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Občasník Římskokatolické farnosti 
Kralupy nad Vltavou 

 

Chačkar 

Když jdu občas parkem, zastavím se u arménského kříže, kde se krátce 

pomodlím a zavzpomínám na 15. září, kdy byl kříž slavnostně odhalen 

a pan kardinál Dominik Duka se u něj pomodlil modlitbu Páně. Ano. 

Bylo to v den, kdy si připomínáme Pannu Marii Bolestnou. Jistě tenkrát 

nikoho nenapadlo, kolik bolesti zažije naše unavená Evropa. Kolik zla, 

zničených životů a hrůzy uvidíme v přímém přenose z ukrajinských 

měst. 

Ano. Chačkar připomíná genocidu arménského národa, která začala  

24. 4. 1915. Trvala 3 roky a na jejím konci bylo přes 1 500 000 obětí 

nevinných lidí. Přál si to Bůh? Zajisté ne. On je ten, který miluje život. 

Ale dal nám svobodu, kterou my tak strašně zneužíváme. Omlouváme 

si to různě, ale je za tím pouze egoismus a nenávist. 

Dnes bych chtěl zvláště poděkovat Charitě, která se obětavě ujala 

pomoci ukrajinským uprchlíkům. Také všem rodinám i jednotlivcům, 

kteří tyto nešťastníky přijali. Naplňujete slova našeho Pána: „Neboť 

jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem 

na cestách, a ujali jste se mne….“ (Mt 25, 35) 

Blíží se Velikonoce. Oslava Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení. On nevinný 

Beránek přinesl Největší oběť svého svatého života, aby nám otevřel 

cestu k Otci. 

Duben 2022 
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Půjdete-li přes park, zastavte se u tohoto zvláštního kříže zvaného 

Chačkar. Poděkujte Kristu zato, že za nás tuto oběť přinesl. A budou-li 

se Vaše děti nebo vnoučata ptát, co je na této kamenné stéle vytesáno, 

můžete jim vysvětlit symboly. Pan Ing, Telman Nersisjan je popsal 

podrobně. Já si pamatuji jen torzo z jeho řeči. 

Ústřední motiv je kříž, zdobený jako strom života. Vedle něj jsou dvě 

holubice jako symbol míru, ale také naděje. Je to připomenutí události, 

o které se píše v 8 kpt. Genesis, kdy Noe vypouští holubici z archy a ta 

se vrátila s olivovým lístkem v zobáčku, což bylo znamení, že vody ze 

země ustoupily. 

Nad křížem je motiv rostlin. Znamenají úrodnou pšenici – chléb života. 

A pod křížem uzavřený kruh (mandala) - symbol nekonečna.              

Levý a pravý okraj lemují andělské perutě. Už nevím, co k tomu pan 

inženýr říkal. Snad připomínka, že kromě nás je zde i svět duchů. 

Moji milí. Pozdravuji Vás a přeji mnohé milosti plynoucí z letošních 

Velikonoc.                 

                         P. František Masařík 

 

Pohádka o závislačce  
„Nekoukej furt do toho mobilu!“ 

Ale to se lehko řekne. Lehko řekne, a těžko udělá.  

Možná, že to je jeden z nejzávažnějších problémů dnešní doby. Časy se 

změnily, technika postoupila dál... je to dobře? Možná ano, ale nastal 

další extrém. Kam v autobuse a na ulici zmizely všechny ty 

usměvavé tváře? Jako kdyby zmizely do prázdna svítících destiček. 

Škoda...  

Vím, že tohle jsou obzvláště citlivá témata dnešní společnosti, na která 

se možná naráží, ale přijde mi, že s tím nikdo nic nedělá. Proto se chci 

se s vámi podělit o svou zkušenost. Já jsem totiž ohledně závislosti na 

chytrém mobilu nebyla jiná. Typický závislák na sociálních sítích 

a videích; a byla jsem za to na sebe naštvaná, ale nedokázala jsem sebe 

a svůj mobil od sebe oddělit. Pak se mi ale udála jedna věc, takřka 

"osudná" 

Tedy jednoho dne v zimě jsem se vydala tradičně s rodiči a mladším 

bratrem na výlet. Byla jsem zaujatá nádhernou zasněženou přírodou, na 

které se třpytivě odráželo sluníčko, a fotila jsem o sto šest. Na výlet 
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jsme si s sebou nezapomněli vzít ani boby, na kterých jsme se s bráškou 

chystali sjet velký kopec. Jízdu jsme si užili, což o to, ale pod nejméně 

kilometr dlouhým kopcem jsem zjistila šokující věc. Nemám mobil!! 

