
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo 

Fráze – nikdo je nemá rád, ani 

já. Většina úvodů na začátku 

školního roku zní: Skončily 

prázdniny, začíná školní rok. Už 

jako dítě jsem toto neměl rád. 

Jako kdyby to byla událost, 

která dětem a studentům nějak 

unikla. Ale jedné fráze se přece 

jen dopustím. Říkám ji na konci 

prázdnin téměř pokaždé. Školní 

rok je pouze 10 měsíců přípravy 

na prázdniny.  

Přátelé, teď už bez frází. Chtěl bych velmi tiše 

poděkovat Ing. Marii Sedláčkové za její čtyřletou 

obětavou službu Bohu a lidem v kralupském kostele. 

Nebudu nic vyjmenovávat. Nelíbilo by se jí to. Pán to ví. 

Děkuji Vám, Marie, za celou farnost. Ať Vám Pán Bůh 

všechny skryté služby odplatí pokojem v srdci a připočte 

k pokladům, které mol, ani rez nežere a prosím, aby 

Vám dal potřebné zdraví a naději. 

Nakonec Vám všem chci popřát, abyste i v tomto tak 

těžkém období neztratili Pána Ježíše ze svých srdcí. Je 

to jediná jistota i v této zmatené nedobré době. On má 

poslední Slovo. A Jemu se to z rukou nevymkne. 

 

Požehnané dny Vám přeje P. František 

Občasník Římskokatolické 

farnosti Kralupy nad Vltavou 

 
Úvodní slovo ................... 1 

Medailonek  

Dominika Friče ................ 2 

Naši bohoslovci .............. 3 

Příběh P. Radomíra 

Pokorného (1. část) ........ 4 

Manželská setkání  

jako prostor  

pro setkání srdcí ............. 6 

Farníci v Alpách .............. 7 

Nová vitráž  

ve farním kostele ............ 8 

Farníci  

a komunální volby .......... 9 

Charita Kralupy ............. 10 

Aktuální informace  

z naší farnosti ............... 12 

 

OBSAH 



Medailonek Dominika Friče

 
 

Milí farníci, když mi koncem června během 

služby u myčky v římském Nepomucenu 

volalo neznámé číslo, a já už se připravoval 

na to, že mi bude nabízen nějaký produkt, 

který nutně musím mít, udělalo mi upřímnou 

radost, když se na druhé straně ozval otec 

biskup Zdenek Wasserbauer a oznámil mi, 

že mám zanedlouho nastoupit do farnosti 

v Kralupech nad Vltavou. Od července se 

zde ve farnosti více či méně pohybuji 

a s některými z Vás jsem se už mohl osobně 

potkat. S ostatními z Vás se těším na setkání 

v příštích dnech a týdnech.  

Každopádně se sluší, abych se krátce 

představil. Jmenuji se Dominik Frič, je mi 27 

let a v následujícím roce budu v této farnosti 

vykonávat jáhenskou službu, podobně jako 

moji předchůdci – Václav Šustr, Robert 

Benno Štěpánek a další.  

Pocházím z katolické rodiny. Mám tři mladší 

sourozence – jednu sestru a dva bratry. Ten 

nejmladší, Matěj, oslavil teď v srpnu 

osmnácté narozeniny. Kořeny mám ve 

farnosti v Praze Stodůlkách, kde koncem 

devadesátých let vykonával svou jáhenskou 

službu otec František. Před devíti lety se celá 

moje rodina přestěhovala z panelákového 

bytu na sídlišti Velká Ohrada do domku se 

zahradou v nedalekém Slivenci. Tak jsem se 

stal členem křížovnické farnosti u tamního 

kostela Všech svatých. Protože se ale jedná 

o menší farnost, kde se mše svatá slaví 

pouze v neděli, zůstal jsem i nadále 

v blízkém kontaktu se stodůleckou farností. 

Víra pro mě byla od dětství něčím přiro-

zeným. Vzpomínám si, jak mě asi v pěti 

letech šokovalo, když jsem se dozvěděl, že 

existují lidé, kteří nevěří v Boha. Zakotvení 

v církvi a ve víře, kterého se mi dostalo, je 

bezpochyby velkým darem, ale zároveň si 

uvědomuji, že s tím souvisí i určitá 

nevýhoda. Téměř celý život jsem se totiž 

pohyboval výhradně v katolickém prostředí, 

a tudíž nemám tak velké zkušenosti s tím, jak 

žijí takzvaně nevěřící lidé.  

Chodil jsem do církevní mateřské školy a po 

pěti letech na státní základní škole jsem 

nastoupil na osmileté Arcibiskupské gymná-

zium v Praze na Vinohradech. V předpo-

sledním ročníku této školy jsem se rozhodl, 

že vstoupím do semináře a že budu 

směřovat ke kněžství. Nebylo to ovšem tak 

jednoduché. Myšlenka na to být knězem mě 

sice provázela už od dětství, přiznám se ale, 

že jsem se jí dost bránil. Jako introvert jsem 

si tehdy nedokázal představit, že bych měl 

jednou mluvit v kostele před lidmi. V období 

dospívání jsem pak duchovní život i případné 

kněžské povolání odstavil na vedlejší kolej. 

