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V neděli 12. srpna proběhla ve Staré Boleslavi již tradiční Poutní slavnost Nanebevzetí Panny 

Marie a Slavnosti Palladia. Návštěvníci slavností se po procházce městem scházeli v Chrámu 

Nanebevzetí Panny Marie, kde od 10 hodin odsloužil Mons. Karel Herbst SDB, pomocný 

biskup pražský, hlavní poutní mši svatou. 

Mši hudbou a zpěvem doprovodil staroboleslavský chrámový sbor Václav. V průběhu 

svátečního dne pak probíhal doprovodný program, oblíbené komentované prohlídky kostelů 

Panny Marie a svatého Václava. Odpoledne pak chrámový sbor Václav uspořádal pro 

návštěvníky Staré Boleslavi Koncert z Ambitů kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Sbor, který díky úžasnému nasazení rodiny Šestákových tak trochu připomíná Klapzubovu 

jedenáctku, musel potěšit každého, kdo na koncert dorazil. Hezký pohled byl také na mladou 

generaci zpěvaček, muzikantů, ještě k tomu šikovných. Z budoucnosti spolkového života v 

našem městě tak nemusíme mít obavy. Sváteční neděle pak byla v 18 hodin zakončena druhou 

poutní mší. 

http://www.facebook.com/Noviny.Prostor
http://www.novinyprostor.cz/clanek/stara-boleslav-si-pripomina-tradici-marianskych-pouti


 

Vrchol poutní slavnosti tuto neděli 
Poutní slavnost ale pokračuje i v dalších dnech. Již 15. srpna, ve svátek Nanebevstoupení 

Panny Marie, proběhne od 9 hodin v mariánském kostele Slavnostní poutní mše svatá, kterou 

bude celebrovat Mons. doc. Ing. Aleš Opatrný Th.D. Vrcholem Poutní slavnosti se stane 

neděle 19. srpna. V chrámu Nanebevzetí Panny Marie proběhnou v průběhu dne dvě 

slavnostní mše. Tu první bude od 10 hodin celebrovat P. Mgr. Jan Fatka O.Carm. Mši pro 

širokou veřejnost hudebně doprovodí Collegium pražských trubačů v obsazení Jan Pohořalý, 

Miroslav Laštovka, Marek Huber - trubky, Lukáš Čermák, Aleš Vopelka - pozouny, Josef 

Prokop - varhany. V jejich podání uslyšíte efektní skladby Pavla Josefa Vejvanovského, M. 

A. Charpentiera a dalších slavných skladatelů. V 18 hodin pak proběhne poslední poutní mše. 

Slavnosti pořádá Římskokatolická farnost Stará Boleslav, Matice staroboleslavská za podpory 

Ministerstva kultury ČR. 

Fotografie ze Slavností Palladia najdete zde. 

Marek Huber, foto ZMST 

 

http://www.novinyprostor.cz/fotogalerie/album/156

