
 
 

Říjen – měsíc růžencové modlitby 
( 7. října – Panna Maria Růžencová ) 

O letošní svatováclavské staroboleslavské pouti jsme v naší bazilice svatého Václava uvítali 
sochu Panny Marie Fatimské a připomněli si fatimské poselství. Výzvu Panny Marie – Modlete se 
za obrácení hříšného světa! Modlete se růženec! Bůh, pokud se rozhodne jednat se svým 
stvořením dílem spravedlivě, nemusí nic zvláštního vymýšlet, jak hříšné lidstvo ztrestat. Stačí, že 
odtáhne svoji ochranitelskou otcovskou ruku a tím se otevřou stavidla lidské nesnášenlivosti, 
sobectví a nenávisti. A lidé se vlastně krutě ztrestají sami. Prostřednictvím Matky Boží, Panny 
Marie se lidem dostává důrazného varování a současně také výzvy: Vezměte do rukou růženec a 
modlete se! Růžencová modlitba přináší smíření, vzájemné odpuštění a odvrácení hrozících 
Božích spravedlivých trestů. Jak rád by se Bůh nad lidmi raději slitoval a odpouštěl, než trestal. 
O tom je přece jak lurdské, tak i fatimské poselství Panny Marie. A co ti, kterým bylo v jejich 

době toto poselství především určeno? Uvěřili, 
obrátili se, začali se modlit? Odpověď jednotlivých 
desetiletí nedávno uplynulého dvacátého století 
nezměrným utrpení milionů nevinných hovoří 
naprosto jasně: Ne! 

Jestliže se nám něco kolem nás nelíbí a nejsme 
s tím spokojeni, poučme se už jednou. Místo zžíravé 
kritiky a vzájemného osočování, proklínání a 
nenávidění vezměme do rukou růženec. Pokud 
možno nejen v říjnovém měsíci. V růžencové 
modlitbě nalezneme odpovědi na všechna naše 
bolestná a palčivá životní proč. A nejen to rozjímání 
nad naplněním dějin spásy lidstva, nalezme sílu 
k odpuštění a smíření. Možná pak přestaneme 
vnímat slova svatováclavské mešní modlitby 
o přemáhání zla dobrem jako těžkou, ale určitě 
možnou realitu našeho každodenního života. 
Nalezneme pokoj nejen pro sebe, ale vhodně jím 
prodchneme celé naše okolí. 

Libor Bulín, probošt
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OČEKÁVANÉ   UDÁLOSTI   MĚSÍCE    ŘÍJNA 
 

MISIJNÍ NEDĚLE 
...V NEDĚLI 22. ŘÍJNA bude bezprostředně po obvyklé ranní farní mši svaté 

navazovat „misijní koláč“. Srdečně všechny zveme k hojné účasti. 
Zároveň prosíme ochotné farníky, aby podle svých možností velkoryse napekli a 
zároveň byli odhodlaní nakupovat – vše ve prospěch a na podporu misijního díla. 
Za Vaši ochotu a obětavost předem děkujeme. 

Z liturgického kalendáře 
 1. 10.  ....../neděle/ ....... 26. neděle v mezidobí 

 2. 10.  ....../pondělí/ ..... Památka svatých andělů strážných 

 4. 10.  ....../středa/ ....... Památka sv. Františka z Assisi 

 6. 10.  ....../pátek/ ........ Památka sv. Bruna, kněze, PRVNÍ PÁTEK 

 7. 10.  ....../sobota/ ...... Památka Panny Marie Růžencové 

 8. 10.  ....../neděle/ ....... 27. neděle v mezidobí 

 9. 10.  ....../pondělí/ ..... Památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, 

     mučedníků 

   Památka sv. Jana Leonardiho, kněze 

 11. 10.  ....../středa/ ....... Památka sv. Jana XXIII., papeže 

 12. 10.  ....../čtvrtek/ ...... Památka sv. Radima, biskupa 

 14. 10.  /sobota/ Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka 

 15. 10.  ..... /neděle/ ...... 28. neděle v mezidobí 

 16. 10.  ..... /pondělí/ ..... Památka sv. Hedviky, řeholnice 

   Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny 

 17. 10.  ..... /úterý/......... Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