Říkal jsem si, že když budu chodit v neděli 

do kostela a občas ke zpovědi, když budu 

plnit několik základních náboženských 

povinností, tak to přece v dnešní době Pánu 

Bohu musí stačit. Ale ono to nestačilo.  

V šestnácti letech jsem poznal, že ode mě, 

a zároveň pro mě, chce něco mnohem víc. 

Po určitém procesu rozlišování a po vnitřních 

zápasech jsem nakonec s radostí přijal toto 

Boží pozvání a po maturitě jsem nastoupil 

nejprve do přípravného ročníku, tzv. 

Teologického konviktu v Olomouci. Pak jsem 

tři roky pokračoval v přípravě v semináři 

v Praze – Dejvicích a studoval jsem na 

Katolické teologické fakultě v téže budově 

o dvě patra níž.  

Udělalo mi velkou radost, když jsem dostal 

nabídku dokončit přípravu ke kněžství 

a studium v Římě. To nejhodnotnější, co si 

z Říma odnáším, je zkušenost s celo-
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světovou univerzální církví. Setkávají se tam 

totiž studenti teologie z celého světa. Je 

velkým povzbuzením vidět, že i dnes jsou na 

světě místa, kde církev roste a vzkvétá. 

Zároveň jsou všude trochu jiné podmínky, 

problémy a výzvy, takže se můžeme 

vzájemně obohacovat svými zkušenostmi. 

Během letošních Velikonoc mě víc než 

kdykoli jindy, oslovila Ježíšova výzva: „Jděte 

do celého světa a hlásejte evangelium 

všemu tvorstvu.“. Po dokončení studia jsme 

se totiž skutečně rozprchli do celého světa. 

Od Kralup nad Vltavou, přes Libanon, 

Tanzanii, Indii, Vietnam a Indonésii, až po 

Latinskou Ameriku, abychom sloužili na 

Pánově vinici a hlásali evangelium.  

Chci Vám všem poděkovat za krásné přijetí 

a prosím Vás o modlitbu, abych byl dobrým 

služebníkem a dobrým Božím nástrojem. 

Těším se na společný čas ve farním 

společenství a modlím se za Vás. 
 

Dominik Frič 
 

Dominik Frič přijal jáhenské svěcení z rukou 

otce biskupa Václava Malého při mši svaté 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na 

Pražském hradě v sobotu 3. září 2022. Již 

brzy najdete na našem webu fotogalerii. 

Pro naši farnost bude Dominik jistě velkou 

posilou a díky tomu bude možné realizovat 

aktivity, které by jinak nebylo možné 

kapacitně zvládnout.  

Kromě bohoslužby slova ve Chvatěrubech 

se také ujme organizace pravidelných 

setkání s ministranty a zapojí se svou účastí 

do pravidelných setkávání a společenství, 

která v naší farnosti probíhají. 
(poznámka redakce) 

 

Naši bohoslovci

Jak se mají naši 2 bohoslovci? Zdeněk Zumr, 

který nastupuje do druhého ročníku praž-

ského semináře, se těší na praxe, které ho 

v rámci studia čekají. V září ale musí složit 

pár zkoušek, jež mu zbyly z prváku. „Škola 

mi úplně zdárně nejde,“ konstatuje. Petr 

Převrátil má za sebou roční olomoucký 

konvikt. „Díky Zdeňkovi, který tam byl rok 

přede mnou, jsem měl nějakou představu. 

Nic mě zkraje nevyděsilo.“ říká s úsměvem.  

Musel si ale rychle zvykat na denní režim. 

Brzké vstávání, nároky na dochvilnost a při-

pravenost, a také na život ve společnosti 

spolužáků téměř 24 hodin denně.  

„Do konviktu jsem vstupoval s představou, 

že z onoho ‚cítím povolání ke kněžství‘ se 

stane pevné (jistější) rozhodnutí. ‚Ano, vím, 

že chci být knězem‘. A mohu říci, že za ten 

rok jsem se opravdu utvrdil.“ říká Petr. 

Uvědomuje si, že velký studijní zápřah ho 

teprve čeká. „V Konviktu se učí základy, je 

víc času na modlitbu a společné aktivity. 

Často jsme třeba jezdili na víkendy do jiných 

farností nebo pomáhali při stavbě mini-

strantské fary.“ líčí Petr, podle kterého s ním 

do konviktu přišlo 10 mužů a 2 z nich ale brzy 

odešli. Do seminářů nastupuje 6 bohoslovců. 

Dva zůstávají v Olomouci a 4 jdou do Prahy. 

Zdeněk na prvák vzpomíná jako na náročné 

období. „Docela dlouho jsem si zvykal. Rok 

to byl vcelku „výživný“ co se týče školy i roz-

voje mého duchovního života. Řekl bych, že 

konvikt byl taková přestupní stanice mezi 

mým předchozím životem a seminářem.“ Zní 

ale odhodlaně, když mluví o druhém ročníku: 

„Vím, že to bude náročné, ale zároveň stejně 

jako prvák velice obohacující.“  

Odhodlání nechybí ani Petrovi: „Očekávám, 

že mi dost času zabere škola. Vím, že 

studium už bude náročnější. Co se týče 

semináře, předpokládám, že bude dost 

podobný konviktu. Snad mě nic nepřekvapí.“ 

Oba bohoslovci si váží podpory farníků. „Je 

to pro mě velký dar, nemluvě o materiální 

podpoře, které se mi od farníků dostává 

a díky níž vůbec můžu v semináři žít. Ale 

ještě důležitější je pro mě povzbuzení. 

