
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybízení 
Když začíná nepopulární období postní, často je slyšet tato věta: 

„Postní doba nás vybízí….“ A pak je seznam toho, co si máme 

odříct a proč. Prosím, to ode mne nečekejte. V životě jsem slyšel 

už tolik receptů, jak dobře prožít tuto dobu. Tolik postesknutí, jak 

to ze začátku dobře šlo a pak se to pokazilo, že bych Vás nerad 

zdržoval nějakými svými radami. Klidně bych se pak podobal 

farizejům a zákoníkům, o kterých náš Mistr řekl, že vážou těžká a 

neúnosná břemena lidem, ale nechtějí se jich ani dotknout. Také 

se mluví o tom, že půst nemusí být jen v oblasti jídla, ale potěšení, 

kterých se dobrovolně člověk zřekne. Přesto si myslím, že jídlo 

bychom z postu vynechávat neměli. Vždyť prvotní vina, kterou 

vzal Adam s Evou na sebe, byla právě v jídle. V zakázaném ovoci. 

Proto nato mysleme, pokud nám to bude někdy obtížné 

zvládnout. Zvláště pak ve večerních hodinách, kdy se člověk začne 

strachovat, že do rána zemře hladem. A budete-li s tím mít 

nějakou potíž, tak ten půst obětujte za mě. Abych nevybízel, ale 

sám toto postní období přijal jako novou milost od Nebeského 

Otce. A nezapomeňme. Čas běží a dá-li Bůh, za krátkou dobu 

zazpíváme radostné Aleluja. 

 

Požehnané dny Vám přeje P. František 
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Králové mlsají bonbony 
Mohli jste je na začátku ledna potkat všude možně: 

na rušné ulici, v obchodním domě, nebo přímo 

zazvonili u vašich dveří. Tři malí králové. Jeden měl 

nejspíš začerněnou tvářičku a v některé partičce jich 

mohlo být víc, třeba i pět a doprovázeli je andělé. 

Někdy hráli na nástroje, na flétnu či dokonce na 

trubku, a vždycky zpívali – vy víte, kterou. Zůstával po 

nich nejen bílý nápis +K+M+B 2023, ale také 

v kasičkách mnoho darovaných korun. 

„V letošním roce 

bylo spíše méně 

koledníků. Ovšem 

jejich nasazení bylo 

neuvěřitelné. 

Koledovaly 

prakticky v každou 

volno chvilku, po 

škole mezi kroužky, 

večer, o víkendu,“ 

říká Barbora 

Kovářová, ředitelka 

Charity Kralupy. 

Velká výdrž a nasazení přinesly rekordní částku. 

Tříkrálová sbírka vynesla v Kralupech a okolních 

obcích 233 tisíc korun. To je o 64 tisíc víc než loni. 

Když byly rozpečetěny všechny kasičky Tříkrálové 

sbírky v celé republice, spočítalo se, že lidé v Česku 

darovali 155, 5 milionů korun. S připočtením darů 

on-line a dalších bezhotovostních způsobů darování 

částka vyrostla na 161, 9 milionů korun.  

Peníze se shromažďují v centrále Charity ČR, odkud 

se část peněz posílá zpět do regionů a zbytek 

organizace využije na celorepublikové projekty. 

Kralupská charita dostane zpět 150 tisíc korun. Na co 

je využije? „Dá-li Bůh jako spoluúčast na výstavbu 

sociálních bytů v Uhách. Zde stále čekáme na dotační 

titul, tedy spíše na zpracování dokumentace, 

abychom projekt mohli podat. Dále budou použity na 

tábor pro děti ze sociálně slabých rodin a údržbu 

azylového domu,“ vypočítává Bára Kovářová. 

