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Mučednictví nejen krvavé jako to staroboleslavské
Společenství Kristovy církve si od dob apoštolských nesmírně vážilo svědectví mučedníků. Tedy těch,
kdo ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Pána Ježíše Krista vyznávali nejen svými ústy a životními postoji, ale
pro Krista dokázali i trpět a přinést v oběť i svůj vlastní pozemský život. V čele tohoto nedohlédnutelného
zástupu mučedníků stojí prvomučedník svatý jáhen Štěpán, ukamenovaný několik let po založení církve
před jerusalémskými branami. K němu se potom v různých staletích a nejrůznějších národech přidávají
mnozí další. Připomeňme i náš český národ. Na samém úsvitu doložitelných českých národních dějin jsou
dva mučedníci. Svatá Ludmila, česká kněžna pokřtěna dle tradice svatým panonským arcibiskupem
Metodějem, zavražděná úkladnými vrahy na svém vdovském udělu na tetínském hradišti na pokyn své
snachy Drahomíry. Ještě před svou mučednickou smrtí dokázala vštípit křesťanské životní zásady
především svému nejstaršímu vnukovi Václavovi, pozdějšímu českému knížecímu panovníku a
staroboleslavskému mučedníku. Vlivu zbožné a moudré babičky svaté Ludmily nezůstal "ušetřen" ani
mladší knížecí syn Boleslav – budoucí staroboleslavský bratrovrah, který se nakonec vydal v šlepějích dvou
přemyslovských mučedníků Ludmily a Václava. Katalog světců
z rodu Přemyslovců se uzavírá svatou Anežkou Českou, pannou
a řeholnicí. Ta se vydala cestou skrytého, neviditelného mučednictví bez vnějšího prolití krve, ale s velkorysou připraveností
přinést Bohu v celoživotním zasvěcení jakoukoli celoživotní
oběť.
Snad nejúžasnějším příkladem tohoto nekrvavého mučednictví je svatá Terezie z Avily, panna, řeholnice a učitelka církve,
velká reformátorka karmelitánských řeholních společenství.
Tato velkolepá učitelka duchovního života napsala i mnoho
nádherné duchovní poesie, která patří ke skvostům španělské
literatury a její díla měla i nezanedbadelný vliv na stavbu
kostelů v barokní Praze. Její celoživotní duchovní nekrvavé
mučednictví je nádherným způsobem vyjádřeno v památníku,
ve kterém je umělecky zobrazen závěr pozemského života
svaté Terezie. Před svatou Teresií z Avily stojí Anděl – posel
Boží, který drží v ruce zlatý šíp. Ne proto, aby jím svatou Teresii
usmrtil, ale aby jí nádherným způsobem pozval k věčnému
společnému životu s věčným a nesmrtelným Bohem.
Libor Bulín, probošt
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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE LISTOPADU
DEN BIBLE - V NEDĚLI 13. LISTOPADU 2016 - PROGRAM
Před ranní farní mší svatou se od 8:15 budeme modlit biblický růženec. Další
část programu proběhne po večerní mši svaté (18:00) v bazilice svatého
Václava. Nejprve účastníky bude čekat tématická přednáška (19:00), po ní bude
následovat čtení vybraných biblických knih. Srdečně Vás zveme k hojné účasti!

Z liturgického kalendáře /s upřesněním pro vybrané dny/
1. 11. ... /úterý/ .........Slavnost Všech svatých, DOPORUČENÝ SVÁTEK
10:30 mše sv. v Charitním domově
18:00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
2. 11. ... /středa/ .......Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
8:00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
9:00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
10:30 mše sv. v Charitním domově
15:00 dušičková pobožnost na hřbitově
15:15 mše sv. v Charitním domově
18:00 mše sv. v bazilice svatého Václava
4. 11. ... /pátek/.........Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
6. 11. ... /neděle/ .......32. neděle v mezidobí
9. 11. ... /středa/ .......Svátek Posvěcení Lateránské baziliky
10. 11. ... /čtvrtek/ ......Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11. 11. ... /pátek/.........Památka sv. Martina, biskupa
12. 11. ..../sobota/ ...... Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13. 11. ..../neděle/....... 33. neděle v mezidobí, DEN BIBLE /viz shora/
17. 11. ..../čtvrtek/ ...... Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
20. 11. ..../neděle/....... Slavnost Ježíše Krista Krále
poslední neděle liturgického roku a den zakončení mimořádného
Svatého roku Milosrdenství, který při příležitosti 50 let po ukončení
2. vatikánského koncilu vyhlásil bullou Misericordiae Vultus papež
František. Při ranní mši svaté (v 9 hodin), které bude předsedat otec
biskup Mons. Karel Herbst, SDB, bude uzavřena Svatá brána
ve Staré Boleslavi (byla otevřena 27. prosince 2015)
21. 11. ..../pondělí/ ..... Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. 11. ..../úterý/ ......... Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
23. 11. ..../středa/ ....... Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka
24. 11. ..../čtvrtek/ ...... Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
25. 11. ..../pátek/ ........ Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
18:00 mše sv. v kryptě svatých Kosmy a Damiána v bazilice svatého Václava
27. 11. ..../neděle/....... 1. neděle adventní – začátek nového liturgického roku, ve kterém bude
pro nedělní čtení užíván cyklus A mešního lekcionáře; pro feriální mše svaté, tedy
liturgická slavení ve dnech v týdnu mimo neděle, na které nepřipadá ani liturgický svátek
ani vigilie, bude užíván 1. roční cyklus.
30. 11. ..../středa/ ....... Svátek sv. Ondřeje, apoštola
V době vydání tohoto listu nebyly známé žádné další termíny slavení mše svaté mimo obvyklého pořádku.
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Na slovíčko s panem proboštem...
V této rubrice bude pan probošt odpovídat na otázky, které na něj budou písemnou formou směřovány.
Prosíme, tyto dotazy vkládejte do schránky s označením „Svatováclavský zpravodaj“, která je v sakristii
baziliky Nanebevzetí Panny Marie, nebo je posílejte elektronicky na e-mail tohoto listu –
zpravodaj.stb@seznam.cz