Zoufale jsem prohledávala všechny kapsy. Ne, musel vypadnout někde 

cestou! To bylo to nejcennější, to nejvíc něco, něco velkého, co se vešlo 

do malé destičky. A teď je to pryč! 

Okamžitě jsem se rozběhla zpátky do kopce, ale jak asi čekáte, mobil 

jsme nenašli. Všichni jsme hledali několik hodin, ale setmělo se a sníh 

nám hledání ztěžoval. 

Cestou zpátky z výletu jsem měla smíšené pocity. Jako kdybych ztratila 

součást sebe samotné. Zděsilo mě to zjištění, jak moc jsem byla na 

mobilu závislá. A tak jsem se rozhodla, že už si nový kupovat nebudu. 

Bylo to pro mě velké rozhodnutí a věděla jsem, že mě čekají přetěžké 

začátky. 

Jo, těžké to bylo, ale to nejhorší už mám asi za sebou. Má to své 

nevýhody žít jen s tlačítkovou Nokií, ale ono to ve výsledku prospívá 

mně i světu. Sice už nemůžu fotit tak jako dřív, ale když se na to tak 

podívám... Neužije si člověk ty zážitky mnohem víc, když je nezachytí? 

Ty vzpomínky přece stejně nejvíce oceníme my a z naší vlastní hlavy 

nám jen tak neutečou. Další výhodo-nevýhodou je ta, že si nemůžu 

vyhledat, kdy mi jede ze školy zpáteční autobus. Nejsem schopná si ty 

časy zapamatovat a na jízdní řády na zastávce se dívám až když už je 

pozdě. Proto mě to vlastně částečně přinutilo jezdit do školy na kole, 

což je určitě pozitivní výsledek.  

Když se ohlédnu zpátky, stalo se za ten čas bez mobilu tolik hezkých 

věcí... Kladu si otázky, jak moc jinak bych ten čas využila, kdybych 

měla mobil. Sama bych se zbavit mobilu rozhodně nedokázala, to 

uznávám. Asi to tak mělo být, že mi tenkrát vypadl z kapsy. Možná 

bych se nebýt toho připravila o tolik krásných věcí; možná bych tolik 

času nestrávila s Pánem Bohem, možná bych se za tu dobu usmála na 

mnohem méně lidí, možná bych se nenaučila hrát na kytaru...možná 

bych teď neseděla v parku a nepsala tenhle článek. 

To byl můj příběh; příběh závislačky na mobilu. Určitě neříkám, že mít 

chytrý mobil je špatně a obdivuji lidi, kteří ho mají, ale dokážou si od 

něj udržet odstup. Ale jestli s tím máte problém jako já, tak... zkuste 

někdy jít do lesa a nechat si rozepnutou  kapsu.  

           Klárka Nováková 
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Zprávy z Charity 

Jak jistě všichni víte, již několikátý týden se Charita 

snaží pomáhat ukrajinským uprchlíkům. Od začátku 

válečného konfliktu se jich prostřednictvím kanceláře 

v Sokolské ulici a ve spolupráci s městem Kralupy 

podařilo ubytovat bezmála tisíc. Převážně maminek 

s dětmi, někdy i s tatínkem, který v Čechách 

dlouhodobě pracuje. Pokud má práci, rodina si může gratulovat, mohou 

tak zůstat pohromadě. Většina žen, se kterými jsme se setkali, však 

takové štěstí nemá. Opustily svoje domovy, leckdy slušně zabydlené, 

a často s malými dětmi se vydaly na několikadenní cestu na západ. 

V prvních dnech to byl na Charitě jeden velký zmatek. Bylo nutné 

pomáhat, ale nebylo jasné jak, co je nejvíce potřeba, kterým směrem 

napnout síly. Dnes už jsme organizovaní, a přestože k nám přichází 

denně desítky lidí z Ukrajiny, situace je stabilizovaná a pomoc 

systematická a cílená. Všichni příchozí, kteří potřebovali ubytovat, již 

bydlí a stále máme volnou kapacitu. Kromě materiální pomoci 

a vyřízení víz, se nám podařilo umístit první ženy do práce a děti do 

škol. 