Sbírka přináší ale také nemateriální „zisky“. Nejen 

šéfka Charity, ale i další dospělí, kteří děti při koledě 

doprovázeli, mohou dosvědčit, že koledování farní 

děti stmeluje. „Děti i my dospělí máme radost, když 

vidíme, jaké potěšení má z naší návštěvy zvláště 

starší generace. Vzhledem k tomu, že v našem 

regionu má Tříkrálová sbírka už dvacetiletou historii, 

mnoho domácností na nás čeká,“ říká Kovářová.  

Pro některé děti je Tříkrálová sbírka už také „tradicí“, 

na kterou se těší. „Nejvíc, že budeme zpívat a že 

dostaneme bonbony,“ culí se devítiletá Lucka, o dva 

roky starší Josefína má ráda, že se chodí po domech 

a zpívá. Ani jí moc nevadí, že se docela často stane, 

že někde neotevřou. „Já to chápu, někdo buď není 

doma, nebo prostě nemá náladu.“ 

Sladká odměna je pro děti velkým lákadlem. 

Dostávají sladkosti a třeba i čerstvě upečený 

bochánek. Na konci dne se o dobroty spravedlivě 

dělí. I s těmi, které nic nedostaly, protože nezvonily 

u dveří, ale stály na ulici nebo v obchoďáku. „Zároveň 

máme pro koledníky připravené drobné odměny ve 

formě šátků, reflexních prvků nebo například v 

loňském roce a letos dostávaly LEGO. A to byla pro 

některé velká motivace,“ říká šéfka Charity. 

Kromě Kralup se koledovalo také ve Velvarech, v 

Nelahozevsi, Lhotce u Mělníka v Kozomíně, Úžicích, 

ve Veltrusech, u Aera Vodochody a v Libčicích. „Ve 

Lhotce s námi chodí dokonce i zástupci obce a přejí 

občanům 

vše 

dobrého 

do nového 

roku,“ říká 

Kovářová, 

podle 

které měli 

koledníci 

k dispozici 

60 zapečetěných kasiček.  „Oslovují nás i další obce, 

abychom tam s Tříkrálovou sbírkou přišli, ale není to 

v našich silách. Ve vymezeném čase nestíháme obejít 

ani Kralupy.“ 

Magdalena Čechlovská 
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Po čtyřech letech, v nichž se o čistotu a krásu našeho 

farního chrámu s pečlivostí starala paní Marie 

Sedláčková, došlo minulý rok k předání 

kostelnického pádla. Novými kostelníky se stali 

manželé Michal a Iva Žyrkovi. S nimi přichází i nová 

rubrika Kostelničení.  

 

Rádi bychom poděkovali všem, kdo jste se jakkoliv 

přičinili darem, skutkem i těm, kdo se zúčastnili 

brigády před i po Vánocích, za obětavou a nezištnou 

pomoc, díky které to našemu chrámu během svátků 

vánočních opět nesmírně slušelo! Další brigáda se 

chystá před Velikonocemi a budeme o ní včas 

informovat.  

Kostel je pro tichou modlitbu otevřen každý den 

(mimo časy, kdy se koná mše svatá), a to vždy mezi 

8:00 a 17:00 hodinou, pouze v době opravdu velkých 

mrazů je kostel zavírán dříve, už kolem třetí hodiny 

odpoledne. Pokud tedy půjdete kolem kostela a 

budete mít chuť Pánu svěřit své radosti či starosti, 

nebojte se vzít za kliku a vstoupit, určitě se dostanete 

do prostoru před mříží a hlavními dveřmi, které jsme 

pro tyto účely nechali lehce opravit, takže nyní již 

jdou krásně a lehce otevírat. Směle je někdy 

vyzkoušejte      ! 

Dále prosíme a vyzýváme farnice, případně farníky, 

kteří vlastní zahrádku a rádi se této krásné činnosti 

věnují, zda by při předjarním přemýšlení o 

vysazování rostlin na svých pozemcích vzpomněli na 

výzdobu kostela a pokud to jen trochu jde, tak 

vysadili i nějaké květiny, které bychom pak 

v průběhu roku mohli využít k výzdobě. Květiny jsou 

čím dál dražší, takže pokud jen trochu můžete a není 

Vám to nijak zatěžko, prosíme Vás o tuto službu. Pro 

květiny si po domluvě samozřejmě kamkoliv v okolí 

rádi zajedeme, ideálně v ranních nebo večerních 

hodinách, aby květiny netrpěly horkem při převozu. 

