Březen 2019
Občasník Římskokatolické farnosti
Kralupy nad Vltavou

Pojďme dál …
Platí to v době postní, ale i v našem životě. Pokud člověk jde, pokud je
na cestě, potká jej Hospodin Hebrejů, tak jako kdysi Mojžíše s Áronem.
Proto se postavili před faraóna s dávkou odvahy a řekli: „ Potkal se s
námi Bůh Hebrejů……“ Pokud slovo Hebrej je od slova ten kdo je na
cestě, je to výzva neusadit se. Kdo se usadí, zpohodlní a útrapy cesty
nechce snášet. Ale pak nemůže vidět ani mocné skutky Hospodinovy, ani
jeho milosrdnou lásku, kterou zahrnuje ty, kdo mu důvěřují. Protože ne
všichni Židé odešli z Egypta a kolik se jich chtělo znovu a znovu do
otroctví vrátit ...
Jsme tedy na cestě, a proto se ve víře povzbuzujme. Tak, jako v
minulých létech bude o 3., 4., 5. postní, a Květné neděli možnost
pomodlit se na faře bolestný růženec. Po něm bude rozjímání a
možnost svátosti smíření. Začneme jako obvykle v 16:30. 24. 3. bude
program vést administrátor farnosti Mgr. František Masařík, 31. 3.
Mgr. Kamil Vrzal, farář z Odolena Vody, 7. 4. pan jáhen Ondřej a
na Květnou neděli 14. 4. Dr. Ondřej Salvet, farář z Koloděj. Prosím,
využijte této možnosti posilnění se na cestě nejen k velikonočnímu
slavení Svátku naší spásy, ale i posily do těch nejobyčejnějších
všedních dnů.
K svátosti smíření bude možné přistoupit jako obvykle před každou mší
svatou ve všedních dnech, případně po mši svaté, nebo na faře po
domluvě. Protože letos nemám pana kaplana, nenechávejte si svátost
smíření na neděli před mší. Někdy se stane, že při nejlepší vůli nepřijedu
z Velvar načas a jsem rád, že alespoň mši svatou začneme v řádném čase.
Prosím, využijte raději možnost odpolední zpovědi v neděli v době
odpoledního rozjímání na faře.
František Masařík, kněz
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Sestry a bratři,
chystáme se na slavení Velikonoc, na slavení tajemství naší spásy.
Kristus svým životem, svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním nám zjevil
Otce a daroval nám Ducha svatého. „Ačkoli má božskou přirozenost, nic
nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk,
ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2, 6-8).
Takže cesta k jeho oslavení a k naší spáse byla jeho celoživotní
sebezříkání. Avšak toto zříkání sebe není sebezničení, ale úplné
sebedarování Otci i nám.
Toto slavíme a účastníme se toho při mši svaté. Kristus nám dává své
tělo a svou krev, aby nás posílil a proměnil ke své podobě, abychom
skrze něho a s ním se také darovali Otci. Darovat se Otci můžeme jedině,
pokud nejprve přijmeme jeho Dar – Ducha svatého.
Abychom plně přijali Ducha svatého, je nutné zbavovat vlastní srdce
všeho nepořádku, všech špatných tužeb a všeho pyšného smýšlení. To
však máme dělat stále, aby v nás stále Duch svatý přebýval. On je již teď
s námi a pomáhá nám. Nezanedbávejme jeho pomoc. Usilujme v této
vzácné době, kterou je doba postní, se Duchu stále více otevírat. Pak se
naše sebezřeknutí stane opravdovovým sebedarováním Bohu Otci i lidem
skrze Krista v Duchu svatém. Ať to pak můžeme slavit ve spojení s
Kristovým vítězstvím o Velikonocích a jednou i v nebi.
Ondřej Kapasný, jáhen

