ZPRAVODAJ
ŘK farnosti
Stará Boleslav

Listopad 2021
VZPOMÍNÁME NA NAŠE DRAHÉ ZEMŘELÉ
Je nutné mluvit o smrti ...
ne proto, abychom měli strach,
ale abychom od něho byli osvobozeni."
Raniero Cantalamessa

Dnes se modlíme ke Vzkříšenému Kristu, aby naše zemřelé sestry a bratry
dovedl k sobě. Naše modlitba je tak pro ně povzbuzením, pomocí na cestě
do Božího království. A to je právě to úžasné - nemusíme zůstat u bolesti, ale
s radostí můžeme vykonat pro ně něco prospěšného. Bůh je tak dobrý, že nás
činí svými spolupracovníky v díle milosrdenství.

Den smutku, den naděje. Tak můžeme charakterizovat památku věrných
zemřelých. Smutek, protože si připomínáme odchod našich blízkých. Naděje,
protože tento odchod není definitivní: Kristus má totiž dost moci nás znovu
shromáždit.
Smrt člověka přitahuje i děsí. Je to zcela jistý bod našeho života: jakkoliv jsou
lidé různí - někdo bohatý, jiný chudý, někdo zdráv a jiný nemocen, zemřeme
všichni. Se smrtí, a to se svou vlastní, se rozhodně setkáme a budeme vůči ní
zcela bezmocní. Podobně jako jsme bezmocní vůči hříchům, které jsme udělali
a které nemůžeme už nijak změnit. My jsme bezmocní, ale totéž neplatí
o Bohu.
Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může zpřítomnit světlo
velikonoční svíce – paškálu, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného
Krista, symbolem naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není
památka na zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je ozářena
světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti.
Aleš Opatrný

V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás
sestry jako malé chlapce učily
modlitbu za milost šťastné smrti.
Byla to pro nás tehdy divná
modlitba. Vždyť jsme byli tak mladí
a
tak
daleko
od
všeho
„smrtelného“. Ale léta přešla
a sestry tu už nejsou… Že jednou
zemřu, to je nejjistější skutečnost
v životě. Kde a kdy to bude – to ví
jen Bůh. Ale jisté je, že mě vezme
domů k sobě. Poté co přejdeme
na druhou stranu, uvidíme Boha
tváří v tvář, poznáme krásu jeho
dobrotivého činu, kterým nás volá
do své milující náruče.
Bože, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, dopřej mi, abych dobrým
životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé
šťastné náruče.
Mychal Judge OFM *1933 † 2001, kaplan newyorských hasičů
(Zahynul při teroristickém útoku v New Yorku 11. září 2001)
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BIBLICKÉ INSPIRACE

Biblický text
Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své
síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha
Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá
smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni.
Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo
vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás
přebývá.
A tak, bratří, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle.
Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha
usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou
synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu,
nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch
dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové –
dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu
s ním účastni Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají
srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.
(Ř 8,8-18)
-3-

Pro meditaci
V textu je řeč o životě z Ducha v protikladu k životu z "těla", tedy k životu jen
z vlastních sil, ze sebe, bez Boha. Existence křesťana je zcela podstatně
existencí z Ducha. "Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho" je slovem
"ostrým jako dvousečný meč" a nelze před ním jen tak uhnout.
Druhá část úryvku mluví o našem vzkříšení. Nepočítá s "nesmrtelností duše"
(přesněji - neuvažuje o ní), ale mluví o našem spodobnění s Ježíšem ve smrti smrt v nás bude při úmrtí překonána tak, jako byla překonána v Ježíši, a sice
mocí Boží, mocí, kterou v nás vykoná jeho Duch. Tím se dokoná proměna
člověka, která začala obrácením (změnou smýšlení), pokračovala smrtí
(starého člověka) a vzkříšením ve křtu.
Podstatné je vědomí o původu všeho života v Bohu: Jen Bůh může překonat
smrt "biologickou" a tím spíš jen Bůh může překonat smrt, definitivní
odloučení od Boha jakožto následek hříchu. A dále je to vědomí o nové kvalitě
života člověka, který přijal Krista, o kvalitě člověka, který dostal Ducha Božího
a který z něho žije.
Věčný život pak v chápání Písma není jakékoliv bytí za hranicí smrti, ale
naplněné, šťastné bytí s Bohem, podíl na jeho životě. Naděje křesťanství
nekonečně přesahuje chápání řecké filosofie, která uvažuje „jen“
o nesmrtelnosti duše.
Aleš Opatrný