Samozřejmě se nebráníme ani finančním 

příspěvkům, případně pomoci při květinové výzdobě, 

zvláště pak před většími svátky. Předem všem 

děkujeme! 

Jak je zmíněno i v jiném článku, náš chrám dostal 

vánoční dárek v podobě dvou lavic zcela vpředu. 

Momentálně vznikají podsedáky, které budou 

upevněny na této lavici a tak můžete své nejmenší 

ratolesti zcela bez obav pustit si na ně sednout a 

nemusíte se bát, že by tam nějak prochladly při 

poslechu Božího slova. 

Dále prosíme, pokud máme mezi farnicemi (nebo 

třeba i farníky) šikovné švadlenky a rukodělky, 

kterým by nevadilo pomoci s drobnými opravami 

kostelního textilu, aby se nebály a přihlásily se nám 

buď po mši nebo telefonicky. Máme zde pár 

drobných úkolů, na které ale sami nestačíme, neboť 

nejsme tak šikovní. 

Rádi bychom Vás také informovali, že v kostele 

momentálně probíhají drobné opravy, kterých si 

můžete (ale nemusíte) všimnout – jak již bylo 

zmíněno, jsou opraveny dveře tak, aby šly lépe 

otevírat a zavírat, dále byly opraveny lišty, spáry mezi 

některými dlaždicemi. Pan Dörfl také čistí postupně 

žlaby a svody a také těsnění vitráží v lodi. Dále 

zkoušíme novou ochranu proti holubům, kteří nám 

momentálně dělají největší starosti svým pobytem u 

vstupu do sakristie a na kůr. Poslední změnou, které 

si jistě povšimnete, bude návrat staronového oltáře 

pod Pannu Marii se zabudovaným klekátkem. 

Momentálně se renovuje, poté bude možné se 

pomodlit přímo u sošky Panny Marie a nebude nutné 

klečet na holé zemi. 

Iva a Michal Žyrkovi tel. 739588244, 736506812 

Kočičky, posvěcené ratolesti z Velikonoc můžete 

přinést ke spálení na Popeleční středu. Před nebo po 

mši je můžete odevzdat kostelníkům, manželům 

Žyrkovým.  
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Co jsme loni opravili? 
V minulém roce byl ministrem kultury zrušen pro 

farnosti důležitý dotační program Ministerstva 

kultury (MK), a to program ORP, což významně 

narušilo naše plány. Přesto se toho hodně podařilo.  

Za přispění programu rozvoje venkova ČR Státního 

zemědělského intervenčního fondu a MAS 

Přemyslovské střední Čechy byla provedena obnova 

nástřešních dešťových žlabů a svodů včetně opravy 

problematického úžlabí mezi věží a presbytářem 

kostela sv. Kateřiny ve Velvarech. Na tomto kostele 

byla ještě osazena nová vitráž do rozety v průčelí 

kostela, čímž došlo k navrácení vitrážové výplně a 

demontáži nouzového bednění. Na této akci se 

spolupodílelo též město Velvary.  

Díky příspěvku města Kralupy nad Vltavou bylo 

možno pokračovat v restaurování kamenného soklu 

kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava 

v Kralupech nad Vltavou. Letos nás čeká závěrečná 

etapa této akce. V našem farním kostele proběhla 

minulý rok ještě jedna velká změna. Příspěvkem 

z Fondu obnovy památek Středočeského kraje byla 

restaurována figurální vitrážová výplň středového 

okna v závěru presbytáře s výjevem Korunování 

Panny Marie. V tomto roce byla také provedena 

revize elektroinstalace kostela a bylo zahájeno 

odstraňování závad plynoucích z revize. V samotném 

závěru roku byl kostel vybaven „vánočním dárkem“ 

v podobě dvou lavic. Jednalo se o vyslyšení prosby 

mladých rodin v naší farnosti. Lavice budou využívat 

především malé děti, aby lépe viděly, co se děje při 

mši svaté.   

