
29. 6. od 18:00 Bezno – ukon čení roku sv. Pavla
11. - 25. 7.        Dívčí skautský tábor Mcely
8. - 15. 8.          Farní tábor Jitrava
3. - 5. 9.            Farní pou ť Křešov, Wroclaw, Čenstochová, Krakov
5. 9.                  Zahájení školního roku – mše sv. v p řírodě
27. 9.                Svatý otec v Brn ě

28. 9.                Svatý otec ve Staré Boleslavi

Nejbližší akce

Neděle

Bohoslužby – letní období ( platí od úterý 14. dubna 2009)

Neděle
8:30*** ranní chvály – laudy arcid ěkanský kostel
9:00 hlavní mše sv. farní arcid ěkanský kostel

10:30 dětská mše sv. arcid ěkanský kostel
15.00* mše svatá ve Vinci Vinec - kaple sv. Mikuláše
18:00 večerní mše sv. arcid ěkanský kostel

poté adorace*** arcid ěkanský kostel
*Mše svaté ve Vinci se konají pouze v období duben - říjen, vždy poslední 
neděle v měsíci.
*** mimo prázdniny
Pondělí až Pátek
18:00 * večerní mše svatá arcid ěkanský kostel

Pondělí, Středa a Pátek
7:30 ranní mše svatá kostel sv. Jana Nepomuckého

*Je-li první pátek v měsíci, koná se po večerní mši svaté adorace k 
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*Je-li první pátek v měsíci, koná se po večerní mši svaté adorace k 
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

Sobota
14:00 mše sv. pro vietnamskou menšinu kostel sv. Jana  N.
16:00 mše sv. s ned ělní platností v sídlišti D ům s  pečov. 

o prázdninách jen po ohlášení                    slu žbou                                                
18:00 večerní mše sv. s ned ělní platností kostel sv. Jana N.
19:00* mše sv. pro polskou menšinu kostel sv. Jana N.
*jednou za 14 dní, podle ohlášení

Půl hodiny před každou bohoslužbou je možnost přijmout svátost smí ření.
Společná modlitba sv. r ůžence - půl hodiny před večerní mší sv. (od 17:30).

číslo 2./IX. ročník Červen 2009

Milí farníci,
V tomto m ěsíci, m ěsíci červnu, kdy zvláštním zp ůsobem uctíváme milující
Nejsvětější srdce Ježíšovo, které bylo zran ěné z lásky k nám, aby jeho krev
smyla a zahladila všechny naše slabosti, h říchy a uzdravila naše rány,
prožíváme p řelomové období. Jednak brzy skon čí letošní školní rok, žáci a
studenti se už ur čitě nemůžou do čkat na blížící se prázdniny, pracující na
zaslouženou dovolenou . Ale také nám končí rok sv. apoštola Pavla, který vzaslouženou dovolenou . Ale také nám končí rok sv. apoštola Pavla, který v
našem farním obvodu zakon číme v sobotu 27. 6. od 16:00 hod. poutní mší
sv. v Bezn ě, kde je kostel zasv ěcen tomuto apoštolu národ ů. Zároveň sv.
otec Benedikt zahájí v tomto m ěsíci u p říležitostí 150. výro čí od úmrtí sv.
Jana Marie Vianneye, fará ře arského, rok kn ěží. Jsme tedy pozváni,
abychom více p řemýšleli a meditovali nad tajemstvím povolání k posvátné
služb ě Ježíšových u čedníků, svěřovali je do svých modliteb a prosili
Krista, Dobrého Pastý ře o nová duchovní povolání pro naši diecézi i pro
celou církev, aby bylo dostatek t ěch kdo budou ší řit radostné poselství
evangelia.
Přejeme Vám požehnané letní dny plné radosti a pokoje, prozá řené
sluncem a hojností Božího požehnání.