SVĚTEC MĚSÍCE
Svatý Klement I. († 97 nebo 101 AD)
Svatý Klement I., nazývaný také Klement
Římský nebo Kliment (u Slovanů), je
v křesťanské tradici uváděn jako třetí
nástupce sv. Petra, tedy čtvrtý římský
papež, ačkoli tohoto titulu se v jeho době
ještě
neužívalo.
Starověký
dějepisec Eusebius z Kaisareie Klementa I.
ztotožnil s Klementem, o němž píše svatý
Pavel v listě Filipským, „…vždyť vedly
zápas za evangelium spolu se mnou i
s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.“
(Fp 4,3)
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Po Petrově smrti Klement údajně patřil mezi pomocníky ve správě církve
a kandidáty, o nichž se jednalo na apoštolský stolec. V římské křesťanské obci
více znali Lína a Kléta a Klement jim prý nechtěl konkurovat. V čele církve se
nakonec vystřídali všichni tři. Kletus nastoupil po Linově smrti roku 79
a Klement v roce 90.
Klement I. ustanovil v každém římském okrese sedm zapisovatelů (notářů),
kteří měli za úkol zaznamenávat skutky křesťanských mučedníků. Svými dopisy
církvím mimo Řím se zasloužil o zachování jednoty církve. Známý je List
ke Korintským. Napsal o křesťanských ctnostech, vyzval je k osvědčování víry
skutky a žádal, aby si nezakládali na své spravedlnosti. Napomínal šetrně,
něžně a prosebně, avšak uvedl i hrozby, aby přiměl k nápravě. Jako velmi
potřebnou ctnost vyzdvihl pokoru a Kristův vzor, který je stále zapotřebí mít
před očima. Zdůraznil hierarchický řád, který byl církvi ustanoven od Krista.
Neopomenul upozornit na vědomí odpovědnosti, z níž plynou požadavky, ani
na potřebu modlitby za provinilé a bloudící.
Jako římský biskup rozesílal hlasatele evangelia do dalších evropských zemí
a sám svým slovem a příkladem obracel mnoho pohanů. Pokřtil asi 400 vysoce
postavených Římanů, patřících k císařskému dvoru. Císař Traján jej pak poslal
do vyhnanství na Krym. Klement ani zde nepřestal být horlivým pastýřem
a vedle toho, že v Chersoneso těšil ostatní křesťany odsouzené k práci
v mramorových dolech, konal divy a obracel místní obyvatele. Vlivem jeho
působení ve vyhnanství došlo údajně ke stavbě 75 kostelů.
Císař dostal zprávy, z nichž viděl, že Klementovo působení a vliv jsou
nezadržitelné a nařídil jeho popravu, která byla vykonána utopením
po připoutání ke kotvě. Křesťané ho nalezli a i s kotvou uložili do hrobu.
Po čase křesťané Taurického Chersonesu podlehli nájezdům pohanů
a Klementův hrob upadl v zapomenutí. Objeven byl až slovanským apoštolem
Cyrilem při jeho cestě k Chazarům. Se souhlasem arcibiskupa vedl r. 861
vykopávky v místě bývalého kostela a u kotvy objevil Klementovy ostatky,
které s Metodějem v r. 868 dopravil do Říma.
Díky našim věrozvěstům se sv. Klement stal prvním světcem, který byl
v Čechách uctíván jako patron. Na Velkou Moravu je přinesli r. 863 a uložili
na Hradisko u Osvětiman na Uherskohradišťsku, které se tak stalo nejstarším
poutním místem na našem území. Zde také dokončili věrozvěstové překlad
Bible do staroslověnštiny.
Hradisko svatého Klimenta (nazývaný též Klimentek) je národní kulturní
památka a archeologická lokalita, která se nachází v nadmořské výšce 461 m
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na jihozápadním vrcholku Chřibů. Každý rok se zde koná pouť na svátek
Seslání Ducha svatého. Bylo známo již v pravěku, archeologickými výzkumy je
prokázáno osídlení trvající od 9. století do konce 15. století. Výhodně
situovanou a dobře chráněnou polohu na staré obchodní stezce, která
spojovala Pomoraví s Brněnskem, využili již osadníci v době Velkomoravské
říše.
Na
vrcholové
plošině
stával kostel sv. Klimenta,
jehož
pozůstatky
byly
odkryty
archeologickým
průzkumem v roce 1958.
Dnes jsou patrny pouze
zbytky9 základového zdiva.
K roku 1358 se totiž
vztahuje listina, dle níž bylo
toto
místo
darováno
brněnským augustiniánům
poustevníkům ke zřízení
kostela a kláštera. Konvent
kaple sv. Klimenta na Hradisku
byl však vážně poškozen
za husitských bouří v roce 1421 a během 15. až 16. století hradisko definitivně
zpustlo. Po zániku kláštera byly stavby rozebírány a používány jako stavební
materiál na hradě Cimburku, Buchlově, případně na různé lidové usedlosti.
Poblíž odkrytých základů kostela stojí novodobá kaple sv. Klimenta.
Svatému
Klementovi
bylo
zasvěceno několik z nejstarších
kostelů v Čechách: kostel na
Levém Hradci, ve Staré Boleslavi
a trojice kostelů v Praze. Svou
dnešní podobu kostelík ve Staré
Boleslavi
získal
ve
třetí
čtvrtině 12. století, jedná se
ovšem o starší založení již
z 11. století, kterému předcházela dřevěná stavba snad
z 10. století. Kostelík stál zřejmě
v blízkosti dnes již zaniklého knížecího hradu.
Jeho interiér zdobí na jižní stěně freska ze života sv. Klementa ve třech
obrazech: Kliment je císařem Trajánem poslán do vyhnanství, Kliment objevuje
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zázračný pramen vody a Světcova mučednická smrt v moři. Západní stěna
se zachovaly dvě zřejmě stojící postavy, z nichž levá nepochybně
představuje sv. Václava v krátkém šatě, s knížecí čapkou a s pozdviženýma
rukama v přímluvném gestu, vedle něj pak ženu – snad sv. Ludmilu.
Tento malý staroboleslavský kostel (toho času oděný hávem lešení) byl
vyhlášen r. 1995 národní kulturní památkou a patří mezi naše nejcennější
památky románské doby.
http://catholica.cz, pamatkovykatalog.cz

