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CHVÁLA OČEKÁVÁNÍ 
Nechtěl bych navozovat sentimentální adventní atmosféru, ale přece jen mi 
nezbývá nic jiného, než připomenout dětské prožívání předvánočního času. 
Jako dospělí se totiž mnohdy lekáme rychlosti, se kterou se vánoce blíží, a co 
všechno nestihneme, ale jako děti jsme se nejspíš těšili. Těšili, čekali a počítali 
s tím, že se dočkáme.  

 
Moderní společnost, která má jistě mnoho kladů a krásných stránek, některé 
věci nespravedlivě opomíjí a jiné dokonce škrtá. Například očekávání, trpělivé 
čekání a těšení se nebývá považováno za žádnou hodnotu. Naopak, reklama 
nám znovu a znovu vnucuje, že to, co chceme, můžeme mít samozřejmě 
ihned. Bez čekání, bez otálení - a tedy i bez těšení se a bez čekání. Je to 
opravdu jen a jen výhoda? Neztrácí člověk nějakou důležitou dimenzi života? 
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V kultuře, která je určována zemědělstvím a kde je tedy člověk v denním 
kontaktu s přírodou, je to jiné. Tam je třeba čekat na příslušné vegetační 
období, aby růst vůbec začal. A dále je třeba čekat zrání plodu. Člověk se 
potom cítí být spíš součástí tohoto dění, než suverénním pánem všeho. Jeho 
pohled na život a svět může být pravdivější. 

Bez schopnosti čekat, bez vnímání, že mnohé prostě musí ve svůj čas dozrát, 
se člověk snadno stává kořistnickým násilníkem. A to nejen ve vztahu k věcem, 
ale ve vztahu k lidem a k sobě samotnému. Člověk je mi cenný jen dnes a zítra, 
kdy od něho něco potřebuji. A je pro mne cenný jen ten, kdo mi mé přání 
vyplní.  

Je tu ale ještě další věc, myslím, že mnohem hlubší, která vede člověka 
k netrpělivosti, k neochotě čekat, v krajním případě i k bezohlednému "urvi, co 
můžeš, a to okamžitě!" Je to obecná nejistota, kterou život přináší. Každá 
katastrofa nám silně připomene, že tento svět, zajištěný mnohou technikou, je 
velmi zranitelný. Dnes je už zřejmé, že život na celých kontinentech může 
zásadním způsobem ochromit třeba nepatrný virus. Ano, lidský život byl, je 
a vždy bude křehký.  

Byla by ale velká škoda nechat si strachem a obavami znetvořit život. 
Podívejme se tedy ještě jednou do vlastní minulosti i na dnešní děti. Které dítě 
se mohlo zejména těšit na vánoce a to bez obav, že bude zklamáno? Zdaleka 
ne dítě nejbohatších rodičů, ale dítě, které si bylo a je vědomo skutečnosti, že 
je milováno. Milující rodič nebude dítě opakovaně zklamávat. Nesplní sice 
všechny jeho přání, ale bude se snažit udělat ho šťastným. Kdo má tuto životní 
zkušenost, má pro svůj vztah ke světu jedinečné obdarování - pevný základ pro 
postoje důvěry.  

K této nesmírně cenné zkušenosti si můžeme navzájem pomáhat, může si ji 
ve vzájemných vztazích darovat. Nejen my dospělí dětem, ale i my dospělí 
mezi sebou navzájem. Je to ohromná možnost. A můžeme jít ještě dál. Kdo má 
otevřenou cestu k vnímání Boha, ten má také otevřenou cestu k zakoušení 
jeho věrné lásky. Zvlášť když jí neměří jen intenzitou blahých pocitů nebo 
mírou splnění svých přání. Mnohem jistější je, když člověk třeba ze slov Bible 
pochopí, co mu Bůh slíbil a ve svém životě odhalí, jak je to věrně naplňováno. 
Má pak za sebou zkušenost, vedoucí k životní jistotě a před sebou mnoho věcí, 
na které se může těšit a z jejichž naplnění se může radovat. 