P. Józef a P. Radek 

Děti reprezentovaly naši farnost
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Děti reprezentovaly naši farnost

Náboženství - základy křesťanství nelze klasifikovat.
Změřte hloubku víry dítěte! Ale ono je tvor soutěživý. Rádo poměřuje své
schopnosti. Tak s dětmi dělám již mnoho let soutěž "Ano - Ne" Bylo by křivdou
nenapsat jejich pořadí za druhé pololetí škol. roku 2008/09 Tak z padesáti
možných bodů získaly: Jan Kolín 50 b., Kateřina Němečková 44 b., Lukáš
Němeček 44 b., Jan Němeček 38 b., Zuzana Vitverová 32 b. a Dan Vitver 32 b.
a všechny ještě s dalšími dětmi reprezentovaly naši farnost v sobotu 13. června
2009 na XIII. dětské pouti u Královny hor v Bozkově. Naše delegace čítala 15
dětí a 5 dospělých, z celkového počtu 36 dětí a 11 dospělých.
Jedno družstvo obsadilo 2. místo s jednobodovou ztrátou na družstvo dětí z
Mělníka, druhé družstvo obsadilo místo 5.

František Němeček 

o prázdninách jen po ohlášení                    slu žbou                                                



KOSTEL sv. Petra  a Pavla v BEZN Ě

Kostel byl postaven v r. 1750-1755 jako jednolodní barokní stavba s věží, krytá
nízkou mansardou. Na západním konci lodi se nacházejí dvě šneková
schodiště na věž a na kruchtu s dřevěnou balustrádou. Věž pochází z roku
1763 a její kopule má nezvyklý tvar kadidelnice. Zaklenutí stavby tvoří ploské
klenby t.zv. české placky, oblíbené v pozdním baroku, které se velmi dobře
hodí pro nástěnné malby. Bezenské fresky vymaloval Josef Hager z Prahy r.
1764 a v r. 1868 přemaloval Fr. Majšajdr ze Železného Brodu, čímž ztratily na
svém původním rázu. I přesto působí ještě mohutným dojmem. Freska na
střední klenbě lodi představuje nádhernou architekturu kopule s lucernou a
vyvolává dojem skutečné kopule, zdvíhající se do výše. Anděl v kopuli přináší
klíč od nebeského království. Na další fresce je Pán Ježíš, kráčející po hladině
jezera, a tonoucí sv. Petr. Třetí freska zobrazuje obrácení sv. Pavla a na čtvrtéjezera, a tonoucí sv. Petr. Třetí freska zobrazuje obrácení sv. Pavla a na čtvrté
ve věži nad kruchtou jsou hrající andělé. Freska v kněžišti znázorňuje alegorii
církve jako tvrz na skále, před ní klečí papež a má vedle sebe tiaru. Na
hlavním oltáři je v bohatém rokokovém rámu obraz patronů kostela sv. Petra a
Pavla, které dává zatknout římský setník. V pozadí stojí Pantheon. Nalevo v
lodi je kazatelna upravená podobně jako oltář na protější straně s barokní
sochou Piety. Oltář sv. Jana Nepomuckého zdobí na predele trojdílné reliéfy:
zpověď královny Žofie, vyslýchání králem Václavem IV. a svržení s mostu. Na
oltáři sv. Anny je znázorněno: narození, obětování a vyučování Panny Marie.
Uprostřed kostela je krypta panských rodin Bezenských a pod kůrem na zdi
jsou dva pískovcové náhrobky. Na nich jsou rytíři v plné zbroji, s mečem v
ruce, s přilbou a erbem rodu po stranách. Křížovou cestu vymaloval Josef
Bubák z Bělé. Byl to malíř kostelních obrazů, portrétů významných osobností
kraje, hradů, zámků a též i Ml. Boleslavi. Fara prozrazuje na první pohled, že
je téhož původu jako kostel. Byla vystavěna r.1765 nákladem Fr. Josefa hr.
Pachty. Ten vyzdobil Bezno kostelem, farou, zámkem a letohrádkem podle
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Pachty. Ten vyzdobil Bezno kostelem, farou, zámkem a letohrádkem podle
vlastního návrhu. Jejich okolí a park dal vyzdobit řadou barokních a
rokokových sochařských prací, tj. sochami světců a alegorií. Například před
farou jsou to sochy sv. Františka Xaverského, ležícího na skále pod stromy, a
sv. Jana Nepomuckého, jak vylévá vodu z mušle. Prastará tato osada -
původně Bzen - je historicky doložena již v 11. století. Kostel se jako farní
připomíná r. 1367. Po katolické reformaci byla zde fara obnovena r. 1650 a
faráři obstarávali na čas i kostel v Chotětově. V r. 1850 byl přeložen hřbitov od
kostela za městys. Na začátku 21. století byl pak zdejší kostel sv. Petra a
Pavla nákladně zrestaurován za přispění státu, obce a církve. Svou výraznou
podobu získala obec mezi r. 1724 a 1761, kdy náležela Pachtům z Rájova (od
Českého Krumlova). V r. 1880 přešel velkostatek (panství) koupí do majetku
Habsburků a po 1. světové válce připadl státu.