Po několikaletém snažení se podařilo minulý rok 

zahájit realizaci sanace krovu a obnovy pálené střešní 

krytiny na kostele Narození Panny Marie ve Vepřku, 

kde se s příspěvkem z Havarijního programu MK 

realizovala obnova střechy nad lodí kostela. 

V letošním roce budeme v této akci pokračovat. 

V tomto malebném venkovském kostelíku byla také 

s přispěním obce Nová Ves provedena záchrana 

Svatý František na Vepřku. 

Oprava střechy na Vepřku. 

Vitráž v Kralupech. 
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nástěnné malby sv. Františka restaurátorem panem 

Ševčíkem. Vzhledem k tomu, že malba se nacházela 

na mohutné 

statické trhlině ve 

zdivu, byla část této 

malby sejmuta a po 

sanaci trhliny a 

jejím statickém 

zajištění helikální 

výztuží opět 

zafixována na své 

místo. Celá malba 

pak byla 

restaurátorsky 

ošetřena. Ve zvonici 

náležící k 

vepřeckému 

kostelu proběhlo restaurování druhého, menšího 

zvonu. Akce byla realizována pomocí dotace 

z Programu movitých kulturních památek MK, stejně 

jako v případě většího zvonu o rok dříve. Vepřecké 

zvony tedy mohou již přede mší svatou vyzvánět do 

okolního kraje v plné síle svého mocného hlasu. 

Celkově jsme v minulém roce obdrželi dotační 

příspěvky ve výši 960.000,- Kč 

Na jaře byl 

proveden 

finální nástřik 

lazurou nové 

šindelové 

krytiny spodní 

mansardy 

střechy kostela 

Narození sv. 

Jana Křtitele 

v Zeměchách. 

V tomto kostele byla také zahájena obnova 

vstupních dveří za finanční spolupráce se spolkem 

Hudba staví chrámy. Farnost zde mimo to investuje 

obnovu soklových partií vnitřních omítek sakristie, 

předsíně sakristie a presbytáře kostela.  

Farnost musela přistoupit v tomto roce také 

k nemalé investici v minickém kostele sv. Jakuba, a to 

vzhledem k statickým problémům v kamenné 

ohradní, resp. opěrné zdi areálu kostela, svislým 

trhlinám ve zdivu kostelní věže a zeslabeným 

vazným, resp. stropním trámům nad kostelní lodí. 

Celý kostel a jeho areál musel být digitálně zaměřen 

a statik Ing. 

Jan Vinař 

vypracoval 

návrh 

sanačních 

prací. 

Projekt 

navazuje na 

fumigaci 

(plynování – 

zničení 

dřevokazného hmyzu a hub) kostela a vazných 

trámů, která byla provedena v předchozím roce 

zdarma dodavatelem Lučební závody Draslovka a.s. 

Kolín. Momentálně je tento projekt projednáván na 

úřadech a jeho etapovitá realizace je plánována na 

rok 2024/25.        

Mimo tyto akce byla na kostelech farnosti prováděna 

běžná drobná údržba jako je čištění a oprava 

dešťových žlabů a svodů a jiné akce podobného 

charakteru.       

Michal Žyrek 

stavební technik pro vikariát Podřipsko 
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Nový zvon na Vepřku. 

Rozeta ve Velvarech. 

Oprava na střeše kostela ve Velvarech. 
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O mládežnickém společenství  
Začínáme s novým společenstvím pro mládež! Církev 

by měla být jedna velká rodina, jeden chrám 

postavený na našich vztazích. Možná by to mělo být 

něco víc, než jen hodina týdně v kostele…  

Přemýšlela jsem o spolču už delší dobu. Přijde mi 

důležité držet pospolu, ale hlavně v tom nebýt sám. 