LITURGICKÉ OKÉNKO
Posvěcení lateránské baziliky

Mater et caput omnium ecclesiarum Urbis ac Orbis (matka a hlava všech
kostelů města a světa). Tento nápis nechal umístit na baziliku sv. Jana
z Lateranu papež Klement XII., aby zdůraznil její privilegium. Tak jako každý
farář má svůj kostel a biskup svou katedrálu, tak i papež má svou katedrálu
v Římě a tou je nikoliv bazilika svatého Petra, ačkoli se to zdá, ale bazilika
Krista Spasitele a svatých Janů v Lateráně.
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Stavbu tohoto velkolepého chrámu zahájil na lateránském poli císař
Konstantin Veliký (syn sv. Heleny) na poděkování za vítězství nad Maxenciem
u Milviova mostu, k němuž došlo ve znamení kříže 28. 10. 312. Bylo to
za papeže Miltiadesa, jemuž měl v úmyslu chrám předat. K dobudování stavby
došlo až za pontifikátu jeho nástupce, papeže Silvestra I., který ji zasvětil již
roku 318 Kristu Spasiteli a její posvěcení vykonal v roce 324. Výročí posvěcení
je od 12. století slaveno každoročně 9. listopadu. V době pontifikátu papeže
Hilaria (461-468) byly k bazilice přistavěny dvě oratoře zasvěcené sv. Janu
Křtiteli a Janu evangelistovi.

