Červen 2017
Občasník Římskokatolické farnosti
Kralupy nad Vltavou
Děkuji
Milé děti, nevím, zdali je to dnes tak jak za našich časů, ale my jsme na konci
školního roku museli vystát dlouhou řadu v prodejně, kde měli květiny, a když
se nám podařilo nějaký kvítek koupit, byli jsme docela rádi. Pak jsme ho dali
soudružce učitelce. Někdy se mi zdálo, že snad byly soudružky raději, když
dostaly bonboniéru, nebo i obyčejnou čokoládu. Ale to posuď Pán Bůh. Na
konci školního roku se prostě učitelům děkuje. Ale prosím vás, nezapomeňte
poděkovat těm, kdo vás do školy posílali. Těm, kteří vám dali život. Těm, kdo
vám připravovali svačinu a také těm, kdo vám předávali víru. Našim
katechetkám, či panu jáhnovi. Ano, děkuji Vám za celou farnost, děkuji
kostelníkům, ministrantům, varhaníkům a vůbec Vám všem, kdo jste mě
podporovali v tomto školním roce na duši, na těle i v kostele. Vám, Vám všem
patří chvála a dík a ostatní ať Pán doplní. Požehnané prázdniny, moji milí.
P. František Masařík
Milé děti,
k naší cestě za Pánem Ježíšem patří i období prázdnin a odpočinku. Přeji vám
tedy, abyste následující dva měsíce prožily ve zdraví, abyste načerpaly hodně
nových sil a aby vám náš nebeský Otec na všech cestách žehnal. Krásné
prázdniny vám všem přeje
jáhen Lukáš Okurka

Nepál 2017
Střípky z putování Barbory Kovářové
8.3. Začátek cesty - Káthmándú a první zklamání - trek kolem Katechenjungy
je těžko dostupný, není let do Suketaru (cena letenky 185 USD) Nákupy především čaj masala, černý s mlékem.
Červen 2017 – strana 1

