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           Občasník Římskokatolické farnosti 
   Kralupy nad Vltavou 
 

Novény 
Kořeny novén sahají do starověku. Jejich nynější forma i popularita je 

přitom relativně nová, v porovnání s tím, kdy církev vznikla. Datují se 

od 17. století. 

Novéna je modlitba, která má 9 částí. Buď jde o 9 modliteb, které se 

odříkají v určitou dobu, nebo se tatáž modlitba opakuje 9 krát, například 

každý den během 9 dnů, nebo každý týden, během 9 týdnů.  

Slovo novéna pochází z latinského novem, což znamená devět. Tato 

praxe vznikla, když Pán Ježíš v den svého vystoupení do nebe nařídil 

učedníkům devět dnů modliteb. Přikázal jim, aby neodcházeli 

s Jeruzaléma, ale aby očekávali Otcovo zaslíbení… Všichni se svorně a 

vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho 

bratry. (SK 1, 14) Učedníci se modlili devět dnů a desátý den – na 

Letnice – přijali Ducha svatého. 

Proč je devítka tak významná? Někteří odborníci tvrdí, že je znamením 

lidské bídy a nedokonalosti, neboť je o jedno méně než deset, které je 

okrouhlé a představuje určitou dokonalost a završení. Novén máme 

opravdu mnoho a jistě jste už mnohé poznali a pravidelně jste se je 

modlili a máte i své vlastní zkušenosti. Určité kruhy se této lidové 

zbožnosti posmívají. Léty jsem se naučil, že jednoduchá víra jde často 

mnohem hlouběji, než teologické kurzy na universitní úrovni. Církev 

doporučuje, abychom novény dokázali skloubit s církevním rokem. 

Proto Vám chci nabídnout novénu ke svaté Anežce České. V listopadu 

si připomeneme její svatořečení před 30 léty. Často se o ní mluví ve 

spojení se svobodou, kterou jsme dostali jako nezasloužený dar a 

neumíme si s ní poradit. A tak jako tenkrát, i dnes nám má svatá 

Anežka co říci, ale hlavně vyprosit. Proto Vás, kteří máte trochu více 

        říjen 2019 
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času v ranních hodinách, vybízím, abychom se setkávali od 1. 11 – do 

9. 11. v kapli zdejší Charity v Riegrově ulici od 8 hodin. Budeme se 

modlit novénu ke sv. Anežce, kterou sepsala Marie Holková. 

Každodenní pořad novény je tento:  

1. Čtení na příslušný den 

2. Otče náš… Zdrávas Maria… 

3. Úvaha na příslušný den 

4. Prosba k svaté Anežce za vyslyšení 

5. Litanie ke sv. Anežce 

6. Sláva Otci... 

Budete-li mít čas, přidejte se.  

V neděli 3. 11. bude tato novéna přesunuta do kostela po mši svaté. 

Pokud Vám to nevyhovuje, protože dopoledne pracujete a máte své 

starosti, můžete se přidat na dálku tím, že se novénu budete modlit 

soukromě. Už předem Vám děkuji a přeji požehnané dny a milosti od 

našeho Pána Ježíše Krista.  

        P. František Masařík, administrátor farnosti 

 

Modlitba ke svaté Anežce  

Veliká dcero českého národa, zahrnuješ náš národ nesmírnými dary a 

milostmi, které nám vyprošuješ před trůnem našeho Pána a Boha, Ježíše 

Krista. Celým svým srdcem ti za ně děkujeme a pokorně tě prosíme, 

vypros našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu, dary Ducha 

svatého a vítězství dobra nad zlem! Ať svobodně a celým srdcem 

můžeme sloužit našemu Pánu a Bohu. Amen. 

 

Moje putování za Ježíšem a s Ježíšem 

Milí farníci, 

od července mě vídáte na mších svatých a na různých farních akcích. 