 18. 10.  ..... /středa/ ....... Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

 19. 10.  ..... /čtvrtek/ ...... Památka Sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků  

   Památka sv. Pavla od Kříže, kněze 

 21. 10.  ..... /sobota/ ...... Památka bl. Karla Rakouského 

 22. 10.  ..... /neděle/ ...... 29. neděle v mezidobí, DEN MODLITEB ZA MISIE 

 23. 10.  ..... /pondělí/ ..... Památka sv. Jana Kapistránského, kněze 

 24. 10.  ..... /úterý/......... Památka sv. Antonína Maria Klareta, biskupa 

 28. 10.  ..... /sobota/ ...... Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

 29. 10.  ..... /neděle/ ...... 30. neděle v mezidobí 

 31. 10.  ..... /úterý/......... Památka sv. Wolfganga, biskupa 

 1. 11.  ..... /středa/ ....... Slavnost Všech svatých, DOPORUČENÝ SVÁTEK 

 2. 11.  ..... /čtvrtek/ ...... Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

 3. 11.  ..... /pátek/ ........ Památka sv. Martina de Porres, řeholníka, PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

 4. 11.  ..... /sobota/ ...... Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 

 5. 11.  ..... /neděle/ ...... 31. neděle v mezidobí 

V době vydání tohoto listu nebyly známé žádné termíny slavení mše svaté mimo obvyklého pořádku. 
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Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných 

Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se 
dala možnost přispět k budování společného dobra. 

Národní úmysl: 

Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a 
nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG č. 288). 
 

 

NA SLOVÍČKO S  PANEM PROBOŠTEM...   

Slavení misijní neděle 
Dvakrát za rok se celá všeobecná 

církev po všem světě spojí ke společné 
modlitbě. A to v lednu, kdy slavíme 
neděli společných modliteb za 
jednotu křesťanů, a v říjnu, kdy 
prožíváme misijní neděli. Letos to 
bude 22. října. 

Zatímco za jednotu křesťanů se 
můžeme v podstatě jen modlit, a to 
pokud možno společně modlit, misijní 
neděle může být i o určité "hmotné 
aktivitě". Tedy shromažďování hmot-
ných prostředků pro misijní činnost 
církve. Duchovní podpora misií je 
samozřejmě prvořadá. Zavřené dveře 
nepokřtěných duší otevírá především 
milost Boží. Ale naše – třeba i 
nepatrná – hmotná podpora misií má 
také svou cenu. Pro misijní činnost 
církve, ale i pro nás darující, abychom 
se naučili i my v našem životě přijímat 
velká a nezasloužená Boží dobrodiní. 

Svou hmotnou podporu můžeme 
uskutečnit trojím způsobem: 

1/ účastí na nedělní sbírce ve prospěch misií 

2/ zakoupením misijního kalendáře nebo misijních zápalek – obojí můžeme někomu 
podarovat, tak jaksi misijně vstoupit i do jeho života 

3/ zakoupením misijního koláče. Ten musí samozřejmě dobrodinci nejdříve upéct, a 
pak teprve se může ve prospěch misií prodávat. 

Velmi prosím a vybízím: Zvolme sami sobě nejpřijatelnější formu misijní pomoci, ale 
neprožijme misijní neděli, jako by nebyla. Naši velkorysost jistě božsky odplatí Všemohoucí. 
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FOTOREPORTÁŽ Z UDÁLOSTÍ 27. A 28. ZÁŘÍ 2017  
 

Povznesení duše k Bohu aneb  Neobyčejné se stalo skutkem 
 

Rok se opět sešel s rokem a 
v samém závěru měsíce září jsme 
mohli prožít to, čím bývají v Praze 
a ve Staré Boleslavi tyto dny 
naplněny v posledních letech tra-
dičně, mohl by si někdo říci. 
Přijímat věci opakované a „zaběh-
nuté“ jako více či méně neo-
chvějně jisté a stabilní, může však 
být nebezpečným pokušením, 
které – mnohdy nenápadně a 
dočista bezbolestně – nejednoho 
ukolébá k letargii, k až přílišnému 

spoléhání se na skutečnosti a události, kterých je nám sice dáno být svědky, které ale vůbec 
nejsou samozřejmé. 