Návštěva kardinála Dominika Duky ve Velvarech
Na první neděli postní zavítal do kostela sv. Kateřiny Alexandrijské ve
Velvarech pan kardinál Dominik Duka. Odsloužil mši svatou,
koncelebroval mu otec František a asistoval jáhen Ondřej. Dále byli
přítomni i ministranti jak z naší kralupské farnosti, tak také dva hostující
až z Českých Budějovic.
Po mši jsme se s panem kardinálem odebrali na radnici, kde bylo
přichystáno příjemné pohoštění. Pan starosta přivítal pana kardinála a
představil mu město a některé projekty, které souvisejí s opravou kostelů
a mariánského sloupu na náměstí ve Velvarech.
Pan kardinál pak mluvil o mnoha zajímavých věcech ze svých cest po
světě, jak tam pomáhá Česká charita i jiné organizace. Zmiňoval
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především Sýrii a popisoval, jak se ta pomoc jeví dobrá, ale je potřeba
pomáhat dále. Domy, které se za tu pomoc stavějí, neodpovídají tomu, co
považujeme my za úplný dům. Jsou to domy s několika málo místnostmi,
ale pod střechou není strop. Do místnosti původně určené za ložnici nebo
obývací pokoj, lidé musí umístit svůj dobytek. Lidé tam pijí vodu v
takové kvalitě, která by Evropanům způsobila silné zdravotní problémy.
Ani mši svatou nemohou sloužit na zcela důstojném místě. Za oltář mají
jen papírovou krabici pokrytou plátny a kněz je celou mši na kolenou,
protože nemá ani sedes.
Potom se řeč přesunula na téma Bible a stáří evangelií. Pan kardinál
poukázal na několik zajímavých poznatků, které v současné době hýbou
s datací evangelií. Za nejstarší bylo považováno Markovo a nejmladší
Janovo, ale v současné době se ukazuje, že v Janově evangeliu je
nejpřesnější popis míst. Dále prý Pavel mnohé věci čerpal od Jana a ne
naopak.
Pan kardinál musel brzy odjet, protože ho čekala cesta do Svaté země,
kde měla mít postní duchovní cvičení Česká biskupská konference.
Ondřej Kapasný, jáhen

Návštěva pana kardinála pohledem ministranta
V neděli 10. března 2019 nás svou návštěvou poctil pan kardinál
Dominik Duka. Byl trochu udiven, že zvenčí vypadá kostel menší než ve
skutečnosti je. Před začátkem bohoslužby nastaly menší problémy s
přípravami, protože naše sakristie je malá a není stavěná pro takový
počet kněží a ministrantů. Dále už probíhalo vše hladce. Pan kardinál byl
hlavním celebrantem mše svaté, koncelebroval P. František Masařík,
přisluhoval jáhen Ondřej a řada ministrantů.
Po mši jsme se přesunuli na radnici, kam nás pozval pan starosta Radim
Wolák. U kávy, čaje a dobrot, které farníci připravili, jsme si mohli s
panem kardinálem neformálně popovídat. Vyprávěl nám o misiích v Asii
nebo o tom, jak se seznámil s Václavem Havlem. Ptali jsme se ho, jestli
si sám vybral, jestli pojede do Velvar, nebo do jiného kostela farnosti, na
což nám odpověděl, že tudy často jezdí a zajímalo ho, jak vypadá kostel
uvnitř. Také jsme ho obdarovali knihou o Velvarech, CD a brožurkou
Varhany znějící
Kryštof Kaltounek
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Představuji se …
Jmenuji se Michal Žyrek a 1. 2. 2019
jsem vystřídal Martina Ludvíka ve
funkci stavebního technika vikariátu
Podřipsko. Martin se svědomitě staral
o kostely, fary a další stavby vikariátu
celých 22 let. Zatímco kancelář mého