Nahradil jsem zde v roční jáhenské praxi jáhna Ondřeje, který se 

naopak přesunul do jiné farnosti. 

Jak jste již mohli poznat z mého přízvuku, pocházím z Moravy. Narodil 

jsem se 18. března 1980 v Brně a tam jsem žil až do svých 26 let. Otec 

pracoval jako chemik, matka jako účetní, zatímco můj o pět let starší 

bratr se stal meteorologem. Všichni zůstali v Brně. Já jsem tam 

vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity, naučil 

se hrát na akordeon, a také jsem chodil do hodin zpěvu a zpíval 
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v několika sborech. Radost z hudby a službu Bohu jsem nakonec mohl 

spojit v rámci členství ve Svatomichalské gregoriánské škole, která se 

svým způsobem stala mou farností, protože o nedělích jsme zpívali 

všude, kam jsme byli pozváni. 

Půl roku před revolucí jsem přistoupil k prvnímu svatému přijímání. 

Zatímco rodiče byli pozváni do školy „na kobereček“ (soudružka 

učitelka mi nechtěla uškodit záznamem v kádrovém posudku, ale 

vyslala nám varování do budoucna), mně tehdy Pán poprvé v modlitbě 

vnukl myšlenku na kněžství. Já jsem ji tenkrát zavrhl s tím, že na to 

nemám předpoklady, ale během studia na univerzitě se volání vrátilo, a 

tehdy už jsem byl připraven. Školu jsem však dokončil a pak ještě asi 

rok pracoval na Ředitelství silnic a dálnic v Brně. 

Nejprve jsem vstoupil do dominikánského řádu. Tam jsem absolvoval 

noviciát v Olomouci a část studia filozofie ve francouzském Bordeaux, 

než jsem rozpoznal, že řeholní život není mou cestou. Po vypršení 

časných slibů jsem se v polovině roku 2009 vrátil do světa, abych ještě 

zkoumal, kde je moje místo, zda v duchovním stavu či v rodině. 

Vystřídal jsem přitom zaměstnání v diecézním archivu a následně na 

poště jako doručovatel. Ač byla tato poslední práce nejméně 

kvalifikovaná, naplňovala mě zatím nejvíce, protože byla spojena 

s přinášením radosti lidem. Přesto jsem ještě více toužil sloužit 

v duchovní oblasti, a tak jsem se po pečlivém rozlišení přihlásil do 

semináře. 

Vzhledem ke svým kontaktům s dominikány jsem po rozhovoru 

s panem kardinálem Dukou nastoupil v roce 2013 za pražskou 

arcidiecézi, i přesto, že se mi sem jakožto Brňákovi zprvu vůbec 

nechtělo. Během předchozího života modlitby a dominikánské formace 

jsem se však naučil, že není dobré si příliš klást podmínky a lpět na 

vlastních preferencích, kdyby náhodou Boží vůle byla jiná. A tak jsem 

se zapřel ve svém patriotickém postoji a šel do toho. Během přijímacího 

procesu a následující šestileté formace v teologickém konviktu a 

arcibiskupském semináři jsem se ostatně mnohokrát přesvědčil, že mě 

Pán volá právě sem, a nakonec jsem ještě pociťoval radost z tohoto 

rozhodnutí. 

V rámci přípravy na kněžství se mě zvláštním způsobem ujal pan 

biskup Václav Malý, který má pražské bohoslovce na starosti. 

Doporučil mi najít si v Praze farnost, která by se pro mě stala 
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domovskou, kde bych trávil prázdniny a vykonával praxe a také sbíral 

zkušenosti s klasickým farním životem, které mi doposud do jisté míry 

chyběly. Dal mi některé tipy a z nich jsem posléze vybíral. Volba 

nakonec padla na farnost Praha-Strašnice, která se mě velkoryse ujala a 

poskytla mi potřebné zázemí. Přínos byl ostatně oboustranný, protože 

jsem pomáhal se zpěvem i hrou na varhany, vystupoval každoročně 

jako svatý Mikuláš, a při celosvětovém setkání Taizé na mě spočinula 

významná část organizační práce. I díky vybudování osobních vztahů se 

mi strašnická farnost stala skutečným domovem. 