Nejpodstatnější jsou modlitby všech lidí, co 

se za nás věrně modlí.“ vzkazuje Zdeněk 

Zumr a Petr Převrátil se k němu vděčně 

připojuje. 
 

(autor: Magdaléna Čechlovská)
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Příběh P. Radomíra Pokorného (1. část)

Tento příběh je o knězi čistém, čestném 

a věrném, který se na své kněžství 

připravoval téměř 40 let.  

Radomír Pokorný se narodil v Kralupech nad 

Vltavou v roce 1931. Chodil do kralupského 

gymnázia, odkud byl vyhozen po únoru 1948 

pro svůj negativní postoj ke komunistické 

straně, buržoaznímu původu, příbuzným 

v zahraničí atd. Tehdejší ředitel gymnázia se 

jej bohužel nezastal. Díky prof. Píckovi, který 

přišel za jeho matkou a poradil jí, aby Radek 

přestoupil do Prahy, maturoval na La 

Guardiově gymnáziu v Praze roku 1950. Ani 

se samými jedničkami a dvěma dvojkami na 

vysvědčení se nedostal na žádnou vysokou 

školu díky neblaze působícím posudkům.  

V roce 1968 o tom píše do deníku Lidová 

demokracie redaktorce Smetanové: „Dne 2. 

dubna 1968 byl v Lidové demokracii článek 

o tom, že při ministerstvu školství byla 

ustavena komise pro rehabilitaci učitelů, 

žáků, studentů a pracovníků školské správy. 

Mám k tomu silné výhrady a dovolím si 

vzhledem ke studentům a žákům nazvat 

rehabilitaci alibismem, který může říkat: 

‚Ano, bylo ti zabráněno (kým?) ve studiu, což 

se neshoduje se závěry prosincového 

a lednového zasedání ÚV KSČ v roce 1968, 

proto ti umožňujeme nyní, abys začal 

studovat podle svého výběru.‘ Za prvé – 

každý má nyní možnost studovat bez 

rehabilitace, ale udržet se v silné konkurenci 

studujících bez přerušení je obtížné. Co na 

mně může komise rehabilitovat bez studia? 

Za druhé – jaký byl můj výběr dříve a jaký by 

byl nyní, kdy jsem po řadu let nucen pracovat 

v oborech, které mi byly vnuceny? Za třetí – 

mám nyní určité povinnosti, je tu matka 

a svépomocí stavím družstevní byt. Za čtvrté 

– proč jsem vlastně nemohl studovat? 

Písemné rozhodnutí říká, že nesplňuji 

podmínky pro studium na vysoké škole. 

Spolužáci a někteří učitelé, kteří na mne 

vypracovali posudky (ty se mi dostaly do 

rukou na vojně a jejich obsah lze shrnout: 

buržoazní původ, příbuzní v zahraničí, sám 

má záporný postoj), se stali řediteli, 

dostudovali, rozšířili si své znalosti, ale nikdy 

je svědomí neupozornilo, jakým způsobem 

zasáhli do osudů lidí, tedy svých spolužáků 

a jejich rodičů.“ V textu dále uvádí jména čtyř 

spolužáků a jednoho učitele z gymnázia 

v Kralupech nad Vltavou. Radomírova sestra 

Jarmila dále doplňuje, že v pozdějších letech 

se jednoho toho spolužáka, který jej 

poškodil, zastával s tím, že prý hodně 

pomáhal lidem z Kralup, když se na něho 

obraceli s prosbou o přijetí svých dětí na 

Palackého univerzitu v Olomouci. 

Po zamítnutí studia na jakékoliv vysoké 

škole nastoupil do Státního statku Velvary 

jako účetní a pracoval tam až do srpna 1952, 

kdy nastoupil vojenskou službu. Samozřej-

mě byl dán k PTP do národního podniku 

Stavoindustria Dubnica n. Váhom. Pracovní 

jednotky sice pobíraly nějakou minimální 

mzdu za práci, ale pobyt na vojně si účastníci 

platili. Za pracovní den si tehdy armáda 

strhla ze mzdy 24 Kčs (přepočteno 1:5), po 

měnové reformě 28 Kčs. Na této „vojně“ 

zůstal do listopadu 1954, tedy více než dva 

roky. V Dubnici s ním bylo u PTP hodně 

kněží, s nimiž se i po ukončení vojny stýkal. 

Nutno z nich jmenovat především P. Karla 

Lobkowicze, P. Václava Jakubce, P. Pištěka. 

Ti už jen tříbili vliv, který si přinesl z domova 

a od lidí, s nimiž se znal.  

Od 1. prosince 1954 byl pak už „v civilu“ 

zaměstnán u národního podniku Průmstav 

jako pomocný dělník. Neměl výuční list, měl 

maturitu s výborným prospěchem. Časem se 

však díky odvážnému stavbyvedoucímu 

dostal na nástavbové studium při stavební 

průmyslovce  v Praze,  které  ukončil 

maturitou v roce 1964. Další známý z Kralup, 

který pracoval na investičním odboru 

Průmstavu v Praze, mu pomohl nastoupit do 

tohoto útvaru. Byl mezi dobrými lidmi, 

žádnými „podrazníky“, doslova si vydechl 

a byl svým způsobem spokojený. Stále to 
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však nebylo to, po čem toužil – stát se 

knězem. Pomineme-li matčinu křesťanskou 

výchovu a léta ministrování v kralupském 

kostele, největší vliv na jeho smýšlení, 

konání a touhu po kněžství měl P. ThDr. 

