Prosinec 2018
Občasník Římskokatolické farnosti
Kralupy nad Vltavou

Dveře
4. písmeno hebrejské alfabety má název Daleth - dveře. Pokaždé, když
začíná nový církevní rok, si to musím připomenout. Je tu advent, se
svými 4 nedělemi. Je dobře, když jsou dveře otevřeny, lidé se cítí
přijati. Přemýšlíme, komu dveře otevřít, komu ne. Za dveřmi nás čeká
milé či nemilé překvapení. Ustrašený člověk se hostů bojí. Pokud se
někdo dostane za jeho dveře, začne jej většinou měřit mírami svého
uzavřeného domu a pak zjistí, že se jeho míra na něj nehodí. Od té
chvíle jedná, jako kdyby tu nebyl. Pro něj je tento host mrtev.
Nepohostí jej a škrtne ho. Ve Starém zákoně byl kladen na pohostinnost
velký důraz. Abrahám nechával hostům dveře stanu otevřeny a pozvání
přijali andělé, přes které promluvil sám Hospodin. Na rozdíl od
obyvatel Sodomy, která se hostů obávala, zavírala před nimi dveře
a snažila se jim vnutit sodomský životní styl. Sodoma padla, Abrahám
zůstal. Tak nám také zůstalo tajemství pohostinnosti a otevřenosti.
Přede dveřmi je Pán Ježíš, který se nevnucuje, jen pokorně klepe jak to
čteme ve Zjevení sv. apoštola Jana a čeká, že jej vpustíme dovnitř.
Vzpomeňme si na to, když se při
adventním věnci sejdeme a v modlitbě
se budeme připravovat na Jeho příchod.
A nenechme si advent ukrást všemi
možnými akcemi a koncerty. Je to čas
milosti, otevřenosti k Božím věcem,
zavřením dveří před věcmi nedobrými, či
škodlivými.
Přeji Vám skutečně požehnaný tento čas.
František Masařík, kněz
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Červená středa – společně za víru a svobodu
Trochu zvláštní název představuje iniciativu britské organizace Aid to
the Church in need (Pomoz církvi v nouzi), k níž se připojila Česká
biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských
obcí.
28. listopadu se konala v Karolinu konference Úloha náboženství
a církví ve společnosti, poté následovala Křesťansko-židovská
modlitba za pronásledované z důvodu víry a svědomí a pak průvod
s červenými svíčkami po trase kostel sv. Havla - kostel sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí - Staronová synagoga.
Úvaha biskupa Mons. Václava Malého, kterou se připojuje k této
iniciativě, ukazuje možnost svobodně vyznávat svou víru v naší zemi,
ale také, a to především, upozorňuje na pronásledování a utrpení
věřících v mnoha zemích. Existují státy - Čína, Severní Korea a další,
kde vládne náboženství nepřátelská státní ateistická ideologie, která je
v rozporu s vírou, přesahující vše pozemské. Věřící jsou trvale
ohrožováni vězněním a také na životech.
V mnoha islámských zemích nepožívají křesťané rovnoprávného
postavení. Islámský extrémismus se ve své zaslepenosti snaží vymazat
ze zemského povrchu všechny věřící různých tradic.
K pronásledování a zabíjení dochází i z důvodů kmenových nepřátelství
v různých částech Afriky. v některých státech Jižní Ameriky jsou
ohrožováni na životě věřící, kteří usilují o sociální spravedlnost.
Je správné, že podporu pronásledovaným vyjadřují i čeští křesťané
spolu s židovskou náboženskou obcí.
Chceme společně svědčit a vyznat, že "Hospodin je Bůh bohů a Pán
pánů, Bůh veliký, všemocný, zjednává právo sirotku a vdově. On je tvá
chvála" (Dt. 10, 17-20). Dobrý Bůh, který stojí na straně utiskovaných,
slabých a bezbranných, který nezůstává nic dlužen svým věrným
ve víře a utrpení. Protože sami chceme být autentickým Božím
obrazem, nemůžeme minout příležitost, abychom vyjádřili svou
solidaritu podpořenou modlitbami těm, kdo přinášejí velké oběti pro
věrnost tomu, který je pánem života i smrti.
Povědomí našich židovských i křesťanských obcí o pronásledovaných
je třeba prohlubovat, aby vešlo do našich každodenních modliteb.
Červená středa je příležitostí i inspirací. Červená barva je barvou krveoběti života pro víru - i varujícím znamením - stop perzekucím
a potlačování náboženské svobody.
Převzato: Mons. Václav Malý – úvaha
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Co se ve farnosti chystá:
Koncerty v kostele sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie Kralupy
2. 12. – 18:30 – koncert sopranistky Veroniky Vršecké
4. 12. – 17:30 – adventní koncert žáků ZUŠ Kralupy nad Vltavou
13. 12. – 19:00 – Vánoční koncert Dvořákova komorního sboru
19. 12. – 18:00 – Varhanní koncert, pořadatel DDM
20. 12. – 18:00 – Rybova Česká mše vánoční
3.1.19 – 17:30 – Tříkrálový koncert žáků ZUŠ, se žehnáním koledníků
a zahájení Tříkrálové sbírky
2. 12. – 17:00 – koncert ZUŠ v kostele sv. Jakuba Staršího v Minicích,
zároveň Sbor dobrovolných hasičů Minice pořádá „Rozsvícení
vánočního stromu v Minicích“
25.12. – 17:00 – koncert v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech – Vánoční
koncert hudebního festivalu „Dvořákovy Velvary“ – J. S. Bach,
adventní hudba starých mistrů
18. 12. – 19:00 – Adventní koncert Dvořákova komorního sboru
v kostele sv. Petra a Pavla ve Chvatěrubech

