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Drazí přátelé, 
je zde doba adventní a čas na prohloubení našeho života ve vztahu k Bohu i k sobě navzájem. Znovu 
šance pro každého z nás, kterou je dobře využít, abychom nemuseli jednou zpívat, že „..nikdy se nevrátí 
pohádka mládí, kterou jsem prožil jen jedenkrát…“ a nostalgicky se dívali beznadějně na uplynulý čas 
našeho života. To by byla tragedie, neboť víme, že to nejlepší máme stále před sebou a k tomu chceme 
postupně pokračovat v radosti i bolesti. To pokračovat je krásné slovo, které mě naplňuje optimismem, že 
to vše stojí zato. Čas, který prožíváme se určitě nevrátí, ovšem tvoří základ naší budoucnosti v Království 
Božím, v nebeském Jeruzalémě, v ráji nebo nebeské blaženosti. Prožíváme Rok víry vyhlášený  papežem 
Benediktem XVI., a k tomu i významné výročí příchodu našich věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje. 
Dobře víme, že víra je z hlásání a že si neustále každý z nás musí doplňovat vědomosti v této oblasti, 
abychom mohli vydávat svědectví o Bohu v naší společnosti. Proto také při nedělních bohoslužbách čteme 



a po celý advent se budeme seznamovat s dokumentem, který zpracovali biskupové z celého světa 
shromáždění v Římě ve dnech 7. až 28. října 2012 na 13. všeobecném shromáždění biskupské synody. 
Z České biskupské konference za naši republiku byl vyslán litoměřický biskup Jan Baxant. Plné znění 
tohoto poselství pro celý svět je též na stránkách internetu www.apha.cz a na dalších webových adresách. 
Věřím, že dokument bude i vytištěn v knižní podobě. Kéž Pán dá, abychom mohli žít z této stravy a pít 
z těchto zdrojů a ne z nečistých a někdy otrávených lákadel nabídek, které vedou ne k životu, ale ke smrti. 
Mějme radost z toho, že můžeme pokračovat na správné cestě k životu. Je také naším potěšením, že 
můžeme jít společně, neboť jinak by nám došly síly k opravdovosti a svatosti, o kterou usilujeme stále 
znova podle taky známého šlágru „…neváhejte začít znova, nenechte se odradit, dejte prosím na má slova, 
jinak se už nedá žít…“. Děti tohoto světa jsou někdy prozíravější než děti světla. Bacha na to. Ne, že bych 
to lidem tohoto světa nepřál, ale jde spíše o to, že komu se více dá, od toho se bude více očekávat. 
U příležitosti konce roku bych Vám všem rád velice poděkoval za vše, co jste pro farnost udělali a nedá se 
to ani vyjádřit a postihnout. Všem, kteří jste přiložili ruku k společnému dílu a jakýmkoliv způsobem 
pomohli k rozvoji naší farnosti. Těší mě, že není prakticky možné vypočítat to  úsilí, které řada z vás 
vkládá do společného díla, aby naše farnost byla živým společenstvím lidí, kteří chtějí objevovat cesty 
víry v současnosti. Tyto cesty mohou být velmi rozmanité. Dáváte svůj vlastní čas, energii, prostředky 
všeho druhu, finanční dary, svoje schopnosti a mnoho dalšího. Jedná se o mnohá společenství - děti, 
mládež, manželé, maminky, senioři, katechumeni …pomoc při zajišťování bohoslužeb, květinové 
výzdoby administrativu, péči o objekty, farní budovy a mnoho dalšího. Je důležité si pomáhat na cestě 
víry v moderní době. Moc bych prosil, aby nezůstával nikdo stranou, neboť i v takové velké rodině naší 
farnosti by se to mohlo stát. Snažme se proto všichni přiložit ruku k dílu a kdo by chtěl, nechť se u mne 
ohlásí do služby, neboť „žeň je hojná, ale dělníků málo“. 
Po poděkování také přání pokoje, radosti, štěstí, ale i zdraví a všeho dalšího aby život nás všech byl 
prozářen betlémským světlem, které vede k moudrosti života a k správnému dovršení naší pozemské   
pouti. 