Postupně byl k bazilice vybudován reprezentativní komplex budov. Patřila sem
residence, obrana a administrace římské kurie, zvaná Patriarchio. Papežové
zde měli sídlo od 4. do 14. století. Bohoslužby konali v soukromé kapli "Sancta
Santorum" jež zůstala dochována. Sochy obou dvou Janů zdobí, po stranách
Krista Spasitele, atiku baziliky.
Ale nejde jen o význam nejstarší křesťanské baziliky jako znamení jednoty
s Petrovým Stolcem, o připomínku významu všech chrámů, v nichž se
zpřítomňuje tatáž spasitelná Kristova oběť, ale je to i připomínka chrámů,
v nichž má působit. Těmi chrámy jsme my, jak zdůrazňuje apoštol Pavel v listu
Korintským: "Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo
-8-

by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste
vy!" (1Kor 3,16) - To je vůle Boží, naše posvěcení skrze spojení a sjednocení
s Kristem.
Obrazem toho, kým má člověk být, je vidění proroka Ezechiela: chrám, z jehož
prahu vytéká pramen, který se stává řekou a kdekoli tato řeka teče,
je přítomen život a proměňuje mrtvé a slané moře, do něhož řeka směřuje,
vodou plnou života (Ez 47). Toto je obraz člověka naplňovaného Bohem, skrze
něhož přichází požehnání do našeho světa. Modleme se za sebe, abychom byli
takovými život přinášejícími chrámy.
Lateránská bazilika nám tedy připomíná nebeský Jeruzalém, do něhož se
všichni ubíráme jako budoucí obyvatelé nebe. Abychom však mohli získat
„nebeské občanství“, musíme se na to připravovat už zde, na této zemi. Svaté
město bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro ženicha. V hodině smrti
máme být připraveni – jako ta nevěsta!
www.pastorace.cz

APOŠTOLÁT MODLITBY
LISTOPAD 2021
celosvětová síť modlitby s papežem Františkem
VŠEOBECNÝ ÚMYSL
Za ty, kdo trpí depresemi
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech
podporu, jež jim svítí na cestu do života.
NÁRODNÍ ÚMYSL
Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech
myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který
přemohl smrt.
-------------------------------------Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob, jak přispět k prosazování
dobra a překonávání zla na zemi, církev nevyjímaje. Může se do něj zapojit
každý bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška,
nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky. Nevede se evidence
o počtu lidí, kteří se do Apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je
jich na celém světě asi 50 až 70 milionů.
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Každodenní modlitba
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté
neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby,
práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem
a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly
Svatého otce a našich biskupů:
Vyslovím úmysly pro aktuální měsíc
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

MODLITEBNÍ SETKÁVÁNÍ NAD PÍSMEM
Srdečně vás zveme na další Modlitební setkání nad
Písmem. Sejdeme se ve středu 1. prosince v 19 hodin
ve Farním centru v Jungmannově ulici (za kostelem
P. Marie).
Otevřeme opět šestou kapitolu Janova evangelia a
necháme se inspirovat Petrovým vyznáním: „Ty máš
slova věčného života“. (J6,68)
Těšíme se na vás!
Vladimír Šimík