Otevřeli jsme kurz češtiny pro dospělé a rozjet bychom chtěli také 

adaptační skupinu pro předškolní děti. Při tom všem je však nutné 

nezapomínat i na naše dlouhodobé klienty a standardní sociální práci. 

Bohužel i v době, kdy nikdo z nás neví, co bude dál a jakou cestou se 

válka bude ubírat, se najdou lidé, kteří kritizují a odsuzují. I s tím se, 

bohužel, musíme potýkat. S nepřejícností některých českých lidí, 

kterým leží v žaludku, že Ukrajinci dostanou něco zdarma. Kterým je 

proti srsti pomoc druhému v těžké situaci, kteří razí heslo, ať si každý 

pomůže sám. Takových lidí je mi líto. Zapomínáme někdy na to, že 

každý z nás může večer přijít domů, se svými blízkými si sednout ke 

stolu, lehnout si do svých peřin. Nad hlavou nám nelétají rakety a naše 

děti se nemusí bát o své táty. Tuhle obyčejnou, a přitom tak vzácnou 

věc, váleční uprchlíci nemají. Co je proti tomu několik zdarma 

darovaných ručníků, poukázek do Lidlu, nebo trocha potravin… 

I když jsme už v Charitě všichni dost unavení, držíme se toho, že 

i kdybychom z deseti lidí jednomu účinně pomohli, pak má naše práce 

velký smysl. 
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Většina ukrajinských uprchlíků přijela v podstatě bez základních věcí 

nutných k životu a s minimálními finančními prostředky. Pokud byste 

jim chtěli pomoci, je z materiálních věcí potřeba především: 

➡️ drogerie a hygienické prostředky (šampony, sprchové gely, 

deodoranty, toaletní papír, prací prášky, dětské pleny, dámské  

vložky, ...) 

➡️ žehličky, žehlicí prkna, sušáky 

➡️ nádobí 

➡️ výtvarné potřeby do školy  

➡️ poukázky do obchodů (Lidl, Tesco, Teta, ...) 

➡️ dětské koloběžky 

Sběrná místa: Šuplík Lobeček (Tylova 735) a Šuplík Sokolská 9-17.  

 

Milí farníci, rádi bychom touto cestou poděkovali Vám všem, kteří 

pomáháte nám, abychom my mohli pomáhat dalším. Nabízíte ať už 

materiální prostředky, ubytovací možnosti, nebo nás podporujete 

modlitbou. Každý podle svých možností, i malá pomoc má velký smysl. 

Bohu díky!!! 

Děkujeme za Vaši štědrost ❣️ 

Lenka Müllerová a tým Charity 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Charity Kralupy n/Vlt. 

Kolem fary odpoledne prochází často velmi různorodá mládež, 

projedou děti na koloběžce a na kole, proběhnou kluci a dívenky, kteří 

zmizí mezi garáže a pak ve sklepě Rígrovky. Pohltí je „nízkoprah“ alias 

klub nebo také stále slýcháme fara. Stále mnoho rodičů a dětí označuje 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klub Rep Sun 

Charity Kralupy jako faru. Spojení s místem prvního útočiště a zázemí 

je stále v paměti všech klientů. Není to jen historie, naše farnost 

neustále podporuje služby charity v nejrůznějších směrech. O co se ale 

nepostará nikdo jiný, jsou modlitby. Za ně moc děkujeme. 

Odpolední Klub Rep Sun se snaží vytvářet bezpečné a příjemné 

prostředí pro trávení volného času dětí a mládeže od 6 do 26 let 
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z Kralup a blízkého okolí. Je otevřen pro všechny bez rozdílu pleti, 

původu, vyznání, vzdělání, ve všech životních situacích a ze všech 

sociálních vrstev. 

Poskytujeme dětem a mládeži, kdykoliv potřebují, poradenskou pomoc 

v sociální, pedagogické, právní a zdravotně preventivní oblasti, 

zaměřujeme se převážně na prevenci ohrožujícího a závislostního 

jednání. Nabízíme pomoc při naplňování volného času a ujasňování si 

sama sebe, hodnot a postojů, při řešení mezilidských vztahů, při školní 

přípravě, při výběru budoucího povolání, hledání brigády nebo práce. 

