adoraci, Eucharistie jako 
osvobozující síla a další. 

Závěrem kongresu bude Svatý otec sloužit mši svatou „Statio orbis“ 
na budapešťském náměstí Hrdinů. 



 - 2 - 

Možná nás napadne, že o eucharistii bylo už řečeno a napsáno tolik, 
že pořádat toto shromáždění je vlastně zbytečné. Ale je tomu skutečně tak? 
Není naše vnímání eucharistie zúžené jen na „svaté přijímání“ nebo „svátost 
oltářní“? Uměli bychom člověku, který nežije v církvi, srozumitelně vysvětlit, 
v čem tkví její podstata a hodnota pro mne jako katolického křesťana? 

Mohla by nám v tom pomoci úvaha nedávno zemřelého P. Jana Rybáře, SJ 
(o něm byl článek ve Zpravodaji 2/2021), ze které vybíráme několik myšlenek: 

Eucharistie – svobodné sebedarování 

Zdálo by se, že teprve Ježíšovo ukřižování nám ukázalo vrcholně jeho vztah 
k nám. (J 15,13). Jenže on nečekal, až to dokážou jeho nepřátelé krvavým 
způsobem. Nečekaně „předběhl“ události Velkého Pátku a v klidu poslední 
večeře věnoval lidem docela i svou tělesnou blízkost. Nekrvavé sebedarování 
předešlo to krvavé: Zítra mne zradíte a opustíte, ale už dnes jsem váš, už dnes 
a na věky... Jak je to překvapivě božské, milosrdné a citlivé. Láska předchází 
hříšníka! Ještě než zhřeší, ještě než lituje, chystá mu místo u stolu. Více teď 
chápeme, proč Ježíš mluvil rád o hostině, o svatební hostině; proč tak rád 
sedal s lidmi ke stolu. 

Denně se prolévá na našich oltářích kalich jeho krve s odpuštěním hříchů těch, 
kteří se účastní. Boží láska nás často zaskočí: Nejvíce se odpouští tomu, kdo 
řekne ze srdce „Ježíši, miluji Tě!“ Tomu, kdo poslechne, vezme a přijímá, 
co Kristus nabízí z jeho hostiny. 

Kristova tělesná blízkost 

Bůh nabízí daleko víc, než vnímá člověk. Nabízí víc než jen odpuštění, než jen 
společné stolování, jeho chléb a víno. I když už toto je úžasná pozornost vůči 
člověku. Za tím vším je ještě daleko víc - jeho lidský, tělesný dotek. Dotek 
právě skrze ten chléb a to víno. Tady začíná, ba vrcholí Kristova lidskost. Tady 
začíná, ba vrcholí, mystika. 

Duchovní dotek Kristův zažíváme při modlitbě, při svátostech, při četbě Písma, 
ve společenství církve, před svatostánkem, před monstrancí, při radosti z jeho 
matky. Ale dotek tělesný? Každou neděli vyznáváme, že Ježíš vstal z hrobu 
s jeho oslaveným, proměněným tělem, že jeho tělo je proniknuto božstvím, 
absolutnem. Ježíš je tedy absolutně lidský. A lidské je dotýkat se navzájem. 

Při mši On přijímá jako první z nás - přijímá to, co jsme položili na oltář, je to 
teď jeho, jeho Tělo, jeho Krev, jak naléhavě zdůrazňuje. A pokrm a nápoj není 
jen povrchní dotek! 
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Božské prostředí 

Svatý Augustin říká, že všichni budeme jednou proměněni v Krista, tak jako 
ty hostie. Jednou bude celý vesmír proměněný v Krista. Žádné jiné místo 
pro nás v Trojici není. To bude krásný „konec světa“, že? 

Bůh neumí navázat jiný vztah než absolutní, jinak řečeno: nemůže už být bez 
nás. Přestože je dosud mezi člověkem a Bohem překážka lidské špíny, Kristus ji 
prolomí; nemůže se nás dočkat. Eucharistie je právě to prolomení do našeho 
dosud neoslaveného hříšného světa. Eucharistií žijeme už nyní v božském 
prostředí. 

