listopad 2016
Občasník Římskokatolické farnosti
Kralupy nad Vltavou

ÚVOD_________________________________________
Drazí přátelé,
srdečně Vás zdravím na prahu adventní doby a chci být zcela konkrétní.
Mám tři věci na srdci:
a) Farní radě děkuji, že mě uváděla do situace farnosti. Víte, že nerad
něco ruším a že si vážím všech svých předchůdců, kteří zde působili.
Přesto, příští rok končí pětileté působení pastorační rady a tak Vás, kteří
byste chtěli pomoci této „předpražské“ farnosti, prosím, abyste se mi do
konce března 2017 přihlásili jako kandidáti do nové pastorační rady.
b) Prosím ty, kdo se nebojí v záplavě cukroví a Vánoc vydat se do
kostelů, aby přijali úkol dohlížitelů. Jedná se o kostely v Kralupech, ve
Veltrusech, a pokud je možno i ve Velvarech v neděli 25. 12. v době
mezi 14:00 – 16:00 hodinou. Mnozí nekřesťané si Vánoce celkem
přirozeně spojují s kostelem, a bylo by dobře přijmout je a případně
s nimi promluvit. Prosím, aby se dobrovolníci hlásili u mne,
P. Františka Masaříka 604 206 139.
c) V nedávné době jsem mluvil s člověkem, který kritizoval církev.
Jaké hlouposti slyšel od nějakého kněze! Dal jsem mu za pravdu.
Možná i já Vám někdy říkám věci, s kterými nesouhlasíte. Prosím Vás,
abyste mi to řekli osobně, nebo prostřednictvím e-mailu
msr2003@centrum.cz. Možná se nezměním hned, ale ujišťuji Vás, že se
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o to budu snažit, pokud Vaše reakce nebude zahalena v neurčité a
smyšlené adrese, nebo nebude opodstatněná.
Možná jste si mysleli, že před Vánocemi to bude trochu romantičtější, a
ejhle, velmi racionální. Nezlobte se za to na mě. Ale vím, že času
nazbyt nemáme. Děkuji za modlitby i za to, že Vás vidím, alespoň o
nedělích. Pán Bůh Vám žehnej a provázej na cestě adventní i vánoční.
V úctě František Masařík.
_________________________________________________________
MINISTRANTSKÁ SLUŽBA
Milí farníci,
rád bych se s vámi podělil o malé zamyšlení, které se týká jedné z
krásných služeb - služby ministranta. I když tento příspěvek adresuji v
první řadě právě ministrantům a jejich rodičům, dotýká se i jiných
oblastí či služeb v životě každého z nás.
Slovo ministrant pochází z latinského „ministrare“, tj. sloužit.
Ministrant je tedy služebníkem Boha, Božího lidu, farnosti. Je
pomocníkem kněze při liturgii. Tuto službu, zejména v dřívějších
dobách, podporovali také mnozí kněží. Jedním z nich byl i P. Metod
Klement, který v Praze – Břevnově v roce 1929 založil Legio Angelica
(Andělské legie), s cílem vychovávat chlapce ke službě u oltáře. Toto
slibně se rozvíjející dílo však narušila II. světová válka a následná
komunistická totalita, která hned v roce 1948 Legio Angelica zakázala.
Nedávno jsem se při hodině náboženství jednoho žáka ptal, proč vlastně
ministruje. Řekl mi, že by ho to v lavici nebavilo, že ho mše svatá takto
baví víc. Byla to krásná a upřímná odpověď. Pousmál jsem se a
vzpomněl jsem si na doby, kdy jsem ministrovat začínal já. Vzpomněl
jsem si, jak mě tato služba bavila, jak jsem byl jako malý chlapec rád,
že mám při mši svaté důležitou úlohu. Nedokázal jsem si představit, že
bych zůstal jen v lavici. I u ministrování však platí, že zamilovanost
buď vede k rozchodu, nebo přerůstá v něco hlubšího, opravdovějšího,
tedy v něco, co se neobejde bez oběti, mají-li přijít plody. Víme, že mše
svatá je tím největším, co se ve vesmíru děje. Při slovech proměňování i
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po nich je po knězi právě ministrant nejblíž samotnému Ježíši, jehož
přítomnost v Eucharistii je pravá, reálná a podstatná. Tato skutečnost se
nám může jevit jako zdánlivě bezvýznamná, vždyť Bůh se nenechá ve
svém působení omezit prostorem, časem nebo fyzickou vzdáleností.