Antonín Mandl, který začátkem roku 1946 

přišel do Kralup jako kaplan a prozatímní 

správce farnosti. Přišel v battle dressu 

/britská bojová uniforma/ a postupně si 

teprve pořizoval oblečení. Získával si srdce 

mladých lidí. Byl přirozený, bezprostřední, 

nezaujímal káravé postoje, vše přenášel 

s humorem. Víru měl v životě a život ve víře. 

Koncem roku 1947 odešel P. Mandl do 

Prahy k arcibiskupovi Beranovi a roku 1949 

byl zatčen. O několik měsíců později s ním 

byl veden jeden z prvních „monstrprocesů“.  

Do farnosti v Kralupech byl poté ustaven 

P. Antonín Nedbal, který Radomíra i jeho 

sestru Jarmilu předtím učil na gymnáziu 

v Kralupech. Byl rovněž výborný a roku 1951 

byl zatčen. Pak do Kralup dojížděl mladý 

kaplan z Velvar, P. Antonín Bradna, který byl 

zatčen v roce 1952. Všichni tři Antonínové se 

z vězení vrátili až v roce 1964.  

Semínka však v Radomírovi dále klíčila. 

Koncem vojny se seznámil s P. Miloslavem 

Mášou a vzniklo mezi nimi kamarádství. 

V říjnu 1969 se přestěhoval se svou sestrou 

a matkou do nově postaveného domu 

v Praze – Dejvicích, který stavěl asi dva roky 

svépomocí. Při stavbě mu občas pomáhali 

někteří známí, mezi nimi také P. Bradna. 

Podle jeho svědectví se Radomír právě na 

stavbě definitivně rozhodl, že chce být 

knězem. Nebylo to ovšem ani tehdy lehké. 

V pražském bytě se postupně objevilo 

mnoho teologických knih a probíhaly debaty 

s kněžími. Mezi konzultanty patřil také P. Jiří 

Reinsberg. Asi po roce odešel P. Bradna 

z Prahy a byl ustaven ve farnosti v Budyni 

nad Ohří. Roku 1973 Radomír podal žádost 

o studium na teologickou fakultu v Litomě-

řicích. Žádost však byla odmítnuta dopisem 

Apoštolské administratury a zamítnuto bylo 

i odvolání na ministerstvo školství. Příčinou 

odmítnutí byly stále stejné důvody – příbuzní 

v zahraničí, buržoazní původ atd. Tedy opět 

to samé, jako v roce 1950. Radomír tedy 

zůstal pracovat v Průmstavu, ale pokračoval 

v soukromém studiu teologie pod vedením 

P. Reinsberga, P. Máši a P. Bradny. 

Dlouhou dobu studií do svěcení vysvětluje 

jen svědectví jeho přátel, kterým později 

říkal: „Říkali mi, abych čekal, tak jsem čekal.“ 

Koncem roku 1974 Radomírovi zemřela 

matka a zůstal tak sám se sestrou Jarmilou. 

V listopadu 1984 byl v Berlíně kardinálem 

Joachimem Meisnerem vysvěcen na jáhna 

Jiří Kusý a Karel Stádník, který byl jejich 

známý. Radomír se ho vyptával na studia, 

samotné svěcení a žádal jej o jáhenské 

požehnání. Kardinál Meisner byl pověřen Sv. 

stolcem svěcením (tajným) jáhnů a kněží 

z Čech a Moravy. Nesmělo být nic písemně. 

Do Berlína odjížděli kandidáti se svědkem 

a jako důkaz ručení za kandidáta byl panu 

kardinálovi odevzdán cínový odlitek sv. Jana 

Nepomuckého. 

 

Dokončení příběhu v příštím vydání. 
 

 

(dle podkladů Ing. Jarmily Pokorné z roku 1998 

přepsal Petr Belica)
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Manželská setkání jako prostor pro setkání srdcí

Rádi bychom Vám představili Manželská 

setkání, kterých se zúčastňujeme s přestáv-

kami za posledních 10 let našeho manželství 

jako účastníci i organizátoři těchto setkání. 

Jedná se o křesťanskou iniciativu, usilující 

o obnovu, zlepšení a upevnění manželství 

a rodiny. Program kurzu je připraven podle 

finského modelu YMCA Whole Marriage 

Ministries, který inspiroval podobné aktivity 

v mnoha evropských státech.  

Přednášky ze širokého okruhu témat vzá-

jemných vztahů muže a ženy jsou doplněny 

skupinovou prací. To vše v duchu modlitby 

a důvěry v Boží přítomnost a milost. Pro 

zájemce je i nabídka duchovního programu 

s úzkou souvislostí s obnovou partnerských 

vztahů. Setkání zahrnuje přednášky, 

společné modlitby, bohoslužby i příležitost 

k osobním rozhovorům s kněžími. V průběhu 

týdne funguje i nabídka přidružených 

sportovních a kulturních aktivit – divadlo, 

koncert, taneční večer, volejbalový 

a fotbalový turnaj a další. Děti, pro které 

nelze zajistit hlídání, je možné vzít s sebou. 

