Listopad 2017
Občasník Římskokatolické farnosti
Kralupy nad Vltavou
Nenápadný kámen
Cestou z Podlešína jsem si všiml značky
v Kamenném Mostě, z nápisem Menhir.
Nedalo mi to, a tak jsem si k němu zašel.
I když jsem nebyl teple oblečen,
v domnění, že je snad blízko silnice,
vydal jsem se k němu cestou blátivou.
Pršelo a docela nepříjemně foukal vítr.
Mé očekávání bylo veliké, o to větší
zklamání, když kámen má asi metr. Stálo
to zato? Cestou nazpět jsem přemýšlel
nad tím, že mnozí lidé od Vánoc něco
očekávají. Proto ten nový zvyk,
rozsvěcování stromků na náměstích,
proto ty koncerty, k tomu celá ta atmosféra nutící k přípravám a neustálé
připomínání, jestli jste na něco nezapomněli, jestli už máte všechny dárky atd.
Pak přijde Štědrý den a možná i zklamání. Opravdu jsem toto čekal? U rodičů
je zde alespoň zadostiučinění, že udělali radost dětem, protože rozdávat radost
je už samou radostí. Jak zpívá Pavol Hamel …“som šťastný, keď ste
šťastní…“ Mesiáše očekával i národ Izrael. Když pak přišel, bylo zklamání.
Takto jsme si jej nepředstavovali.
Pán přišel, aby nás vykoupil. Ne proto, abychom my vykoupili obchody.
Přinesl nám radostnou zvěst o otevřeném nebi a zprávu, že Bůh je naším
Otcem. Přijmout jej není otázka citu, ale víry. On nám přinesl také odvahu
přijmout kříž a povzbuzení, že jeho jho se dá snášet a že to nejkrásnější, totiž
nebe, máme stále před sebou i v obyčejných všedních dnech.
Na menhiru u Kamenného mostu je vytesán kříž. Moje očekávání bylo sice
větší, ale děkoval jsem za tuto skutečnost. Kříž samozřejmě není tak působivý
jako vánoční cinkot ozdob, ale je to jediná cesta. Přijmout Ježíše je přijetím
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kříže, pravidelnosti, plnění povinností atd. A tak i kdyby se to nějak letos
nepovedlo a byli byste smutní, netruchlete. Přišel i kvůli Tobě.
Požehnaný advent a mnohé milosti od narozeného Krista, Krále Všehomíra
přeje P. František