Jak se naplňuje ono nekrvavé mučednictví naprosté vydanosti do Boží vůle a Božího vedení je možné
nádherně vysledovat v životě svaté Jany Františky, manželky, matky a řeholnice, spoluzakladatelky
řeholního společenství. Její životopis i duchovní prožitky nechť jsou pro nás inspirací: Boží pozvání
k časnému i věčnému společenství, byť někdy i v podobě duchovního mučednictví, brát velmi vážně a
vyprošovat si sílu k věrnému následování trpícího, ale i oslaveného Pána Ježíše Krista.
Jana Františka se narodila v roce 1572 v Dijonu jako dcera barona Frémyota,
předsedy burgundského parlamentu. Ve 20 letech se provdala za barona Kryštofa
de Chantal a během 9 let šťastného manželství s ním měla 6 dětí, z nichž 4 zůstaly
naživu. Její manžel přišel o život následkem nehody na honu. Těžkou situaci zvládla i
díky svému intenzivnímu duchovnímu životu. Když ve svých 32 letech uslyšela kázání
ženevského biskupa Františka Saleského, požádala jej o duchovní vedení a postupem
času mezi nimi vzniklo velice krásné přátelství.
Když vychovala své děti a postarala se o jejich zajištění, založila
v Annecy ve Francii v roce 1610 spolu se sv. Františkem Saleským
kongregaci sester Navštívení Panny Marie. Jejich původním posláním
bylo spojovat rozjímání se službou chudým a nemocným.
Zemřela 13. prosince 1641 v Moulins a v roce 1767 byla prohlášena
za svatou. Pohřbena byla v měděném sarkofágu v nové bazilice řádu
Navštívení Panny Marie v Annecy, vedle svatého Františka Saleského.
Jednoho dne pronesla svatá Jana následující ohnivé věty, okamžitě věrně zaznamenané: "Milované
dcery, většina našich svatých Otců a pilířů Církve nezemřela mučednickou smrtí. Proč? Co vy si o tom
myslíte?" A když všechny sestry postupně odpověděly, vyslovila se i jejich svatá matka: "Podle mého
názoru je to proto, že existuje ještě jiné mučednictví, zvané mučednictvím lásky; to nechává Bůh své
služebníky a služebnice žít, aby pracovali a trpěli pro jeho slávu, a oni se stávají mučedníky a vyznavači
zároveň." A hned dodala: "Vím, že tímto mučednictvím jsou zavázány všechny sestry Navštívení Panny
Marie; s pomocí Boží je ovšem opravdu podstoupí jen ty šťastné z nich, které si to vymodlí."
A když se jedna sestra tázala, v čem toto mučednictví spočívá, odpověděla: "Celým srdcem
přijměte Boží vůli a uvidíte. Boží láska je totiž meč, který proniká do nejskrytějších a nejtajnějších koutů
duše a odděluje nás od našeho vlastního já. Sama znám jednu duši, kterou láska odloučila ode všeho,
co měla nejraději, a to přinejmenším tak krutě, jako kdyby jí mučitelé máchnutím meče vyrazili duši
z těla."
Jistěže jsme všichni poznali, že se tato její slova týkala jí samé. Když se potom další sestra zeptala,
jak dlouho takovéto mučednictví trvá, řekla: "Od okamžiku, kdy jsme se bezvýhradně zasvětily Bohu,
až do konce života. Platí to ovšem jen o lidech velkodušných, kteří si nenechávají nic pro sebe a
zůstanou své lásce věrní. Těm, kdo jsou slabí a mají málo lásky a vytrvalosti, nehodlá náš Pán dopřát
mučednictví, ale nechává je jít životem cestou prostřednosti, jen aby se od něho neodvrátili. Nikdy
totiž neznásilňuje svobodu vůle."
Když nakonec sestry naléhaly otázkou, zdali se toto mučednictví může vyrovnat mučednictví
tělesnému, řekla: "Nezkoumejte rovnost, i když já si myslím, že jedno ve srovnání s druhým nezůstává
v ničem pozadu, protože silná jako smrt je láska a protože mučedníci lásky trpívají tisíckrát horšími
bolestmi, když si uchovávají život pro konání Boží vůle, než kdyby jej měli tisíckrát položit na svědectví
víry a věrnosti."
(z pamětí sepsaných řeholní sestrou, sekretářkou sv. Jany Františky)