Váš otec Jiří 
 

Rok víry 
Chvála Kristu! Moji drazí, ve čtvrtek 11. října začal Rok víry. 
Vím, že jste praktikující věřící. Vím však také, že mnohdy čekáme na ty druhé. Vždyť se to týká také jich. 
Věřím, že když náš svatý otec vyhlásil (jak mu vnukl Duch Svatý) Rok víry, nevyhlašoval jej pro 
kardinály nebo biskupy. Vyhlásil ho pro NÁS. 
Jak málo známe víru! Často jsme ochotni ji bránit. Co však bráníme? 
Jako katolíci máme žít podle Písma Svatého a Katechismu Katolické církve. Kolikrát jsme je CELÉ 
přečetli? Kolik z nich znají lidé v našem okolí. 
Když P. James Manjackal (indický kněz) mluví o Evropě, opakuje slova svatého otce: "Máte malou víru." 
A pokračuje: "U nás se modlíme a věříme - a před našima očima se dějí zázraky!" 
Jste tedy naplněni tou vírou, která přenáší hory? - Jste plni radosti - neboť křesťanská víra naplňuje 
přetékající radostí a pokojem. 
Musím se vám přiznat, že často jsem si už myslela, že znám křesťanství. - Pak mi ale vždy Pán ukázal, že 
tomu je jinak. - A já stále více poznávám svou víru, svého Boha a stále a stále více žasnu nad tím, jak 
krásnou víru máme. 
V dnešním světě již nikdo z katolíků v Evropě neevangelizuje. - Myslíme si, že přece je jedno, v co člověk 
věří. Hlavní je, aby byl dobrý. - A nebo toužíme svědčit, ale jsme naplněni strachem a nenacházíme slova. 
Všechna náboženství nejsou rovna! Ano, všichni lidé mají stejnou důstojnost, Bůh je stejně miluje, ať jsou 
buddhisty nebo muslimy. Ale náboženství nejsou stejná! Jak obrovský rozdíl je mezi těmito zotročujícími 
tradicemi a radostnou zvěstí Evangelia!!!! - Když člověk pozná milující Lásku Boží, již nemůže o ní 
mlčet. A když touží a dá Bohu prostor, Bůh mu dá Svého Svatého Ducha. - A budou se dít zázraky! 
Tak jako o Letnicích: najednou byli zbaveni strachu (kamenování? - jen se oprášili a šli znovu kázat. 
Zmláceni ve vězení o půlnoci si prozpěvují chvály Bohu!), Bůh jim dával ta správná slova a oni obraceli 
tisíce lidí, uzdravovali... 



Posílám vám tedy pastýřský list našeho sv. otce Benedikta. - Kéž tedy nyní se mnou pokleknete a budete 
prosit Pána, aby vám řekl, jak máte prožít tento Rok víry a co si od vás žádá. 
Boží Milost nyní kráčí kolem vás, nepromarněte šanci - buďte křesťany každý den 24 hodin. Buďte 
křesťany na 100% života. 
Všechny vás nosím v srdci. 
Modlím se za vás a prosím o modlitbu. 
V Kristu vaše 

sr. M. Petra 
 
Advent 2012 
Asi všichni se v Adventu snažíme vedle otevírání peněženek otevírat i svá srdce a tak jsem si vzpomněla 
na zamyšlení, které v devadesátých letech sepsal pro Zpravodaj Farní charity Stanislav Pavlík. S jeho 
laskavým svolením  si dovoluji ho letos znovu připomenout: 
 