Jiří Král

Precizní příprava velikého svátku přinesla zasloužené ovoce. Generální vikář
nás vyzval k tomu, aby naše životy přinášely plody, abychom se stali těmi, kdo
pro Ježíše opravdu táhnou. Neměli bychom být stojícími lokomotivami, které
jen pasivně vypouštějí páru.
Po slavnostní bohoslužbě se vydal průvod do ulic města, trubači krásně hráli,
schola perfektně zpívala a družičky poctivě vytvářely květovaný běhoun. Díky
nové účinné aparatuře bylo při všech zastaveních výborně slyšet - Boží tělo
bylo všestranně vydařeným svátkem. Generální vikář vyjádřil obdiv krásně
připravené slavnosti - pochválil vzornou logistiku i management.
Pochvala generálního vikáře na závěr v kostele sv. Havla byla pěknou tečkou a
zároveň poděkováním všem, kteří se aktivně zúčastnili. Slova o dobře fungující
farnosti potěšila. Teď už zbývá jen dále táhnout pro Krista, jak jsme k tomu byli

Boží tělo – nepoušt ějme jenom páru  

farnosti potěšila. Teď už zbývá jen dále táhnout pro Krista, jak jsme k tomu byli
vyzváni. MM

Chotětov

Milí přátelé !
Nedávno jsem podnikl s naším otcem Josefem cestu do Chotětova, kde stojí
kostel, který nám byl "přifařen ". Musím říci, že za ta léta, co zde žiji, jsem už
zažil leccos, ale to, co jsem spatřil v Chotětově, se vymyká jakýmkoliv
představám.
Tak neuvěřitelně špinavý vnitřek kostela, zamořený vším možným
haraburdím. s hroutícím se stropem podepřeným lešením, skladiště špíny a
nepořádku, to jsem snad opravdu nikde nezažil.
Napadlo mne, že by bylo možná užitečné podniknout někdy dejme tomu
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Napadlo mne, že by bylo možná užitečné podniknout někdy dejme tomu
koncem května nebo začátkem června něco jako "farní výlet" se smetáky,
košťaty a několika krabičkami zápalek. Vyklidit nepořádek, zlikvidovat trosky
nepotřebného inventáře a i při nedostatku sil a financí dát interiéru této
svatyně trochu slušný vzhled, to by zase nebylo tak obtížné.
Prosím, přemýšlejme o tom. Jedno odpoledne by při trošce snahy stačilo.

J.T.

Farní web – www.farnost-mb.cz
Živá farní kronika – 256 fotografií A. Spišáka z Božího těla, Dětský den 
(včetně fotografií), První svaté přijímání (včetně fotogarfií) , Nedělní mše s 
dieburgskými farníky – tyto a mnohé další aktuality na známé webové adrese



ruko, která nás držíš, abychom neutonuli v bažině a špíně našich životů.
Nepřestávej nás volat. Nedej uhasit plamenné touze, která tě hledá. Svolávej
ty, kteří jdou před námi. Veď nás k jednotě. Ať jsme tvými skutečnými svědky.
Čistým zrcadlem, které nemá strach a neštítí se snížit se k lidské bídě a
ponížení. Vždyť to nejsme my, ale ty sám, který se skláníš, obvazuješ a myješ
rány nás všech.
Píseň o zrození
Být Tebou Ztrácet sebe V jednotě splynout V lásce V milování
Obraze zastřený Slepotou vlastního chtění Vykroč z rámoví
Více již netoužit Jen v lásce plout Tvář paprskům nastavit Tát
Tonout Nekonečným oceánem šumícím do spánků
Svítání Sladkosti tichých tónů V míru V rozkoši Tebou přetékat
Zahrado skvostná Rozkvétáš Košatíš Voníš
V korunách ptáci zpívají Píseň o zrození RedakceV korunách ptáci zpívají Píseň o zrození Redakce

