Slavnost Božího těla 2018 v Mladé Boleslavi
V neděli 3. června od 9:00 proběhne u nás v Mladé Boleslavi opět tradiční oslava Božího
těla. Tato slavnost s přesným názvem Těla a krve Páně je specifická pro katolickou církev.
Slaví se, aby byla zdůrazněna reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha a jako člověka, neboť
dle nauky katolických a pravoslavných křesťanů je on přítomen v proměněné hostii (chlebu) a
v proměněném vínu. Tento svátek zavedl papež Urban IV. již v roce 1264. Jde o svátek
pohyblivý a slaví se vždy s odstupem pevného počtu týdnů po Velikonocích, a to ve čtvrtek
nebo v neděli.
V závěrečné části mše svaté v arciděkanském kostele Nanebevzetí P. Marie (asi v 10:00)
se koná procesí s hudbou, zpěváky, družičkami, nosiči korouhví, krojovanými baráčníky a
skauty. Kněz nese monstranci s hostií a průvod se zastavuje u jednotlivých vyzdobených
oltářů za zpěvu písní. Družičky - mladé slečny - jsou oblečeny v bílém a házejí plátky květin nejčastěji růže a pivoňky před kněze, který pod baldachýnem nese v monstranci Nejsvětější
svátost - (proměněnou velkou hostii). Kolem baldachýnu jdou ministranti se svícemi.
Slavnost probíhá tradičně se zastaveními u čtyřech oltářů. První oltář je ještě v
arciděkanském kostele. Průvod pak jde na Staroměstské náměstí ke sloupu P. Marie, kde je
druhý oltář. Pokračuje pak Železnou ulicí do kostela sv. Jana Nepomuckého na nám. Míru,
tam je třetí oltář. Odtud se jde po náměstí do parku sv. Havla a poslední oltář je v kostele sv.
Havla. U každého oltáře proběhne kromě písní čtení z evangelia podle jednotlivých
evangelistů. Následují vždy přímluvy, a to postupně za církev, za rodiny, za veřejné
záležitosti a na poděkování. Průvod je spojen se žehnáním městu a skončí díkuvzdáním (Te
Deum) a závěrečným požehnáním.
V průběhu celého procesí je lidový zpěv doprovázen Mladoboleslavským žesťovým
souborem a chrámová schola přednese u jednotlivých oltářů eucharistické antifony.
Tradice průvodů na veřejnosti byla narušena za totality v období tzv. reálného socialismu,
kdy křesťanským církvím byly trpěny pouze neveřejné aktivity odehrávající se za zdmi
kostelů. Zejména katolické církvi nebyla povolována veřejná vystoupení. Když k nim došlo
bez povolení, byla považována za „maření dozoru nad církvemi“ a stíhána jako porušení
zákona. Po roce 1989 se tradice průvodů při slavnosti Těla a krve Páně vrací. Omezením
některých pompézních prvků se církev snaží připomenout lidem Ježíšovu trvalou přítomnost
bez vyvolávání nežádoucích asociací s historickými projevy triumfalismu.
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