Pokud s tím klient souhlasí, spolupracuje pracovník s rodinou a školou. 

Propojením jednotlivých oblastí života usilujeme o řešení momentální 

nepříznivé situace těch, kdo to potřebují.  

V nevelkých prostorách klubu je k dispozici stolní fotbálek, 

pingpongový stůl, klávesy a další malé hudební nástroje, posilovací 

náčiní, deskové hry a prostor k učení a tvoření, odpočinku 

a rozhovorům, knihovna, PC, X-box a Kinect. Mnozí velmi rádi 

využívají matraci, na které zkoušejí různé akrobatické cviky a skoky. 

Těšíme se, že bude možné rozšířit vybavení klubu dalšími hudebními 

nástroji - hlavně o kytary a bicí. V období prázdnin přizpůsobujeme 

otevírací dobu a aktivity tak, abychom pomohli lépe naplnit potřeby 

dívek a chlapců. V případě zájmu vycházíme do okolí, na hřiště a do 

přírody, snažíme se společně poznávat své životní prostředí jinak, než 

jsou většinou zvyklí. Nabízíme možnost docházet na kroužek keramiky, 

účastnit se různých besed a projektů.  

V průběhu roku 2021 jsme navštívili s klubem protidrogový vlak. 

V rámci Týdne nízkoprahových klubů a pod záštitou ČAS (Česká 

asociace streetwork) se klienti zúčastnili online setkání: ZOOM 

v klubech na téma „Jak se žije teenegerům?“  

Mnohé ovlivnilo setkání a beseda s fotografem Filipem Obrem a jeho 

životní cestou „z ulice“ přes New York až na vysokou theologickou 

školu (slovem a na fotografiích). 

Nahlíželi jsme do dalších povolání díky exkurzím u drážních hasičů, při 

besedě s Ekocentrem, v Muzeu v Kralupech s programem o počátcích 

řemesel, v ZOO parku v Olovnici. 
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Kromě výletů do okolí vyjeli kluci a děvčata za hranice okresu 

i republiky, s klubem vyšli na Říp. Podnikli výlet do Terezína, kde se 

v programu „Očima přihlížejícího“ setkali s minulostí a měli šanci se 

zamyslet nad současným postojem svým nebo většinové společnosti. 

Ve spolupráci s Tmelníkem, organizací pro mladé v Mělníku (v rámci 

Erasmu +), se celá skupina mladých zúčastnila výměny mládeže 

v Maďarsku. Komunikačním jazykem je angličtina a cílem se v ní 

zdokonalit a domluvit. 

Z důvodu pandemických opatření bylo několik akcí, besed, výletů 

zrušeno. Ale moc nás všechny těší, že už nemusíme omezovat dobu 

pobytu na klubu a mít neustále roušky na tvářích, konečně můžeme hrát 

i ping pong, zpívat a tančit. 

A ještě Klub v číslech? Máme otevřeno 5dní v týdnu od 12 do 18 hodin 

pro děti a mládež od 6 do 26 let, služba je bez poplatku, minulý rok 

bylo podpořeno 109 klientů. 

Od počátku roku 2022 jsme začali chodit do míst, kde jsou nejčastěji ti, 

kteří k nám přicházejí. A jejich vrstevníci… Chodíme do ulic, do 

přirozeného prostředí dětí a mládeže, sbíráme nové zkušenosti s terénní 

formou služby. Na ulici nebo v parku jsou ti, co jsou nějak sami a ani 

nikoho, ani sebe nehledají, experimentují nejen s drogami, ale 

s čímkoli, s čím lze, tedy i se svým životem, už nechodí do školy, ale 

ještě nepracují, vrátili se z dětského domova nebo z výkonu trestu, 

nevidí smysl sebe, ztratili se. Neumí si říci o pomoc, nebo byli 

odmítnuti, nenapadne je, že by mohli znovu… Nebo si připadají moc 

velcí na to, aby mohli být ještě dětmi. 

Tak jim můžeme připomenout, že být dětmi nebo jako děti je občas to 

nejlepší. A pomoc a podpora tu je k dispozici. 

Pokud člověk setřese řetězy závislosti a klamu, které si kolem své duše 

někdy i sám ukoval, dostane se na svobodu do říše nevinnosti, kterou 

obývají děti. (Anthony de Mella "Cesta k lásce“) 

       Eva Klementová 
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