předchůdce byla přímo na vikářství
v Roudnici nad Labem, moje kancelář
je v suterénu kralupské fary. Tímto
děkuji
pateru
Františkovi
za
poskytnutí tak nádherného, útulného a
zařízeného prostoru.
V Kralupech nad Vltavou žiji od roku
1998. Jsem rozvedený a mám dva
skvělé syny. Pocházím z ateistické
rodiny. Na jaře minulého roku jsem
dokončil svou „pubertu“ ohledně víry
a pod vedením své budoucí kmotry a patera Františka se stal
katechumenem. O letošních Velikonocích budu pokřtěný.
21 let jsem pracoval ve stavební údržbě a správě majetku v chemickém
průmyslu a energetice. Staral jsem se tedy o moderní průmyslové stavby.
Na podzim minulého roku, aniž bych hledal nové zaměstnání, mě oslovil
inzerát Arcibiskupství pražského na nástěnce kostela. Když mě po mši
svaté oslovil i pater František, pochopil jsem, že je to výzva, kterou
musím přijmout. Prošel jsem výběrovým řízením a byl jsem vybrán.
Okamžitě jsem začal studovat stavby vikariátu, původní stavební
postupy, dotační programy atp. V prosinci i v lednu jsem po práci jezdil
na vikariát do Roudnice, abych se již dopředu připravoval. Na převzetí
funkce jsem měl tři týdny, během kterých mě Martin intenzivně a
laskavě zasvěcoval do náplně této funkce a objížděl se mnou postupně
všechny stavby vikariátu. Byly to velmi intenzivní tři týdny.
Už nyní mohu napsat, že je to krásná, ale také velmi náročná práce. Jsem
rád, že jsem se vydal po této nesnadné, ale zajímavé a pestrobarevné
cestě. Modlím se, abych byl dobrým stavebním technikem a nezklamal
sám sebe, ani ostatní. Držte mi palce!
Michal Žyrek, vikariátní technik
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Postní snažení
Milé děti,
ve středu začala DOBA POSTNÍ, která potrvá celkem 6 týdnů a končí
velkou večerní slavností na Bílou sobotu, kdy si připomínáme, že Pán
Ježíš vstal z mrtvých. Během postní doby bychom se měli snažit
proměnit svá srdce, aby byla hezčí. Nevíte jak? Pomůžou nám k tomu
skutky lásky a milosrdenství.
V našem kostele teď máme jedno takové srdce, které potřebuje
proměnit.
A to můžete udělat vy?
Na každý týden pro vás máme připravený jeden úkol, za jehož splnění si
budete moci nalepit do příslušné části srdce kytičku, každý týden bude
mít jinou barvu.
Tentokrát prosíme o pomoc také vás rodiče. Pomozte dětem v plnění
úkolů, na druhou stranu kytiček můžete napsat, co vaše dítko splnilo.
Děti si mohou doma vyrobit kytičky vlastní, vždy podle barvy daného
týdne, a přinést je s dary v obětním průvodu. Odměnou nám všem bude
krásné, barevné, proměněné srdce, které bude náš kostel zdobit po celou
dobu velikonoční.
ÚKOL NA 1. POSTNÍ TÝDEN
(10.3. – 17.3.)
Zúčastni se křížové cesty pro děti, můžeš se jí zkusit i sám/sama doma
pomodlit.
Za každou modlitbu křížové cesty můžeš nalepit žlutou kytičku do pole s
číslem 1.
ÚKOL NA 2. POSTNÍ TÝDEN
(18.3. – 24.3.)
Každý den zkus udělat dobrý skutek, někomu pomoz nebo ho příjemně
překvap.
Za každý dobrý skutek můžeš nalepit modrou kytičku do pole s číslem 2.
ÚKOL NA 3. POSTNÍ TÝDEN
(25.3. – 31.3.)
Udělej radost svým prarodičům – dárkem, návštěvou, tím že si s nimi
popovídáš.
Za každou radost si můžeš nalepit růžovou kytičku do pole s číslem 3.
ÚKOL NA 4. POSTNÍ TÝDEN
(1.4. – 7.4.)
Březen 2019 – strana 5