Aleš Opatrný 
(Zkrácený text pro Český rozhlas Vltava) 
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NÁM, NÁM NARODIL SE 
Poznání, že Bůh přichází na svět, aby se stal služebníkem člověka, aby mu dal 
část své svatosti, je pramenem nevysychající radosti. Bylo by osudné odmítat 
tuto radost. Těšíme-li se ovšem a připravujeme na velké vánoční tajemství, 
na příchod Boha v lidské podobě na zemi, bylo by příliš jednoduché uvažovat 
o něm jen jako divák a pozorovatel. 

Podstatné je, že mu dovolíme přijít k nám, že „otevřeme brány dokořán“, jak 
zpíváme v adventu. Chceme-li se podílet na velké vánoční radosti, musíme 
něco „udělat“: ne ale žádné velké a senzační věci, postačí, ukážeme-li dobrou 
vůli utvářet svůj život podle tajemství, jež Vánoce přinášejí. Možná 
se rozhodneme vyhradit si každý den zvláštní chvilku na modlitbu anebo dáme 
najevo přátelství někomu ve svém okolí, kdo nám není nijak zvlášť sympatický. 

Brzy přijdeme na to, že tato předsevzetí nedokážeme dokonale naplnit, 
ale právě tím, že si uvědomíme svou bezmoc, otvírají se v nás dveře, jimiž 
může vstoupit Spasitel. Dokud jsme nezačali zpytovat hlubiny své bezmoci, 
necítíme jeho potřebu, a tak jsou před námi zavřeny brány velké radosti, 
kterou přináší Ježíš. Prožijeme-li bolestně vlastní neschopnost a zatoužíme-li 
po pomoci, jsme připraveni přijmout osvobozující vánoční poselství. 

podle knihy W. Stinissena: I dnes je den Boží 
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PRAVDA NÁS OSVOBODÍ 

Jak najít pokoj v době zmatku a rozdělení 

Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví 
pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ (J 18,37) 

Nedávno jsme tato slova slyšeli při liturgické slavnosti Ježíše Krista Krále. Ježíš 
mluví o pravdě. A Pilát opáčí alibistickou řečnickou otázkou: „Co je to pravda?“ 
Chtěl se tak ospravedlnit z odsouzení spravedlivého. 

„Pravda vás osvobodí“ je jeden z nejčastěji citovaných Ježíšových výroků. Ale 
jaký je význam slova „pravda“ a co znamená pojem „s vobodný“? O tom Ježíš 
diskutuje se svými posluchači; a ta diskuse pokračuje mezi věřícími a dokonce 
i nevěřícími dodnes. Dává vám však onen výrok smysl také zkušenostně? 
Můžete ukázat na situaci, kdy vás vystavení tváří v tvář pravdě osvobodilo 
z nějaké nesvobody, závislosti, posedlosti, vnitřní temnoty…? 

Většina lidí se dnes staví 
k pravdě stejně jako Pilát. Co je 
pravda? Pokrčí rameny a odejdou 
bez odpovědi. Je to jeden z důsledků 
toho, že svět je plný dezinformací, 
falešných zpráv, polopravd či rovnou 
lží o lidech, o věcech, o životě a také 
o Bohu. Jen si představte, kolik fake 
news koluje o dnešní pandemii. Když 
slýcháme nebo sami hlásáme 
nejrůznější pseudopravdy, stáváme 
se časem nedůvěřivými a možná už 
těžko rozlišujeme, co skutečně je 
a co není pravdivé. A pak můžeme 
bohužel volit různé strategie – 
můžeme věřit všemu, nebo naopak 
ničemu, můžeme na hledání pravdy 
rezignovat, být ke všemu skeptičtí. 
Možná nakonec dojdeme i k tomu, 
co tak často slýcháme: „Nemůžeš věřit nikomu, jen sám sobě.“ 