Výroční farní rada 27.5. - s ú častí ve řejnosti
Veřejná část farní rady byla zahájena po mši svaté. Přišlo 5 diskutujících.
Farnosti byla prezentována činnost farní rady a hospodaření. P. Józef přiblížil
loňské a letošní rekonstrukce a opravy. Vloni bylo opraveno průčelí fary, věž
kostela v Horkách, část střechy ve Vinci. Letos jsme získali dotace z ministerstva
kultury na opravu průčelí kostela v Horkách (1 mil. Kč) a na dokončení opravy
šindelové střechy ve Vinci (500 tis. Kč). Oprava vnitřku kostela (včetně části
klenby) v Krnsku je dokončena, v plánu jsou dvě vitráže za 50000 Kč.
Přehled hlavních činností, které členové farní rady konali v rámci své působnosti:
Jiří Vosáhlo - organizace scholy, spolutvůrce liturgického programu, organizace

koncertů a Křesťanské akademie, prezentace na webu, biblické hodiny
Václav Novák - webmaster, technická podpora - např. el. vrátný na faře, optima-

lizace telekomunikačních nákladů, prezentace na webu, oblast mládeže
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lizace telekomunikačních nákladů, prezentace na webu, oblast mládeže
Jiří Král – příprava podkladů pro farní kroniku
Ivana Kolínová - mateřské centrum, dětský den, charita, dívčí oddíl skautek,

tříkrálová sbírka, ekumena
Josef Janeček – využití poslaneckých zkušeností při jednání s úřady
Vít Černý - farní ples, farní kalendář s dětskými kresbami, podpora dalších akcí
Zdeněk Šváb - dětská mše ve skalách, farní odpoledne ve Štěpánce, dětský

den, technická podpora - např. zabezpečovací zařízení, pronájem věží kostelů
Petr Brzobohatý - farní poutě 2008 (Jablonné, Svatá Hora), 2009 Jablonné
Václav Němeček - rekonstrukce lustru a další technická podpora
Ivo Mladenov - dětský den, farní tábor, farní odpoledne ve Štěpánce, občasník
Milan Mareš - biblické hodiny, prezentace na webu, občasník, spolupráce s

Dieburgem

Výrok o stromu a ovoci – tyto verše byly tématem poslední „předvolební“
biblické hodiny. Matouš 7,15-20: „Střezte se lživých proroků, kteří k vám
přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte.
Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává
dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést
špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který
nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich
ovoci.“
Žijeme v hierarchické církvi, je tedy zcela přirozené, že se papež vyjadřuje
jménem 1,115 miliardy katolíků, biskup jménem katolíků své diecéze a že
duchovní správce reprezentuje farníky ze své farnosti. Vyjádření pana
kardinála ze 3.6. bylo tedy zcela na místě, mluvil jménem 2,74 milionů obyvatel