I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou …
Veršem z žalmu 23 uvedl náš jáhen Lukáš Okurka pozvání ke svátosti svého
svěcení na kněze.
Sobota 7. října 2017 byla dnem, ve kterém jsme v naší farnosti zažili vzácnou
událost – slavnost kněžského svěcení jáhna Lukáše Okurky. Svěcení se konají
převážně v katedrálách, proto jsme si velmi vážili výsady zúčastnit se tak
významné události v našem městě, kde je katolíků velmi málo a náš kostel
Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava ničím nevyniká.
Svěcení začínalo v 10 hodin, kdy už byl kostel zcela zaplněn jak místními
farníky, tak početnou skupinou farníků z Lukášova rodiště - Nového Města na
Moravě, kteří sem vážili tříhodinovou cestu autobusem. Slavnost byla
zahájena příchodem průvodu, v jehož čele byl nesen kříž, následoval jáhen
s evangeliářem, další jáhni, kandidát kněžství, koncelebrující kněží a nakonec
pomocný biskup Mons. Václav Malý následovaný dvěma jáhny, kteří mu
asistovali. Kromě Lukáše, který zůstal stát před stupni presbytáře, se všichni
shromáždili kolem oltáře, kde začala mše svatá. Úvodní obřady a bohoslužba
slova se konaly jako obvykle až do evangelia, pak následoval obřad svěcení.
Jáhen zavolal kandidáta, aby předstoupil, ten odpověděl: „Zde jsem“ a s
úklonou předstoupil před biskupa. Poté P. František Masařík požádal o
vysvěcení bratra Lukáše ke kněžské službě a potvrdil jeho způsobilost
kněžskou službu přijmout. Biskup nato odpověděl: S pomocí Boží a našeho
Spasitele Ježíše Krista přijímám tohoto bratra do kněžského společenství.
Následovala homilie, v níž pan biskup navázal na čtení z knihy proroka
Jeremiáše, který se pro své mládí a nezkušenost bál přijmout od Hospodina tak
těžkou službu. A jako ujistil Hospodin Jeremiáše, že bude stále s ním i v těch
nejtěžších dobách, které měly přijít, bude Hospodin i se stejně
mladým Lukášem. Kněžské poslání je poslání těžké, kněz se k němu zavazuje
na celý život a zůstat věrný je opravdu náročné, což bylo zřejmé například
v době totality. (Vzácným příkladem takové věrnosti je ostatně sám Václav
Malý).
Následoval slib kandidáta, který odpovídal ANO na otázky biskupa, zda je
ochoten plnit všechny povinnosti spojené s kněžskou službou.
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Biskup pak pronesl: Ať sám Bůh dovrší dobré dílo, které v tobě započal.
Poté všichni povstali, biskup odložil mitru a se sepjatýma rukama, obrácen
k lidu pronesl výzvu k modlitbě: Ve společenství se všemi, kteří se za nás u
Boha přimlouvají, svěřme Boží dobrotě bratra vyvoleného ke kněžské
službě a prosme Boha, všemohoucího Otce, aby v něm rozmnožil dary
Svatého Ducha.
Kandidát padl na tvář (prostrace), která vyjadřuje klanění, kajícnost, hlubokou
prosbu a také naprostou odevzdanost) a zůstal vleže po dobu zpěvu litanií.
Následovaly podstatné části svěcení – vkládání rukou a konsekrační modlitba.
Kandidát klečel před biskupem, který mu vložil ruce nad hlavu (beze slov),
poté ho následovali všichni přítomní kněží.
Biskup pak pronesl konsekrační modlitbu, po jejímž ukončení biskup usedl,
novokněz povstal a dva kněží mu upravili kněžskou štolu a oblékli ornát.
Biskup pomazal novoknězi dlaně křižmem a přitom pronesl: Náš Pán Ježíš
Kristus, kterého Otec pomazal Duchem Svatým a mocí, ať tě ochrání a
posiluje, neboť máš posvěcovat křesťanský lid a slavit uprostřed něho
eucharistickou oběť.
Následovalo předání misky s hostiemi a kalichu s vínem biskupovi a ten je
podal novoknězi. Obřad pokračoval pozdravením pokoje, přijímáním,
závěrečnou modlitbou a požehnáním.