„ADVENT, je to čas čekání – nebo jaký je to čas?“ 
Náš vstup do adventu by neměl být vzpomínkou na dávno očekávaný příchod Krista, ale měl by být 
osobním odhodláním přijmout  Krista do svého života. Jak? Jak se mu otevřít? Jak mu udělat místo ve 
svém srdci? 
Evangelium z poslední neděle před adventem /Mt 25,31-46/ nám k tomu dává návod. Jestliže jsme po 
přečtení evangelia pravdivě odpovídali na  výzvu „Slyšeli jsme slovo Boží“, potom nám toto slovo dává 
jasný pokyn k jednání. 
Kristus evangelia se ztotožňuje s každým, kdo potřebuje jakýkoliv projev lidské blízkosti. Tito potřební 
jsou v evangeliu nazýváni nepatrnými. Jsou takoví, že je ani nezpozoruji, takže ani nevidím, že jsou vedle 
mne. Zajímám se o to, zda lidé vedle mne netrpí hladem a žízní? 
Je pravda, že zatím je u nás dostatek  chleba i vody, takže se obojím plýtvá. Ale jde jenom o chleba a 
vodu? Těch potřeb, po kterých člověk hladoví a žízní, je nepřeberné množství. 
Vidím i tyto potřeby a nouze druhých? Nejsem k nim lhostejný? 
Kristus v evangeliu neodsuzuje za to, že by člověk dělal něco špatného. On ho odsuzuje za to, že si 
nevšiml potřebného člověka, který stál vedle něho. 
Neukazuje i na mou lhostejnost?    

S. Pavlík 
 

Standa toto zamyšlení  napsal v době, kdy fungovala Farní charita a lidé z farnosti naší i rozdělovské byli 
ochotni spolupracovat. Snažili  jsme se vnímat potřeby svého okolí i mimo kostel a reagovat na ně. Ale ti 
tehdy „aktivní“  zestárli – už nemáme tehdejší elán  …  a nikdo nás nevystřídal.  
Mezitím také přibylo těch  potřebných –  a to i těch, kteří „nemají chleba“.     
Nejsem si jistá, že naše místní církev  - tedy farnost, může být vnímána jako chápající, soucítící a snažící 
se podat pomocnou ruku těm potřebným.  
Neukazuje to na naši lhostejnost?  

H. Součková 
  
Slavnost sv.Vojtěcha v kladenské farnosti 
/Nad farní kronikou/ 
V roce 1947 uplynulo 950 let od mučednické smrti svatého Vojtěcha. Jeho lebka putovala a byla uctívána 
ve všech krajích Čech a Moravy. K nám do Kladna  zavítala v polovině srpna. Pan děkan Klouček 
neopomněl zaznamenat tuto událost ve farní kronice: 
 „Bezprostřední duchovní přípravu měl u nás po dva večery /13. a 14. srpna/ veledůstojný pán spirituál 
kněžského semináře P. Jan Lebeda. Již v tyto dny jsme hodně lidí vyzpovídali. V pátek – na zasvěcený 
svátek – Nanebevzetí P.Marie, byly ráno jen dvě mše sv. – v 7 a v 1 10. Všechno se připravovalo 
k večerní slavnosti na 6. hodinu. Bylo třeba telefonní služby a auta k dispozici. O 1 6. večer bylo hlášeno 
z cesty z Rakovníka půlhodinové zpoždění. Jeli jsme tudíž v 6 h k Rozdělovu naproti, ale již u trati jsme 
se s přijíždějícím autem potkali. 