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY NA ÚKLID KOSTELŮ
Milí farníci, nelekejte se a věřte, že úklid není tak obtížná věc, jak se zdá. Jedná
se zejména o vyluxování a občasné vytření lavic. Máme vysavač s dostatečně
dlouhým kabelem i hadicí, takže se všude dosáhne. A občas je potřeba
v lavicích vytřít. Máme štěstí, že náš pan farář je odborník na opravy
a restaurátorské práce, takže by nás hnal, kdybychom mu chtěli
ve zrestaurovaných kostelích dělat mývaly a umývat a máčet zbytečně dřevo,
nebo, nedej Bože, utírat prach na zlacených oltářích a podobně. Zákaz
používání Sidolu na cídění je jistě všem jasný. Podlahu myje mycím strojem
pan Vašků.
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Probírali jsme organizační otázky s některými farníky a došli jsme k závěru,
že nejlepší bude, aby se vždy jednotlivec (případně rodina) přihlásil na určitý
měsíc. Se mnou jako s koordinátorem se domluví, kdy může přijít a co je třeba
udělat. To záleží na počasí, zda bude bláto, zda přišli poutníci se zablácenými
botami, zda se blíží velký církevní svátek apod. Někdo může i ve všední den
ráno, někdo jen o víkendu. To se všechno může dohodnout.

Za staroboleslavskou farnost se těší na Vaši spolupráci Irena Fajmanová,
tel. 720 537 131, Hlásit se můžete také panu faráři: Libor Bulín,
tel. 602 542 847

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
1.11. (pondělí)

Slavnost Všech svatých

2.11. (úterý)

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

4.11. (středa)
7.1. (neděle)
10.11. (úterý)

Památka svatého Karla Boromejského, biskupa
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka svatého Lva Velikého,
papeže a učitele církve
Památka svatého Martina, biskupa
Svátek svaté Anežky České, panny

11.11. (středa)
13.11. (pátek)

- 11 -

17.11. (středa)
18.11. (čtvrtek)
21.11. (neděle)
22.11. (pondělí)
23.11. (úterý)
28.11. (neděle)
30.11. ((úterý)

Památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice
Posvěcení římských bazilik
svatých apoštolů Petra a Pavla
Slavnost Ježíše Krista Krále
Památka svaté Cecílie, panny a mučednice
Slavnost svatého Klementa I., papeže a mučedníka
1. neděle adventní
Svátek sv. Ondřeje

„Mariánská zóna“ získala titul Stavba roku 2021
V pondělí 18. 10. převzal J.M. Libor Bulín, probošt staroboleslavský, společně

se zástupci kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána a firem Konsit a. s. a Akant
Art v.o.s. cenu za projekt Obnova poutního areálu Stará Boleslav – Mariánská
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zóna. Titul Stavba roku 2021 byl udělen za výjimečně zdařilou a citlivou,
rozsáhlou obnovu nejstaršího českého mariánského poutního místa a
výstavního prostoru Paladia země české, s důrazem na jeho unikátní

památkovou hodnotu. Krom citlivé rekonstrukce byla mimo jiné oceněna
repase barokních varhan včetně úpravy jejich stroje. Ocenění předával
starosta města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Ing. Vlastimil Picek. -av-

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ -

O H LÉ D N U TÍ Z A Z N O V U OTE V ŘE N Í M

BA Z IL I KY SV A TÉ H O V Á C L A V A V E F O T OG R A F II
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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.
Společná modlitba růžence se koná každou neděli v 8.30 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie (před ranní mší svatou).

Slavnost svatého Klementa, papeže a mučedníka
Slavnostní mše svatá v bazilice svatého Václava
v úterý, 23. listopadu 2021 v 18.00.

POŘAD BOHOSLUŽEB
Den

Hodina

Pondělí

9.00

Úterý

18.00

Středa

9.00

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

Čtvrtek
Pátek

18.00

Sobota

9.00
9.00

Neděle
18.00

bazilika svatého Václava
- Stará Boleslav
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
- Stará Boleslav
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
- Stará Boleslav
bazilika svatého Václava
- Stará Boleslav

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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