Druhý den - nový cíl- Manaslu.trek - méně navštěvovaný, ale náročnější,
nejvyšší bod 5 125 m, výchozí 700 m. Cesta tam a zpět 270 km (14dní), denně
až 25 km, přechod do nejvyššího sedla 10 hodin....
10. 3. Výlet do Chandragiri - autobus- strašák všech turistů - špína, nával,
hrozné cesty, z konečné lanovkou, nahoře déšť, mlha, krásné pohledy na
velehory jen na vystavených fotografiích. Cesta zpět, tentokrát luxusním
autobusem, ale déšť, bláto, trek nejistý.
12. 3. Cesta opravdu začíná - Káthmandú- Sotikhola- taxík, pak autobus hrůza- polovinu sedačky okupuje Nepálec, cestující začínají používat plastové
pytlíky...A lidé stále přistupují. Beru na klín malou, asi 4 letou holčičku (její
maminka zvrací), pak pouštím sednout staříka, který se sotva drží na nohou...
Cesta trvala 9 hodin.... přestávka, jídlo a pokračování v cestě 2 hodiny.
13. 3. Sotikhola-Machhikola. Průvodce Asa je vzdělaný, hovoří anglicky,
zajímá se o život v Evropě - dovídáme se, že v Nepálu je nelegální
nemanželské dítě, homosexsualita a potrat (v batůžku nemá spacák, ale dvě
knihy). Má 4 sourozence, podporuje velkou rodinu.
Na polích, na stavbách, při drcení kamene pracují především ženy, babičky
pečují o děti. A muži? - ti jsou většinou za prací v Indii, Malajsii ...
Cesta je prašná, kamenitá, rozdupaná od oslích karavan; přechod přes závěsný
most, cestu zablokoval osel - stojí a stojí, D1 hadr … pokračování širokým
korytem řeky. Setkání se ženou s ostříhanými vlasy- to je znak každé
druhorozené dcery, která nastupuje do kláštera jako sestra a celý život žije
v celibátu. Ubytování ve vesnici, není elektřina, teplá voda, majiteli se nelíbí
plynový vařič ...
14. 3. Machhikala - Jager 1430 m. Ráno čaj, ovesná kaše, káva, výměna
sandálů za pohorky a dárek od Asy- banány. Ale také špatná zpráva- průsmyk
je uzavřený. A jedna dobrá - na cestě potkáváme horký pramen!
Asa vysvětluje, co znamená pozdrav NAMASTE. Vlastně to není pozdrav, ale
vyjádření úcty k druhému člověku. Přesný překlad je "Respektuji z celého
srdce tvou duši a zdravím tě". Doprovází to mírný předklon se sepjatýma
rukama. Pohled vpřed (ne zbožný úhel pohledu jaký má náš ... ).
Cesta nahoru, tam krásný výhled do údolí, následuje sestup a cesta korytem
řeky-prostě Summer highway - boříme se do písku, skáčeme po kamenech,
brodíme se. Cesta není značená, správnost směru se řídí podle čerstvosti
oslího trusu, nejprve se mu snažíte vyhnout, ale nakonec jdete hlava, nehlava,
nebo spíše lejno, nelejno.
15. 3. Oblast Ghorka - odtud pocházejí vojáci britské armády Ghurky corps,
kteří jsou velmi vážení pro své dovednosti v horách, statečnost a loajalitu.
Ghorka je také jedno z epicenter zemětřesení z roku 2014, při kterém bylo
všechno zničeno včetně cesty pro trekaře. Všechno je opravené, i když velmi
skromné.
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Dovídáme se, že průsmyk je stále neprostupný, ale také se nám otevírá první
pohled na zasněžené vrcholky. A zítra prý uvidíme Manaslu v celé kráse!
Cesta pokračuje nahoru, dolů, kolikrát ještě? V cíli cesty tohoto dne nás vítá
stupa (kaple), která stojí na začátku každé vesnice. Po stranách jsou mlýnky,
jejichž roztočením letí modlitba vzhůru. Do vesnice se většinou vchází
branou, nad níž jsou nataženy pětibarevné vlaječky - bílá znamená vodu, žlutá
světlo, modrá nebe, červená oheň, zelená zemi. Velká vlajka na vrcholu značí
Pegase, který rozpíná svá křídla a chrání lidi. Nepálci uctívají spíše živly než
konkrétní bohy.
16. 3. Deng-Namrung, 2666 m, 25 km. Cesta stále vzhůru, kolem domků je
vidět převážně hodně mladé ženy s dětmi. Všichni jsou špinaví, děti mají v
obličeji ošklivý exém. Cesta vede přes několik závěsných mostů, v zemi je
jich 10 000, a kolem domu s deskou s poděkováním našemu Člověku v tísni za
pomoc po zemětřesení, při kterém zahynulo přes 8 000 lidí.
17. 3. Namrung-Lho Gham, 3180 m.V noci pršelo, nahoře sněžilo...Cesta na
Manaslu (pomístní název je Mani Pátí - jako velká a malá, já ji říkám matka a
otec), po které jsme tolik toužili, bude asi nepřístupná. Shodli jsme se, že by
nám stačilo ji alespoň vidět!
18. 3. Lho Ghana.- Samagaon, 3530 m. První objednaná snídaně, krásné
počasí a cesta do vesnice s krásným výhledem na Manaslu. Konečně pocit, že
jsme v Himalájích!
19. 3. Samagon, 3530 m - Namrung 2660 m. Manasla konečně vykoukla,
fotíme a fotíme. Himaláje se s námi krásně loučí a my tu necháváme vlajku
naší Charity.
20. 3. Namrung 2666 m – Bihi 2130 m, 15 km.
21. 3. - 27. 3. Cesta zpět do Káthmándú, stejně zajímavá jako cesta vzhůru
(ale místa je málo) .
Proč to lidi táhne zrovna sem, do Himalájí …
- Touha navštívit nejvyšší pohoří na světě. Hory vždycky přitahují. Je to něco
monumentálního. Fotografie dokáže jen těžko tu krásu zachytit. Svého cíle
můžete dosáhnout jen s největší námahou. Je možné, že si sáhnete až na dno
svých sil ...
- Uvědomit si, co je v životě opravdu důležité a co ne. Toho, co k životu
potřebujeme, je opravdu málo. Tady nemají nic, ale mají čas. Tráví ho spolu
na poli, u stolu, při praní prádla …
- Být blíž k Bohu, ale tento důvod, čím víc o něm přemýšlím, tím víc mi
připadá jako hloupost. Bůh je všude. I v nás a nejvíce by si přál být v našich
srdcích. Žádné hory, ani ty nejvyšší, nám jeho blízkost nezajistí.
NAMASTE
Doplnění
Paní ředitelka Farní Charity putovala loni spolu se dvěma kamarádkami a
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nejmladší, 10 letou dcerkou Míšou do Santiaga de Compostela. Odolala mému
přemlouvání, aby nám cestu přiblížila, ale dala mi místo toho velký,
nezasloužený, dar, zápisník z jarní cesty do Himalájí. Pokusila jsem se vybrat
zajímavé okamžiky z této cesty, ale všechny zážitky, krásné i těžké situace,
nebylo možné vypsat. Pokud toužíte poznat vše, zkuste požádat paní
Kovářovou o celý deník …
S velkým poděkováním Věra Hašová
Pastorační a ekonomická rada, volená ve farnosti Kralupy nad Vltavou
dne 18. 6. 2017
1.) Olga Měkotová 45 hl., 2.) Alena Schneiderová 39 hl., 3.) Jakub Hrňák 38
hl., 4.) Lenka Mullerová a Barbora Kovářová obě 36 hl., 5.) Jiří Šimon 32 hl.,
6.) Jiří Vorel 29 hl., 7.) Magdaléna Čechlovská a Jaroslava Seifertová 28 hl.,
8.) Petr Brandýský 22 hl., 9.) Hana Bednáriková 21 hl., 10.) Tomáš Gago 19
hl., 11.) Jiří Laube a Martina Laubová 17 hl., 12.) Miroslava Jurenková 12 hl.,
13.) Lucie Drášilová 5 hlasů.
Mé jmenování do Ekonomické rady:

Členové pastorační rady:

1.) Olga Měkotová

1.) Lenka Müllerová

2.) Alena Schneiderová

2.) Barbora Kovářová

3.) Jakub Hrňák

3.) Jiří Šimon

4.) Jaroslava Seifertová

4.) Jiří Vorel

5.) Tomáš Gago

5.) Magdaléna Čechlovská
6.) Petr Brandýský
P. František Masařík

Bohoslužby o prázdninách-kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
Po dobu letních prázdnin budou slouženy mše svaté ve všední dny pouze ve
středu a v pátek, ve dnech 14.7., 19.7., 21.7., 23.8., 25.8. bude sloužena
bohoslužba slova
5. 7. 2017 - Slavnost sv. Cyrila Metoděje v 9:30 hod.
27. 7. 2017 - v 9:30
10. 8. 2017 - v 9:30
15. 8. 2017 - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v 17:30 hod.
17. 8. 2017 - v 9:30
29. 8. 2017 - Umučení sv. Jana Křtitele v 17:30 hod.
31. 8. 2017 – v 9:30
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