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ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ 
Adventní doba je jako jaro v přírodě, kdy se vše obnovuje, vše je svěží 
a zdravé. Tak v nás má advent také působit: obnovit nás a uzdravit, abychom 
byli schopni přijmout Krista, ať k nám přijde v jakékoli podobě.  

O Vánocích přichází jako malé dítě, maličké a bezmocné, odkázané na svou 
matku a na vše, co může mateřská láska dát.  

Učme se od Ježíše a Marie! Chceme-li opravdu, aby nás Bůh naplnil, pak se 
musíme vyprázdnit ode všeho, co tomu brání. (Matka Tereza) 

 



 - 2 -

Advent není především dobou pokání, ale hlavně oslavnou památkou vtělení 
a teprve na tomto základě také radostným očekáváním parusie (druhého 
Kristova příchodu). Toto očekávání by však nebylo pravdivé, kdyby nebylo 
spojeno s přípravou srdce, která vposledku ovlivní i celé vnější konání. 

Očekávání člověku umožňuje, aby zůstával neustále mladý a připravený vydat 
se na cestu nebo dokonce vzlétnout do oblak. Silou takového člověka je 
předtucha, že se blíží něco nového, že je to již za dveřmi a že to nesmíme 
propást. Očekávání velí očím, aby zpozorněly, a rukám, aby byly připraveny. 
Všechno je obráceno vstříc budoucnosti a srdce je naplněno vnitřní jistotou, 
že přichází úsvit, v němž konečně potkáme Jeho. A začne slavnost. 

Boží slovo doby adventní reaguje na očekávání a hledání člověka a jasně 
pojmenovává to, co člověk cítí ve svém srdci a ve své mysli, i když to nedokáže 
jasně vyjádřit; zve člověka, aby neochaboval ve svém očekávání, a zvěstuje 
mu, že se jeho očekávání naplňuje. Tento "mezičas", který nás dělí 
od příchodu Pána, je naplněn radostným rozechvěním, tak dobře známým 
snoubence z Písně písní: 

"Hlas mého miláčka! Právě přichází, běží po horách, skáče po pahorcích…  
Hle - už stojí u naší zdi…" (Pís 2,8-9). 

V adventu slavíme tajemství Kristova příchodu, které se dotýká našeho 
osobního života. Liturgie to opěvuje těmito slovy (z adventních prefací): 

- On přišel a stal se jedním z nás, splnil sliby dané praotcům a otevřel nám 
cestu k životu. 

-  On znovu přijde v záři své slávy a pozve nás k účasti na svém království. 

- On nyní přichází vstříc každému z nás v Božím slově a ve svátostech, 
abychom ho s vírou přijali. 

Angelo Scarano 

TEN, KTERÝ MÁ PŘIJÍT  
Po týdnech příprav se nám otevírá očekávaný vánoční čas. Mnoho lidí touží 
zvláště o těchto svátcích po klidu a míru. Píšeme si to ve vánočních přáních 
a pozdravech, které si (povětšinou prostřednictvím SMS) v tak ohromném 
množství vyměňujeme. A myslíme to jistě upřímně. Ale o kterých vánocích 
během dvou tisíciletí, kdy se slaví Kristovo narození, byl všude na zemi klid 
a mír? Ani moc nejmocnějších vládců, ani přání bezmocných ho nedokázaly 
na světě nastolit. Máme se tedy poddat skepsi nebo se v několika svátečních 
dnech poddat iluzi snu a na chvíli zapomenout na všechno hrozné? Myslím, 
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že nic z toho by nám nepomohlo. Podívejme se raději do vlastního nitra. 
To nemusí být únik ze světa, ale spíš cesta ke středu našeho života. 

K vánočnímu času se váže jeden životní příběh. V padesátých létech dvacátého 
století prožívala vánoce v naší zemi řada vynikajících lidí v komunistickém 
vězení. Mezi nimi také řeholník, redemptorista Otec Dominik Metod Trčka. 
A ten měl zřejmě i ve vězení radost a pokoj v srdci, když si o vánocích tiše 
prozpěvoval vánoční píseň. Dozorce, který ho slyšel, to považoval za zločin, 
jako všechno náboženství, a dal tohoto už starého muže potrestat umístěním 
do studené kobky. Tak ho vlastně odsoudil na smrt, protože mu bylo následně 
opakovaně odmítnuto lékařská ošetření. Smrt skutečně po několika málo 
měsících přišla. Bezmocný řeholník měl v nitru pokoj a radost, dozorce a jeho 
nadřízení měli moc, ale od lásky a pokoje byli zřejmě velmi daleko. Umučený 
řeholník byl svatořečen. Ti, kdo způsobili jeho smrt, nebyli odsouzen, jak to 
na světě mnohdy bývá. 