Řekl mi jeden mladý učitel: „Já tu mši pořád nechápu“! Vzal jsem ho za ruku 
a řekl mu: „Zavři oči a mysli si, že se tě drží Ježíš“! To je vše. Tak prostá je 
eucharistie. Bohu díky! 

www.pastorace.cz  

BIBLICKÉ INSPIRACE 

Biblický text 

Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude 
hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste 
mě, a přece nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo 
ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil 
vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;  a jeho vůle jest, abych 
neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je 
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vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej 
vzkřísím v poslední den.“  

Židé proti němu reptali, že řekl: ‚Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.‘ A říkali: 
„Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy 
může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe‘!“ Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi 
sebou! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě 
poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.  

Je psáno v prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo slyšel Otce 
a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je 
od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. 
Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, 
který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. (J 6,35-50) 

Myšlenky k meditaci (z promluvy papeže Františka 8.8.2021) 

Ježíš se zjevuje jako chléb, tedy to podstatné, nezbytné pro každodenní život. 
Ale ne jeden chléb mezi mnoha jinými, ale chléb života. Jinými slovy, bez něho 
spíše přežíváme než žijeme: protože jen on živí naši duši, jen on nám odpouští 
to zlo, které sami nedokážeme překonat, jen on nám dává pocit, že jsme 
milováni, i když nás všichni zklamou, jen on nám dává sílu milovat a jen on 
nám dává sílu odpouštět v těžkostech, jen on dává srdci pokoj, po kterém 
touží. 

Ježíš mluví v podobenstvích a ve výroku, "Já jsem chléb života", shrnuje celou 
svou bytost a celé své poslání: nejen dát lidem najíst, ale dát sám sebe, 
rozdávatl sám sebe, svůj život, své tělo, své srdce. Tato Pánova slova v nás 
probouzejí úžas nad darem eucharistie. Nikdo na tomto světě, ať už má 
druhého člověka rád sebevíc, se pro něj nemůže stát potravou. Bůh to pro nás 
dělal a dělá, abychom měli život. 

Bůh se stal člověkem, , aby vstoupil do konkrétnosti světa - pro mě, pro tebe, 
pro nás všechny, aby vstoupil do našich životů. A všechno, co se týká našeho 
života, ho zajímá. Ježíš touží po této důvěrnosti s námi. 

Alespoň někdy se scházíme ke společnému jídlu jako rodina; Bylo by hezké 
před „lámáním chleba“ pozvat Ježíše a jednoduše ho požádat, aby nám 
požehnal. Pozvěme ho domů, modleme se v "domácím" stylu. Ježíš bude sedět 
u stolu s námi a my se budeme sytit Jeho láskou. 

Matka Tereza k tomu dodává: Věřte, že v podobě chleba je on, Ježíš. Věřte ale 
také, že on je i v hladovém, nahém, nemocném, opuštěném, nemilovaném, 
bezprizorním, bezmocném a zoufalém člověku.  

https://www.vaticannews.va/ 
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SVĚTCI MĚSÍCE 
svatí Kosmas a Damián, mučedníci 

V místech krypty baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi stával v době jeho 
úkladné vraždy starobylý kostel svatých Kosmy a Damiána, jeden z prvních 
kostelů v Čechách. Jejich jména nese i nejstarší česká kolegiátní kapitula, 
založená ve čtyřicátých letech jedenáctého století knížetem Břetislavem I. 
zároveň s kostelem sv. Václava. 

Císař Karel IV., který získal část ostatků 
Kosmy a Damiána pro svatovítský 
chrám, je zařadil ke slovanským 
patronům a dal jim zasvětit klášter 
benediktinů na pražských Slovanech. 

Oba světci se narodili ve 3. století 
v Arábii a byli vychováni v Sýrii. Podle 
nejstarších literárních záznamů byli 
dvojčata. Svou matkou Teodorou byli 
vychováni k lásce k Ježíši Kristu. Stali 
se křesťany a úspěšnými lékaři. Svou 
činnost vykonávali v Sýrii a v malo-
asijské Kilikii, která byla regionem 
na pobřeží při jižní části maloasijského 
poloostrova (v dnešním Turecku).  