Jsme poutníci na cestě 
svého života: jeden spíše na 
začátku, další se třeba už blíží 
k cíli..., jedni jsou na vrcholu sil 
a doslova tvoří dějiny, jiní 
prožívají bezmoc, nepocho-
pení, nemoc nebo opuštěnost 
a hledají sílu, aby unesli, co je 
vlastní právě jen a pouze jim, 
co je nepředatelné a zcela 
osobní. Modelováni, snad i 
přetvářeni a proměněni tím 
vším, co jsme prožili, doputo-
vali jsme až ke Svatováclavským slavnostem 2017... Vše tentokrát začalo ve středu 27. září, 

kdy v čele s P. Jiřím Koníčkem Prahou 
prošlo Svatováclavské putování 
s Palladiem země České, přičemž 
účastníci procesí prosili za pokoj a 
požehnání zemi České a městu Praze. 
Organizátorem této poutě byly Hnutí 
obnovy duchovních tradic z.s. a 
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána 
ve Staré Boleslavi. Program byl podpo-
řen záštitou arcibiskupa pražského a 
primase českého Dominika kardinála 
Duky, OP, místopředsedy poslanecké 
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sněmovny parlamentu ČR Jana 
Bartoška a radního hlavního 
města Prahy Jana Wolfa. 

Ve 14 hodin odpoledne 
byla v kostele Všech svatých na 
Pražském hradě sloužena mše 
svatá ke cti svatého Václava a 
za pokoj a požehnání zemi 
České. Tím bylo symbolicky i 
fakticky zahájeno nejen toto 
procesí, ale i letošní připo-
mínka českého knížete a svět-
ce Václava, hlavního patrona 
Čech a Moravy a symbolu 
české státnosti. Odtud pak poutníci přešli do bývalého benediktinského kláštera svatého Jiří ve 

východní části komplexu 
Pražského hradu ke hrobu 
svaté Ludmily. Po požeh-
nání k putování se přítom-
ní odebrali ke skleněné 
mozaice Posledního sou-
du, tedy ke Zlaté bráně, 
jižnímu vstupu do chrámu 
svatého Víta, kde pro-
běhla modlitba za prezi-
denta České republiky. 
Následovalo zastavení ve 
Svatováclavské kapli hlav-
ního chrámu naší arcidie-
céze, kde všichni uctili 

svatého Václava a kde také procesí přijalo Palladium, ochranný obraz země České. Palladium 
pak provázelo poutníky 
po zbytek jejich cesty, 
která nejprve směřo-
vala Nerudovou ulicí na 
Malostranské náměstí. 
Další zastávka putují-
cích, tedy chvíle pro 
soustředěnou modlitbu 
a vyprošování Božího 
požehnání totiž byla 
v kapli Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR. 
Poutníci pak na své ces-
tě pokročili směrem ke 
Karlovu, kde se zastavili 
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u sochy sv. Jana Nepomuckého, 
generálního vikáře pražského arcibis-
kupa Jana z Jenštejna. Před branou 
kostela svatého Františka z Assisi, 
chrámu s přilehlým klášterem křižov-
níků s červenou hvězdou, který 
ohraničuje severní stranu Křižovnic-
kého náměstí, byla další z řady 
zastávek poutníků na Královské cestě. 
Před budovou úřadu Magistrátu 
hlavního město Prahy vzpomenuli 
přítomní na zastupitele a politiky, 
kteří spravují naše hlavní město. 