Ale vraťme se k našemu nitru. To může také radostí zpívat – a není k tomu 
třeba bezpodmínečně ani bohatství, ani dokonce vnější svoboda. Anebo může 
být nešťastné či zlé a své neštěstí a zlobu přenášet na druhé. A tak vraždit. 
Někdy jen velmi pomalu a nepozorovaně, ale účinně. Jindy nápadně a okázale, 
jako při teroristických útocích. 

Vánoce nás vybízejí, abychom byli milí, štědří, dělali druhým radost. To je jistě 
výborná věc. Ale vánoce mohou být přitom i cestou do našeho nitra. Co tam 
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najdeme? Jen starosti? Samý smutek či výčitky? Nebo jen vzpomínky na to, 
co bylo a už není? To všechno tam také může být. Ale snad tam najdeme 
i radost z toho, že vůbec žijeme. Ze jsme schopni překonat zlé věci, které nás 
v životě potkaly. Bez touhy po pomstě a bez zloby. A hlavně bychom tam měli 
najít stopy lásky druhých lidí, které nás natrvalo obohatily. Mnohý najde 
i stopy lásky nepojmenovatelné, ve které křesťan rozpoznává lásku Boží. 
Skutečné tajemství, o kterém je těžko mluvit, ale ze kterého můžeme žít. 

A tak se nám může stát bližším jednoduchý a přitom v mnohém 
nepochopitelný příběh Ježíšova narození. Ne jen v podobě figurek Betléma 
a ve zpěvu vánočních písní. Ale v našem vlastním životě. Když se nám spojí 
pravdivé vědomí o množství zla ve světě, ke kterému bohužel sami ledacos 
přidáváme, s tajemstvím hloubky našeho srdce, může se stát něco 
podivuhodného, co se podobá vyprávění o pastýřích v evangeliu. Ty obklíčilo 
Boží světlo a slyšeli slovo andělů: “Nebojte se!”, jak píše evangelium. Objevíme 
my sami něco podobného? Snad ano. Přejme si to navzájem. Potom 
si můžeme začít zpívat. Z hloubky nitra a svobodně. Nejen, že nám to nikdo 
nezakáže a že nás snad nepotrestá žádný dozorce, jako onoho řeholníka. 
Ale my sami zjistíme, že můžeme být ve svém nitru svobodni od zla, pomsty 
a strachu. A budeme slavit skutečné vánoce. 

Aleš Opatrný 

BIBLICKÉ INSPIRACE 



 - 5 -

 
Biblický text 
(z druhé neděle adventní) 

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm 
duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání 
a zbožnosti, naplní ho duch bázně před Hospodinem. Nebude soudit podle 
zdání, nebude rozhodovat podle doslechu, ale podle spravedlnosti bude soudit 
chudé a podle práva se bude rozhodovat pro ubohé v zemi. Zabije násilníka 
holí svých úst, usmrtí bezbožného dechem svých rtů. Spravedlnost bude 
rouchem jeho beder a věrnost bude pásem jeho boků. 

Vlk bude přebývat s beránkem, pardál si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče 
budou žrát pospolu a malé dítě je bude vodit. Kráva pást se bude s medvědicí, 
jejich mláďata spolu ulehnou, lev jako býk bude řezanku žvýkat. Kojenec 
si bude hrát nad dírou zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého 
hada. 
Nikdo nebude škodit ani pustošit na celé mé svaté hoře, protože země 
se naplní poznáním Hospodina, jako vody pokrývají moře. Tehdy se objeví 
kořen Jesse jako znamení národům; pohané ho budou hledat a jeho sídlo bude 
slavné.  

(Iz 11,1-10) 

Náměty k meditaci 

• Slova o spočinutí Ducha na výhonku (tj. na člověku) jsou ve Starém zákoně 
jedinečná. Tím je dáno, že prorok nemluví o běžném králi, o "pomazaném 
Páně", ale o jedinečné postavě. Zde jde spíš o vyjádření toho, že zaslíbený 
člověk - Mesiáš - bude zcela naplněn Duchem, než o pouhý popis toho, jaké 
dary Duch dává. 