Na štěstí vše bylo na Náměstí Svobody zorganizováno. Ostatky přivážel novosvěcenec P. Vágner. Při 
předávání ostatků začali již připravení filmaři natáčet určité momentky. Na ověnčené široké tribuně uvítal 
proslavené ostatky předseda okresního národního výboru Jaroslav Mildorf, po něm předseda MNV 
Jaroslav Špaček a místní děkan /moje maličkost/ Jos. Klouček. Zesilovač dobře fungoval, takže zvládl celé 
náměstí, jež byla naplněno lidmi. 
Průvod vedl p. opat břevnovský P. Anastáz Opasek o.s.b. za účasti asi 25 kněží. V průvodu šly školní děti 
s 30 korouhvičkami, družičky, vojáci, policie, hasiči, političtí osvobození vězni, baráčníci, sokolové 
s odznaky aj. instituce – potom za křížkem řada ministrantů, kněží 4 v dalmatikách nesli sv. ostatky a za 
celebrantem –   čestní hosté jako zástupci úřadů, muži a ženy v dlouhém průvodu. Hudbu jsme neměli 
kvůli důstojnější pozornosti. Kostelní hra na varhany byla přenášena městským pouličním rozhlasem. 
Průvod zpestřila řada národních krojů a ctihodných Sester, zvláště Milosrdných z nemocnice. Také havíři 
v historických krojích s kahanci budili pozornost. 
Také u vchodu děkanského kostela bylo něco změněno, k ozdobě i použití při hlavní pobožnosti, která 
byla připravena na náměstí před kostelem. Slavnostní kázání měl Dr. Ladislav Šinkmajer, farář ve 
Vrapících: „Vnější národní okázalost se stává vnitřní náboženskou pobožností“. Pod dojmem kázání 
předčítal děkan slavnostní slib a velký zástup věřících recitoval podle rozdaných knížek odpovědi. Bylo 
znát, že slib je opravdový. Jednotlivé části slavnostního slibu byly přiléhavé zpohanštělé dnešní době. 
Záchrana národa je v dodržení slibovaného života podle víry. Po požehnání svatými ostatky zazněla 
hymna, světský lid zčásti odešel, věřící vstoupili do přeplněného kostela pro svátostné požehnání. 
Po ukončení první části slavnosti zůstalo mnoho lidí v kostele k adoraci. „Čestné stráže“ nebylo ani 
potřebí, poněvadž bylo v kostele stejně mnoho lidí po celou noc. Svaté ostatky byly vystaveny mezi 
mřížkou a lavicemi uprostřed starobylých biskupských praporců, jež se převážely se zvláštními svícny 
s nimi. Mnoho květin, vavřínový věnec se slovanskou stuhou a hořící svíce dodávaly posvátným relikviím 
zvláštního dojemného půvabu. 
V 9 hodin v noci byla promluva k mládeži, v 10 hodin k mužům. Mše svaté byly v půlnoci, ve 2 hod., ve 
4, v 6 a ve 3 na 7 tiché, o 1 10 pontifikální s pobožností a promluvou pana opata na rozloučenou. 
Množství lidí se v noci zpovídalo a ráno přijímalo Nejsvětější svátost. – Užitek duchovní byl mimořádně 
velký. – Svatý Vojtěch by byl v Kladně jistě spokojen.“  
Po závěrečném požehnání   na schodech kostela odvážel pan děkan svaté ostatky do Kročehlav. Po mši 
svaté s lidovým zpěvem písně k sv. Vojtěchu, složené p. Kasíkem, přednostou oddělení Poldiny huti a 
tamním horlivým varhaníkem, následovalo kázání a stručná pobožnost a po ní byly vezeny ostatky při 
zastávce na Buštěhradě a v Lidicích na staroslavnou Budeč a dále přes Kralupy do Staré Boleslavi. 
Na závěr zápisu pan děkan dodává: „Nevím, jak dlouho se zachovají natočené filmy, z kterých by budoucí 
aspoň zčásti poznali krásu slavnosti?!“ 
Možná, že by se takový film našel v rodinném archivu některého ze současných kladenských farníků. 
Byla to jistě krásná slavnost, už jen málo z nás se na ni pamatuje, mnohem víc je těch, kteří zažili oslavy 
milénia smrti svatého Vojtěcha v r. 1997. Ty bych ráda připomněla v příštím příspěvku ve velikonoční 
Naději.   
 M. Hamanová 
 
459 mrtvých 
Toto číslo představuje počet nenarozených dětí zabitých umělým potratem v okresu Kladno v roce 2011. 
Za pět let bude chybět 15 tříd ve školách a o 20 let později budou chybět tito lidé jako nové pracovní síly a 
rodiče další generace. Matky těchto dětí, budou v následujících letech nějakým způsobem trpět na 
následky zákroku – fyzickými následky operace, poruchou vztahu k otci dítěte a psychickými poruchami 
různého druhu, známými pod názvem postabortivní syndrom (PAS). Málokterá žena vyjde bez následků. 
Nejen matky, ale i otcové, příbuzní a známí, kteří je tlačili k potratu, lékaři, kteří výkon provádějí, 
spolupracující zdravotní personál, aktivisté, kteří agitují, aby ženy měly právo zabíjet své vlastní děti, 
politici, kteří schvalují potraty nebo odmítají podnikat něco proti zabíjení nevinných, ale i dobří lidé, 
katolíci, kteří chodí do kostela a zavírají oči k tomuto velkému zlu – všichni máme nějakou účast na vině 
za usmrcení těchto nevinných dětí. 