Právě tato blízkost je obrovským vkladem do života mladého člověka.
Jedná se o skutečnosti, které lidský rozum nedokáže zcela pochopit.
Dochází k jakési komunikaci mezi člověkem a oltářem, která má vliv na
osobnost, na utváření charakteru, na pozdější životní rozhodnutí včetně
správné volby povolání. Není náhoda, že ministrantskou službu v mládí
vykonávali velcí světci církve nebo výrazné osobnosti našich národních
dějin. Člověk ovšem může plody sklízet teprve tehdy, když pro
milovanou bytost něco obětuje, když v její blízkosti je rád a často. Ale i
tehdy, když se mu k ní zrovna nechce, když je venku nepěkné počasí,
zima. O jeho lásce totiž nesvědčí city a emoce, ale to, že za ní přesto
jde, pokud mu to alespoň trochu umožňují školní, pracovní nebo
rodinné povinnosti. Vzorce chování člověk do značné míry přejímá od
toho, s kým je nejčastěji, komu je nablízku.
Přeji vám i sobě, milí ministranti a farníci, abychom si dokázali moudře
a dobře vybírat, s kým nebo čím trávíme čas. Vždyť víra i ministrantská
služba jsou hřivny, které se dají rozmnožit a zhodnotit ke štěstí a radosti
člověka, ale také utopit v pozlátku, nebo úplně odhodit.
Lukáš Okurka, pastorační asistent
VÁNOČNÍ VÝSTAVA HISTORICKÝCH BETLÉMŮ
ve dnech 27. 11. 2016 – 29. 1. 2017
Vánoční výstava Muzea technických hraček v areálu Děkanského dvora
ve Velvarech (u kostela sv. Kateřiny) představuje unikátní vyřezávané a
ručně malované betlémy z let 1840 – 1940.
Většina těchto dřevěných betlémů je postavena do prosklených skříněk.
Větší část vystaveného souboru betlémových figurek pochází z podhůří
Jeseníků a Orlických hor – z městečka Králíky a okolí, kde vznikaly
jedny z nejkrásnějších českých betlémů. Nejstaršími figurkami je trojice
tří svatých králů z 19. století, jež v minulosti patřila k velké sestavě
králického betléma. Tvoří jedinečný příklad králických figur v
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nálezovém nerestaurovaném stavu, které dokumentují pečlivý rukopis
lidových řezbářů a svou velikostí patří k dnes již ojedinělým muzejním
exponátům. Další typy starých betlémů jsou vyrobeny z reliéfního
papíru, potištěného technikou litografie. Jsou to oblíbené skládací nebo
vystřihovací reklamní betlémy z období první Československé
republiky, jejichž reprinty si můžete na výstavě zakoupit. Nejstarší
z papírových betlémů je ručně malovaný Ústecko-orlický betlém z doby
kolem poloviny 19. století. Historická vánoční dekorace je na výstavě
zastoupena především velkou sbírkou nejrůznějších skleněných ozdob
na stromeček. Tyto stříbřené a zlacené vánoční ozdoby jsou zhotoveny
z navlékaných broušených a vinutých perlí, foukaných perlí plněných
voskem, nebo z barevných korálků. Nejčastěji mají tvar postaviček,
zvířátek, drobné architektury, vzducholodí, letadel, autíček a motorek,
hudebních nástrojů i jiných předmětů. Zvláště hodnotnými jsou ozdoby
v podobě řetízkového kolotoče nebo velkého raka, nejstarší z nich
zdobily vánoční stromeček v období secese. Ozdoby z perlí pocházejí
především ze známých oblastí tradiční sklářské výroby v Podkrkonoší.
Do dnešní doby se tato tradice udržuje v obci Poniklá. K adventu našich
prababiček neoddělitelně patří zdobné formičky z lisovaného plechu na
domácí vánoční čokoládu a cukroví. A konečně nechybí ani oblíbená
součást zimních radovánek – funkční historické sáňky z obrazů Josefa
Lady. V měšťanském pokoji pod dobovým vánočním stromečkem
najdete hračky, s nimiž si hrály děti před sto lety, a to ještě za
Rakouska, nebo za první republiky. Vánoční stromeček osvětlují jedny
z prvních elektrických lampiček z počátku 20. století, z doby vynálezce
Františka Křižíka. Vystavené exponáty pocházejí ze soukromých
sbírek.
www.muzeum-technickych-hracek.cz