• Harmonie v přírodě je sice také jedním z plodů vykoupení, ale tady jde spíš 
o obraz vztahů lidí mezi sebou: je nám zřejmé, že nastolení harmonie mezi 
lidmi je v našich poměrech a z našich sil právě tak málo pravděpodobné, 
jako přebývání vlka s beránkem apod., tedy tato harmonie je Božím darem.  

• Poznání Hospodina je předpokladem vší dobré budoucnosti, podkladem 
a podmínkou vytouženého pokoje - tato slova znějí do dnešní situace velmi 
ostře. Prorok příslib rozšiřuje na všechny národy a tak přináší zvěst 
o univerzalitě spásy. 

• Text vysvobozuje člověka ze zajetí beznaděje nebo ze zajetí minulosti, otvírá 
budoucnost. I když "ratolest z pahýlu Jesse" vyrazila už před dvěma tisíci 
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lety. Je to Ježíš, na němž spočinul Duch Hospodinův v plnosti, jak o tom 
mimo jiné svědčí texty evangelií o Ježíšově křtu v Jordánu. 

• I když zdaleka ještě nezavládl na zemi pokoj, který by odpovídal Izajášovu 
obrazu, to, o čem prorok mluví, se děje. Teď je Ježíš" plný Ducha Božího, 
a s ním i jeho „tělo“, to jest církev. Teď Ježíš rozsuzuje podle spravedlnosti, 
A tam, kde je skutečné poznání Hospodina, tam začíná harmonie.  

Už teď naplňuje poznání Hospodina zemi, a to v těch, kdo poznali Krista 
a přijali evangelium. Už teď nastává harmonie mezi těmi, kteří se s Bohem 
smířili, kteří žijí z jeho odpuštění, kteří se vydali v tomto životě Ježíšovou 
cestou. 

Pastorace.cz 

SVĚTEC MĚSÍCE 
František Xaverský (1506-1552) 

František se narodil do zámožné rodiny v baskické části království Navarra 
v severovýchodním Španělsku. Měl živou až ohnivou povahu, byl ambiciózní, 
nadprůměrné inteligence. 

Po studiích ve Španělsku odešel roku 1525 na univerzitu do Paříže. Bydlel 
společně s tichým studentem Petrem Faberem. Petr svou rozvážností častěji 
mírnil ostřejší projevy Františka. Na podzim 1529 přibyl k těmto dvěma starší, 
invalidní student, již zmiňovaný Ignác z Loyoly. S tímto novým spolubydlícím 
se František přátelil velmi pomalu, ale nakonec se sjednotili na ideálech 
směřujících k založení nového řádu. 

Stal se jedním ze sedmi prvních jezuitů, kteří se zasvětili Bohu a 15. srpna 1534 
složili na Montmartru sliby chudoby a čistoty. Kněžské svěcení přijal 24. června 
1537 v Benátkách a pak Ignáci pomáhal při sestavení prvních řádových 
konstitucí. 

Ignáce již začátkem roku 1540 požádal portugalský král Jan III. o vyslání jeho 
bratří do indických misií. František byl papežem Pavlem III. jmenován 
apoštolským nunciem na východě a pro tamní panovníky dostal čtyři 
doporučující dopisy. Z Lisabonu se spolu se dvěma spolubratry vydal 
na dlouhou  a nebezpečnou cestu 7. 4. 1541. Do cílové indické provincie Goa 
připluli po více než roce, 6. 5. 1542. 

Odtud psal Ignácovi do Říma: „Vytrvale jsem chodil po vesnicích a všechny 
dosud nepokřtěné děti jsem omýval posvátnou křestní vodou. Křtem jsem tak 
očistil ohromné množství dětí, které takřka nerozeznaly pravou ruku od levé. 
Ty děti mě však nenechaly ani pomodlit breviář, dokonce ani najíst a vyspat, 
dokud jsem je nenaučil nějakou modlitbu. A tu jsem pochopil, že právě oni jsou 
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Sousoší sv. Františka v japonské Kagošimě 

 

těmi, kterým patří nebeské království... Z mnoha lidí se v této oblasti nestanou 
křesťané jen proto, že prostě není, kdo by z nich křesťany udělal. A tak se mi 
často vtírá myšlenka, že bych měl obejít všechny akademické instituce po celé 
Evropě – a hlavně pařížskou univerzitu, a všude křičet jako smyslů zbavený, 
abych ty, v nichž je víc učenosti než lásky, vyburcoval voláním: Jak strašné je 
množství těch, kdo se vaší vinou nedostanou do nebe!“ 

Žil pak nějaký čas mezi obyva-
teli souostroví Moluk, odkud 
se v srpnu 1549 přeplavil 
k břehům Japonska, kde však 
narazil na nepochopení 
a k císaři nebyl pozván. 