Nyní po dokončení studia jsem byl panem generálním vikářem přidělen 

sem k vám, abych se zde, po nasátí teoretických vědomostí, učil 

pastorační službě. Jsem tu velmi spokojen, protože škola je sice 

důležitá, ale zvlášť po mé zkušenosti z práce na poště jsem velmi toužil 

být rychle hotov a znovu pracovat „v terénu“ pro druhé (jak říkají 

latiníci: Non scholae, sed vitae discimus). Jáhenské svěcení 7. září mi 

bylo velkou vzpruhou a zároveň první metou završující mé mnohaleté 

snažení. Už se moc těším na kněžské svěcení 20. června, na které jste 

také srdečně zváni. Pán mě povolal jako celníka Matouše, když se na 

něj podíval svým planoucím pohledem a řekl: „Pojď za mnou“, a já už 

se jen těším na život s ním jako jeho apoštol a kněz. A tuto vzájemnou 

blízkost s ním přeji i vám všem. 

Robert Benno Štěpánek, jáhen Kristův 

 

A blízko, blizoučko Štědrý den … 
Ráda bych Vám nabídla tip  na vánoční dárek - knihu, kterou jsem 

nedávno "objevila" v prodejně u paulinek na Jungmanově náměstí v 

Praze. Jmenuje se  

Milý papeži Františku s  podtitulem: Jeho Svatost papež František 

odpovídá na dopisy dětí. V knize je soustředěno 30 otázek, které 

představují výběr z 259 dopisů dětí z 26 zemí. Každý dotaz doprovodily 

děti obrázkem. Kniha dokáže zaujmout nejen děti, ale rozhodně v ní 

mohou najít radost a poučení i dospělí. Byla jsem překvapena hloubkou 

otázek  dětí  ve věku 8 - 13 let a samozřejmě laskavými a moudrými 

odpověďmi Svatého otce Františka. Uvědomila jsem si, že bych sama 

nedokázala na některé   otázky vůbec odpovědět. 

Pro ilustraci přidávám ukázku několika dotazů    
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Milý papeži Františku, ráda bych se dověděla něco víc o Ježíši Kristu. 

Jak chodil po vodě? Zdraví tě Natasha - 9 let, Keňa  

Milý papeži Františku, mohou se na nás naši příbuzní dívat z nebe?  

Emil- 9 let, Dominikánská republika  

Milý papeži Františku, chci se zeptat, co dělal Bůh než stvořil svět.   

S pozdravem Ryan- 8 let, Kanada  

Vaše Svatosti, dostane se můj dědeček, který není katolík a nikdy 

nechtěl udělat nic zlého, po smrti do nebe? Anebo jinak- pokud někdo 

nečiní žádné pokání, jak velký hřích by musel spáchat, aby šel do 

pekla? Bůh vám žehnej.  Ivan- 13 let, Čína  

Milý papeži Františku, cítíš se jako otec všech?  

S pozdravem  Clara- 11 let, Irsko  

Milý papeži Františku, rád bych věděl, proč nás Bůh stvořil, když věděl, 

že proti němu budeme hřešit. S pozdravem Maximus - 10 let, Singapur  

A odpověď Svatého otce na tuto otázku:  

Milý Maxime, je to proto, že nás Bůh stvořil tak, abychom se mu 

podobali. Bůh nás stvořil svobodné. Svoboda je největší dar, který jsme 

od něj dostali. Věděl jsi to? A být svobodný znamená, že můžeme i 

hřešit. Jenže spousta lidí má ze svobody strach! To dnes představuje 

vážný problém.  