4

KALEIDOSKOP – FOTOREPORTÁŽ

ANEB CO SE TAKÉ UDÁLO

V poslední době jsme v naší farnosti hned
dvakrát sdíleli tajemství víry s otcem
Janem Fatkou, O.Carm. Koncem září
přijel, aby slavil spolu s naším panem
proboštem mši svatou při vigilii slavnosti
svatých Kosmy a Damiána v kryptě
baziliky svatého Václava. Krátce nato, už
v neděli 2. října navštívil Starou Boleslav
podruhé. Tentokrát sloužil mši svatou
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Při této nedělní farní mši svaté zaznělo
hned několik písní v doprovodu nedávno založené hudební skupiny. Nejedná
se o nikterak uzavřenou „partu“, ale
o společenství zpěvaček, zpěváčků a
rozličných šikovných muzikantů všeho
druhu, kteří mezi sebe rádi přijmou
každého, kdo bude mít touhu přispět
svým dílem hudební složce mší svatých,
které budou ve Staré Boleslavi slaveny.
Zvláště půjde o bohoslužby zaměřené
na mládež a rodiny s dětmi.
V rámci 20. ročníku celostátní akce
Týden knihoven uspořádala ve středu
5. října Knihovna Eduarda Petišky
v Brandýse n. Lab. ve svých prostorách
neobyčejně zajímavou přednášku:
„Jezuité ve Staré Boleslavi“.
Přitažlivost tématu byla dána mj. i tím,
že přednášejícím byl osobně člen řádu
Tovaryšstva Ježíšova. Ti, kteří se akce
zúčastnili, dozajista nelitovali. Hluboké
znalosti, které přednášející Miroslav
Herold prokázal, když se opíral nejen
o podrobnou znalost současného
poznání obecných dějin, historie Staré
Boleslavi a jejího okolí, ale zvláště
přímo dobových pramenů, sděloval
velice přístupným a poutavým způsobem. Bez obtíží tak udržel pozornost posluchačů ještě déle, než
byl původně organizátory vymezený čas. Diskuse, která se rozvinula po zakončení přednášky,
naznačila, že by byl Miroslav Herold v našem městě – a jak bylo zřejmé, zvláště ve Staré Boleslavi –
vítaným hostem i kdykoliv v budoucnu. Snad neprozradíme příliš, když na tomto místě připustíme, že
– dá-li Bůh – přinejmenším na stránkách našeho listu se s otcem Heroldem setkáme.
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Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická,
jejíž členové jsou obecně v Čechách známí
pod prostým pojmenováním „Baráčníci“, je
společenskou organizací, jejíž kořeny sahají
do roku 1873. Přesněji řečeno: 7. listopadu
1873 vznikla společnost, jejiž název byl
„Svobodná obec baráčníků".
Podařilo se nám zjistit, že jméno Baráčníci je
odvozeno od názvu hostince, kde byl spolek
baráčníků ustanoven. Jednalo se o kolínský
hostinec U Šleitrů, kterému se lidově říkalo "Baráček" (dnes již neexistuje, stával v Kolíně v místech,
kde je nyní v ulici Politických vězňů dům č.p. 64). Znamená to tedy, že baráčníci nejsou společností,
jejíž členové by měli bezpodmínečně vlastnit jakýkoliv dům
nebo i sebemenší baráček, ale spíše sdružením lidí, kteří
mají kladný vztah k myšlence zrozené v "Baráčku", a to
udržovat staročeské zvyky a tradice a uchovávat původní
kroje Čech, Moravy a Slovenska. Baráčníci se také od svého
počátku starali o podporování vdov, sirotků, chudiny a tuto
činnost spojovali s vlastenectvím.
Jubilejní zemská výstava v Praze konaná roku 1891 se stala
inspirací pro zakládání dalších obcí. Po několika málo letech
vznikla „Veleobec českého baráčnictva v království
Českém“, všebaráčnické ústředí. Od té doby pak začaly
vznikat jednotlivé župy jako mezičlánek ústředí a
jednotlivých obcí na venkově. Pro nás určitě nemůže zůstat
zamlčeno, že první župa vznikla v Brandýse nad Labem.
Stalo se tak schválením jejích regulí Zemským úřadem
v Praze roku 1902.
K nejvýznamnějším symbolům baráčnické obce patří
prapor. Jeho řádné požehnání je pro spolek důležitým
aktem. Obec baráčníků Stará Boleslav prožila tuto slavnost
v sobotu 15. října 2016 v bazilice Nanebevzetí P. Marie.
Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle ustanovil papež
Pius XI. v roce 1926. V roce 2016 to tedy bylo již 90 let, co se věřící v katolických
farnostech světa v tento den společně modlí a finančně přispívají do světového
fondu solidarity, ze kterého jsou skrze Papežské misijní dílo šíření víry
podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech.
V naší farnosti jsme na misie pamatovali
hned dvakrát, a to 16. října a také v neděli
následující. Misijní sbírka konaná při bohoslužbách a tzv.
misijní koláč spolu s prodejem kalendářů, to vše mělo
jediný cíl: nashromáždit finanční obnos, kterým přispějeme
na podporu misií. S velkou radostí musíme konstatovat, že
díky neobyčejné velkorysosti a dobré vůli všech přítomných se
v souhrnu podařilo nashromáždit částu 13.557,- Kč. Všem
dárcům upřímně děkujeme! Stejně tak vřele děkujeme i všem
těm, kteří nezištně pomohli s přípravou misijního koláče –
v našem společenství máme opravdu vynikající pekařky :-)
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BÝT VŠÍM PRO VŠECHNY...
Mnozí ji potkáváme a někteří mohou mít dojem, že ji dobře znají. Pro jiné však je možná „jen“ jednou
z obětavých „modrých“ sestřiček vincentek, které neúnavně pečují o potřebné a o obyvatele zdejšího
Charitního domova. Zůstat u toho, to by však byl závěr unáhlený, předčasný, zjednodušený. V každém
člověku se přece ukrývá bohatství jedinečnosti kombinace Božích darů. Když se navzájem více poznáme,
máme šanci zahlédnout něco víc než povrchní zdání, můžeme vnímat, co Bůh vložil do srdcí a života těm,
s nimiž jsme se zatím třeba jen míjeli, a my sami si můžeme uvědomit, co nám třeba dosud na mysl
nepřišlo. V případě Jany Pavly, která si udělala čas a vyšla vstříc naší prosbě o krátký rozhovor,
doporučujeme pozornost zvláště dětem a jejich rodičům (nicméně zdaleka ne jen jim), kteří by měli
zbystřit: výuka náboženství není nuda, když naše katechetka umí nahlížet na svět z té lepší strany, výuku
dovedně prokládá hrami a když je čas, zahraje na kytaru a zazpívá...