Péče o ně je zajišťována týmem mladých 

„pečounů“, kteří s organizátory dlouhodobě 

spolupracují.  

Přednášejícími jsou manželé, kteří nepre-

zentují jen teorii, ale otevřeně ji dokumentují 

svým vlastním životním příběhem. Po celou 

dobu akce je k dispozici tým zkušených 

odborníků: psycholog, psychiatr – rodinný 

terapeut a kněží s bohatými zkušenostmi 

v oblasti partnerských vztahů. Tým je 

připraven nabídnout pomoc nejen na místě, 

ale i doporučit následné kroky, případně 

nabídnout kontakty na další odborníky. Do 

programu je zařazen také čas pro odpočinek, 

výlety, sdílení a sport. Kurz je veden v duchu 

křesťanských zásad, ale je otevřen širokému 

okruhu zájemců, kteří se rozhodli poznat 

a prohloubit svůj vztah. Program je určen 

všem, bez rozdílu věku. 

Za dobu našeho působení v tomto hnutí jsme 

byli svědky, a v našem manželství sami také 

zakusili mnoho malých zázraků v podobě 

obnovy vztahu, znovunalezení nebo 

obnovení vzájemné lásky a prohloubení 

tolerance ve vztahu.  

Velmi přínosná pro nás byla svědectví 

manželů žijících v dlouholetém svazku nejen 

o obdobích bezproblémových, ale především 

o překonávání překážek, které život chtě 

nechtě sám přináší, nebo si je způsobujeme 

my sami.  

Tato aktivita není jistě jedinou možností, jak 

o naše vztahy pečovat, nemusí vyhovovat 

každému a určitě není „samospasitelná“. 

Jsme ale přesvědčeni, že o naše vztahy má 

smysl bojovat jakýmkoli způsobem. Nakonec 

je to to nejdůležitější, co doopravdy máme 

a odchod jednoho z partnerů je až tou 

poslední variantou. Už mockrát jsme se 

v našem manželství přesvědčili o tom, že 

když vyhraje jeden z partnerů na úkor toho 

druhého, ve skutečnosti prohrávají oba.  

Rádi bychom vás tímto také pozvali na další 

kurz manželských setkání, který se bude 

konat 22. - 29. 7. 2023 v jihočeské Blatné. 

Pro více informací nás kontaktujte.  
 

Vladimír a Lenka Müllerovi 

 

www.manzelskasetkani.cz 

Facebook @manzelskasetkani.cz 

Instagram @manzelaky 

www.familia.cz/manzelska-setkani/ 
 

(autor: Lenka Müllerová)
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Farníci v Alpách

 
 

Blížil se konec července, což neklamně 

oznamovalo, že se blíží i týdenní výjezd do 

Alp, na který se každoročně v tomto čase 

vydává skupina horalů z Kralup a blízkého 

okolí. Sestava, jejíž jádro je vždy tvořeno 

početnými veltruskými klany Nováků 

a Zemanů a doplněno stálicemi zejména 

z řad františkánských terciářů, byla letos 

rozšířena i o dvě nové tváře kralupských 

farníků, kteří se na tuto poněkud dobro-

družnější dovolenou chystali vyjet poprvé. 

Konečný počet účastníků byl až do poslední 

chvíle nejistý, stejně jako předpověď počasí, 

ale nakonec se v alpské pustině sešlo 

úctyhodných 22 horalů. 

Celá akce se koná pod záštitou zkušenostmi 

ošlehaného horského vůdce Jana Nováka, 

který téměř celou skupinu v neděli dovedl až 

k vytouženému tábořišti (zbytek dorazil 

v pondělí), na němž bylo v plánu se stany 

spočinout až do konce týdne a nerušeně se 

oddávat rozličným druhům zábavy, které 

pobyt v alpské pustině nabízí. Zejména jde 

o pořádání výletů do panenské přírody, 

schovávání se před deštěm (které se 

nakonec letos kvůli vynikajícímu počasí 

nekonalo), koupání se ve všemožných 

druzích vod a bystřin, popíjení kávy, hledání 

ztracených jedinců atd.  

Ale farní dovolená v Alpách nemá pouze 

tento ryze světský ráz. Je zde snaha připojit 

i duchovní rozměr. O ten se většinou bez 

problému postará přítomný kněz, který každý 

den slouží mše svaté, připravuje si duchovní 

program v podobě krátkých přednášek 

a vede např. společné modlitby. Letos však 

žádný kněz pro tuto službu nebyl k dispozici. 

Jakožto absolvent teologického konviktu 

jsem se o program pro účastníky zájezdu 

postaral sám. Jakkoliv vznešeně vzdělání 

v tomto institutu zní, zvolil jsem raději 

konzervativní přístup v podobě četby něko-

lika přednášek s tematikou sv. Terezie od 

Dítěte Ježíše. Zatímco jsme se na výletech 

vydávali spíše k velikým, respektive vysoko 

položeným cílům, při přednáškách jsme se 

snažili osvojit si základy takzvané “malé 

cesty” pokory a důvěry, kterou nám tato 

světice ukazovala, a dospět jejími v lidských 

očích malými prostředky k cíli nejvyššímu, 

jímž je láska k Bohu. A takto v horách 

v určitém diskomfortu si člověk ponechaný 

napospas drsnějším přírodním podmínkám 

možná i lépe uvědomí svoji malost, ubohost 

a bezmocnost ve srovnání s velikostí Boží 

a svoji naprostou závislost na Něm. Snad 

možná nejen v pojetí fyzického zachování 

života, ale především v životě duchovním, ve 

kterém je milost to jediné, co nás k Bohu 

opravdu může přiblížit. To byly ve zkratce 

body, jimiž nás Terezička po čas pobytu 

v horách provázela. 