Podle ovoce je poznáte

kardinála ze 3.6. bylo tedy zcela na místě, mluvil jménem 2,74 milionů obyvatel
této země - cituji: Při volbě je nutné dobře vážit koho volit. V poslední době se
řada stran a politiků v našem veřejném životě, při bourání vlády a při dalších
příležitostech projevila zcela nezodpovědně. Takové politiky nelze do
evropského parlamentu volit. To je nutné dobře rozmýšlet, jinak by to byla od
nás velká nezodpovědnost. Je třeba hledat mezi kandidáty takové, kteří jsou
zárukou, že budou zastávat duchovní a křesťanské hodnoty. Tedy určitě jít k
volbám a vybírat opravdu zodpovědně ...
Ať jsou proklamace sestřelovačů vlády jakékoliv, je zřejmé, že bezohledně, v
zájmu svých osobních ambicí, poškodili zájmy této země i Evropy. Na nic
jiného pan kardinál neupozornil. Pozice malých států v Evropě utrpěla, Evropa
navenek se stala nečitelnou - v Moskvě tomuto konání určitě zatleskali.
Neobhajuji zde dokonalost vlády, dělala chyby, ale politické vyřizování
vnitrostátních účtů mělo počkat do července. Nízká volební účast je smutnou
vizitkou pro zemi, kde byl ještě před dvaceti lety svobodný projev tvrdě trestán.
Náš otec biskup přesně označil dva nešťastné neúspěchy nás voličů: Za prvé,
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Náš otec biskup přesně označil dva nešťastné neúspěchy nás voličů: Za prvé,
že snad nestojíme o to, abychom se projevili jako svobodní lidé obdařeni od
Pána Boha právě také schopností volby. A za druhé, že většina z nás v poho-
dlnosti nebo alibisticky rezignuje na možnost ovlivnit věci veřejné. Křesťan je
však svým Mistrem vyzýván, aby se choval jinak – zodpovědně jako svobodná
lidská bytost – a aby se snažil pozitivně ovlivnit klima pozemského domova.
Volební účast v Belgii přesáhla 90%, v Itálii dosáhla 66,6% a v postko-
munistickém Bulharsku činila 38,9%. Česká účast 28,2% a boleslavská 27,3%
není radostným zjištěním. Začněme přemýšlet o optimální volbě do českého
parlamentu již nyní - podzimní volby nejsou daleko.

MM



Nějak mi to stále nedá…

Při čekání na svěcení velikonoční svíce na Bílou sobotu jsem zaslechl útržek
hovoru dvou věřících, kteří trpce litovali, jaká je to škoda, že už nemáme kostel
sv. Bonaventury na Karmeli. Notovali si, jaká je to ztráta a shodovali se v tom,
že by se s tím přece jen mělo ještě něco udělat.
Souhlasím s tím, že i mně je to líto. Strávil jsem tam na kůru u varhan mnoho
večerů a kdybych měl vypočítávat všechny aktivity, které jsem tam spolu s
panem Vítem, paní Mlejnkovou, panem inženýrem Uhlířem a dalšími vykonali,
asi by to bylo na menší román. Je to všechno pryč a už se to NIKDY nevrátí.
Příští generace už nebudou mít na co vzpomínat a co připomínat. Podle mého
skromného úsudku však z toho pro nás přece jen něco vyplývá. Totiž
povinnost, abychom se starali o to, co nám zbylo, a aby se naše generace
alespoň pokusila vytvořit také něco, co by po nás zůstalo. A není toho málo.alespoň pokusila vytvořit také něco, co by po nás zůstalo. A není toho málo.
Máme na starosti dva kostely v centru města. To nám zatím bohatě stačí.
Letos na podzim skončí funkční období parlamentu, který si dal za úkol vyřešit
církevní restituce. Nestalo se nic. Příští vláda bude rudo-oranžová, takže
příštích pět let se rovněž nic nezmění. Nebuďme naivní, církevní majetek v
této republice již NIKDY vrácen nebude. Z toho plyne, že o co se nepostaráme
teď, a co si nezaplatíme, to mít nebudeme.
Podle nedávného sčítání věřících jsou naše příspěvky do chrámové sbírky
více než skoupé. Při tom je jasné, že "vstupenka" na nedělní mši svatou by
měla být pro každého z nás nejméně 200 korun na osobu, děti, důchodcci a
vojsko polovic. Mělo by pro nás být samozřejmostí při významnějším svátku
přispět i nějakým tím darem navíc. O intencích nemluvě. Mělo by být
samozřejmostí pomyslet na naši farnost i při vypořádávání pozůstalostí a
dědických řízeních. Myslíte, že přeháním ? Obávám se, že nikoliv. Kostela na
Karmeli je arci´t škoda. Bylo to místo požehnané a promodlené až do základů.
Dnešní život města je však jinde a chybí i takové "maličkosti" , jako je prostor
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Dnešní život města je však jinde a chybí i takové "maličkosti" , jako je prostor
pro duchovní službu v mladoboleslavské nemocnici. Budova arciděkanství, ač
opravená, je svými dimenzemi nevyhovující. A téměř se bojím připomenout, že
sídliště Severní město , toto "město ve městě", by si zasloužilo samostatnou
duchovní správu s odpovídajícím zázemím. Dnešní doba je především dobou
zápasu o duši, nikoliv prioritního zápasu o budovy. Je naší povinností se podle
svých sil snažit o udržení a záchranu toho mála majetku, který naší farnosti
ještě zbyl. Ale ani ty dva kostely v centru města nám nebudou nic platné,
nebudou-li tam přicházet věřící lidé.
Svatého Bonaventuru bychom měli vytrvale prosit o přímluvu, pomoc a
ochranu.