Sestřičko, vzpomenete si na Váš první příjezd do Staré Boleslavi? Kdy to bylo a co
Vám z té doby nejvíce utkvělo v paměti?
Poprvé jsem přijela do Staré Boleslavi ještě v době noviciátu na tak zvanou stáž. To
bylo v roce 2012. Byla jsem tu jenom měsíc. Pamatuji si, že mne tehdy oslovila úžasná
atmosféra v komunitě sester i na oddělení v Charitním domově a také majestátnost
chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Takže když jsem sem – jako na své první
„působiště“ – jela podruhé (a to bylo 13. října 2013), moc jsem se těšila.
Vaše služba v Charitním domově je – odhaduji – poměrně značně náročná, ale zdaleka není vším,
čemu se věnujete. Překvapilo Vás někdy, co všechno se skrylo za oním „ANO“, když jste vyšla vstříc
svému povolání?
Musím říct, že nevycházím z úžasu a neustále mě to překvapuje, protože vnímám, že když se
odevzdám do rukou Božích, tak Bůh má pro mě připravené nekonečné množství „překvapení“ a
možností. On plní i ty nejtajnější sny a touhy. ;-)
Jaké úkoly jsou Vám v domově svěřeny, o co všechno se staráte?
Nevím, jestli se to dá konkrétně popsat, protože je hodně věcí, na kterých se podílíme společně jako
komunita. V Charitním domově pracuji na plný úvazek jako pracovník v sociálních službách. Je mi také
například svěřena péče o kapli v domově. Pracujeme i s chudšími rodinami, taky s bezdomovci,
v blízké budoucnosti pak budeme zapojeni do národní potravinové sbírky…
Mohla byste se s našimi čtenáři podělit o tajemství Vašeho povolání? Bylo těžké rozeznat Boží hlas,
který Vás zavolal? A jak jste se dopracovala k rozhodnutí vstoupit do Společnosti dcer křesťanské
lásky?
Pocházím z rodiny, kde je nás celkem
6 příbuzných v zasvěceném životě (4 sestry a 2
kněží), takže od malička jsem měla možnost
setkat se i s touto formou života, což mi určitě
pomohlo i při rozhodování. A tedy už
od dětství jsem o tom tak troška uvažovala. ;-)
Proč vincentky? Asi proto, že služba vincentek
je fakticky univerzální. Nejsou zaměřeny jenom
na jeden druh služby jako třeba jiné řády, ale
tady sloužíme jak dětem, tak rodinám, lidem
bez domova, starým lidem – prostě všem
potřeb-ným, zejména nejpotřebnějším. A to
mě na tom všem oslovuje – být vším pro všechny. ;-)
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Vyučujete v naší farnosti náboženství. Byla jste k této
službě někým oslovena, nebo jste v sobě cítila touhu
přibližovat takto lidi k Bohu a iniciativně jste se nabídla?
Liší se Vaše současné zkušenosti od Vaší původní
představy?
Řekla bych, že to vše tak pomalu zrálo. Samozřejmě bylo i
oslovení i moje osobní touha a iniciativa – bez toho bych
do toho asi nešla. ;-) Měla jsem z toho ze začátku obavy,
ovšem teď po dosavadních zkušenostech vůbec nelituji.
Myslím si, že praxe náboženské výchovy může přinášet
řadu podnětů a inspirací Vám samotné. Nastaly někdy
situace, kdy jste si řekla: „díky, že jsem do toho šla“,
nebo naopak „proč jen jsem se do toho pouštěla“?
Přiznávám, že nastaly obě situace, no samozřejmě bylo více těch, kdy jsem děkovala. Děti jsou moc
fajn a mám z nich obrovskou radost. Vážím si toho, že se můžeme společně setkávat a že je můžu