Provázelo nás po většinu pobytu i dobré 

počasí, jak již bylo zmíněno. První polovina 

týdne byla naprosto vynikající, za to v té 

druhé měly udeřit silné bouřky. Část 

účastníků to vystrašilo natolik, že prchla 

z tábora již o den dříve, než bylo plánováno. 

Zbylá část se nenechala neklidně vypada-

jícími mraky dlouho přemlouvat a zvolila též 

taktiku ústupu, ačkoli pouze o několik stovek 

výškových metrů níže, kde strávila poslední 

den. A tak zůstalo naše tábořiště již v pátek 

ráno neplánovaně opuštěno. Všichni však 

v pořádku dorazili do svých domovů a příští 

rok budou moci třeba i v hojnějším počtu 

vyrazit znovu.  
 

(autor: Petr Převrátil, foto: Petr Belica)
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Nová vitráž ve farním kostele

V minulém roce byl vypracován a projednán 

s pracovníky památkové péče restaurátorský 

záměr na obnovu trojice figurálních vitrá-

žových výplní oken v presbytáři kostela 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava 

v Kralupech, které jsou jediné původní ve 

farním kostele. Akce tak byla připravena.  

Na začátku ledna tohoto roku jsem podal 

žádost o příspěvek do dotačního programu 

na obnovu památek od Středočeského kraje. 

Celkové náklady na restaurování všech třech 

vitrážových výplní oken jsou odhadnuty na 

téměř 650 tis. Kč. Náklady na restaurování 

vitráže korunování Panny Marie, která byla 

realizována letos, byly 215 tis. Kč včetně 

DPH. Naše žádost při hodnocení v komisi na 

krajském úřadu dosáhla celkových 57,8 

bodů v devíti hodnocených kritériích a byla 

předposlední vybranou žádostí. Množství 

žádostí a jejich finanční požadavky 

v dotačních programech vysoce převyšují 

schválené finanční limity těchto programů. 

Na začátku června byla podepsána smlouva 

s krajským úřadem na příspěvek 100 tis. Kč. 

    
Středové okno po demontáži vitráže a vpravo osazeno dočasnou výplní 
Pro restaurování těchto figurálních vitráží 
jsme se rozhodli především pro vysokou 
míru jejich znečištění. Detaily obrazů již byly 
špatně čitelné a průsvit slunečného světla 
velmi omezený. Nakonec se při demontáži 
vitráže zjistilo, že bylo tak říkajíc za pět minut 
dvanáct. Olovo bylo již velmi degradované 
a jednotlivá skla, ale i celé moduly vitrážové 
výplně byly uvolněny. Nejvíce byl takto 
poškozen modul s hlavou Ježíše Krista, kde 

akutně hrozilo jeho vypadnutí při silném 
nárazovém větru.  
Při restaurování vitráže bylo zjištěno, že již 

byla v minulosti částečně restaurována, ale 

skla nebyla čištěna a měněná či doplňovaná 

skla byla barvena na tmavší odstíny tak, aby 

se barva blížila barvě špinavého skla. 

V některých případech byla použita skla 

s jinou povrchovou úpravou, nebo byla skla 

barvena na rubové exteriérové straně. Po 

dohodě s pracovníky památkové péče byla 

tato skla vyměněna a domalována tak, aby 

barevně a svým povrchem odpovídala 

originálu. Dále byla vyměněna poškozená 

skla a také byly odstraněny některé chyby 

v malbě architektury a zrcadlově vyměněny 

dva sousední vitrážové moduly, jelikož u nich 

nenavazovala architektura a rostlinný motiv 

se sousedními moduly vitráže. K této chybě 

patrně došlo při předchozím restaurátorském 

zásahu. 

    
Demontovaná část staré vitrážové výplně a vpravo část nové. 

Vyčištěná, opravená a doplněná skla byla 

zpět vsazena do nového olova. Ocelové 

konzole a výztuhy byly očištěny od rzi 

a nečistot a natřeny. Moduly vitráže pak byly 

do nich a do kamenného ostění vsazeny, 

utěsněny a zajištěny tmelem.  
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Práce prováděli restaurátoři Milan Augustin 

a Dagmar Voláková. Celková délka restau-

rování byla pět týdnů. Nyní za slunečného 

počasí máme opět prozářený oltářní obraz 

korunování Panny Marie v podobě vitrážové 

výplně nad hlavním oltářem, jako tomu bylo 

v dobách po dostavbě kostela. Je také vidět 

velký rozdíl v čistotě restaurované a sou-

sedních nerestaurovaných vitráží.  

V následujících letech budeme pokračovat 

v žádostech o příspěvek na restaurování 

sousedních dvou vitráží. 
 