Každý den se pomodli za nemocné, trpící nebo opuštěné lidi.
Za každou modlitbu si můžeš nalepit zelenou kytičku do pole
s číslem 4.
ÚKOL NA 5. POSTNÍ TÝDEN
(8.4. – 14.4.)
Každý den se snaž pomáhat rodičům.
Za každou pomoc si můžeš nalepit oranžovou kytičku do pole s číslem 5.
ÚKOL NA 6. POSTNÍ TÝDEN – SVATÝ TÝDEN
(15.4. – 21.4.)
Přečti si každý den úryvek z Bible.
Za každé čtení z Bible si můžeš nalepit červenou kytičku do pole
s číslem 6.

Hudba staví chrámy – co nás čeká
Po vydatné sněhové nadílce letošní zimy,
s prvními slunečními paprsky a mírným
oteplením se opět vracíme do kostela
Narození sv. Jana Křtitele do Zeměch.
Po prvním roce fungování spolku Hudba
staví chrámy můžeme s uspokojením
konstatovat, že kostel se několikrát
opravdu rozezněl a doslova ožil. A to
především díky vám, návštěvníkům, které neodradila zima, tma či jiné
nepohodlí a přišli jste. Díky městu Kralupy nad Vltavou, které spolek
podpořilo formou grantu, a ochotě některých umělců hrát za minimální
honorář jsme mohli v uplynulém roce uspořádat celkem 6 krásných
koncertů. Ve spolupráci s Farní charitou jsme si užili pěkné poutní
odpoledne u příležitosti svátku sv. Jana Křtitele, patrona zeměšského
kostela. Na opravu kostela se nám díky těmto akcím podařilo
nashromáždit 50 292 Kč.
S novým rokem přišla i spousta nápadů a chuť do další práce.
Pozornému návštěvníkovi neunikne, že kostel doznal za minulý rok
několika změn. Podlaha je zbavena betonového nánosu, opadaná omítka
je vyklizena, dominantou vnitřního prostoru je od minulého léta skvostný
lustr (původní). Diskuse probíhají i na téma zavedení elektroinstalace
nebo renovace přístupového schodiště z náměstí.
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Jak už z názvu našeho spolku vyplývá, především hudba je to, na co se
chceme soustředit a proto kromě nutné opravy střechy je momentálně
naší velkou prioritou renovace zeměšských varhan. Jejich znovu uvedení
do provozu není zas až tak nereálné, rozpočet je cca 300 tis. Kč. Na
jejich obnovu byl založen transparentní sbírkový účet 1157151540217/0100, jehož zůstatek je v tuto chvíli 34 262 Kč.
Věříme, že se nám podaří s vaší pomocí potřebné finance získat a na
seznam uskutečněných koncertů v Zeměchách přidat také koncert
varhanní.
Do té doby nás ale čeká ještě spousta práce a proto jsme na sobotu 30.
března 2019 naplánovali další dobrovolnou brigádu. Uvítáme každého,
kdo by měl chuť se do díla pustit s námi.
Děkujeme KaSS Kralupy nad Vltavou za spoluúčast na autorském
písňovém koncertu varhanice, klavíristky a zpěvačky Daniely Valtové
Kosinové, který se konal v pátek 15. března.
Výtěžek bude věnován na podporu opravy zeměšských varhan.
O dalších akcích vás budeme včas informovat, těšit se už teď můžeme na
pouť sv. Jana Křtitele na konci června .
Více info na www.hudbastavichramy.webnode.cz.
Za spolek HSCH Lenka Müllerová

Co nového ve Farní charitě?
Jak jsme informovali v minulém roce, během celého
podzimu probíhala rekonstrukce objektu (bývalé herny) v
Riegrově ulici, který Farní charita zakoupila pro rozšíření
nabídky svých služeb. S velkou radostí můžeme oznámit,
že práce jsou u konce, zbývá několik malých dodělávek a část projektů se
stěhuje do nového. Z pronajatých prostor se už stihla zařídit a obnovit
fungování naše keramická dílna. Z tohoto stěhování máme opravdu
velkou radost, protože doposud sídlila a tvořila ve sklepních prostorách a
tak přesunutí do patra s výhledem na Kralupy je krok vzhůru a to
doslova. Během jara se z pronajatých prostor přesune do Riegrovy ulice
také Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Služba pro práci s
rodinami a dětmi tímto získala kancelářské prostory pro zázemí služby.
Nezanedbatelným přínosem domu bude i to, že pro organizování větších
akcí typu vánoční či mikulášské nadílky pro rodiče a jejich děti již
nebude nutné pronajímat další sály.
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Pozadu nezůstává ani sociální podnik Farní charity. Ke stávající šicí
dílně a dvěma Šuplíkům v průběhu jara přibude Kavárna Rígrovka. A
nejen to, vytváříme zde místo pro příjemné setkávání ať už maminek,
dětí, studentů či důchodců nad šálkem dobré kávy nebo sklenkou vína.
Chybět nebude ani nabídka zdravého občerstvení, salátů, dětský koutek,
zahrádka. To vše pod důsledným a zároveň kreativním vedením Petry
Maršíčkové a Moniky Dřímalové.
Velké možnosti také skýtá všestranný prosklený sál, který vznikl díky
nápaditému řešení architektky Květy Berkové jako přístavba za domem.
Samozřejmostí je snaha o zapojení do pracovního procesu našich klientů,
kteří prokáží snahu pracovat.
Těšíme se na nové fungování Farní charity. Těšte se s námi. O
slavnostním otevření a také vysvěcení nových prostor vás budeme včas
informovat. Nicméně už teď vás můžeme pozvat na Den otevřených
dveří, který proběhne v rámci Dnů Kralup.
Tým Farní charity Kralupy n.Vlt.
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Přehled bohoslužeb o velikonocích:
Kralupy nad Vltavou – kostel Nanebevzetí Panny Marie a
sv. Václava
14. 4. - Květná neděle – mše svaté jako obvykle, žehnání ratolestí
18. 4. - Zelený čtvrtek - obřady v 17:30 hod.
19. 4. - Velký pátek – v 8:00 hod. křížová cesta v kostele Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Václava v Kralupech n/Vlt., poté možnost přistoupit
k svátosti smíření do 12:00 hod.
Jako v předchozích letech, i letos se bude konat křížová cesta také ve
Veltruském parku, sraz v 15:00 hod. u brány do parku. Zveme všechny dospělé i děti.
17:30 hod. obřady Velkého pátku,
20. 4. - Bílá sobota – od 8:00 hod. možnost adorace u Božího hrobu do
12:00 hod., obřady Bílé soboty – Vigílie ve 20:04 hod. (po západu
slunce, tento den nebude mše sv. na Vepřku)
21. 4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše svaté jako obvykle
22. 4. - Pondělí velikonoční – mše svatá v 9:30 hod. v Kralupech n/Vlt..
Svátost smíření bude možnost přijmout před velikonočními svátky také
na faře, Chmelova 212 a to v neděli ve dnech 24. 3., 31. 3., 7. 4., a 14. 4.
“Ani já tě neodsuzuji.” (Jan 8, 11)
Postní období je časem obrácení.
Pohybuješ se v některé oblasti svého života nesprávným směrem?
Přednes to Pánu. Dovol mu projevit ti jeho milosrdenství, aby ses mohl
změnit. Vyznej svoje hříchy, abys uslyšel ta slova, která už zachránila
tolik lidí: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“