„Co je pravda?” povzechl si Pilát jako nad něčím neuchopitelným a po těch 
slovech odešel. Aniž by počkal, až mu Kristus odpoví: „Já jsem ta pravda, cesta 
i život. Nikdo nepřichází k Bohu Otci jinak, než skrze mě.” (J 14,6) Ježíš vydal 
svědectví o skutečné pravdě. Jestliže nevěříme nikomu, znamená to, že ani 
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Jemu? Srovnáváme naše lidské, omezené, pravdy s tím, s čím přišel Ježíš 
na tento svět? On je Alfa i Omega. Začátek, konec i všechno mezi tím. V jeho 
blízkosti máme možnost být blízko i pravdě. Pravda je jeho součástí, Jemu 
můžeme věřit. Když jsme mu opravdu blízko, nemusíme se bát všech možných 
i nemožných „pravd“ současného světa. 

Když jsme mu blízko, můžeme si uchovávat vnitřní pokoj i v době 
převládajícího zmatku, chaosu a rozdělení. A můžeme se tak vydávat denně 
na cestu, která je někdy zahalená tmou, mlhou, strachem a obavami. 
Ve spojení s Bohem člověk neztrácí vnitřní orientaci navzdory vnějším bouřím. 
Jeho hlas nám může v hledání a naslouchání pravdě hodně pomoci… 

Z webu www.vira.cz 

 

BIBLICKÉ INSPIRACE 

Biblický text 
Lk 1,67-79 

Janův otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a pronesl tato prorocká 
slova: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj 
lid! Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil 
od pradávna ústy svých svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou 
všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou 
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svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: 
že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel 
zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš 
prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho 
lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou 
nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě 
a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. 

Pro meditaci 

Křesťané nazývají Zachariášova slova „Benedictus“ (požehnaný) – tak zní 
latinsky začátek jeho řeči: Benedictus Dominus Deus Israel – Požehnaný Pán, 
Bůh Izraele. 

„Bůh nás zachránil od našich nepřátel a z rukou těch, kteří nás nenávidí“ .  

Myšlenka nějakého zásadního Božího zásahu do tohoto světa je skutečně 
biblická. Bible napořád tvrdí, že Bůh není jen nějaká nehmotná idea, kterou je 
možno poznávat toliko svou myslí či zrakem svého srdce. Ne. Bůh Bible, je sice 
neviditelný, Bůh je Duch, ale zároveň je to i Bůh dějin, Bůh lidské historie, Bůh 
tohoto světa a vesmíru. 

Mesiáš se ještě nenarodil, ale Zachariáš již mluví o tom, že naděje v něj 
skládané se již naplnily. Tímto zvláštním druhem vyjadřování se má zdůraznit, 
že věc, kterou Bůh předpovídá se stane tak jistě, jako by už tu byla. 

Proroctví o konečném vysvobození z rukou nepřátel a všeho, co je našemu 
životu ohrožením i pro nás nadále zůstává zaslíbením. Všechna Boží zaslíbení 
o nápravě pokřiveného světa jsou vlastně voláním po věčnosti, po Božím 
království.Věřím už dnes v Boží ochranu a v to, že nebudeme vydáni zkoušce, 
ve které by nám Bůh nemohl pomoci. 

„A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, 
abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů.“  

Nic nepotřebujeme víc než odpuštění hříchů. Ne nadarmo Zachariáš přirovnal 
život ve hříchu k životu těch, „kdo jsou ve tmě a stínu smrti“ Hřích plodí smrt, 
věčnou záhubu, daleko od Boží slávy. Hřích je o to zhoubnější, že toto tragické 
vyústění není patrné hned. Zachariášův zpěv tu ale přináší naději: 

„Navštívil nás ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě 
a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ 

Přidáváme se k tomuto zpěvu v adventním čase, protože věříme, že i nám 
požehnaný Bůh přinesl záchranu. Naději, že všechno nepřátelské a ohrožující 
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v tomto světě nemá poslední slovo,  ale i záchranu pro naši duši v odpuštění 
hříchů. I nám v Ježíši Kristu vzchází nový den. Vidím to? Už svítá.  

______________ 

Krásný Zachariášův chvalozpěv se zrodil z mlčení. Mohu tak lépe pochopit 
význam tichého adventního očekávání a radostného vánočního zpěvu. 