kousínek na jejich cestě doprovázet. Někdy vnímám, že já sama od nich více dostávám, než jim
odevzdávám.
V tomto školním roce je Vás možné potkat také ve staroboleslavské základní škole. Mohla byste
nám přiblížit, co vše tato práce zahrnuje?
Je to jenom krátkodobá výpomoc. Byli jsme osloveni paní ředitelkou základní školy ve Staré Boleslavi,
zda bychom jim nemohli pomoci ve věci osobního asistenta u jednoho žáka 1. třídy po dobu 2 měsíců.
Jednalo se celkem o čtyři hodiny 2 dny v týdnu. Zvážili jsme proto své možnosti a síly... a já si tak opět
zkouším prvňácké lavice. ;-)
Je Vás možno vídat jako zpěváčku chrámového
sboru, hrajete na kytaru, což se dobře uplatňuje
jak v životě Charitního domova, tak při slavení
mší svatých zaměřených zvláště pro rodiny
s dětmi. Vedle Brandýsa, kde se jedná –
můžeme říci – již o tradici, byla takto na začátku
října slavena mše sv. i ve Staré Boleslavi. Jaké
jsou Vaše postřehy z prvních krůčků
staroboleslavské mládežnické kytarové scholy?
Nenazvala bych to možná tak úplně scholou, aby
to neznělo nějak omezeně nebo uzavřeně – tedy
jenom pro někoho. Je to společenství otevřené
pro všechny, kteří si rádi zazpívají mládežnické
písničky a kteří by se chtěli připojit třeba i hraním
na nějaký hudební nástroj. Mám radost z toho,
že se tady začíná něco dělat i pro děti a mládež. Je to společné dílo farníků pro naši farnost.
Sestřičko Jano Pavlo, děkujeme Vám za rozhovor. Děkujeme Vám také za všechno, co pro naši
farnost (někdy i docela nenápadně, ale přesto vždy s láskou, pečlivě a svědomitě) konáte, a z celého
srdce Vám přejeme, abyste mohla dostatečně čerpat a žít z Pramene milosti, radosti a síly. Rádi
budeme v našich modlitbách pamatovat na Vás, Vaši komunitu a všechny ty, o které se staráte a
kterým se věnujete.
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CHRÁMOVÝ SBOR NA POUTI V POLSKÉM KRAKOVĚ
O víkendu 14. – 16. října jsme se, jako již
mnozí poutníci v tomto roce, který byl
vyhlášen Svatým rokem milosrdenství, vydali
do sousedního Polska. Navštívili jsme město
Wadowice, kde se roku 1920 narodil Karol
Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II. Naším
hlavním cílem byl však Krakov-Lagiewniki,
kde jsme v bazilice Božího milosrdenství
doprovodili odpolední mši svatou a poté
pozvali návštěvníky ještě na krátký koncert.
Počasí nám přálo, a tak jsme na tomto
poutním místě strávili krásný slunečný den,
podívali se k hrobu sestry Faustýny a uctili
památku Jana Pavla II. v chrámu zdobeném mozaikami, který zde byl na jeho počest vystavěn. Celý
den jsme zakončili procházkou nádhernými uličkami večerního Krakova.
Byl to překrásný duchovní zážitek.
Snad zdejší posluchače náš zpěv
potěšil stejně tak jako nás půvab
města Krakova a snad budeme mít
brzy znovu příležitost toto starobylé
místo navštívit.
V neděli ráno jsme ještě zazpívali
na mši svaté ve Wadowicích, rozloučili
se s P. Arturem, který za námi přijel
z dalekých Michalovců a celou poutí
nás doprovázel. Děkujeme.
Za Chrámový sbor VÁCLAV
Lenka Režová
Foto (obě): Veronika Janečková
BOHOSLUŽBY DOPROVÁZENÉ ZPĚVEM CHRÁMOVÉHO SBORU VÁCLAV V LISTOPADU