Od roku 1993 existuje v Kladně skupina lidí, z nichž každý se jeden určitý den v měsíci modlí a postí za 
nenarozené děti a jejich ochranu. Mimoto jsme se v minulosti setkávali k modlitbám jednou za měsíc 
v přednáškovém sále pod gynekologickou klinikou kladenské nemocnice. Když nám před rokem 
znemožnily přístup k tomuto místu stavební práce, začali jsme se setkávat v kostele Božského Srdce 
Ježíšova v Kročehlavech před svatostánkem. Setkáváme se každou druhou sobotu v měsíci v 16 hodin 
(v listopadu v první sobotu na hřbitově u kříže ve 14 hodin). Modlíme se nejdříve modlitby pro život; 
potom následuje čtení Písma s krátkým výkladem a litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu před 
Nejsvětější Svátostí. Vítáme každého, kdo se k nám rád přidá. Samozřejmě je pobožnost v kostele 
otevřena všem farníkům. 
Čtyřikrát jsme zorganizovali výstavu Stop genocidě s peticí o zastavení potratů – na hlavní třídě, před 
gymnáziem a na Sítné, Na velkých obrazových panelech srovnává výstava potraty s různými typy 
genocidy v historii. Chce tím oslovit zvlášť mladé lidi, dříve než se nechají vtáhnout do „kultury smrti“. 
V naší skupině jsou převážně starší lidé. Tato věc se ale týká všech. Nejenže se rodí málo dětí, takže národ 
vymírá, ale všeobecné přijímání praxe zabíjení nenarozených, vede k znevážení života každého člověka. 
Tento postoj je nakažlivý. Proti procesům asistované reprodukce (výrobě dětí ve zkumavce), ve kterých 
umírá mnohem víc embryonálních lidí než se narodí, skoro nikdo nezvedá hlas. Je tlak na zavedení 
eutanázie. Staří, vážně nemocní a postižení lidé prý nemají dostatečnou „kvalitu života“, takže se zdá 
milosrdné jim pomáhat z tohoto života (čímž se ušetří náklady na zdravotnictví). Ztrácí se vědomí, že 
každý člověk je stvořen k obrazu Božímu, a jeho život posvátný. Představa, že utrpení, které je obětováno 
Bohu, může působit milost pro trpícího a jeho okolí, je naší společnosti cizí. Každá práce pro život je 
svědectvím o Kristově lásce na kříži a v naší současné společnosti cennou možností evangelizace. Kdo by 
se chtěl připojit nebo měl další nápady práce pro život, případně chce víc informací, může se na nás 
obrátit. 
David a Michaela Prentisovi 
Hnutí Pro život (www.prolife.cz) ve farnosti Kladno-Kročehlavy  
Fügnerova 143/9  
tel.: 312 686 642  
e-mail: lpp@lpp.cz 
 D. a M. Prentisovi 
 