Právě s ohledem na své křesťanství 
nepokládali medicínu za výnosný podnik, nýbrž za „prodlouženou ruku Božího 
milosrdenství“ a léčili  potřebné zdarma.  To jim také vyneslo řeckou přezdívku 
Αναργυροι – dala by se přeložit jako „Bezplatní“. 

Tato bezplatná lékařská péče se stala velice účinným nástrojem k evangelizaci. 
Tím ovšem na sebe Kosmas a Damián přivolali pozornost římských úřadů. 
Roku 303 je dal římský místodržící zatknout a mučením se je snažil přinutit 
k zapření křesťanské víry. Odmítli. Byli proto popraveni stětím. 

Úcta k  těmto světcům se  rozšířila i na křesťanském západě.  Pozdější  biskup 
z Kyrrhu  jménem Theodoretos o nich v 5. století  psal jako o „slavných 
bojovnících a vznešených mučednících“. Dodnes jsou Kosma a Damián ctěni 
jako patroni lékařů a lékárníků. Do seznamu světců v mešním římském kánonu 
byli Kosma i Damián zařazeni v 5. století. V první polovině 6. století jim papež 
Felix IV. dal postavit baziliku na římském náměstí Forum Romanum.  

http://catholica.cz 
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KNIŽNÍ TIP  
Legenda o svaté Ludmile 

Život sv. Ludmily je spojován s příchodem křesťanství, slovanské liturgie 
a slovanským písemnictvím do českých zemí. Stále však zůstává ve stínu 
svatého Václava. Její příběh je ale stejně silný, pohnutý a zasluhuje naši plnou 
pozornost. 

Při příležitosti letošního 1 100. výročí umučení přemyslovské kněžny svaté 
Ludmily vychází unikátní 
publikace. Neexistuje dosud 
žádné známé dílo, které by 
legendu o sv. Ludmile lépe 
provedlo dějinami. 

Bohatě ilustrovaná publikace 
nevídané krásy o 130 
stranách, inspirovaná 
gotickou iluminací dobových 
manuskriptů, velkoryse 
pojaté ilustrace na vysoce 
kvalitním papíře odvážně a 
plasticky vykreslují 
pozoruhodný běh života sv. 
Ludmily. Publikace v pevné 
vazbě o rozměrech 210 x 240 
mm, s ražbou filigránu na 
přední a zadní straně obalu, 
je skvost mezi knihami, jaký 
se zřídka uvidí. 
Přináší hluboce pravdivý 
obraz první křesťanské slovanské světice jaký ještě nebyl nikdy podán.  

Velká pozornost byla samozřejmě věnována i obsahu knihy, podložena 
podrobným studiem dostupných kronik (Texty starých kronik jsou 
převyprávěny jazykem dnešní doby). Navíc poprvé v historii budou zveřejněny 
nové skutečnosti o pobytu sv. Ludmily  na Tetíně, které se vynořily ze šera 
dávnověku.  

K tomuto výročí také připravuje scénárista a režisér Vít Hájek nový 
dokumentární film s názvem Svatá kněžna Ludmila. 

https://lipaslovanska.cz 
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APOŠTOLÁT MODLITBY 
                  ZÁŘÍ 2021 

celosvětová síť modlitby s papežem Františkem 

EVANGELIZAČNÍ ÚMYSL  

Za udržitelný životní styl  

Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl 
šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně 
usilují. 

NÁRODNÍ ÚMYSL  

Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí 
v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou 
v Krista.  

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ UNIKÁTNÍ 
Čím bude letošní Svatováclavská pouť unikátní? Kromě toho, že se bude 
po rekonstrukci slavnostně otvírat bazilika sv. Václava, tak také tím, že 

na rozdíl od let minulých budeme 
obdivovat jiné, neméně cenné relikvie, 
a to svatováclavský meč a relikviářovou 
busta sv. Václava. Oba drahocenné 
předměty jsou součástí svatovítského 
pokladu. 

Svatováclavský meč údajně původně 
patřil knížeti Václavovi a první zmínku 
o něm nacházíme v historických prame-
nech z roku 1333.  