M. Žemlička  

SVĚTEC MĚSÍCE 
Svatý Ambrož 

I když je již advent v plném proudu, může být pro nás příklad života svatého 
Ambrože inspirujícím tématem k přemýšlení a prožívání adventní doby. 
Zařazení svátku na 7. prosinec, tedy přibližně do první čtvrtiny doby adventní, 
jistě není náhodné. 

Svatý Ambrož se narodil 
okolo 340 v Trevíru a zemřel 
roku 397 v Miláně. Umírá 
na Bílou sobotu, když začíná 
svítat. Těsně před smrtí 
příjímá viatikum a umírá 
s rukama rozepjatýma jako 
na kříži. Svědek jeho smrti 
jáhen Paolino v životopisu 
Sv. Ambrože píše, že to bylo 
svědectví jeho účasti 
na Kristově vzkříšení. Ať tuto 
událost budeme dnes 
hodnotit jakkoli, může nám 
být upomínkou toho, že 
každý z nás se má stát 
podobným Kristu. Jedním 
z nejznámějších Ambrožových 

výroků je: „Kristus je pro nás vším.“ Nemyslel to jako požadavek pro výjimečné 
křesťany, ale pro každého, pro každou dobu a příležitost. 

Těžko se můžeme stát podobnými někomu, koho neznáme. Byla by to 
podobnost jen zcela povrchní a se vzorem by neměla mnoho společného. 
Ambrož proto říká: vezmi a čti (myslí tím Bibli). Tam se člověk může setkat 
s Kristem a opravdu jej poznat. Doba adventní je tedy dobou, kdy se každý 
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z nás může nejen setkat s Kristem - Božským Slovem, ale také se jím nechat 
proměnit. 

Ambrož bývá často považován za obratného politika, který i díky svému vlivu 
na císaře přispěl k přijetí nauky nicejského koncilu na Západě (uznání Ježíše 
Krista za plného a pravého Boha) . Je tedy ukázkou toho, že své přirozené 
schopnosti by měl člověk aktivně používat k prospěchu věcí Božích. To může 
být třetím bodem k letošnímu adventu; být aktivním svědkem Božím, 
dělníkem na vinici Páně. Právě toto spojení života a Slova může být tím, co si 
do letošního adventu může každý z nás odnést.  

Z Ambrožova Výkladu Lukášova evangelia: 

"Zmatení učedníci si mysleli, že vidí ducha, a Pán nám proto chtěl ukázat, jakou 
podobu má jeho zmrtvýchvstání, tím, že řekl: „Dotkněte se mě a přesvědčte se, 
duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně!“ Do uzavřených míst, 
do nichž obvykle takto proniknout nešlo, nevstoupil jaksi netělesně, ale díky 
vlastnostem vzkříšeného těla. To, čeho se lze dotknout, je totiž tělo, to, nač si 
lze sáhnout, je tělo. Z mrtvých tedy vstáváme v těle, zasévá se totiž tělo 
obdařené duší, vstává tělo duchovní. Vzkříšené tělo je ale subtilnější, to druhé 
je jaksi hustší, neboť je dosud srostlé s vlastnostmi tělesné porušenosti. 

Jak by nešlo o tělo, když na něm zůstaly známky ran, stopy jizev, a Pán nabídl, 
aby se jich dotkli? Takto nepotvrdil pouze víru, ale podnítil i jejich zbožnost; 
vždyť si usmyslil, že se svých ran, které pro nás utržil, nezbaví, ale přinese je 
do nebe, ukázat Bohu Otci, jak draze zaplatil za naši svobodu. V takové podobě 
jej Otec posazuje po své pravici a objímá trofeje naší spásy. V takové podobě 
nám koruna jeho jizev ukazuje zde na zemi učedníky."  

Modlitba 

Modleme se za hlasatele Božího slova, aby se jejich promluvy účinností 
a moudrostí podobaly kázáním svatého Ambrože: 

Bože, Tys dal své církvi svatého biskupa Ambrože, učitele pravé víry a příklad 
apoštolské statečnosti; nepřestávej nám ani dnes dávat představené ochotné 
plnit Tvou vůli a schopné statečně a moudře vést tvůj lid.  