Listopad 2016 – strana 4

FARNÍ CHARITA
___________________________________________
Potravinová sbírka 2016
V sobotu 12. října proběhla Národní potravinová sbírka.
Pracovníci a dobrovolníci z našich řad se jí zúčastnili již několikátý rok
po sobě v obchodním řetězci Tesco v Kralupech nad Vltavou. Letošní
ročník byl, stejně jako předchozí, úspěšný a díky velké štědrosti dárců
se nám podařilo nashromáždit krásných 1546,5 kg trvanlivých potravin.
Veškeré potraviny po zvážení putovaly k nám do Charity, kde budou
pomáhat nejen během Vánoc, ale také během celého roku.
Nechceme, aby žádná z potravin přišla nazmar, rozdáváme je proto
klientům, s jejichž životní situací jsme obeznámeni a u kterých víme, že
jim dar ve formě potravin pomůže snadněji překonat krátkodobou krizi,
nebo ulehčit v dlouhodobější tíživé situaci. Kde všude budou potraviny
pomáhat? Ze sladkostí vytvoříme balíčky pro děti, které dostanou
o Mikulášskou nadílku. Na Vánoce přichystáme další potravinové
balíčky pro všechny potřebné, ať už jednotlivce nebo celé rodiny. Část
potravin poputuje také do Azylového domu sv. Máří Magdalény
v Minicích, kde během roku usnadní situaci maminkám s malými
dětmi. Zbylé potraviny využijeme při společném vaření rodičů s dětmi.
Zde učíme klienty připravovat levné a zdravé pokrmy.
Srdečně děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli pomoci lidem ze
svého okolí a zapojili se do letošní potravinové sbírky.
Barbora Kovářová

PRO DĚTI
Svátek sv. Mikuláše oslavíme v sobotu 3. prosince v 16:00
v kostele sv. Jakuba Staršího v Minicích. Po mši svaté přejdeme
k betlému, který sv. Mikuláš požehná a možná přiveze sebou i
nějaké dobroty pro děti…
Srdečně zveme všechny děti!
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Proč adventní věnec?
Věnec byl vždycky symbolem vítězství, pocty a radosti. Rozlévající se
světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje
temnotu a strach, neboť On je "Světlo světa" (Jan 8,12).
V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: „Hle, stojím u dveří a
klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já
u něho a on u mě“ (Zj 3,20).
Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani
nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my sami.
Ježíš Kristus se stal synem člověka, abychom my se mohli stát Božími
dětmi. Pán přichází. Vyjděme Mu vstříc! To je náš adventní úkol, to je
naše příprava na setkání s Ježíšem. A jak mu máme vyjít naproti, kde
ho máme hledat? Kousek po kousku objevovat Jeho podobu ve
vyprávění evangelia. Plně ho poznáme až tváří v tvář. „Připravte cestu
Pánu!“ Tak i na nás volá předchůdce Ježíše Krista, Jan Křtitel. Ale
jakou cestu, a jak ji připravit? Máme si teď v Adventu především
urovnat cestu do vlastního srdce, cestu k lidem a svou osobní cestu
k Bohu. A proč každý rok znovu?
Nestačilo by to udělat jednou
provždy? Ne. Při každém setkání
s Bohem ho poznáváme čím dál
víc. Poznáváme, že Bůh je
nevýslovná Láska, jakou si
nedokážeme
ani
představit.
Taková, jakou celý svůj život
hledáme. Tak ji pojďme hledat
tam, kde je možné ji najít!

DUCHOVNÍ OBNOVA
Duchovní obnovu na téma Zjevení svatého apoštola Jana –
Apokalypsa povede P. František Masařík.
Těšíme se na Vás o adventních nedělích 27. 11., 4. 12., 11. 12.,
18. 12. od 16:30 hod. na faře, Chmelova 212. Bude příležitost
přistoupit i ke svátosti smíření, přítomen bude i jiný kněz.
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Dne 30. 11. oslavíme svátek sv. Ondřeje – mimořádná mše
svatá bude sloužena v Nelahozevsi v 17:30.

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ
Jako každý rok budou v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
slouženy v adventní době rorátní mše svaté, a to: 29. 11., 6. 12., 14. 12.
a 21. 12., vždy od 7:00 hod.

KONCERTY v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava
6. 12.
17. 12.
21. 12.

17:00 – adventní koncert žáků ZUŠ v Kralupech,
19:00 – Dvořákův komorní sbor,
17:30 – Česká mše vánoční od J. J. Ryby.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH
Kralupy nad Vltavou – kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Václava
24. 12.
16:00 – Štědrý den – odpolední mše svatá, hlavně pro
děti (kytarová), od 15:30 zpívání koled
24. 12.
24:00 – 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 – poděkování
1. 1. 2017
9:30 – mše svatá – Nový rok
Veltrusy – kostel Narození sv. Jana Křtitele
24. 12.
22:30 – Štědrý den – bohoslužba slova
25. 12.
11:00 – 1. svátek vánoční – Narození Páně
1. 1. 2017
11:00 – mše svatá – Nový rok
Velvary – kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
24. 12.
21:00 – Štědrý den – bohoslužba slova
25. 12.
8:00 – 1. svátek vánoční – Narození Páně
1. 1. 2017
16:00 – mše svatá – Nový rok

Požehnaný adventní čas a krásnou vánoční radost!
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