Roku 1552 se proto rozhodl 
dostat se do Číny, aby i tam 
mohl misijně působit. Čína 
ovšem v té době pod přísnými 
tresty zakázala příjezd 
jakýchkoliv cizinců do země. 
František se ale nevzdal: 
portugalská loď ho vysadila 
na malém opuštěném ostrově 
Sancian (San Čoan) poblíž 
Kantonu. Zatímco čekal 
na čínskou džunku, jejíž 
majitel souhlasil, že ho tajně 
dopraví na čínské pobřeží, 
onemocněl a po čtrnácti 
dnech 3. prosince 1552 
zemřel. 

Tělo sv. Františka bylo později převezeno do Goa a tam uloženo v kostele Bom 
Jesus, kde je možno stříbrnou prosklenou rakev s tělem světce uctít. Zachovala 
se celá řada Františkových dopisů zasílaných z jeho misijních stanic do Evropy. 

Papež Pavel V. prohlásil Františka Xaverského roku 1619 za blahoslaveného 
a papež Řehoř XV. roku 1622 za svatého. Benedikt XIV. roku 1748 jmenoval 
ochranným patronem Indie, Pius X. ho v roce 1904 jmenoval patronem šíření 
víry a Pius XI. v roce 1927 patronem všech misií. Stal se tak patronem 
misionářů. Je také označován jako "apoštol Dálného východu". 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 
  Roráte, coeli, désuper… 

Adventem začíná liturgický rok. Tuto dobu prostupují dvě hlavní myšlenky. 
První se týká naší přípravy na slavný příchod Kristův na konci věků k soudu, 
druhá pojednává o vtělení Syna Božího. Při andělském zvěstování této události 
se dominantní osobou stává Panna Maria jako nastávající matka budoucího 
Spasitele. 

Mše ke cti Panny Marie se slavily nejen o jejích četných svátcích, ale mohly 
se sloužit často i mimo ně. Existovaly k tomu zvláštní mešní formuláře. 
Mariánský formulář adventní doby začínal slovy: Roráte, coeli, désuper… (Rosu 
dejte nebesa shůry). Podle tohoto začátku byl odvozen i název Roráty nebo 
rorámina.  

Roráty jsou komponovány 
způsobem nazývaným „tropo-
vání“. To znamená, že bylo 
použito některé melodie 
gregoriánského chorálu, které 
byl podložen nový český text. 
Celý takto nově vzniklý zpěv 
(např. Introitus, Kyrie, atd.) 
byl ještě na vhodných místech 
rozdělen a proložen písněmi. 
Došlo tak k vzniku jedineč-

ného útvaru, kdy chorální úseky navozují myšlenku, která je rozvíjena písněmi. 
Chorály pak vždy zpívala literátská bratrstva z kůru, při zpěvu písní se 
připojoval zpaměti i lid. 

Josefínské reformy a úpadek 

Při Josefínských reformách byla však r. 1783 literátská bratrstva zrušena. Tím 
upadala i tradice rorátů. V průběhu 19. a začátku 20. století vznikaly různé 
snahy o jejich obnovení, avšak většinou vedly k ještě větší deformaci textů 
i melodií. Poslední z těchto snah bylo vydání rorátů Dobroslavem Orlem 
v Českém kancionálu r. 1930, převzaté do současného Jednotného kancionálu. 
Orel se sice pokusil o obnovu rorátních melodií, avšak texty byly značně 
upraveny a roráty nešťastným způsobem zkráceny. 

Současnost 

Roráty, jak je známe dnes z jednotného kancionálu, však již nejsou roráty 
v pravém slova smyslu. Při jejich edici došlo ke krácení, přičemž byly 
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u jednotlivých částí vypuštěny buď chorály, nebo písně. Zanikl tak hlavní rys 
rorátů – dualismus chorál / píseň. Navíc byly přizpůsobeny jak texty, tak 
i melodie písní. 

O obnovu původních rorátů z 16. století se pokusila skupinka nadšenců, která 
iniciovala vznik publikace „Roráte“, (vyšla v Karmelitánském nakladatelství 
v roce 2003). Knížečka zahrnuje nedělní roráty zpracované podle 
královéhradeckého rukopisného rorátníku. V současnosti se diskutuje o tom, 
jak v obnovené liturgii zachovat tento poklad české církevní hudby. 