Meč dlouhý 92,5 cm, zakončený závěs-
ným očkem, byl vyroben na začátku 
10. století z damascénské oceli, křišťálu, 
sametu a kůže, k jeho úpravám došlo 
ve 14. století. Železná čepel je dlouhá 
76 cm, v nejširším místě 45 mm široká a 

má vypilovaný otvor ve tvaru křížku. Dřevěná rukojeť je potažená žluto-
hnědou tkaninou a sametem s vyšitým ornamentem vavřínových větévek 
ze silných stříbrných nití.  
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Meč se používal během 
korunovací českých králů. 
Nejprve se panovník biskupy 
posvěceným mečem opásal, 
poté meč položil zpět na oltář 
a na závěr korunovace jím 
pasoval rytíře sv. Václava.  

Relikviářová busta sv. Václava, 
jež vznikla před rokem 1503, 
je zobrazením sv.  Václava 
jako vévody s plnovousem. 
Busta o výšce 59,5 cm je zhotovena z tepaného stříbra a stojí na soškách litých 
andělů.  

Obě vzácné relikvie nevyčíslitelné hodnoty budou přivezeny v pondělí 27. září 
2021 v 18.50 do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde od 19.00 proběhne 
Svatováclavský koncert a nešpory. Po koncertu budou relikvie odvezeny 
do baziliky sv. Václava a umístěny do krypty.  

Jedinečnou příležitost prohlédnout si tyto unikátní relikvie budete mít v úterý 
28. září po skončení slavnostní mše od 12.00 do 17.00 hodin, kdy se s nimi 
rozloučíme. Poté budou převezeny zpět do Prahy a uloženy v katedrále 
sv. Víta. 

Zt 

RENOVACE OLTÁŘE VE SLAVATOVSKÉ KAPLI 
Hlavní loď baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie lemuje šest bočních 
kaplí se samostatnými oltáři. 
Čtyři oltáře ještě neprošly 
rekonstrukcí, ale první krok byl 
učiněn, a to opravou před-
sazeného oltáře ve Slavatovské 
kapli, která probíhala v červnu 
a červenci 2021. 

Erb na vrcholku kaple odkazuje na 
donátora Ferdinanda Viléma 
Slavatu z Chlumu a Košumberka a 
jeho ženu Marii Cecílii Renatu 
z Náchoda a Lichtenburku. Hrabě 



 - 9 -

Slavata v letech 1651–1672 zastával úřad nejvyššího dvorského sudího 
českého království.  

Raně barokní štuková výzdoba Slavatovské kaple je z 60. let 17. století, 
nástropní malby představují předobrazy Panny Marie ve Starém zákoně, tzv. 
starozákonní hrdinky, mezi něž patří Ráchel či Judita.  

Původně byla kaple zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. Titulní obraz s tímto 
námětem se nezachoval, byl roku 1877 nahrazen malbou Klanění tří králů od 
Josefa Vojtěcha Hellicha.  

Na předsazeném, nyní již zrekonstruovaném oltáři, je obraz Panny Marie 
Růžencové a svatého Dominika. Podle dominikánské tradice přebýval v roce 
1206 patron řádu svatý Dominik ve francouzském Prouille, kde se snažil 
přivést členy křesťanského hnutí – albigenské zpět na katolictví. Příliš se mu to 
nedařilo, ale zjevila se mu Panna Maria, která mu dala růženec jako nástroj 
proti odpůrcům křesťanství.  

Renovaci oltáře provedla firma Bradna restaurování s. r. o., která se podílela 
na restaurátorských pracích jak v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, tak 
v bazilice svatého Václava. Zrestaurování oltářního obrazu je dílem 
akademického malíře Miroslava Slavíka. 

Zt 

 

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 
27. – 28. ZÁŘÍ 2021 

STARÁ BOLESLAV 
 

pondělí 27. září 2021 

18.50 příjezd relikvie k bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
 
19.00 modlitba za národ a Svatováclavský koncert v bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie 
 

úterý 28. září 2021 

7.00 modlitba Anděl Páně a ranní chvály v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
 
7.30 a 8.30 mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
 



 - 10 - 

10:00 mše svatá – slavnostní otevření rekonstruované baziliky svatého 
Václava, celebruje Dominik kardinál Duka. Zpěvem doprovodí 
Chrámový sbor Václav se sbormistryní Marií Nohynkovou 

Budeme propojeni prostřednictvím TV NOE, Českého rozhlasu, dalších 
médií a ostatních komuni-
kačních technologií. 