V dnešní době, kdy je nás křesťanů tak málo, možná 

může být těžké zůstat sám sebou, takový, jaký mě 

pán Bůh chce. Pojďme se vzájemně podpořit a 

postavit další pevný kousek zdi :D 

Budeme moc rádi, když přijdete. Spolčo jsme 

domluvili na neděli večer od 19:00 na faře v 

Kralupech. Vůbec nevadí, když se přijdete jen 

podívat. Plánujeme rozebírat biblický text, modlit se, 

dobře si popovídat a možná si i něco zazpívat. 

Věkovou hranici jsme odhadli tak na 13 – 18 let. Ale 

pokud je vám víc, nezoufejte! Můžete přijít na 

mládežnické spolčo pro starší, jenž se koná ve 

Veltrusech v úterý od 19:15. 

Klára Nováková  

 

Adaptační skupina 
Adaptační skupinu pro ukrajinské děti jsme 

v kralupské Charitě začali provozovat už v dubnu 

2022. Jelikož jsou jednou z našich cílových skupin 

právě rodiny s dětmi, nebylo potřeba dlouhého 

rozmýšlení. Díky velkému zájmu rostl počet 

přihlášených dětí a od ledna 2023 máme zapsaných 

17 dětí ve věku 3-6 let. Bylo také nutné dětem dopřát 

větší prostor, proto se celá skupina přestěhovala do 

naší druhé 

budovy v 

Riegrově ulici. 

 Každý den je s 

dětmi 

minimálně 

jeden český 

rodilý mluvčí a 

jedna ukrajinská lektorka s pedagogickým vzděláním, 

což se odráží v aktivitách dětí. Děti rozvíjejí jemnou a 

hrubou motoriku, řeč, a to jak mateřskou, tak i český 

jazyk. Učí se základům matematiky, získávají 

technické dovednosti, rozvíjejí kreativitu a v 

neposlední řadě se také učí chovat v kolektivu a 

navazují nové vztahy mimo rodinu. 

Děti dělají v českém jazyce velké pokroky, zvládají 

zpívat české písničky a recitovat básničky. Oblíbily si 

například Krtečka nebo pohádku O veliké řepě. Děti 

ve skupině jsou celkově velmi učenlivé a adaptace v 

novém prostředí jim nedělá problém, jsou velmi 

kontaktní a radují se ze všech aktivit, které jim 

připravujeme. 

Podařilo se nám zařídit, aby v adaptační skupině byl 

jako jeden z českých lektorů muž. Vzhledem k tomu, 

že některé děti už dlouhé měsíce neviděly své otce, 

je mužský element ve skupině velmi podnětný. 

Kromě vzdělávacích aktivit se děti věnují zpěvu a 

tanci, se kterými poté vystupují na různých akcích. K 

rozvoji dětí kromě lektorů přispívá celá Charita a 

služby, které provozuje. Například Sociálně 

aktivizační služba pro rodiny s dětmi zve skupinu na 

své akce, jako byly výlety s tajenkou, Halloween nebo 

Mikulášská besídka. Děti také mohly poznat, jak se 

slaví Vánoce v České republice. 

V následujících měsících čeká děti vítání jara a 

výzdoba společných prostor. Dále připravujeme 

tematické dny se zvířaty a s příchodem teplejšího 

počasí i větší výlety. Děti budou dále procvičovat 

tanec a zpěv, aby se mohlo uspořádat další veřejné 

vystoupení. 

Adaptační skupina je velkým přínosem nejen pro 

děti, ale i pro jejich rodiče, kteří se tak mohli 

seznámit s dalšími rodiči. Velký význam má také pro 

zaměstnance Charity, kteří díky dětem, jejich 

rodičům a ukrajinským lektorkám, mají možnost 

poznat zvyky a kulturu jejich země. 