Michal Černý 

LITURGICKÉ OKÉNKO 
Slavnost Narození Páně 

Podle římské tradice lze slavit v den Narození Páně mši třikrát. V noci, 
za svítání a ve dne. Tato praxe byla zaznamenána už za Řehoře Velikého. První 
mše na Hod Boží vánoční je nazývána mše „půlnoční“, nebo „andělská“, druhá 
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je za svítání nebo nazývána „pastýřská“ a třetí mše, která je sloužena je za dne 
„velká“ či „slavná“. Názvy těchto mší byly zavedeny podle biblických textů 
čtených při mši. 

Křesťané zpočátku vůbec neslavili narození Ježíše, nebyl pro to důvod, vždyť si 
nepřipomínali ani svoje vlastní narození. Pro ně bylo nejdůležitější slavení 
Ježíšova vzkříšení, tedy Velikonoce. Teprve později se začalo připomínat 
narození Ježíše v Římě, pak na Východě. A stanovení data bylo úplně 
prozaické. 25. prosince se slavil slunovrat, návrat boha slunce a křesťané 
využitím tohoto dne vytvořili jakýsi oslí můstek mezi tím, v co už lidé věřili, 
a tím, co jim chtěli oznámit: Ježíš je tím pravým sluncem, které přichází na zem 
a nám lidem nabízí světlo do životních temnot. Takže mají pravdu někteří 
kritikové, když tvrdí, že datum Vánoc není původem křesťanské, ale nemají ji, 
pokud tvrdí, že Vánoce nemají nic společného s křesťanstvím. 

Původně se dny v kalendáři nepočítaly od půlnoci do půlnoci, ale předchozí 
den skončil, když přestalo být světlo. Slunce zapadlo a tím začal druhý den. 
V liturgickém kalendáři církve tato praxe přetrvala dodnes. Proto Vánoce jsou 
sice až dvacátého pátého, ale začátek je už po setmění dne předchozího, tedy 
podle současného kalendáře čtyřiadvacátého večer. Mše z následujícího dne 
tak může být, jakmile se setmí. 

Půlnoční mše je vyvrcholením Štědrého večera, kterým končí advent a tedy 
i postní období. Proto je tradiční štědrovečerní večeře složena z postních jídel 
(za ty jsou považovány i ryby). Následující půlnoční mše nahradila noční vigilii, 
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což byl obřad, který předcházel všem významným křesťanským svátků. 
Půlnoční mše, jež je začátkem církevní oslavy narození Krista, je typická 
například zpíváním koled. Před půlnoční mší svatou je možné slavnostním 
způsobem zpívat ohlášení (elogia) slavnosti Narození Páně z Římského 
martyrologia: 

Když uplynuly nespočetné věky od stvoření světa, kdy na počátku stvořil Bůh 
nebe a zemi a člověka utvořil jako svůj obraz; 
když též přešla staletí od okamžiku, kdy Nejvyšší po potopě umístil duhu 
na nebesa jako znamení smlouvy a míru; 
v jednadvacátém století od odchodu Abraháma, našeho otce ve víře, 
z chaldejského Uru; 
ve třináctém století od vyjití Izraelského lidu z Egypta pod vedením Mojžíše; 
asi tisíc roků od pomazání Davida na krále; 
pětašedesátého týdne podle Danielova proroctví; 
v roce sto devadesáté čtvrté olympiády; 
sedm set padesát dva roků od založení města Říma; 
ve dvaačtyřicátém roce vlády císaře Oktaviána Augusta; 
když na celém světě panoval pokoj: 
Ježíš Kristus, věčný Bůh a Syn věčného Otce, toužící posvětit celý svět svým 
příchodem, počat z Ducha Svatého, 
když uplynulo devět měsíců od jeho početí, narodil se z Panny Marie v judském 
Betlémě a stal se člověkem. 
Narození našeho Pána Ježíše Krista podle těla! 