V sobotu 19. listopadu 2016 v 16 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
sloužena již IV. SVATOHUBERTSKÁ MŠE jako poděkování za zvěř a přírodu. Hlavním celebrantem této
slavnostní mše svaté bude Mons. Karel Herbst, světící biskup pražský. Spolu s ním budou
koncelebrovat R. D. Libor Bulín, probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, a
R. D. Pavel Porochnavec, církevní komtur Vojenského a špitálního Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Při této příležitosti zazní troubená a zpívaná Hubertská mše B dur od JUDr. Petra Vacka a Josefa
Selementa. Na hudebním průběhu se kromě Chrámového sboru Václav bude podílet Lovecké trio
JUDr. Petra Vacka a klub trubačů Zdeňka Kučery.
V průběhu ranní mše svaté první neděle adventní 27. listopadu zazní specifický český repertoár, který
nemá v ostatní evropské kultuře obdoby. V průběhu sestavy zpěvů se střídají chorální antifony
s menzurálními písněmi, které chorální repertoár komentují. Ve své době byl tento repertoár
prováděn tak, že chorály zpívala z kůru literátská bratrstva, při zpěvu písní se mohl připojovat lid.
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LITURGICKÉ SLAVENÍ –

POSVĚCENÍ PAPEŽSKÝCH BAZILIK

V mešních modlitbách o výročních slavnostech Posvěcení kostela se vždy poukazuje na bytostnou
spojitost mezi kostelem – chrámem zbudovaným z hmotných kamenů – a společenstvím Božího lidu,
který se v těchto prostorách schází a svou přítomností je naplňuje i přítomností Boží velebnosti.
Tak každá římskokatolická farnost rok co rok slaví výročí posvěcení svého vlastního kostela – tj. vlastně
takové narozeniny farního chrámu. Při této příležitosti je také samozřejmě vhodné vzpomenout
na faráře, kteří v tomto kostele působili. Ať ty minulé nebo i současného a modlit se za ně.
Dle hierarchického uspořádání církve a dle založení a vůle jejího Pána Ježíše Krista si následně
připomínáme výročí posvěcení diecézní katedrály. V naší pražské arcidecézi tedy katedrálu zasvěcenou
svatým Vítovi, Václavovi a Vojtěchovi na Pražském Hradě a modlíme se za našeho arcibiskupa
Dominika kardinála Duku.
V listopadu si připomínáme výročí posvěcení římských papežských pontifikálních bazilik, a to
Lateránské baziliky Krista (9. listopadu), která je současně zasvěcena svatému Janu Křtiteli a svatému
Janu, apoštolovi a evangelistovi, a společný svátek posvěcení římských bazilik svatého Petra
ve Vatikánu a svatého Pavla Za hradbami (18. listopadu). Čvrtou bazilikou je pak Panna Maria Větší –
v našem českém vnímání Panna Maria Sněžná. Svými modlitbami provázíme našeho Svatého Otce a
papeže Franiška.
Po bazilice svatého Petra je Lateránská bazilika nejdůležitějším
římskokatolickým kostelem na světě. Výraz „lateránská“ znamená, že
bazilika je součástí volného komplexu staveb: Svaté schody, kaple
Sacta Sanctorum, baptisterium a Lateránský palác, ve kterém sídlili
papežové od 4. do 14. století. Bazilika, která je nejstarším papežským
kostelem a nese titul „Matka a hlava všech kostelů Města (Říma) i
celého světa“, je jednou z mála křesťanských staveb, které dal císař
Konstantin postavit uvnitř římských hradeb. Byla posvěcena roku 324 papežem Silvestrem I., ale
vlastní den posvěcení není známý (nicméně už od 12. století se výročí slavilo 9. listopadu). Po požáru,
zemětřesení a drancování byla během staletí několikrát rekonstruována. Travertinová fasáda kostela
byla navržena roku 1735. Nahoře ji korunuje 15 soch vysokých asi 7 metrů, přičemž v centru stojí
socha Ježíše Krista, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty, okolo pak 6 soch učitelů církve.