Na konci mše svaté nastalo velké děkování – otec František, který Lukáše celý
rok vedl, děkoval panu biskupovi za svěcení, pan biskup otci Františkovi za
péči o Lukáše, Lukáš děkoval otci Františkovi, panu biskupovi, všem
zúčastněným kněžím, jáhnům, ministrantům. Poděkování patřilo také
mamince, která šťastná a dojatá, celý obřad sledovala, rodině, panu
varhaníkovi Václavu Válovi, paní inženýrce Pavle Kšicové a sboru Euphonia,
kteří hudbou a zpěvem důstojně doprovázeli mši svatou, a všem zúčastněným.
Manželé Lenka a Vladimír Műllerovi poděkovali Lukášovi za celoroční
obětavou službu pro farnost, přáli mu Boží požehnání a také přátelství lidí,
kteří mu budou nablízku v dobách dobrých i nelehkých a předali mu dárek, na
který se složili farníci.
Po ukončení obřadu odcházel průvod z kostela za zpěvu svatováclavského
chorálu.
Všichni účastníci slavnosti svěcení byli pozváni na Městský úřad ke
společnému agape, které připravily maminky z našeho farního společenství.
Věra Hašová
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Primiční mše svatá otce Lukáše Okurky
Chrám sv. Kunhuty v Novém Městě ožil v neděli 15. října tohoto roku čilým
ruchem. Uprostřed slunečného odpoledne, zažila naše farnost po nedlouhé
době velkou událost. Náš rodák a „čerstvý“ novokněz Lukáš Okurka zde slavil
svou první slavnostní mši svatou.
Po netrpělivém očekávání hostů z řad Lukášovy rodiny, přátel a farníků jak
novoměstských, tak i kralupských, vstoupil bočním vchodem do kostela
dlouhý průvod v čele s ceremoniářem, následovaný turiferářem1
a navikulářem2, poté také cruciferářem3 a dvěma ceroferáři4, dále krojovaná
omladina z Nové Vsi, kněžstvo, jáhni, družičky a v závěru průvodu hlavně
otec Lukáš. Mši svatou sloužil oděn do bílomodrozlatého ornátu zdobeného
vyšívaným obrazem Panny Marie Quadalupské.
Přivítání hlavního celebranta se ujal náš pan děkan Jan Daněk, který si Lukáše
pamatuje ještě jako malého ministranta sloužícího u oltáře. Byl jistě dojatý,
protože jsou to teprve asi čtyři roky, kdy vítal při primiční mši svaté našeho
rodáka otce Miloše Chrásta, který nyní rovněž přijel z italské St. Agáty.
Přijel, aby koncelebroval spolu s dalšími – např. s opatem novoříšského
kláštera, P. Mgr. Marianem Rudolfem Kosíkem, OPraem, či bývalým
spirituálem Arcibiskupského semináře v Praze, P. Miloslavem Kabrdou, a
dalšími. Z Říma přiletěl též náš bohoslovec Vojta Libra.
Homilie při mši svaté se ujal P. Kosík, který se s otcem Lukášem zná již
dlouhou dobu. Bylo překrásné vidět našeho novokněze při soustředěném
proměňování a podávání Těla a Krve Páně.
Jedním z nejdojemnějších okamžiků celé mše svaté bylo závěrečné
poděkování otce Lukáše všem, kteří hráli a hrají významnou roli při jeho
duchovním formování. Zvláště potom poděkování mamince, která mu svou
obětí pomohla k rozhodnutí patřit Kristu. V jeho hlase bylo znát silné dojetí.
Před úplným závěrem mše svaté si vyslechl otec Lukáš gratulaci od zástupce
naší farnosti a zároveň hlavního organizátora primiční slavnosti – Ing. Pavla
Martínka. Ten mu spolu s květinami předal symbolický dárek v podobě dvou
obrázků, štoly a několika drobností připomínajících jeho rodiště. Ministranti
mu věnovali krásný kalich. Věřím, že Lukáše, coby bývalého dlouholetého
vedoucího ministrantů, dárek potěšil. Ze stejného důvodu též doufám, že ho
potěšila i odborná terminologie uvedená ve druhém odstavci tohoto textu,
která mohla běžného čtenáře trochu vyděsit . Tomu nabízíme pomoc pod
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čarou.
__________________________________________________________
1