(autor: Michal Žyrek, foto: archiv farnosti) 

 

Farníci a komunální volby 

Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou 

volby do zastupitelstev obcí. Na hlasovacích 

lístcích je dvanáct statečných z naší farnosti. 

Mezi kandidáty jsou tři ženy a devět mužů. 

Na kandidátce ODS v Kralupech je ředitelka 

Charity Barbora Kovářová, právník Jiří 

Šimon a ekonomka Olga Měkotová. Všichni 

tři za KDU-ČSL. Pod hlavičkou ANO a nezá-

vislých učitel a student práv Josef Novák za 

Trikoloru. Na kandidátce Starostů a nezávis-

lých v Kralupech kandidují Stanislav Kučera 

a Vladimír Müller.  

V Nelahozevsi jsou nezávislými kandidáty 

místostarosta Zdeněk Schneider a finanční 

ředitel Jakub Hrňák.  

Ve Zlončicích kandidátku nezávislých vede 

náš farní asistent Petr Belica.  

Ve Velvarech pod heslem Oživme Velvary! 

kandidují tři farníci – interní auditor a starosta 

dobrovolných hasičů František Saifrt, 

obchodní cestující Jan Kaltounek a vědkyně 

a organizátorka charitativního spolku Naše 

děti v Kongu Pavlína Maloy Řezáčová.  

 

Co by rádi jako zastupitelé ve svém okolí 

naši farníci rádi zlepšili?  

„V první řadě dostupnost sociálních služeb, 

zvláště pak těch terénních pro seniory. Dále 

bezpečnost provozu v Minicích a Mikovicích, 

prodloužení cyklostezky přes Růžové údolí 

do Zeměch.“ svěřila se Barbora Kovářová.  

„Chtěl bych, aby Kralupy měly jasnou kon-

cepci sportovišť. Nová multifunkční sportovní 

hala by zajistila, že v Kralupech bude dost 

místa pro všechny sportovní oddíly a hlavně 

pro děti a mládež.“ uvedl Vladimír Müller. 

Jinou starost mají ve Zlončicích. „Jedním 

z hlavních cílů našeho sdružení nezávislých 

kandidátů je zajistit propojení staré části 

obce a Nových Zlončic vybudováním cesty 

pro pěší.“ uvádí Petr Belica.   

Jakub Hrňák přiznává, že nepočítá s tím, že 

by se do zastupitelstva dostal z posledního 

místa na kandidátce a chce jen podpořit 

současné vedení. „Obec se po dlouhých 

letech opravdu rozvíjí a má ambici stát se 

kulturním centrem jako rodiště Antonína 

Dvořáka. Mým zájmem je mimo to podpora 

místních spolků, aby byl prostor k setkávání 

a společnému žití.“ uvedl. 

Jan Kaltounek má podobný zájem: „Za 

spolkovou kandidátku Oživme Velvary!, bych 

rád pokračoval v občanských aktivitách, na 

kterých se podílí celá naše rodina. Jsem 

zastáncem toho, že pokud chci něco změnit 

ve svém okolí k lepšímu, nemusím být 

v zastupitelstvu, ale stačí být aktivní a snažit 

se, být solí země.“.  

Všem kandidátům, kteří se rozhodli věnovat 

své síly a schopnosti věcem veřejným, 

přejeme hodně odhodlání a vytrvalost.  
 

(autor: Magdaléna Čechlovská)

Více fotografií najdete na našem webu. 
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Charita Kralupy

Milí farníci a příznivci kralupské Charity, 

rádi bychom se s Vámi podělili o to, jak jsme 

prožívali poslední měsíce v souvislosti 

s válkou na Ukrajině. Po dlouhotrvajícím 

covidovém období jsme se letošní jaro 

všichni těšili na to, až budeme moci rozjet 

aktivity covidem nuceně utlumené, obnovit 

náš standardní provoz, zkrátka vrátit se do 

starých kolejí. Realita byla ale jiná a v mno-

hém překvapující. Najednou jsme stáli před 

nutností postarat se o lidi, převážně ženy 

s dětmi, přicházející do Charity se smutkem 

v očích a naprosto bezprizorní. Situace na 

Ukrajině a příliv uprchlíků byl výzvou pro 

všechny naše zaměstnance bez rozdílu 

pozice, pracovního zařazení. Snažili jsme se 

nové situaci rychle přizpůsobit, šlo o čas, 

takže z kraje bylo jedinou možností doro-

zumět se přes Google překladač nebo jiné 

aplikace, abychom zjistili, jak jsou příchozí 

na tom, co konkrétně potřebují a mohli cíleně 

pomáhat. Z počátku se jednalo zejména 

o materiální pomoc. Díky našim kontaktům 

a především díky dárcům mohli nově přícho-

zí obdržet potravinovou pomoc, základní 

hygienu, dárkové poukazy na nákup 

v místních supermarketech, vše díky dárcům 

z řad občanů. Dalším, hojně poptávaným 

sortimentem bylo ložní prádlo a základní 

vybavení domácnosti, nábytek. Rozvoz 

nábytku probíhal ve spolupráci s městem 

a technickými službami. V Šuplících probíhal 

výdej oblečení a dalších potřeb, zde nelze 

nezmínit velkou pomoc dobrovolníků, tedy 

těch, kteří přišli v určený čas a pomáhali 

třídit, vybírat, domlouvat se.  