Ukázka z publikace „Roráte“ 

Píseň  Poslán jest od Boha anděl, jemužto jméno Gabriel, tak maje jméno od něho, 
vykládá se Síla jeho. I všed k ní ten silný anděl, kdežto drahou Pannu viděl, v tom městě 
přebývající, pozdravil jí touto řečí. 

Chorál  Kteráž to slyševši ta slova v své uši, bázlivě a vážně jako ctná panna o tom 
pozdravení jest myslila. Již anděl posilniv řek' by se nebála, ale to věděla, že milost 
nalezla jest u Boha, Stvořitele svého. 

Píseň  Radostné to Děťátko od věků žádáno, hned při počátku světa v ráji zaslibováno, 
má se v tobě vtěliti a z tebe naroditi, smutné obveseliti. Emanuel, Bůh s námi, veliký 
a Svatý, bydlící zde na zemi, skrz nějž ospravedlněni budou v něho věřící, všichni lidé 
kající, spasení žádající. 

Chorál  Anděl řeč dokonal, tehdy Maria, drahá Panna, poddá se pokorně řkouc: „Ať se 
to při mně stane podle slova od tebe zvěstovaného.“ Hned v svém čistém těle počne 
Panna Spasitele, kterýž nám rač dáti s tebou věčně přebývati v nebeské nevýmluvné 
radosti. 

www.liturgie.cz 

PROF. ROYT HOSTEM VE STARÉ BOLESLAVI 

Jan Royt (*20.4.1955) je náš 
přední historik umění, 
prorektor Univerzity Karlovy 
a člen Vědecké rady Národní 
galerie v Praze. Jeho jméno 
se těší velkému respektu 
i v zahraničních vědeckých 
kolegiích. Hlavními oblastmi 
jeho zájmu jsou křesťanská 
ikonografie  a středověké 
malířství. 

Mezi jeho stěžejní publikace 
patří především knihy Kristus 
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v křesťanské ikonografii, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Katedrála 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha a především rozsáhlá monografie Karel IV.- císař 
a český král (spoluautor Jiří Kuthan). 

Pan profesor má léta vřelý vztah ke Staré Boleslavi a zejména k bazilice 
sv. Václava. Proto nepřekvapí, že přijal pozvání P. Bulína a přednesl po ranní 
mši svaté v neděli 20. listopadu poutavý výklad historie a uměleckých pokladů 
tohoto chrámu.  

Mimo jiné také zmínil památku tzv. Pěti 
bratří mučedníků a jejich vztah ke Staré 
Boleslavi (více v článku Nový obraz pro náš 
kostel v tomto čísle). 

Po přednášce bylo také možné zakoupit 
brožuru Památky baziliky svatého Václava 
ve Staré Boleslavi, bohatě ilustrovanou 
fotografiemi Veroniky Janečkové, kterou 
vydala Kolegiátní kapitula sv. Kosmy 
a Damiána –  Informační a kulturní centrum 
Stará Boleslav za podpory Společnosti pro 
svatováclavská studia a spolku Svatá 
Ludmila.   

Jde o stručný, ale hutný a fundovaný úvod 
do historického rámce vlády svatého 
Václava, jeho mučednické smrti i zrodu 

svatováclavského kultu. Druhá část, nazvaná Průvodce komplexem, poutavě 
představuje umělecké artefakty chrámu a jejich historii. Autor publikace –
Prof. Royt – ji na závěr setkání všem zájemcům ochotně podepsal. 

Brožuru je možné zakoupit v Infocentru v Jungmannově ulici (za ambity 
kostela p. Marie). 

Vladimír Šimík 

NOVÝ OBRAZ PRO NÁŠ KOSTEL  

Je velmi pravděpodobné, že jste nikdy neslyšeli o Pětici svatých bratří 
mučedníků ani o souvislosti jejich památky se Starou Boleslaví. A málokdo také 
ví, že jsou českými patrony a jejich svátek se slaví 25. srpna. 

Kdo tedy byli tito světci a jaký odkaz nám zanechali? Víme toho vlastně velmi 
málo: Dva z nich, Benedikt a Jan byli  kněží italského původu, žáci 
sv. Romualda z jeho mnišské komunity u Ravenny. Na přání krále Boleslava 
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Chrabrého a císaře Oty III. přišli v roce 1001 do Polska, aby tam pokračovali 
v díle sv. Vojtěcha, který tam položil život pro hlásání evangelia mezi pohany.  