Ministrant s kadidelnicí
Ministrant s loďkou
3
Ministrant nesoucí procesní kříž
4
Ministranti nesoucí svíci
2

Účast věřících při této primiční mši svaté byla hojná, a proto se vzhledem k
velkému zájmu o novokněžské požehnání udělované otcem Lukášem po jejím
skončení, samotný hlavní aktér dostal na pohoštění do místního Kulturního
domu až vpodvečer. Čekalo na něj skvělé občerstvení připravené šéfkuchařem
Vojtou Polnickým z Nové Vsi a ochotnými farnicemi a také mnoho gratulantů
a přátel. Ti měli možnost strávit příjemné okamžiky uprostřed slavnostně
vyzdobeného sálu, kde také mohli zhlédnout taneční vystoupení krojované
mládeže z Nové Vsi.
Vzpomínky na tento den se jistě zapíší mezi ty nejkrásnější v životě otce
Lukáše a zároveň i mezi ty, které spojují nás všechny ve
farnosti.
Mgr. Dagmar Trödlerová, farnice z Nového Města na Moravě

Výlet na kněžské svěcení do Hradce
Psal se 21. říjen a my tři ministranti jsme se v čele s naším
novopečeným knězem, báječným Lukášem Okurkou vydali na cestu do
Hradce Králové, abychom se zúčastnili kněžského svěcení tří kněží. Vstali
jsme v půl šesté a díky modlitbám p. Lukáše jsme dorazili v pořádku. Snídali
jsme tradičně v Mc Donaldu a poté už se plni energie vydali na svěcení.
Svěcení bylo velice duchovně výživné. Některé z nás to povzbudilo v naší
cestě ke kněžství (Zdeněk Zumr). Svěcení bylo pod záštitou Mons. Jana
Vokála. Po ukončení svěcení jsme obdrželi ještě novokněžské požehnání od
Dmytra Romanovského. Následně nás Lukáš pozval do Indické restaurace,
kde jsme si pochutnali na výtečných pikantních žebírkách. Pálilo to dvakrát,
ale podrobnosti vynecháme.
Abychom nezůstali jen u duchovních zážitků, vydali jsme se do tamního
aquaparku, kde jsme si užili pěkné chvilky. Po zážitcích v aquaparku jsme
ještě debatovali o výsledku parlamentních voleb. Dále jsme si řekli, že je čas
na menší svačinku, tak nás Lukáš Okurka pozval opět do Mc Donaldu, kde
jsme se vydatně najedli (nejvíc Zdeněk Zumr). Aby zážitků nebylo málo, tak
jsme náš repertoár doplnili hrou laser game. Laser game je hra, při které se
střílí laserovými pistolemi po protihráčích. Hru jsme si náramně užili a
unavení usedli do auta. Naši cestu jsme zakončili modlitbou za šťastný návrat
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domů (řídil novořidič Zdeněk Zumr), takže toho bylo zapotřebí. Naštěstí Boží
ruka byla nad námi a my jsme se v pořádku vrátili do svých domovů.
Závěrem bychom chtěli za nás ministranty velmi poděkovat za užitý den,
našemu kaplanovi P. Lukášovi Okurkovi, který celý výlet zinscenoval a vzal si
nás na starost pod svá novokněžská křídla.
Duo ministrantů: Josef Novák, Petr Převrátil

Moudrost
Moudrost - to je umění dobře žít
I. Ráno chutě začni
Ve starozákonním textu jsme dnes slyšeli:
"Kdo moudrost hned za jitra hledá, najde ji sedící u dveří"
Jeden z duchovních spisovatelů dává takový komentář:
Začátek nového dne - to je jako nový začátek života.
Dnes začínáš znovu žít - začni s elánem v důvěře v Boha.
Probuď v sobě v ranní modlitbě chuť a elán, popros o Boží milost, sílu a dary
Ducha.
Je to jiný začátek, než začít den pasivně, bezmyšlenkovitě.
*Tvůj den, to je přece cesta: musíš se rozhlédnout, kam chceš jít.
*Tvůj den, to je dílo: musíš zapojit svou vůli.
*Tvůj den, to je kus tvého života, je to obraz celého tvého života.
II Během dne rozlišuj, co je podstatné
Když se tímto budeme řídit, nestaneme se jedněmi z těch, kdo se ze dne na
den, štvou životem s beznadějným pocitem zpoždění.
Samozřejmě je toho kolem nás mnoho, co je třeba ještě udělat, ale na nás je,
abychom bděle a moudře rozlišovali, co je důležitější.
III Třetí zásada moudrého života
Za vším vyhlížej Krista
V neděli 12. října nás navštívil P. Michal Bator, který zde působil jako farář
v letech 2011- 2013. Uvedený výklad několika veršů z Knihy moudrosti
přednesl při nedělní homilii 12. října, kdy byl koncelebrantem mše svaté
v našem kostele.
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FARNÍ CHARITA
Národní potravinová sbírka v Kralupech
V sobotu 11. 11. jsme se již tradičně zapojili do Národní
potravinové sbírky, která probíhala v kralupském Tescu. Celkem
jste nám darovali krásných 1 587 kg trvanlivých potravin, které
budou v průběhu celého roku distribuovány potřebným.
Příjemci pomoci jsou jak klienti sociálních služeb FCH (matky s dětmi v
azylovém domě, lidé bez domova v nízkoprahovém denním centru, rodiny
zařazené do programu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), tak lidé
a rodiny v nouzi, kteří žádnou službu nevyužívají.
V případě, že byste věděli o člověku nebo rodině s dětmi ve vašem okolí, která
by potřebovala materiální podporu, dejte nám prosím vědět. Chceme pomáhat
i lidem, kteří by sami o pomoc nepožádali, ačkoli žijí v hmotné nouzi.“
Velké díky patří všem přispěvatelům i všem zúčastněným dobrovolníkům.
_______________________________________________________________