Následující zastávkou pak se 
stalo Staroměstské náměstí a 
posléze i chrám Panny Marie před 
Týnem, kde proběhlo uctívání 
milostného obrazu Panny Marie 
Rynecké. Tento obraz má pohnu-
tou historii. Jeho původ sahá do 
prvních let 15. století. K jeho 
historii před rokem 1648 však 
zatím bohužel chybí historické 
doklady. Je doloženo, že se před 
tímto obrazem modlili Pražané při 
obléhání Prahy Švédy v roce 1648. 
Obléhání tehdy trvalo celé tři 
měsíce a po jeho skončení, když byla Praha uchráněna, bylo hledáno místo, kam obraz vhodně 
umístit. Došlo k rozhodnutí postavit na paměť ubránění Prahy mariánský sloup se sochou 
Immaculaty – tedy Neposkvrněné Panny Marie – na vrcholu. Pražský mariánský sloup byl 
čtvrtý v Evropě (na okraj jen připomeňme: Řím 1614, Mnichov 1638, Vídeň 1645, Praha 1650). 
Byl postaven na místě, kde bylo roku 1631 saskými vojsky, která v té době obsadila Prahu, 
zneuctěno Staroboleslavské palladium. Obraz Panny Marie Rynecké, který se těšil nemalé 
úctě, byl umístěn v duté části spodní architektury mariánského sloupu. Ve své době bylo toto 
místo dokonce považováno za duchovní střed Evropy. Když na počátku listopadu roku 1918 
došlo ke zničení sloupu, byl naštěstí obraz zachráněn a jako Palladium města Prahy uložen do 

chrámu Panny Marie před 
Týnem. 

Obraťme však naši pozor-
nost zpět k poutníkům, kteří z 
náměstí Staroměstského přešli 
na náměstí Václavské. Tam totiž 
pod sochou svatého Václava 
procesí vyvrcholilo Svatovác-
lavským duchovním zastavením, 
při němž kardinál Dominik Duka 
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požehnal palladiem městu Praze a všemu lidu celé naší země. 

V té době již probíhaly poslední přípravy pro přesun relikvie svatého Václava – transport 
lebky knížete – do Staré Boleslavi. Na zvláštní obřad přípravy cesty navázal vlastní převoz, 
který se řídí specifickým protokolem a je doprovázený kolonou motocyklů hradní stráže 
jedoucích v nejtěsnější blízkosti vozu. V době, kdy končila večerní mše svatá v kryptě svatých 
Kosmy a Damiána staroboleslavské baziliky svatého Václava, byly již ostatky svatého knížete 

v průvodu přinášeny od bran-
dýského zámku k Václavovu 
mučedništi. S pietou a úctou, 
která přináleží panovníkovi a 
světci, byla relikvie ve Staré 
Boleslavi uvítána a vystavena na 
důstojné místo. 

Prostor byl naplněn 
posvátným tichem v čase sou-
středěné modlitby a rozjímání, 
ale i hudbou, která doprovázela 
slavnostní svatováclavský kon-
cert a nešpory. Soubor staré 
hudby Dyškanti pod vedením 

Martina Horyny při něm provedl duchovní 
hudbu doby Karla IV. Vznešenost 
slavnostního večera působivě dotvořilo i 
slovo mluvené, pro které bylo samozřejmě 
připraveno adekvátní místo, a to když 
shromáždění vzdávalo poctu duchovním, 
kteří se stali oběťmi 2. světové války, nebo 
když v rámci koncertu přednesl Josef Somr 
čtení z Legendy o svatém Václavu. 
Pamětníci let minulých tak mohli vzpo-
menout i na rok 2009, kdy zazněly svato-
václavské legendy v podání Josefa Somra 
při Národní svatováclavské pouti v před-
večer návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. 

Přestože se den pomalu uzavíral, 
atmosféra Staré Boleslavi byla naplněna 
žárem přítomnosti ostatků knížete Václava, 
světce, hlavního patrona českého národa. 
V těchto ostatcích, pozůstatcích fyzického 
těla člověka, jako by se nebe 
podivuhodným způsobem dotklo a setkalo 
se s naším světem – s životem, kterým 
naplňují své dny příslušníci národa a české 
země v současnosti. Ti, kteří měli oči, uši i 
mysl připravené, kteří měli tu milost, mohli 
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prostoupit daleko hlouběji než jen na okraj „dodržované“ tradice. A to byl přitom jen 
začátek... 