Jitka Kňazovická 
Vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

kralupské Charity. 
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Společenství manželů 
Kralupské manželské společenství se schází s 

menšími přestávkami už téměř 20 let. Některé páry 

jím prošly a odešly, jiné zůstávají už od založení. V 

současné době je nás 6 párů, scházíme se zhruba 1x 

měsíčně, většinou třetí pátek v měsíci, nebo dle 

možností, vždy doma u některého z účastnických 

párů. Témat setkání se za tu dobu vystřídalo už 

mnoho. Vždy se ale jedná o témata duchovní, 

rodinná či manželská. Náplň setkání se mění také v 

závislosti na tom, jak nám postupně odrůstají děti a 

v některých případech také přicházejí vnoučata. 

Vzhledem k našim početným rodinám je těžké se 

sejít vždy v plném počtu, ale vždy se na setkání 

těšíme. Můžeme spolu mluvit o našich vztazích a 

podpírat se v bolestech či sdílet naše radosti.  

Vždy je prostor pro sdílení a společnou modlitbu za 

aktuální potřeby světa, farnosti, našich rodin. 

Společné večery prokládáme i nejrůznějšími výlety, 

zimními či letními prázdninami. Vždy jsou to 

příjemná setkání, která nás vytrhnou ze zaběhané 

rutiny a pozvednou naše zraky trochu výš. Za ta léta 

se z nás stali opravdu dobří přátelé a díky dlouhému 

trvání společenství jsme schopni mluvit i o hodně 

osobních záležitostech a díky společným 

křesťanským hodnotám se cítíme pochopeni a přijati.  

To se většině z nás v běžném pracovním životě stává 

zřídkakdy. Jsme za toto společenství moc vděční a 

chceme ho otevřít i dalším párům, které by s námi 

chtěly společně kráčet za Ježíšem cestou manželství. 

Pokud byste se k nám chtěli připojit, neváhejte 

kontaktovat manžele Müllerovi z Kralup.  

Lenka Müllerová 

 

POZVÁNKA 

JIŽ NYNÍ je možné hlásit se na letní kurz Manželských 

setkání, který se uskuteční v jihočeské Blatné, v 

termínu od 22. – 29. července letošního roku. 

Týdenní program je zaměřený na prohloubení a 

zkvalitnění vztahů nejen mezi manžely, ale i v celé 

rodině. Účast na kurzu je příležitostí k obnovení 

vztahu, posílení partnerské lásky, k výměně 

zkušeností i k duchovnímu povzbuzení. Je možné s 

sebou vzít i děti, pro které je připraven program. Celý 

týden probíhá v přátelském, ekumenickém duchu a 

je otevřen všem, kteří jsou ochotni na svém vztahu 

pracovat. Každoročně se těchto kurzů účastní cca 

500 párů napříč celou ČR, náš týden v Blatné je 

plánován pro maximálně 45 párů. Pokud Vás nabídka 

zaujala, neváhejte nás kontaktovat. Lenka a Vladimír 

Müllerovi, mullerova.lenka@centrum.cz.  

Adopce na dálku 
I nadále se jako farnost účastníme akce Arcidiecézní 

charity Praha „Adopce na dálku“ a díky tomu 

umožňujeme vzdělání dvěma indickým chlapcům. 

Od roku 2019 ve vzdělání podporujeme chlapce 

Roshana. Připravuje se na své budoucí zaměstnání – 

stane se policistou. Kvůli covidu se jeho studium o 

něco protáhlo, poněvadž v jeho zemi panovala přísná 

hygienická opatření a studium a příprava na budoucí 

zaměstnání šly stranou. Náš student se má podle 

posledních zpráv dobře a škola se po covidové pauze 

podle něj změnila k lepšímu, více dbají na docházku 

a kvalitnější výuku a dokonce i lepší stravu.  