CO SE VE FARNOSTI CHYSTÁ
Dne 30. 11. oslavíme svátek sv. Ondřeje – poutní mše svatá bude sloužena
v Nelahozevsi v 17:30 (dopolední mše svatá v Kralupech zůstává v platnosti)

DUCHOVNÍ OBNOVA
se bude konat dne 14. 12. (čtvrtek) od 17°° hod. na faře v Kralupech nad
Vltavou. Povede ji P. Lukáš, poté bude sloužena mše svatá, během obnovy
bude možnost přistoupit k svátosti smíření.

MOŽNOSTI SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ V ADVENTU 2017
Před každou mší svatou cca 30 min., při rorátech po mši svaté. Během
nedělních mší svatých 3. 12. a 17. 12.
3. 12., 10. 12., 17. 12., večer na faře v Kralupech od 16:30 modlitba sv.
růžence, po ní krátká meditace a následně možnost přijmout svátost smíření.

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ
6. 12. středa v Kralupech n/Vlt., 9. 12. sobota ve Velvarech, 13. 12. středa
v Kralupech n/Vlt., 16. 12. sobota ve Veltrusech, 20. 12. středa v Kralupech
n/Vlt., 23. 12. sobota ve Velvarech vždy od 7:00 hod.
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PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH
Kralupy nad Vltavou – kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
24. 12.
9:30 – nedělní mše svatá
24. 12.
16:00 – Štědrý den – odpolední mše svatá, hlavně pro děti
(kytarová), od 15:30 zpívání koled
24. 12.
00:02 – půlnoční mše svatá
25. 12.
9:30 – 1. svátek vánoční – Narození Páně
26. 12.
9:30 – 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána
30. 12.
17:30 – svátek Svaté rodiny
31. 12.
9:30 – zakončení občanského roku
1. 1. 2018
9:30 – Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok
6. 1. 2018
9:30 – Slavnost zjevení Páně – žehnání kadidla, vody, křídy
a zlata
Veltrusy – kostel Narození sv. Jana Křtitele
24. 12.
11:00 – nedělní mše svatá
24. 12.
22:30 – Štědrý den - mše svatá
25. 12.
11:00 – 1. svátek vánoční – Narození Páně
31. 12.
11:00 – zakončení občanského roku
1. 1. 2018
11:00 – Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok
Velvary – kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
24. 12.
8:00 – nedělní mše svatá
24. 12.
21:00 – Štědrý den - mše svatá
25. 12.
8:00 – 1. svátek vánoční – Narození Páně
26. 12.
10:00 – 2. svátek vánoční – svátek sv. Štěpána
31. 12.
8:00 – zakončení občanského roku
1. 1. 2018
16:00 – Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok
MINICE – kostel sv. Jakuba Staršího
6. 1. 2018
16:00 – mše svatá

Požehnaný
adventní čas
a krásnou
vánoční radost!
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