Řada lidí se bojí svobody své i svobody druhých. Proto mají někteří 

raději společnost domácího zvířátka, které jim projevuje příchylnost, a 

přitom se nerozhoduje svobodně tak jako lidská bytost. Svoboda může 

některé lidi děsit, poněvadž se nedá naprogramovat jako stroj. A přece 

právě z toho důvodu je svoboda krásná a je to největší Boží dar.  

Knížka je vázaná, krásně ilustrovaná. Rozměry 25x 25 cm, cena 190 Kč  

P. S. Když jsem v úvodu 

napsala, že jsem objevila 

knihu, možná, že si řeknete: 

Ta objevila Ameriku!  

Zjistila jsem totiž, že někteří 

knížku znáte a máte ji doma. 

Mám z toho opravdu radost a 

možná, že tato knížka potěší 

i vás. 

                                        

   Věra Hašová 
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FARNÍ CHARITA - Poděkování  

V neděli 1. září požehnal pomocný biskup Mons. Zdeněk 

Wasserbauer charitní kapli v novém domě  sociálních služeb 

v Riegrově ulic. Potěšila nás hojná účast jak farníků, tak 

kralupské veřejnosti. Počasí nám přálo, jídla a pití bylo 

dostatek i díky vám, farníkům,  takže  jsme mohli strávit příjemnou 

neděli s možností prohlídky domu.   

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří jste přispěli ke 

zdárnému průběhu celé akce a charitní dílo v Kralupech dlouhodobě 

podporujete.   

      

Národní pouť do Říma  
Ve dnech 11. – 14. listopadu se koná Národní pouť do Říma u 

příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Na pouť se vydávají 

tisíce Čechů a také zástupci  kralupské charity i okolních charit. Na 

programu je také účast na generální audienci svatého Otce.   

V souvislosti s touto poutí a  také jako poděkování za svatořečení sv. 

Anežky a 30 let demokracie v naší zemi Vás srdečně zveme na Novému 

ke Svaté Anežce České.        

Noc Venku         
Čtvrtek 21. 11. 2019 od 17:00 hodin – levý břeh Vltavy u infocentra   
Noc venku je ojedinělá kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou 
veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat jí 
zážitkovou formou "běžné fungování" člověka žijícího na ulici.  

 Přijďte si vyzkoušet na vlastní kůži na jednu jedinou noc přespat pod   

mostem jako bezdomovec. Čeká nás 

- doprovodný kulturní program 

- táborák s možností opéct si špekáčky 

- pro statečné spáče 22. 11. v 6:30 společná snídaně  

      tým Charity Kralupy 

Adopce na dálku 
Vážení farníci,  

v minulém čísle jsme Vás informovali o našem záměru pokračovat v 

adopci na dálku. Bohužel nás agentura zastřešující adopci dětí 

informovala, že chlapce, kterého jsme původně vybrali, již není možné 

adoptovat a že máme vybrat jiné dítě. Adoptovali jsme tedy jiného 
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chlapce z Indie, o němž se níže dozvíte více, a založili transparentní 

účet, na který již někteří z vás přispíváte. Za Vaši pomoc velmi 

děkujeme!  

„Náš“ chlapec se jmenuje Roshan Kathkari, je mu 16. Má dva 

sourozence a oba rodiče. Roshanovi rodiče pracují velmi tvrdě. Bydlí v 

lesní oblasti, do jejich vesnice nejezdí žádná doprava a tak chodí z 

hlavní silnice dlouhou cestu pěšky. Jejich zaměstnání je sezónní, tudíž 

velice nepravidelné. Vydělává pouze otec, pro kterého je velmi těžké 

zajistit všem dětem kvalitní vzdělání, přestože si to pro děti moc přejí. 

Jeho otec se podílí na chodu vesnice, zejména urovnává neshody mezi 

sousedy. Sousedé si ho váží a respektují ho. Rodina bydlí osm 

kilometrů od školy. Trasu musí Roshan pravidelně překonávat pešky.   