K těmto elogiím se připojuje krátké čtení z Písma a modlitby. Od pontifikátu 
sv. Jana Pavla II. v bazilice sv. Petra v Římě po modlitbě se čtením zpívá kantor 
elogium a následuje půlnoční mše svatá.  

Vánoce znamenají vylití světla Boží slávy do světa, takže vše je obnoveno, 
nachází svou plnost a jednotu a co bylo kdysi zbořeno je opět vystavěno. 
Světlo Vánoc, které přichází uprostřed nejdelší noci v roce, je proroctvím o jiné 
noci: „o které je psáno noc jako den se rozjasní a noc je mým světlem, 
ve všech mých temnostech“. Tehdy bude plnost, jednota a obnova dovršena. 

Jedním z velmi důležitých okamžiků eucharistické modlitby ve mši svaté jsou 
preface. Kromě toho, že jsou ryzí chválou Boha, vždy poetickým a hlubokým 
způsobem vypovídají o smyslu liturgické památky, doby, nebo slavnosti, 
kterou prožíváme. První preface o Narození Páně má původ v 5. století, byla 
založena na prefacích z nejstarší sbírky římských mešních textů, 
tzv. Veronského sakramentáře. 
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Neboť tvé Slovo se stalo člověkem, 

a skrze ně nám nově zazářilo tvé světlo 

a jako nikdy předtím zjevila se tvá sláva: 

Když vidíme tvého narozeného Syna, 

vidíme tebe, Bože neviditelný, 

a jsme uchváceni láskou k tobě. 

Když se radujeme, že Bůh se stal člověkem, lidství vstupuje do Boží slávy; když 
vyznáváme, že Bůh na sebe vzal smrtelné tělo, smrtelný život se stává 
nesmrtelným. Viditelným způsobem slavit Vánoce není nic jiného, než být 
uchváceni touto neviditelnou láskou. 

www.liturgie.cz 

.APOŠTOLÁT MODLITBY 
                 PROSINEC 2021 

celosvětová síť modlitby s papežem Františkem 

VŠEOBECNÝ ÚMYSL  

Katecheté 

Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho 
dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého. 
 
NÁRODNÍ ÚMYSL 

Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro velký Boží dar, 
ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko každému člověku. 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

3.12.   (pátek) památka svatého Františka Xaverského, kněze 

6.12.   (pondělí) památka svatého Mikuláše, biskupa 

7.12.   (úterý) památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve 

8.12.   (středa) slavnost Panny Marie,  

                                           počaté bez poskvrny prvotního hříchu                                                         

13.12.  (pondělí) památka svaté Lucie, panny a mučednice 

14.12.  (úterý) památka svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

25.12.  (sobota) slavnost Narození Páně 
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26.12.  (neděle) svátek Svaté rodiny – Ježíše, Marie a Josefa 

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

28. 12. (úterý) svátek svatých Mláďátek, mučedníků 

29. 12. (středa) svátek svatého Štěpána, jáhna a prvomučedníka 

31.12.  (pátek) památka svatého Silvestra I., papeže 

OZNÁMENÍ 
Chrámový sbor Václav vydává nové CD 

Za laskavé podpory Kolegiátní staroboleslavské kapituly, města Brandýsa 
nad Labem – Staré Boleslavi a všech štědrých dárců, vydává Chrámový sbor 
Václav v pořadí již třetí album s názvem VÁNOCE VE STARÉ BOLESLAVI. 
Po osmi letech od uvedení prvního alba s názvem – OHLÉDNUTÍ  a po pěti 
letech od uvedení druhého alba pod názvem MISSA LUX ET ORIGO Jiřího 
Strejce, a po téměř roční pěvecké pauze, tak vychází nové CD, tentokráte 
s vánoční tematikou. 

Kromě velmi dobře známých koled (např. Tichá noc, Narodil se Kristus Pán), 
zazní i ty méně známé, v českém, anglickém, latinském i španělském jazyce. 
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Samozřejmou součástí je varhanní i smyčcový doprovod, který v některých 
skladbách je obohacen i dechovými  a jinými nástroji. V novém albu zazní také 
3 varhanní skladby, taktéž s vánočními motivy, které jsou předneseny 
vynikajícími varhaníky MgA. Drahoslavem Gricem a MgA. Ondřejem Valentou.  