S novým dnem se 
brány poutního místa ote-
vřely dokořán – od brzké-
ho rána se Stará Boleslav 
stala útočištěm vlny pout-
níků, návštěvníků Národní 
svatováclavské pouti, kteří 
toužili očistit svou duši, 
obnovit a posílit víru a 
naplnit své nitro inspirací a 
novým odhodláním, aby 
to, že jsou křesťané, ne-
bylo jen prázdným slovem. 

Ještě bylo před roze-
dněním, když se již poutníci shromáždili poblíž ostatků světce, aby modlitbou a slavením mše 
svaté posvětili nový den. V jeho 
průběhu byli ještě obdarováni 
přítomností milostné sochy Panny 
Marie Fatimské, která v tom čase 
putovala po diecézích a poutních 
místech České republiky a 
směřovala ze Svaté Hory u Pří-
brami na Horu Matky Boží v Králí-
kách. 

Slavnostní poutní mši svatou 
ve společenství apoštolského nun-
cia v ČR J. Ex. Mons. Giuseppe 
Leanzy a biskupů Čech a Moravy 
sloužil jako hlavní celebrant Mons. František Václav Lobkowitz, biskup ostravsko-opavský, a 

svým slovem přítomné povzbu-
zoval jako kazatel arcibiskup 
pražský a primas český, J. Em. 
Dominik kardinál Duka. Po 
skončení této slavné mše svaté, 
které bylo přítomno mnoho 
putníků i vzácných hostů a která 
probíhala na staroboleslavském 
Mariánském náměstí, pokračo-
val duchovní program modlit-
bou Anděl Páně u sochy Panny 
Marie Fatimské, na kterou 
tamtéž navázala modlitba 
růžence Světla za jednotlivé 
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stavy a modlitba zasvěcení. Bazilika svatého Václava, kde byla fatimská mariánská socha 
k veřejné úctě umístěna, byla do posledního místečka naplněna zbožně se modlícím 
shromážděním mariánských ctitelů. Možnost sdílet svou víru v takovémto společenství byla 
jistě povzbuzením pro všechny přítomné. 

Organizovaný duchovní program pro poutníky během čtvrtečního odpoledne s pos-
tupem času pomalu ustával. Jen modlitba za národ u Palladia země české byla ostrovem 
společné modlitby. Po ní byl prostor vyhrazen zájemcům o poznání historie baziliky svatého 
Václava, a to v rámci prohlídky baziliky s výkladem. Krátce před 17. hodinou se všichni 
přítomní rozloučili s relikvií knížete Václava a Svatováclavský chrámový koncert souboru 
Dyškanti – tentokrát sestavený z hudby doby lucemburské (1310-1437), ale i repertoáru 
16. století, zvláště z doby Rudolfa II. – celý program uzavřel. 

Nezbývá než doufat, že stopa 
letošní Národní svatováclavské pouti 
v srdcích nás poutníků přetrvá co 
nejdéle, přes všechna úskalí, starosti a 
nezdary, které mohou být i těžké a 
které v nadcházejících dnech a měsí-
cích, dříve či později dozajista při-
jdou... Že se nestane vzpomínkou 
toliko na pravidelnou zářijovou 
„tradici“. Jistě, poklad víry máme 

v nádobě hliněné... Ovšem každý silný křesťanský duchovní prožitek má moc inspirovat, dává 
sílu překonávat zlo dobrem, naplňuje srdce radostí a vděčností, povzbuzuje ve věrnosti a 
odhodlání vytrvat, v důvěře v Boží milosrdenství ...až přijde náš čas a setkáme se tváří v tvář 
s naším Pánem a Bohem... Svatý Václave, nedej nám zahynouti! Panno Maria, oroduj za nás! 