Bazilika svatého Petra – kostel postavený nad hrobem svatého Petra –
je nevýznamnější římskokatolickou svatyní a největší křesťanskou
bazilikou. Chrám zde dal postavit už císař Konstantin, posvěcen byl
papežem Silvestrem I. roku 326. Když se papežové vrátili z Avignonu,
zjistili závažná poškození chrámu a ujali se rekonstrukce. Svatopetrská
bazilika byla přestavována od poloviny 15. století a v dnešní podobě
byla posvěcena 18. listopadu 1626.
I nad hrobem svatého Pavla dal císař Konstantin postavit ve 4. století
baziliku, kterou posvětil papež Siricius. 15. července 1853 vypukl
v bazilice požár, chrám byl téměř zcela zničen. Svatý otec rozhodl, že
místo zbudování nového kostela v modernějším slohu obnoví
baziliku v její původní kráse. Na její rekonstrukci tehdy přispěl
doslova celý svět, a tak mohla být svatyně znovu posvěcena
už 10. prosince 1854. Slavení památky posvěcení obou bazilik (tedy
vatikánské baziliky svatého Petra a baziliky svatého Pavla za hradbami) rozšířené na celou církev je
připomínkou významu těchto apoštolských knížat.
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DVOJSTRÁNKA PRO NAŠE NEJMLADŠÍ

(A MINISTRANTY)

JAKÝ JE VZTAH SVATÉHO KLIMENTA I. KE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIEC ÉZI?

K tomuto tématu se vyjádřil R. D. Ludvík Pfeifer, který nyní žije ve Staré
Boleslavi a v královéhradecké diecézi působil: „Nejstarším kostelem v Hradci
Králové je právě kostel sv. Klimenta. Tento světec nás spojuje se svatými
Cyrilem a Metodějem, protože právě oni přinesli jeho ostatky do našich krajin.
Zároveň nás svatý Kliment jako třetí nástupce svatého apoštola Petra spojuje
se Svatým otcem v Římě. Proto je svatý Kliment odedávna patronem
královéhradecké diecéze. Kostel svatého Klimenta má dnešní podobu z doby
barokní, stojí v těsném sousedství katedrály Svatého Ducha, která je daleko
větší. V době, kdy byl v Hradci Králové biskupem dnešní kardinál Dominik
Duka, arcibiskup pražský, zasadil se o to, aby památka svatého Klimenta byla
povýšená v královéhradecké diecézi na slavnost“.
I ve Staré Boleslavi je kostel zasvěcený svatému Klimentu, čeká nás liturgická slavnost. Světcova
osobnost je velmi zajímavá, bylo by dobré, abychom k němu získali konkrétní vztah: Úřad papeže
vykonával na sklonku 1. století, tedy v době, kdy ještě žil svatý apoštol Jan. Kliment prý ještě viděl a
na vlastní uši slyšel apoštoly. Napsal dopis do Korintu, který je nejstarším dokladem starokřesťanských
přímluv. Zemřel ve vyhnanství u Černého moře. Svatí Cyril a Metoděj nalezli jeho ostatky na Krymu,
získali je a přes Moravu je přenesli do Říma. – Věděli byste, proč je Klimentovým atributem kotva?

Jak znáte svatou Anežku Českou?

Ve škole světců měsíce listopadu:

1. Z jakého rodu Anežka pocházela?
a./ Slavníkovců
b./ Přemyslovců
c./ Piastovců

Bázeň a strach nedaly Církvi žádného
světce.
sv. Karel Boromejský

2. Poprvé byla zasnoubena ve věku?
a./ 3 let
b./ 13 let
c./ 23 let
3. Anežka se uchvácena františkánskou spiritualitou
rozhodla ke vstupu do řádu svaté Kláry. Usilovala o založení
prvního kláštera klarisek za Alpami (tj. severně od Alp). Byl
vysvěcen roku 1234. Kde se tento klášter nachází?
a./ v Českém Krumlově
b./ ve Znojmě
c./ v Praze
4. Anežka založila mužský řád, jediný svým původem český.
Který řád máme na mysli?
a./ Rytířský řád Křižovníků s červeným srdcem
b./ Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
c./ Řád křižovníků s červenou hvězdou v modrém poli
5. Za blahoslavenou byla Anežka Česká prohlášena v roce
1874. Kdy ale byla Anežka prohlášena papežem Janem
Pavlem II. za svatou?
a./ 1. listopadu 1989
b./ 12. listopadu 1989
c./ 17. listopadu 1989