Jak nám Afrika zkřížila cestu   
Jsme česko-francouzská rodina a již 5 let  žijeme ve  Stehelčevsi  a patříme tedy do kladenské farnosti. 
Rádi bychom se s vámi podělili o příběh, který nám začíná měnit život. 
V létě 2010 jsme jako obvykle odjeli na prázdniny do Francie. Tentokrát jsme naši dovolenou u moře 
trávili v městečku Saint Palais nedaleko Royan na pobřeží Atlantského oceánu. 
Hned na první nedělní mši v této farnosti jsme si mezi ostatními kněžími u oltáře všimli také jednoho 
Afričana. Z farních listů jsme se dověděli, že je to kněz z Konga-Kinshasy, který zde v létě vypomáhá a 
zastupuje místní kněze, kteří jsou na dovolené. Shodou okolností (nebo Božím řízením) se setkal Olivier 
právě s ním, když si šel vykonat svou každoroční „francouzskou zpověď.“ Africké nápady na to, jak 
zlepšit své soužití s neuspokojitelnou manželkou, Oliviera oslovily natolik, že jsme si z dovolené odváželi 
čtvrté dítě, naši dnes rok a půl starou Anežku. 
Jean-Martin NLANDU (počeštěno Jan-Martin) – tak se tento kněz jmenuje – nám nabídl, abychom přišli 
na přednášku, při které bude mluvit o poměrech ve své zemi a hlavně o životě dětí ze sirotčince, který 
v Kongu řídí. Zúčastnili jsme se jí a těžké podmínky, ve kterých děti žijí, se nás dotkly natolik, že jsme si 
s Janem-Martinem ještě sjednali osobní schůzku. Snažili jsme se přijít na to, jak mu v jeho tíživé situaci, 
kdy „má na krku“ kolem 30 dětí a téměř žádné finance, pomoc. 
Po návratu domů jsme stihli udělat mezi našimi blízkými přáteli sbírku, jejíž výtěžek jsme poslali 
sirotkům k Vánocům. S díky nám přišly fotky dokumentující množství potravin, které za peníze nakoupili. 
Pak nastala dlouhá odmlka. Těhotenství a těžký porod nás zaměstnaly natolik, že na nic jiného nebyl čas. 
Až zase na další Vánoce jsme udělali sbírku. Byla přijata s díky a se zprávou, že do několika měsíců se 
děti musí vystěhovat ze svého stávajícího domova v diecézním domě, který musí být uvolněn pro studující 



kněze. A na nákup nového domu samozřejmě nejsou finance. O půjčce pro sirotčinec nešlo uvažovat. 
Vždyť všechny jejich příjmy odcházejí na stravu a nejzákladnější potřeby dětí, které nejsou nikdy pokryty. 
Z čeho by mohli splácet úvěr? 
Hned po vánoční sbírce jsme další udělat nemohli. Rozeslali jsme našim známým poděkování se smutnou 
zprávou a prosbou, může-li kdo pomoct, ať tak učiní. Naši přátelé z kralupského společenství manželů nás 
ale vyburcovali k činnosti. “Vždyť těch 11 000 €, které děti potřebují, není pro Čechy tak závratná částka. 
Nemůžeme je nechat bez pomoci!“ A tak se vybraly pokladničky, udělaly plakáty a žebralo se, kde se 
dalo. My kromě jiného i u našich přátel z vrapického kostela. Nakonec jsme v červnu tohoto roku poslali 
na účet sirotčince 7 995 €, což je neuvěřitelných 200 000 Kč. Právě v těchto dnech se vyřizují poslední 
formality ke koupi domu ve vesnici Loango 110 km severně od města Boma (provincie Bas-Congo), kde 
doteď děti žily. Dům stojí 12 650 $ a výtěžek naší sbírky s darem tamějšího biskupa tuto cenu bez 
problémů pokryje.  
V létě letošního roku jsme se při naší dovolené ve Francii znovu setkali s naším dobrým přítelem Janem 
Martinem. Setkání bylo opravdu srdečné, i když jsme se tentokrát z Francie nevrátili s pátým dítětem. 
Dávali jsme dohromady další nápady, jak dlouhodobě a efektivně pomáhat dětem ze sirotčince. Pochopili 
jsme, že Bůh si nás k tomuto dílu volá. Těžko bychom se jen tak náhodou potkali my z České republiky 
někde ve Francii s knězem z dalekého Konga při jeho první cestě do Evropy. Těžko by nás a naše přátele 
jeho činnost natolik oslovila.  
Ve mně se najednou probudily již dávno pohřbené touhy odjet do Afriky a být tam nějak užitečná. Byla 
jsem si jistá, že tuto možnost jsem jako několikanásobná matka prostě propásla. A najednou objevuji, že 
ne. I dnes mohu pomoct lidem tohoto chudého kontinentu. A hlavně, nebude to jen tím, že sem tam sáhnu 
do své peněženky, ze které toho asi nikdy moc nevylovím. Budu moct pro tyto lidi opravdu pracovat, 
přemýšlet a s nimi nalézat způsoby, jak ven aspoň z té největší bídy. A kromě toho poznávat jinou zemi, 
jiné způsoby života, jiné myšlení, které nám třeba zase jednou přinese nové dítě, které už nebudu muset 
rodit. 
Díky spolupráci s kralupskou Farní charitou připravujeme zprostředkování adopce na dálku dětí z našeho 
sirotčince Panny Marie Lurdské. Chceme jim zajistit alespoň základní životní potřeby a pomoct jak 
sirotčinci, tak dospělým dětem stát se co nejvíce finančně nezávislými. Cílem je překonat tisíce kilometrů, 
které nás dělí, a podat si pomocnou ruku. My Evropané žijící v zemích blahobytu finanční pomocí a 
novými nápady, chudá Afrika svou lidskostí, svou odvahou a důvěrou v budoucnost a v Boží pomoc. 
Doufám, že v dohledné době poznáme „Naše děti v Kongu,“ jak jsme celý projekt nazvali, a jejich zemi 
také osobně, abychom jim mohli lépe rozumět a pracovat v jejich prospěch. 
Ty z vás, kteří by chtěli vědět víc, podporovat naši činnost nebo nás obohatit svým nápadem, odkazuji na 
webové stránky Farní charity v Kralupech nad Vltavou  
www.charita.nasefarnost.cz a na naši mailovou adresu olivier.debroise@voila.fr. 
Rozloučím se slovy Jana-Martina Nlandu, který jistě i vám vzkazuje: „Děkujeme, děkujeme, děkujeme. 
Vše, co jste udělali pro tyto děti, vám Pán jistě stonásobně vynahradí.“ 