Co se ve farnosti chystá:
- 30. 3. bude brigáda v Zeměchách v kostele. Začátek brigády je od 10
hod. Budeme zpřístupňovat boční vchod, obnovíme průchod do sakristie
zvenku, a natřeme mříže. Pokud by někdo chtěl pomoct, prosím, obraťte
se telefonicky na pana Václava Sedláčka, předsedu spolku Hudba staví
chrámy, tel: 603 491 092. Je to z toho důvodu, abychom si vzájemně
nepřekáželi a aby i v odpoledních hodinách někdo přišel pomoct s
úklidem. Vaší pomoci si velmi vážím a předem děkuji
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- 4. 5. bych Vás rád pozval na pouť za nová kněžská a duchovní povolání
na Svatou Horu, opět bychom se spojili s farností Odolena Voda a jeli
společně autobusem, na tento den vychází mše svatá v kostele sv. Jakuba
v Minicích, tuto odpolední mši svatou ruším.
O celé akci budete řádně informování během měsíce dubna
- z dalších událostí, které nás čekají:
19. 5. v 9:30 v Kralupech n/Vlt. bude udělovat pomocný biskup
Mons. Václav Malý svátost biřmování
2. 6. v 9:30 v Kralupech n/Vlt. přistoupí děti k 1. sv. přijímání,
v tyto dny, bude mše svatá ve Veltrusech v 16 hodin
- 22. 6. přijme pan jáhen Ondřej Kapasný kněžské svěcení v katedrále.
V tento den vypravíme autobus, abychom byli přítomni této velké
události a modlili se za Ondřeje, aby byl věrným služebníkem
Kristovým. Protože svěcení vychází na 4. sobotu v měsíci, mše svatá v
16:00 v Nelahozevsi nebude. Novokněžské požehnání nám P. Ondřej
udělí v neděli 30. 6. při mši svaté v 9:30 v Kralupech
- 23. 6. v neděli bude poutní mše svatá v Zeměchách ke cti sv. Jana
Křtitele, slavnost začne v 15:00, v tento den nebude sloužena mše svatá
ve Velvarech, věřím, že bratři a sestry z Velvar najdou v ten den někam
cestu a za ochotu přijmout tuto změnu jim děkuji.
- 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla poutní mše svatá v 16:00 ve
Chvatěrubech
Je toho docela dost, nebojme se a vykročme, protože pokud Bůh s námi,
kdo proti nám?
František Masařík, kněz

Bohoslužby s rytmickým hudebním doprovodem:
31. března?, 19. května, 2. června, 23. června.