Dr.Jan Toman

Máme v sobě svůj řád. Byl do nás vtisknut. Stvrzen pečetí. Ona pečeť je však
křehká, má podobu svobodné vůle, které se dostalo každému z nás. Svobodu
lze narušit nesvobodou. Ač to zní nesmyslně, právě v touze po svobodě začali
jsme se stávat otroky. Otroky svých představ a žádostí. Harmonii, která byla do
nás vložena již od prvopočátku , jsme se začali pomalu vzdalovat.
První kroky vzdalování se jsme možná ani nepociťovali. Protože řád, ve kterém
jsme žili, byl přijímán se samozřejmostí. Byl to řád celku. Namísto toho,
abychom tento řád v lásce stvořený dál zvelebovali, rozšiřovali a šířili, počali
jsme jej ničit.
Kdo první přišel s pochybností... V dokonalé zahradě, kde vše mělo své místo,
bují plevel! Kdo první přišel s jinakostí... Tím, jak byl trhán domnělý nepřítel,
počala praskat a pukat zem. Skrze nepatrné puklinky byly ničeny také ostatní
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počala praskat a pukat zem. Skrze nepatrné puklinky byly ničeny také ostatní
květiny kolem. Dokonalost počala zakoušet první trhliny skrze narušené
kořeny. Nevšímavost, lhostejnost, pýcha a netečnost byly ornou půdou
skázonosnému ničení.
V nitru člověka však dál zní hlas. Nepřestává volat. Nás, vzdálené. Melodie
míru, která vnáší harmonii do našich životů... Je pouhou vzpomínkou nebo
palčivou touhou, vrátit se tam, odkud jsme vyšli? Není naše cesta životem
vlastně návratem domů? K nám samým? K našim kořenům? Kde se neválčí a
nesoupeří, kde se lidé vzájemně vítají. Plni radosti ze shledání. Znovu si
podávají ruce, bez obav hledíce si do očí. Pevně se sevřou v objetí na důkaz
toho, jak moc si chyběli. Jak moc se cítili opuštění a neúplní. Jeden bez
druhého, bez třetího...
Vzácná chvíle vyprahlosti a opuštěnosti. Touho lidského nitra. Nepřestávej nás
volat, vnášet neklid do našich životů. Ať neustane člověk na své pouti domů. Ať
se nedá zlákat lacinými třpytivými šminky, které visí na každém plotě
opuštěného domu. Nebývá těžké po nich vztáhnout ruku. Jsou přímo na dosah.
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opuštěného domu. Nebývá těžké po nich vztáhnout ruku. Jsou přímo na dosah.
Lesknou se na slunci, dokážou člověka oslepit, přivést k opojné závrati. Nikdo
je nehlídá. Ti, kterým patřili, od nich dávno odešli.
Vše opustili a vydali se na cestu, za hlasem svého nitra. Za něčím, nač si

nelze sáhnout a ani podat věrohodné svědectví. Za hlasem, který je v každém
z nás. Trpělivě čeká u vlastního prahu a naslouchá. Kdy v touze a největším
možném tichu vyslovíme ono jediné slovo - své vlastní jméno. Nefalšované a
nezaměnitelné. Bylo už kdysi uchystáno právě pro nás. Vložil je tam ten, který
jako jediný nás dobře zná. Nemůžeme se mýlit. Toto je naší jedinou vstupní
jistotou. Své jméno můžeme zaslechnout každý. Je totiž pravdivé. Má sílu nás
vést.
Cesto bez konce. Vždy, když si myslíme, že jsme vlastníky, počneš se
vzdalovat. Domove, naplněný láskou otců a matek . Pevnosti řádu bezpodmí-
nečné lásky. Světlo tam, kde už si nevíme rady a bloudíme v opuštění. Podaná