M. Debroise 
 
Poutní zájezd na Slovensko  
– jaro 2013 
Ti, kdo zažili působení polských kaplanů na počátku 90. let v naší farnosti, se jistě  živě pamatují na P. 
ThLic.Maximiliána Putyru CCG  /t.č. ve Vídni/ a  P. ThLic. Ludwika M. Pociaska  CCG, oba členy  
Kongregace bratří těšitelů z Getseman. 
P. Ludwik je v současné době generálním představeným Kongregace a  zve nás na pouť do sídla  
Kongregace – do Mariánky. 
Mariánka je nejstarší poutní místo na Slovensku, Těšitelé jsou zde od r. 1927. Nachází se v údolí pod 
výběžkem Malých Karpat a je prakticky součástí Bratislavy. Údolí se již od nepaměti nazývá Mariino.  
Je řada legend i historických dokladů o vzniku poutního místa – to vše kolem milostné sošky P.Marie 
vyřezané mezi lety 1000 – 1038 z hruškového dřeva  jedním z poustevníků žijících v tomto údolí. Soška 
prodělala mnohá dobrodružství, byla ukrývána jindy uctívána ...a až po roce 1377 byla slavnostně 



přinesena na hlavní oltář kostela, který dal postavit král Ludvík Veliký. Dnes v Mariině údolí najdeme 
„Svatou studni“ s vydatným pramenem když ne léčivé tak výborné vody – nad studní je postavena  Kaple 
svaté studně, klášter, gotický kostel Narození P.Marie, renesanční zámek – dnes sloužící jako exerciční 
dům, kapličku sv. Anny, kapličky k jednotlivým svátkům P. Marie, Lurdskou jeskyni, Kalvárii s křížovou 
cestou /sousoší a sochy v nadživotní velikosti/. 
Místo je to velmi působivé. Vhodné k modlitbě, meditaci i příjemné procházce pod vzrostlými stromy. 
Exerciční dům je připraven přijmout hosty a P. Ludwík je velmi vlídným hostitelem. 
Kromě návštěvy Mariánky, která by byla hlavním cílem naší pouti, je možné navštívit Bratislavu – 
historické centrum je nádherně zrekonstruované a nová Bratislava také stojí za zhlédnutí. Fantastickým 
zážitkem je soutok Dunaje a Moravy pod Děvínem. 
A určitě stojí za to navštívit Trnavu nazývanou „Malý Řím“ - s minimálně sedmi nádhernými kostely a 
řadou dalších historických památek. 