Poutník, který si přál zůstat nejmenován 
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RŮŽENEC –  ŽIVÁ MODLITBA NEJEN V ŘÍJNU  
 

ŽIVÝ RŮŽENEC 
V NAŠÍ FARNOSTI 

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

paní M. Vopatová 4. světla 5. světla 1. bolestný 2. bolestný 

paní Ž. Mikulovská  5. světla 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 

paní Kotenová 1. bolestný 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 

paní Váňová 2. bolestný 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný 

paní V. Lomová 3. bolestný 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný 

paní B. Gurtlerová 4. bolestný 5. bolestný 1. slavný 2. slavný 

paní J. Lukášková 5. bolestný 1. slavný 2. slavný 3. slavný 

Nohynkovi M+M 1. slavný 2. slavný 3. slavný 4. slavný 

paní E. Špinarová 2. slavný 3. slavný 4. slavný 5. slavný 

paní J. Dubnová 3. slavný 4. slavný 5. slavný 1. radostný 

rodina Bajerova 4. slavný 5. slavný 1. radostný 2. radostný 

rodina Vopatova 5. slavný 1. radostný 2. radostný 3. radostný 

paní D. Kryzová 1. radostný 2. radostný 3. radostný 4. radostný 

paní Karabáčková 2. radostný 3. radostný 4. radostný 5.radostný 

paní E. Arnsteinová 3. radostný 4. radostný 5.radostný 1. světla 

paní H. Houštecká 4. radostný 5.radostný 1. světla 2. světla 

paní R. Linhartová 5.radostný 1. světla 2. světla 3. světla 

pan P. Bahník 1. světla 2. světla 3. světla 4. světla 

paní J. Kopecká 2. světla 3. světla 4. světla 5. světla 

rodina Tintěrova 3. světla 4. světla 5. světla 1. bolestný 
 

O MODLITBĚ RŮŽENCE  
(prof. Tomáš Špidlík SJ v knize Prameny světla) 
 

Jakási nechuť k růženci se objevuje v moderní době. Zdá se, že je to modlitba málo 
intelektuální, vyšlá z prostředí primitivního, kdy lidé neuměli číst žalmy. Unavuje svou 
jednotvárností. Jsme si dobře vědomi, že jsou to námitky oprávněné. A přece síla této 
modlitby je právě v tom, co se jí nejvíc vytýká: nedostatek intelektuálního prvku. Snad dělaly 
chybu i knihy, které se snažily tuto prostotu zakrýt jakýmisi umělými metodami a 
doporučovaly složité způsoby rozjímání o „tajemstvích“ při jednotlivých desátcích. Nesmíme 
zapomenout, že je růženec na prvním místě modlitba obyčejného lidu, našich matek, našich 
poutí, večerních modliteb. Také tam musíme hledat způsob, jak se naučit modlit růženec. Je 
přirozené, že se lidé intelektuální chtějí také modlit způsobem intelektuálním, mluvit k Bohu 
tak, jak normálně myslí. A přece právě oni jsou si vědomi, jak se jejich modlitba stává obtížnou 
pro neustálé roztržitosti a nedostatek soustředěnosti. Prostí lidé se modlí jinak. Nesoustřeďují 
se na jednu věc, ale vztahují všecko, co je napadne, k Bohu. Myslí na příbuzné, myslí na polní 
úrodu, myslí na zdraví. Ke všemu se hodí jeden Zdrávas. V růženci je jich dost, je jich padesát, 
a proto se na všechny a na všechno dostane. K takové modlitbě je ovšem potřeba prostoty. 
Kdo tu ztratil, nemůže se modlit růženec. Ale ztratil víc, než si myslí, protože prosté srdce má 
k Bohu nejblíže. 
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Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Chrámový sbor Václav, člen UPČS, 

uvádějí 

KONCERT NĚMECKÉHO SBORU 

EMMAUS-KANTOREI 
WILLICH Z DOLNÍHO PORÝNÍ 

SBORMISTR: KLAUS-PETER PFEIFER 
 

spoluúčinkuje: Chrámový sbor Václav, sb. Marie Nohynková 
 

Program: J. S. Bach, M. Praetorius, J. Walter, W. A. Mozart, C. Franck, 
A. Dvořák, C. Saint-Saëns, J. Rutter aj. 