Přehled farních výletů:
14. dubna., 12. května, 9. června, změna je vyhrazena, sraz po mši svaté v 10:30

hod. před kostelem v Kralupech nad Vltavou.
Organizátor Ing. Jan Novák 776 272 685.
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Sám Bůh, náš Pastýř, přišel, aby nás našel a zachránil
Církev na celém světě, naplněná úžasem prvních učedníků, stále znovu
hlásá:

"Ježíš vstal z mrtvých!" - "Vpravdě vstal z mrtvých, jak předpověděl!"
Starozákonní památka vysvobození židovského lidu z egyptského
otroctví dosahuje o Velikonocích svého naplnění: svým zmrtvýchvstáním
nás Ježíš Kristus vysvobodil z otroctví zla a smrti, otevřel nám přístup do
života věčného. My všichni, když se necháme ovládnout zlem, scházíme
z dobré cesty a bloudíme jako ztracené ovce. Avšak sám Bůh, náš Pastýř,
přišel, aby nás našel, a snížil se až k pokoření kříže, aby nás zachránil.
A tak dnes můžeme zvolat:

"Dobrý pastýř, který dal svůj život za své ovce
a byl ochoten umřít za své stádo,
vstal z mrtvých. Aleluja".
Zmrtvýchvstalý Pastýř napříč dobami neúnavně hledá nás, svoje bratry a
sestry ztracené v pouštích tohoto světa. A táhne nás na cestu života. Také
dnes si klade na svá ramena mnoho našich bratří a sester zdeptaných
zlem v jeho nejrůznějších formách. Zmrtvýchvstalý Pastýř jde hledat
všechny, kdo zabloudili v bludišti osamění a vytlačených na okraje.
Ujímá se těch, kdo se stali obětí starého i nového otroctví: nelidské
práce, nezákonného obchodování a těžkých závislostí. Ujímá se dětí a
teenagerů, kterým je odnímána bezstarostnost a jsou vykořisťováni, a
těch, jejichž srdce je trýzněni násilím mezi stěnami vlastního domova.
Zmrtvýchvstalý Pastýř provází na cestě ty, kdo jsou nuceni opouštět svoji
vlast kvůli ozbrojeným konfliktům, teroristickým útokům, hladu a
despotickým režimům.
Ve složitých, a někdy dramatických, událostech národů ať
Zmrtvýchvstalý Pán řídí kroky těch, kdo hledají spravedlnost a pokoj.
Ten, který přemohl temnotu hříchu a smrti, ať obdaří naše dny pokojem!
zpracováno podle velikonočního poselství papeže Františka, rok 2017

Dobré prožití postní doby a opravdovou velikonoční radost!
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Vraťme život do kostelů naší farnosti…alespoň na chvíli…
Milí přátelé,
rozhodli jsme se vás oslovit s naším nápadem, jak zajímavě strávit
společně čas, dozvědět se něco nového o stavebních skvostech, které
patří do naší farnosti a alespoň na chvilku vrátit opuštěnému místu život
v jeho původním smyslu.
O co jde? Vytipovali jsme 3 zajímavá místa na společný výlet. Každý
výlet se svou povahou hodí pro jinou skupinu lidí. Výlety budeme
organizovat v době letních prázdnin v sobotu odpoledne.
Postupně navštívíme následující tři kostely:
 27. 7. 2019 - kostel Všech svatých v Malovarech: vypravíme se
vlakem do Velvar a odtud nás čeká cca 1 km procházka. Proto se
výlet hodí i pro malé, případně dříve narozené výletníky.
 3. 8. 2019 - kostel sv. Klimenta v Chržíně: čeká nás cca 9 km
trasa na kole do Chržína (stejná trasa i zpět), nepojedeme po
silnici, proto bude výlet vhodný i pro rodiny s dětmi – rychlost
skupiny se bude samozřejmě odvíjet podle nejslabšího článku,
takže se nikdo nemusí bát, že mu ujedeme.
 24. 8. 2019 - kaple sv. Michaela Archanděla v Kozinci:
přiblížíme se vlakem do Otvovic a odtud se dostaneme cca 3 km
dlouhou procházkou do Kozince. Čeká nás lehké převýšení. Po
návratu do Otvovic se můžeme osvěžit na místním koupališti a
pak se opět vrátit vlakem do Kralup.
Náš nápad podpořil P. František Masařík, který se všech výletů osobně
aktivně zúčastní a v obou kostelích i kapli bude sloužit mši svatou.
Budeme velmi rádi, pokud nám napíšete na e-mailovou adresu
iva.karaskova80@gmail.com a nebo michal.zyrek@apha.cz, zda vás náš
nápad zaujal a zda byste měli chuť se zúčastnit. Za vaše případné náměty
budeme také rádi.
Těšíme se na všechny výletníky!
Iva Karásková a Michal Žyrek

Chtěli byste se podělit o zajímavý příspěvek, tip na dobrou knížku,
nebo přispět čímkoliv do Farních listů… ?
Příspěvky rády přivítáme na e-mailových adresách:
alena.schneiderova@apha.cz, nebo veraverahasova@seznam.cz
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