H. Součková 
 
Drazí farníci,  
dovolujeme si vás oslovit jménem Arcidiecézní charity Praha z důvodu tříkrálové sbírky, která se bude 
konat od 2.1. do 13.1. 2013, nejdůležitější pak bude víkend od 4.1.-6.1.2013. 
Sháníme dobrovolníky všech věkových kategorií, kteří budou ochotni věnovat alespoň pár hodin 
koledování, zvláště pak žádáme rodiče, aby přihlásili své děti. Koledníci budou tvořit tříčlenné skupinky 
se zástupcem starším 15 let. 
Je potřeba aby byl každý koledník vybaven jednoduchým kostýmem a korunkou, hudební nástroj bude 
vítán.  
Pokud budete ochotni zúčastnit se této dobročinné akce, kontaktujte prosím koordinátora tříkrálové sbírky 
Štěpána Jenčíka: 
Telefon : 603 543 988 
E-mail : sjencik@gmail.com 
Pro aktuální informace sledujte prosím www.charitakladno.cz 
 Š. Jenčík  
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2012 A NA NOVÝ ROK 2013 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladně (nám. Starosty Pavla) 
24. 12. Půlnoční mše s doprovodem koled ..................................... 24.00 h. 
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše s doprovodem chrám. sboru 
 a orchestru ......................................................................... 10.00 h. 
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše............................ 10.00 h. 
 Pro děti pobožnost u jesliček.............................................. 15.00 h.  
 Koncert duchovní hudby - chrámový sbor .......................... 17.30 h.  
30. 12. Svátek sv. Rodiny, mše s žehnáním manželů ...................... 10.00 h. 



31. 12. Děkovná mše na závěr roku 2012 a prosba o Boží pomoc 
 do nového roku 2013 na ARCIDĚKANSTVÍ ..................... 23.00 h. 
1.1. 2013 Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie,  
 mše s doprovodem chrámového sboru ................................ 10.00 h. 
 
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Kročehlavy (Školská ul.) 
24. 12. Vigilie Narození Páně, mše ................................................ 16.00 h. 
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše ............................................... 8.30 h. 
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše..............................8.30 h. 
30. 12. Svátek sv. Rodiny, mše s žehnáním manželů ........................ 8.30 h. 
31. 12. Děkovná mše na závěr roku 2012  
 a prosba o Boží pomoc do nového roku 2013 ..................... 16.00 h. 
1.1. 2013 Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše ............. 8.30 h. 
 
Kaple sv. Floriána - třída T. G. Masaryka (pěší zóna - centrum města) 
24. 12. Vigilie Narození Páně, mše ................................................ 15.00 h. 
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše ............................................. 18.00 h. 
26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše ..................................................... 18.00 h. 
30.12. Svátek sv. Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa, mše................... 18.00 h. 
31. 12. Děkovná mše na závěr roku 2012 
 a prosba o Boží pomoc do nového roku 2013 ..................... 15.00 h. 
1.1. 2013 Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše ........... 18.00 h. 
 
Kostel sv. Mikuláše - Vrapice (konečná MHD č. 4) 
25.12., 26.12. a 1.1.2013 mše vždy v.................................................... 8.30 h. 
 
Kostel sv. Mikuláše - Švermov - Hnidousy (konečná MHD č. 2) 
24.12. Půlnoční bohoslužba slova z Narození Páně ....................... 24.00 h. 
25.12., 26.12. a 1.1.2013 mše vždy v.................................................. 10.30 h. 
 

Ostatní bohoslužby (i v neděli) jsou v obvyklém pořádku! 
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