V přípravě na budoucí povolání dále podporujeme 

také chlapce Varuna Naika, který by měl dokončit 

studia v červnu roku 2024. I jeho studium se kvůli 

covidové epidemii přerušilo, ale podle posledních 

zpráv opět pilně studuje. Jeho nejoblíbenější 

předmět je dějepis. Jeho maminka vlastní v jejich 

vesnici koloniál a Varun jí v rámci svých sil a možností 

se vším pomáhá. On sám je ale ambicioznější a rád 

by získal po dokončení studií nějakou dobrou práci. 

Děkujeme Vám všem, kteří se s námi na této 

dobročinné akci podílíte, za Vaše příspěvky v 

minulých letech. Vítáme jakékoliv, i drobné částky, 

které můžete buď posílat bezhotovostně na 

transparentní účet číslo 115-9930280257/0100 

vedeného u Komerční banky na jméno Michal Žyrek. 

Na internetu můžete vidět veškeré transakce, které 
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na tomto účtu probíhají. Darovaný obnos můžete 

vhodit také do malé plechové kasičky, která je 

připevněna k poslední lavici vlevo. Případně – jakmile 

nás zbystříte v kostele, což by neměl být problém       

– můžete zamýšlený finanční dar na adopci dát přímo 

nám dvěma a my je v nejrychlejší možné době 

vložíme na tento transparentní účet. 

Pomoc nemusí být pouze finanční – pokud byste 

někdo měl zájem, můžete napsat některému z 

chlapců dopis – jediná podmínka je, že musí být v 

angličtině. Chlapci se zajímají o dění ve farnosti a 

vůbec v naší republice a určitě rádi poznají nové 

přátele. Tímto vyzýváme i děti a studenty, kteří by si 

rádi procvičili angličtinu a udělali dobrý skutek! 

Dopisy můžete posílat mailem na 

iva.karaskova80@gmail.com nebo 

michal.zyrek@farnostkralupy.cz nebo nám je opět 

předat osobně přímo v kostele. Děkujeme! 

Děkujeme, že s námi pomáháte těmto dětem k lepší 

budoucnosti!    Iva a Michal Žyrkovi 

 

 

Hodiny pro kostel v Minicích 
„Kostelík v Minicích, které dnes už splývají s Kralupy, 

stojí omšelý na mírném ostrohu nad zelenou louží, 

kde husy a kachny čeří zelenou kalnou vodu. Kolikrát 

jsem si umiňoval, že se do toho kostelíka musím 

podívat. Ale léta jsem se k tomu nedostal. Až 

onehdy… Konečně se mi podařilo jedné letní neděle 

odpoledne vystoupat po starých schodech, zřejmě už 

jen pramálo šlapaných, ke kostelíku v Minicích. Mezi 

škvírami schodů rostl plevel a bujná tráva… A skla 

oken byla uprášena, že i ta chudoba se zdála 

chudobnější a opuštěnější, než patrně ve skutečnosti 

byla.“  

Takto na Minice vzpomíná Jaroslav Seifert ve své 

próze Všecky krásy světa. Kdyby dnes básník 

vystoupal po oněch starých schodech, kostelík by 

možná nepoznal. Jeho barokní plášť je opravený, 

stejně jako socha sv. Jana Nepomuckého, která 

dlouhá léta ležela ve vysoké trávě s uraženou hlavou, 

a i ty schody, po kterých se tak špatně šlapalo, jsou 

vyspravené a chrámové dveře opět otevřené.  

Kostelík sv. Jakuba Většího se za poslední desetiletí 

dočkal mnoha oprav a již nepůsobí tak, jako by se v 

něm zastavil čas. Až na drobnou maličkost týkající se 

právě onoho času – hodiny. Na kostelní věži kdysi 

byly, ale nikdo si již nepamatuje, kdy přestaly jít a jak 

vlastně vypadaly. Zbyl jen kus rezavého plechu, který 

kdysi býval ciferníkem a drobné okénko, které 

sloužilo hodináři k jejich opravě. 