 

Kaple zámku v Brandýse nad Labem, v sobotu 21. října 2017 od 18 hodin 
vstupné dobrovolné 

 

SPOLEČNÁ MODLITBA S  BIBLICKÝMI TEXTY  

Málokdo pochybuje o tom, že Písmo svaté patří k základní duchovní 
„výživě“ každého křesťana. Ale ruku na srdce – využíváme tento 
zdroj tak, jak bychom mohli?  

Pojďme společně objevovat, co nám Bůh ve svém Slově nabízí. Chtěli 
bychom se scházet k četbě Písma, přemýšlení a modlitbě nad ním 
pravidelně každé první pondělí v měsíci v jídelně Charitního domova 
od 19 hodin. Biblické texty budou vybírány v souladu s liturgickým 
obdobím. První setkání se uskuteční 6. listopadu 2017 na téma 
dušičkové: O životě pomíjivém a životě věčném. 

Máte-li zájem, přihlaste se telefonicky na čísle 602 266 586, nebo písemně e-mailem na 
adrese v.simik@centrum.cz, či osobně u Vládi Šimíka. Nebo prostě přijďte, těšíme se na vás! 

Vladimír Šimík 

MINISTRANTSKÁ  SETKÁNÍ  
V sobotu 14. října se uskuteční ministrantské setkání pro mladší kluky (cca 7-13 let) v Praze 4 – 
Nuslích. Zahájení v 9:30 v kostele. S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, 
oblečení a obuv na fotbálek na hřišti (umělý povrch), příspěvek 70,- Kč na oběd. Ukončení v 
16:00 před budovou fary. Kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají soutěže i 
tradiční fotbálek.  

20. - 21. října se uskuteční v Praze-Novém Městě setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). 
Program: zahájení v pátek mší svatou v kostele sv. Vojtěcha v 19.00. Dopoledne duchovní 
program, oběd, fotbálek uvnitř. S sebou: 200 Kč na jídlo, spacák, karimatku, oblečení na umělý 
povrch. Ukončení v sobotu večer. 
 

Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, benedikthudema@atlas.cz, tel: 724 209 774) 
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NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA SE BLÍŽÍ  
Milí farníci,  

také v tomto roce se bude v Tescu 
v Brandýse nad Labem konat Národní 
potravinová sbírka. Potraviny z této sbírky 
budeme před Vánoci rozdávat do rodin, 
které tuto pomoc potřebují. Proto se na 
Vás obracíme s prosbou o pomoc při této 
sbírce, která bude probíhat v sobotu 
11. listopadu 2017 od 8.00 do 20.00 
hodin. My, sestry, tam budeme přítomné 
po celou dobu, ale potřebujeme 
dobrovolníky, kteří budou s námi rozdávat 
letáčky a vybírat darované potraviny. 

 

Ti, kteří byste se chtěli zapojit do této aktivity pomoci potřebným, se můžete hlásit u sestry 
Veroniky: 775117061. 

Pán Bůh zaplať! 

FARNÍ SETKÁNÍ –  ANI ŘEKA NÁS NEROZDĚLÍ  
Milí farníci, 

přijměte pozvání na setkání farnosti 
brandýské a staroboleslavské 
 

KDY: 
V NEDĚLI 22. ŘÍJNA 2017 OD 15 HODIN 

 

KDE: 
FARA A FARNÍ ZAHRADA V BRANDÝSE N. L. 

 

PRO KOHO: 
malí, velcí, tlustí, tencí, 
od 0 do 110 let, 
rodiny i jednotlivci 

 

PROGRAM: 
představení loutkového divadla 

Sluníčko „Legenda česká“ 
informace o charitě 
možnost seznámit se a popovídat s přítomnými 
ohýnek 

 

CO S SEBOU: 
chuť být s ostatními, popovídat a naslouchat, 
něco dobrého k snědku (buřty a nápoje budou zajištěny!) 

mailto:zpravodaj.stb@seznam.cz