 
13.00 Tridentská mše v kapli blaho-

slaveného Podivena.   
Kněžské bratrstvo svatého Petra 

 
14.00 Přednáška v bazilice svatého 

Václava o historii baziliky  
J. M. Vladimír Kelnar 

 
15.00 Modlitba za národ u Palladia 

země české v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie. 
J. M. Michal Procházka 

 
16.00 Varhanní koncert v bazilice 

Nanebevzetí Panny Marie. 
Viktor Darebný - varhany  
Veronika Kaiserová - soprán 
Repertoár: J. Brahms, J. S. Bach, 
F. Mendelssohn-Bartholdy 

 
17.00 Rozloučení s relikvií a odjezd 

na Pražský hrad. 

 
18.00  Řeckokatolická liturgie v bazilice 

svatého Václava. 

 
18.00  Koncert v bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie. 
Chrámový sbor Václav se sbor- 
mistryní Marií Nohynkovou 
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Rok svaté Ludmily vyvrcholí národní svatoludmilskou poutí, která 18. září 
povede na Tetín (viz plakátek níže). Papež František jmenoval vídeňského 
arcibiskupa, kardinála Christopha Schönborna, svým zvláštním vyslancem, 
který bude na Tetíně celebrovat dopolední slavnostní bohoslužbu. 

Bližší informace naleznete na webu České biskupské konference 
(www.cirkev.cz). 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
3.9. (pátek)  památka svatého Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

8.9. (středa)  svátek Narození Panny Marie 

13.9. (pondělí)  památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

14.9. (úterý)  svátek Povýšení svatého kříže 

15.9. (středa)  památka Panny Marie Bolestné 

16.9. (čtvrtek)  svátek svaté Ludmily, mučednice 

17.9. (pátek)  svatého Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků 

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

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

27.9. (pondělí) památka svatého Vincence z Paula, kněze 

28.9. (úterý)  slavnost svatého Václava, hlavního patrona českého národa 

29.9. (středa)  svátek svatého Michaela Gabriela Rafaela, archandělů 

30.9. (čtvrtek) svátek svatého Jeronýma, kněze a učitele církve 

OZNÁMENÍ 
Nedělní agape (farní kafe) se koná ve Farním centru v Jungmannově ulici 
pravidelně 1. a 3. neděli v měsíci po dopolední mši svaté. Zodpovědná 
za otevření a zavření centra je Irena Fajmanová. Všichni farníci jsou srdečné 
zváni, přijďte i vy, kteří jste mezi námi ještě nebyli.  

Ostatní neděle dle dohody farníků. 

Irena Fajmanová 
 
Mariina legie se schází každou středu v 17.45 hod. ve Farním centru 
v Jungmannově ulici. Hosté jsou srdečně vítáni.  

Kontakt: Irena Fajmanová, tel. 720 537 131. 

 
Po dlouhé covidové  přestávce bude pokračovat naše Modlitební setkávání 
nad Písmem. Poprvé se sejdeme ve středu 6. října v 19 hodin ve Farním 
centru. 

Vladimír Šimík 
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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 
9.00 

bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
- Stará Boleslav 

18.00 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
- Stará Boleslav 

Společná modlitba růžence každou neděli v 8.30 hodin 

MŠE SVATÉ VE STAROBOLESLAVSKÉ FARNOSTI 
 Neděle   

Všetaty – 8.15  
Kozly – 9.30 
Kostelec nad Labem – 10.30  v kostele sv. Víta  

                     (kromě 1. neděle v měsíci, kdy je mše svatá v kostele sv. Martina) 
Skorkov – 11.00 
Dřísy – 15.00 

Mše svaté z baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi jsou 
přenášeny online na www.staraboleslav.com .   

Přihlásit se k odběru aktuálních informací můžete zasláním emailu na adresu 
prenosy@staraboleslav.com. 