Při této příležitosti bychom vás všechny chtěli pozvat na náš vánoční koncert, 
který bude – dá-li Pán Bůh, 26.12.2021 v mariánském kostele od 16 hodin 
a kde naše CD „pokřtíme“. Přejeme všem našim milým farníkům, posluchačům 
a příznivcům, příjemnou vánoční atmosféru při poslechu nového vánočního 
alba, hodně Božího požehnání a pevné zdraví do nového roku 2022. 

Krásné vánoce, přátelé!  
Sbormistryně Marie Nohynková 
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POŘAD  VÁNOČNÍCH  BOHOSLUŽEB  
VE  STARÉ  BOLESLAVI  A.  D.  2021 

Pátek – 24. 12. 2021 – Štědrý večer  
bazilika Nanebevzetí Panny Marie  – Stará Boleslav           16.00 a 24.00  mše svatá  

Sobota – 25. 12. 2021 – slavnost Narození Páně  
bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                          9.00   mše svatá 

bazilika svatého Václava – Stará Boleslav                                       18.00   mše svatá 

Neděle – 26. 12. 2021 – svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Panny Marie a svatého Josefa 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                          9.00   mše svatá 

bazilika svatého Václava – Stará Boleslav                                       18.00   mše svatá 

Pondělí – 27. 12. 2021 –  svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                          9.00   mše svatá 

bazilika svatého Václava – Stará Boleslav                                       18.00   mše svatá 

Úterý – 28. 12. 2021 – svátek svatých Mláďátek, mučedníků  
bazilika svatého Václava – Stará Boleslav                                       18.00   mše svatá 

Středa – 29. 12. 2021 – svátek svatého jáhna Štěpána prvomučedníka 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                          9.00   mše svatá 

Čtvrtek – 30. 12. 2021 – šestý den v oktávu slavnosti Narození Páně     
bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                          9.00   mše svatá 

Pátek – 31. 12. 2021 – zakončení občanského roku 
bazilika svatého Václava – Stará Boleslav                                       16.00   mše svatá 

 

N O V Ý   R O K   A. D.   2022 
 
Sobota –1. 1. 2022 – 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   mše svatá 

bazilika svatého Václava – Stará Boleslav                                       18.00   mše svatá 

Neděle – 2. 1. 2022 – Slavnost Zjevení Páně 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                          9.00   mše svatá 

bazilika svatého Václava – Stará Boleslav                                       18.00   mše svatá 

Neděle – 9. 1. 2022 – Svátek Křtu Páně 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie – Stará Boleslav                          9.00   mše svatá 

bazilika svatého Václava – Stará Boleslav                                       18.00   mše svatá 
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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. 

Vánoční sbírka pro potřebné 

Ve dnech 17. a 18. prosince se od 9.00 do 17.00 hod. se uskuteční 
ve spolupráci se sestrami vincentkami sbírka pro ty, kteří by rádi oslavili 
vánoce jako my, ale nedostává se jim prostředků ani na skromnou oslavu. 
Do Informačního a kulturního centra  v Jungmannově ulici můžete přinést 
sladkosti, ovoce, vánočního cukroví, trvanlivé potraviny (balená šunka, sýr 
s pozdějším datem spotřeby atp.)  

Děkujeme! 

Modlitba růžence 

Společná modlitba růžence se koná každou neděli v 8.30 hodin v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie (před ranní mší svatou). 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

Den Hodina Místo 

Pondělí 9.00 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Úterý 18.00 
bazilika svatého Václava 
 - Stará Boleslav 

Středa 9.00 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Čtvrtek   

Pátek 18.00 
bazilika svatého Václava 
 - Stará Boleslav 

Sobota 9.00 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
 - Stará Boleslav 

Neděle 

9.00 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
- Stará Boleslav 

18.00 
bazilika svatého Václava 
- Stará Boleslav 

 