Usadili se v poustevně  západně  od  Poznaně a čekali, až dostanou 
z Říma pověření k misionářskému působení. Brzy se k nim připojili polští 
učedníci Matouš a Izák. Jejich komunitu ale přepadli lupiči a všechny, včetně 
kuchaře Kristina, zabili. Brzy dal jejich těla  Boleslav Chrabrý  přenést 
do katedrály v Hnězdně. Jejich přítel svatý Bruno Querfurtský o nich roku 1008 
sepsal legendu. 

Jejich ostatky přenesl roku 1039 spolu s tělem sv. Vojtěcha kníže Břetislav I. 
do Prahy. Odtamtud byla většina jejich ostatků přenesena do nově 
založeného kapitulního staroboleslavského kostela sv. Václava.  Od husitských 
válek je ovšem jejich hrob nezvěstný. 

V kapitulním pokladu ve Staré Boleslavi je uchován plenář (schránka 
na relikvie svatých v podobě desky) z 1. poloviny 14. století s ostatky čtyř z pěti 
bratří. Ostatky sv. Kristina v barokní relikviářové tumbě jsou uloženy 
v presbytáři katedrály v Olomouci. 

Kaple v závěru jižní boční lodi baziliky 
sv. Václava ve Staré Boleslavi nese 
podle tradice jejich zasvěcení.  A tak 
vznikla myšlenka právě na průčelí 
tohoto prostoru umístit votivní obraz 
pěti bratrů mučedníků. Žádný 
historický obraz z období jejich života 
nebo z období blízkého ovšem 
neexistuje. Později sice vznikly některé 
obrazy, ale jejich výpověď je čistě 
symbolická. I uvažovaný nový obraz 
pro baziliku sv. Václava bude mít 
nutně tentýž charakter. 

P. Bulín oslovil akademickou malířku 
a restaurátorku Janu Michálkovou, 
se kterou již v minulosti spolupracoval 

na projektu obnovy kostela   svatého Bartoloměje v Kolíně,  a požádal ji o 
návrh – skici nového obrazu. Po předložení návrhu, diskuzi přímo na místě 
budoucí instalace a konzultaci umělkyně s prof. Roytem, historikem umění, 
byla realizace díla schválena.  

Nový obraz by se měl na svém místě objevit začátkem roku 2023. 

Vladimír Šimík 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
3.12.    (sobota) památka svatého Františka Xaverského, kněze 

6.12.    (úterý) památka svatého Mikuláše, biskupa 

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

8.12.    (čtvrtek) slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 
 prvotního hříchu  

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

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

24.12.  (sobota) vigilie slavnosti Narození Páně 

25.12.  (neděle) slavnost Narození Páně 

26.12.  (pondělí) svátek svatého Štěpána, jáhna prvomučedníka 

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

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

30. 12. (pátek) svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

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

PROSTŘI MÍSTO U VÁNOČNÍHO STOLU 

Hnutí Mary´s Meals pomáhá už 
více než dvěma a čtvrt milionu 
dětí na celém světě. Poskytuje 
jim vydatné jídlo v místě jejich 
vzdělávání, aby se mohly lépe 
soustředit a hodně se toho 
naučily. To přináší naději příští 
generaci a doslova zachraňuje 
životy. Letos o Vánocích se 
můžete k hnutí připojit a prostřít 
jeden nebo i více virtuálních 
talířů u vašeho stolu za pouhých 
459 Kč. Tím zajistíte jídlo 
jednomu dítěti na celý školní rok. 
Stůl prostřete zakoupením 
tištěného nebo elektronického poukazu na https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-

poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/ 
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APOŠTOLÁT MODLITBY 
PROSINEC 2022 

celosvětová síť modlitby s papežem Františkem 

Úmysl papeže: Za organizace dobrovolníků 

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby 
ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby 
spolupráce na mezinárodní úrovni. 

Národní úmysl: Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb  
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali 
proniknout radostnou zvěstí.   

MODLITEBNÍ SETKÁVÁNÍ  
NAD PÍSMEM 

Srdečně vás zveme na další setkání ve Farním centru 
v Jungmannově ulici v úterý 13. prosince v 19 hod. 

Inspirací pro zamyšlení a modlitbu nám bude druhá část 
7. kapitoly Janova evangelia. 

Těšíme se na vás! 

Vladimír Šimík , tel: 602 266 586, v.simik@centrum.cz 

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 
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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. 

 