Roshan je velmi aktivní chlapec, do školy dochází pravidelně. Rád by 

se stal policistou a sloužil lidem.  

Účastní se sportovních aktivit, rád kreslí. Doma pomáhá s domácími 

pracemi. Rád si povídá s kamarády. Umí čtyři jazyky, jazyky Marathi a 

Kathkari, hindštinu a angličtinu. Občas je rád sám, aby se mohl 

soustředit na své studium. Pokud mu pomůžeme získat potřebné 

vzdělání, bude sloužit lidem a splní si tím svůj sen.  

Zde přikládáme překlad jeho dopisu naší farnosti:  

Milí přátelé,  

Vřelé a milující pozdravy od Roshana Kathkari. Nejdříve ze všeho chci 

poděkovat za vaši lásku a podporu při studiích. Mnohokrát děkuji za 

vaši finanční pomoc, kterou od vás dostávám. Já i moje rodina vám 

budeme navždy vděčni.  

Nyní jsem v 9. třídě a snažím se zvládnout studia. Slibuji, že udělám 

vše pro to, abych uspěl u nadcházejících zkoušek.   

Jsem vám vděčný a přeji vám úspěch ve vašich životech a práci. 

Končím dopis s láskou a pozdravy Váš Roshan  

Pokud byste měli zájem přispět na Roshanovo vzdělání jakoukoliv 

částkou, prosíme o její zaslání nebo vložení na transparentní účet číslo 

115-9930280257/0100, jde o účet v Komerční bance. Příspěvky 

Roshanovi odesíláme každý měsíc a první příspěvek byl odeslán na účet 

Arcidiecézní charity Praha dne 26. 6. 2019.   

Mnohokrát děkujeme všem, kteří s námi chtějí pomáhat!!!  

           Iva a Michal Žyrkovi 
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PŘEHLED MIMOŘÁDNÍCH BOHOSLUŽEB A POBOŽNOSTÍ 

Kralupy nad Vltavou – kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava: 

1. 11. 2019 v 9:30 – Všech svatých - po mši svaté bude možnost přistoupit ke 

svátosti smíření cca do 11:00 

2. 11. 2019 v 9:30 – Památka zesnulých 

Malovary: 1. 11. v 17:30 – mše svatá (doporučujeme přinést si svíce) 

Minice: 2. 11. 2019 v 16:00 – bohoslužba slova  

Zeměchy: 2. 11. 2019 v 17:30 – mše svatá, poté modlitba za zemřelé  

Chržín: 23. 11. 2019 v 9:30-mše svatá k poctě patrona sv. Klimenta (latinská)  

Nelahozeves: 30. 11. 2019 v 16:00 – mše svatá k poctě patrona chrámu sv. 

Ondřeje (latinská) 

 

Rorátní mše svaté od 7:00 hod.  
Kralupy nad Vltavou – kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava 

3. 12., 4. 12., 10. 12., 11. 12., 17. 12., 18. 12.,  

 
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 

27. 12.    17:30 - svátek sv. Jana 

31. 12.    9:30 - zakončení občanského roku  

1. 1. 2019   9:30 - Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok  

5. 1. 2020   9:30 – mše svatá poté farní káva 

6. 1. 2020 17:30 – Tři králů 

7. 1. 2020  17:30 – koncert žáků ZUŠ  

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. 2019 11:00 - Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok 

5. 1. 2020          11:00 – bohoslužba slova 

Velvary – kostel sv. Kateřiny Alexandrijské  

24. 12.  21:00 - Štědrý den – bohoslužba slova 

25. 12.    8:00 - 1. svátek vánoční - Narození Páně   

1. 1. 2019 16:00 - Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok  

5. 1. 2020   8:00 – mše svatá 

Nelahozeves – kostel sv. Ondřeje 

28. 12. 2019      16:00 – mše svatá 