Další oblastí bylo hledání ubytování pro 

uprchlíky. Tzn. propojování lidí, kteří ubyto-

vání ve svých bytech/pokojích nabízejí, 

pomoc se zjišťováním volných ubytovacích 

kapacit na ubytovnách, vybavení bytových 

prostor nábytkem z našeho skladu. Dále 

hledáním a kontaktováním lékařů a těm, kteří 

se rozhodli v ČR zůstat pomoci s hledáním 

zaměstnání, což obnáší poradenství, zpro-

středkování prvokontaktu, doprovody na 

pracovní pohovory. Ani tehdy ještě nebyl 

konec, pomoc byla rozšířena o práci v teré-

nu, navštěvování klientů v domácnostech, 

doprovody k lékařům, na úřady, do banky, … 

Logickým vyústěním práce s maminkami 

z Ukrajiny byla práce s dětmi. Místní škol-

ková zařízení byla kapacitně vytížená, 

založili jsme tedy adaptační skupinu přímo 

v prostorách charity. Rázem jsme měli na 

charitě opět veselo, každý den okolo 12 dětí. 

Děti už si zvykly, my také, skupina fungovala 

i přes prázdniny a bude ještě do prosince.  

Největší nápor už dávno pominul, nicméně 

nutnost systematické práce s ukrajinskými 

uprchlíky zůstává. Rádi bychom poděkovali 

všem, kteří nám jakkoli pomáhali a pomáhají, 

abychom my mohli cíleně pomáhat dál. 

Děkujeme všem dobrovolníkům a dárcům, 

bez kterých bychom účinnou pomoc nemohli 

poskytnout. Velký dík také patří všem rodi-

nám z farnosti, které u sebe doma ubytovali 

lidi z Ukrajiny na úkor vlastního pohodlí. 

A není vás málo.  

Každá válka, natož pokud probíhá tak blízko 

naší země, trápí jistě mnohé z nás a mnohým 

nejde na rozum princip zneužívání moci 

a násilí páchané na bezbranných občanech. 

Známkou vyspělé společnosti tohle jistě 

není. Nás alespoň těší fakt, že charita je 

složená z lidí, kteří místo nadávání na 

vzniklou situaci jsou schopni se v případě 

nutnosti semknout a táhnout za jeden 

provaz.  

Děkujeme za podporu  

a modlíme se spolu s Vámi za Ukrajinu! 
 

Tým Charity v Kralupech  

(autor: Lenka Müllerová, foto: Charita)
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12 Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou 

Aktuální informace z naší farnosti 

MIMOŘÁDNÉ BOHOSLUŽBY: 
18. 9. – Modlitba za město 

U Štatue v Mikovicích od 16.00 hodin (Morový sloup 

Panny Marie Bolestné). Pro ty, kteří chtějí jít 

společně, je v 15.20 h odchod od fary. 

28. 9. – Svatováclavská POUTNÍ MŠE SVATÁ 

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona 

českého národa a patrona našeho farního kostela. 

Kralupy, farní kostel od 9.30 hodin. 

28. 10 – den vzniku samostatného českoslov. státu 

Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 

hodin u příležitosti dne vzniku samostatného 

československého státu. 

1. 11. – Slavnost VŠECH SVATÝCH 

9.30 hodin mše svatá ve farním kostele v Kralupech 

18.00 hodin mše svatá v kostele v Malovarech 

2. 11. – vzpomínka na všechny věrné zemřelé  

9.30 hodin mše svatá ve farním kostele v Kralupech 

18.30 hodin mše svatá v kostele v Zeměchách a po 

mši svaté následuje pobožnost na hřbitově. 

17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii 

9.30 hodin mše svatá ve farním kostele v Kralupech 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ  
Zahájení výuky bude 8. září ve Velvarech. 

V Kralupech nad Vltavou na faře v těchto termínech: 

1. a 2. ročník  Pondělí 14.30 – 15.30 

3. ročník  Středa 15.00 – 15.45 

4. a 5. ročník  Středa 15.00 – 15.45 

6. ročník  Středa 16.50 – 17.35 

7. a 8. ročník  Středa 16.00 – 16.45 

Ve Velvarech v centru Kostka v těchto termínech: 

1. stupeň ZŠ  2. a 4. čtvrtek 15.00 – 15.45 

2. stupeň ZŠ  2. a 4. čtvrtek 16.00 – 16.45 

Podrobnosti k výuce najdete na našem webu. 
 

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ  
Opět bude obnoveno setkání ministrantů, které 

bude probíhat pod vedením jáhna Dominika Friče 

každé 2. a 4. úterý v měsíci od 13. září od 16.30 hodin 

ve farním kostele v Kralupech. 
 

BOHOSLUŽBY VE CHVATĚRUBECH  
Opět bude probíhat bohoslužba slova každou 

2. sobotu v měsíci a povede ji jáhen Dominik Frič. 

 
 

ODBĚR ZPRÁV Z FARNOSTI 

Přihlaste se k odběru zpráv vyplněním a odesláním 

formuláře na www.farnostkralupy.cz/newsletter/ 

Na e-mail uvedený v přihlášce Vám budou zasílány 

ohlášky, novinky nebo Farní listy dle Vaší volby. 

 

 