Člověk se těší pravdivému pokoji a
svobodě, když je tělo podřízeno
duchu a duch Bohu.
sv. Lev Veliký
Láska je velká, když člověk koná
dobro a dává ze svého; ještě větší,
když posvěcuje sebe samého pro
dobro jiných; a největší, když umírá
pro bližního.
sv. Albert Veliký
Odpovědi na kvíz „Jak znáte svatou
Anežku Českou“ a na otázku týkající
se atributu sv. Klimenta, prosíme,
odesílejte elektronicky na e-mail
redakce ( zpravodaj.stb@seznam.cz )
nebo je odevzdávejte do schránky
(krabice) v sakristii staroboleslavské
baziliky Nanebevzetí Panny Marie
nejpozději do neděle 20. listopadu.
Určitě nezapomeňte uvést jméno, věk
a kontakt na Vás. Všichni úspěšní
řešitelé se mohou těšit na odměnu ;-)
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Jak postupovat při řešení biblických
sudoku? Stejně jako u každého jiného
sudoku je řešením úlohy zcela vyplněná
sudoku tabulka. V případě tohoto
sudoku však musíte dříve, než začnete
luštit, doplnit chybějící „startovací čísla“.
Tj. číslice, která jsou v běžném sudoku
v tabulce již zadaná. V naší tabulce je
v každém řádku jedno „startovací číslo“
nahrazeno hvězdičkou. Vaším úkolem je
tedy nejprve vyřešit biblickou úlohu a
chybějící čísla doplnit. Čísla získáte
správným seřazením níže uvedených
úryvků za sebe tak, jak jsou zapsána
v Evangeliu podle Lukáše. Jednotlivým
větám tedy přiřadíte čísla 1-9 podle
toho, jak jdou za sebou. Vyluštěným
číslem pak nahradíte hvězdičku v příslušném řádku. Příjemné luštění!

□ „Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce

Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“

B

□ Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy

velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.

□ Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“
D □ Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského
C

města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova;
jméno té panny bylo Maria.

E

□ „Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní

říkalo, že je neplodná.“

□ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“
G □ Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna
F

a dáš mu jméno Ježíš.“

□ „Neboť u Boha není nic nemožného.“
I □ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé
H

dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.“
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DOPORUČUJEME VAŠÍ POZORNOSTI !!!
Výuka náboženství ve školním roce 2016-2017 – úprava
Jak již bylo uvedeno, v aktuálním školním roce bude v naší farnosti vyučovat náboženství sestřička
Jana Pavla, dkl. Vzhledem k novým skutečnostem došlo k úpravě výuky. Ta bude probíhat každé úterý
v prostorách charitního domova, přičemž v čase od 15:00 do 15:45 se bude první skupina připravovat
na první svaté přijímání. Všechny ostatní děti se pak budou scházet v čase od 15:45 do 16:30. Bude-li
potřeba, prosím, kontaktujte sestru Janu Pavlu (mobil 773 672 937).

Národní potravinová sbírka
Projekt Národní potravinové sbírky (více informací naleznete na www.potravinypomahaji.cz) se snaží
rozvinout diskuzi a hledat řešení letitého problému, kdy na jedné straně část občanů trpí
nedostatkem jídla, a druhá skupina jím plýtvá. Podle kvalifikovaných odhadů žije v naší zemi
na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí! Národní sbírka potravin se
pravidelně koná v listopadu – letos proběhne 12. listopadu 2016 v prodejně TESCO v Brandýse n. L.
Najdou se mezi čtenáři tohoto listu ochotní lidé, kteří by se mohli a chtěli zapojit jako dobrovolníci?
Kontaktujte, prosím, sestry vincentky na telefonním čísle 775 117 061.

Akathistos
V pátek 25. listopadu, v den památky svaté Kateřiny Alexandrijské a s pohledem upřeným k začátku
adventu a tedy nového liturgického roku Vás srdečně zveme ke společnému prožití mariánské
modlitby křesťanského Východu. Modlitba bude následovat po večerní mši svaté v kryptě svatých
Kosmy a Damiána v bazilice svatého Václava.
Předběžné informace:
- rorátní mše svaté budou v adventu vždy ve čtvrtek od 6 hodin v kryptě svatých Kosmy a Damiána
v bazilice svatého Václava
- připravujeme farní ples – nenastane-li nic nenadálého, uskuteční se v pátek 3. února 2017.

Pořad pravidelných bohoslužeb ve Staré Boleslavi
den

neděle

pondělí, středa, sobota

čtvrtek
úterý, pátek

hodina

9:00
10:30
18:00
6:20
9:00
15:15
6:20
15:15
6:20
15:15
18:00

místo

bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Charitní domov
bazilika svatého Václava
Charitní domov
bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Charitní domov
Charitní domov
Charitní domov
Charitní domov
Charitní domov
bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Svatováclavský zpravodaj vydává Římskokatolická farnost Stará Boleslav. Kontakt: Lázeňská 61, 250 01 Stará Boleslav;
www.staraboleslav.com. Duchovní správce: R.D. Libor Bulín – farář a probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána
ve Staré Boleslavi; mobil: 602 542 847; e-mail: fara@staraboleslav.com.
Příští číslo Svatováclavského zpravodaje vyjde v neděli 27. listopadu 2016. Vaše postřehy, náměty, návrhy, komentáře,
příspěvky apod. můžete zasílat na adresu zpravodaj.stb@seznam.cz