Duchovní obnova:
Duchovní obnovu povede jáhen Ing. Ondřej Kapasný
9. 12. na téma: putování s Pannou Marií k Alžbětě
16. 12. na téma: putování s Pannou Marií do Betléma
Duchovní obnova se bude konat na faře v Kralupech nad Vltavou,
zahájení v 16:30 modlitbou růžence, po ní 30 minut meditace,
v průběhu duchovní obnovy bude možnost přistoupit ke sv. smíření.
Možnost svátosti smíření na faře v Kralupech nad Vltavou také
23. 12. od 14:30 do 16:00

Betlémské světlo si bude možno odnést
z kostela sv. Václava a Nanebevzetí
Panny Marie domů ve dnech:
23. 12. – po mši svaté cca 10:30
24. 12. – od 15:30 a během celé bohoslužby
24. 12. – během půlnoční mše svaté
24. 12. – od 11:00 do 12:30 v kostele sv. Ondřeje v Nelahozevsi
24. 12. – od 15:00 do 16:30 v kostele Narození Panny Marie na Vepřku
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Tip na jeden z nejlepších dárků k Vánocům
V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na poselství
a příslib, které Vánoce zvěstují. Velmi často býváme v zajetí toho, co všechno
ještě musíme stihnout na poslední chvíli. Pospícháme, tlačíme a strkáme se
a málem že srážíme lidi shánějící ten extra dárek, který si my vážně
nemůžeme dovolit.
Mohl by být všechen ten spěch a shon satanovou pomstou Bohu nebo jeho
odvetným tahem za Vtělení - zrození Syna Božího? Satan nás všechny
oslepuje třpytem a leskem, zvoněním zvonků a cinkáním pokladen
v obchodech. Přestali jsme dbát na význam Vánoc – poselství míru mezi
všemi muži a ženami, příslib radosti lidem dobré vůle. Opravdová krása
Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti - jednoduchosti pramenící
z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím více nasloucháme okolnímu
světu, tím plněji si uvědomujeme nesnáze a bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání,
kterými muži a ženy trpí. A právě poselství a příslib Vánoc může přinést
naději malým a zbloudilým; poraněným, ukřivděným, týraným a zlomeným.
Jedním z největších darů, jež můžeme přinést světu, každému muži, ženě či
dítěti, které potkáme v této vánoční době, je "prokazovat laskavost a konat
nezištné krásné skutky". Vzpomínám si na humoristický seriál kreslíře
Johnnyho Harta uvedený před několika lety, ve kterém vystupuje postava
Wileyho hledajícího odpovědi na nejzávažnější otázky života. Jedna z těch
otázek je velmi jednoduchá, a přesto současná. Na prvním obrázku se Wiley
ptá: "Co se stalo s laskavostí?"
A pokračuje těmito verši:
"Proč lidi nelitují síly, aby jiným trable způsobili?
Proč schválně druhým štěstí hatí, ač vědí, že se jim zlo dvakrát vrátí?
Proč tak rádi zraňujeme i ty, které milujeme?
Proč chyby druhých nám tak vadí, jeden sotva uvěří..,
Odpuštění a láska vystrnadí satanův zadek ze dveří.. "
Darujte o Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který vás nadlouho
přežije. "Prokazujte laskavost a konejte nezištné krásné skutky."
Jen do toho, zkuste to!
(převzato z knihy: Kolik váží sněhová vločka)

Vánoční inspirace
Rodinné centrum Havránek z Veltrus již několik let podporuje projekt
"Vánoční krabice od bot", který spočívá v tom, že si na našich
stránkách http://havranek.dolnipovltavi.cz vyberete dítě, kterému chcete
udělat radost. Obdarováváme i děti z Kralup. V seznamu je vždy jméno,
věk a přání nebo jeho zájmy. Pak již můžete vybrané dítě zaregistrovat
na adrese: vanocnikrabice@gmail.com. Dárky budou balit dobrovolníci,
bude milé, když přidáte přáníčko, či balicí papír.
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