Přestože je na minickém kostele stále práce jak „na 

kostele,“ jako by ony hodiny byly právě tím, co by 

završilo jeho mnohaletou opravu. Koncem loňského 

roku tak vznikla iniciativa, jejímž cílem bylo pořízení 

nových hodin. Sbírka měla podobu prodejní výstavy 

uměleckých děl od místních výtvarníků, kteří 

věnovali své práce. Jejich spektrum bylo skutečně 

široké.  

Od fotografií, kreseb, grafik, maleb až po 

trojrozměrné objekty ze skla. Zapojilo se více jak 20 

umělců a iniciativa našla svoji odezvu i na 

Autor fotografie, která vznikla technikou malování světlem, je Pavel 
Pližinger. 
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kralupských školách, kde se zúčastnilo téměř 100 

dětí. Ojedinělá výstava, jejíž tématem byl právě 

minické kostel a krajina Minic, tak nabídla velmi 

pestrou skladbu děl od profesionálních až po 

amatérské umělce, téměř všech věkových kategorií. 

Navzdory skepsi, že by se najednou podařilo vybrat 

požadovanou částku, se záměr nakonec zdařil a 

prodej děl vynesl během tří dnů 102.050,- Kč. 

I když se zprvu zdálo, že by hodiny mohly být ve věži 
ještě do konce roku 2022, nakonec se ukázalo, že 
vícepráce projekt nejen prodražily, ale i časově 
protáhly. Nechybělo ani čekání na stanovisko 
památkářů, kteří si dávali na čas, a tak se původní 
dřevěný korpus, na který budou nové hodiny 
osazeny, dostal k hodináři až počátkem února 2023. 
Firmou, která se pak práce ujala, je firma SPEL Praha, 
jež patří mezi přední výrobce hodin.  
A jakou budou mít hodiny podobu? Ciferník by měl 
být bílý s černými římskými číslicemi a tmavými 
ručičkami. Původně byla rozpracovaná též varianta 
černého podkladu se zlatými číslicemi, ale nakonec 
se vycházelo z analogií obdobných hodin v okolí. Ty 

minické by se tak měly podobat těm, které jsou na 
věži nedalekých Veltrus nebo v Mělníku.  
Nyní nezbývá než čekat. Ale dejme času čas a trpělivě 
vyčkejme na výsledek práce Ing. Špidlena, který na 
hodinách aktuálně pracuje. Věřme, že již brzy 
budeme moci říci, že se v Minicích nezastavil čas. 
Rád bych poděkovat všem, kteří se na tomto 
projektu podíleli. Minickým dobrovolným hasičům, 
pracovníkům Domu dětí a mládeže Kralupy, kteří se 
organizovali výstavu, pedagogům kralupských škol, 
kteří s žáky tvořili a také profesionálním 
výtvarníkům, za to, že věnovali svá díla. Dík patří i 
místním patriotům a spoluobčanům, kteří věc 
podpořili buď přímo nebo koupí některého z děl. 
Velmi nápomocná byla též místní samospráva a v 
neposlední řadě i kralupská farnost, které nečekaně 
rychlá sbírka neplánovaně zasáhla do rozpočtu. 
Římskokatolická církev totiž uhradila ony neviditelné 
práce v pozadí jako byl přívod elektřiny a truhlářské 
práce.     

Jindřich Bartovanec Havlík 
 

 

Ministrantské schůzky 
Když jsem chodil na první stupeň základní školy, 
ostatní mě přesvědčovali, abych začal ministrovat. 
Přiznám se, že se mi do toho vůbec nechtělo. Styděl 
jsem se být v presbytáři všem na očích a raději jsem 
se skrýval v bezpečí lavice v kostelní lodi. Byl jsem tak 
trochu zastáncem filozofie: „kdo nic nedělá, nic 
nezkazí“.  
Ministrovat jsem nakonec přece jen začal, a to asi v 
11 letech. Velmi rád vzpomínám na ministrantské 
schůzky, které tehdy v mé rodné stodůlecké farnosti 
vedl jeden dospělý ministrant. Bylo pro mě důležité, 
že nám nejen říkal, co a jak máme při ministrování 
dělat, ale také nám vysvětloval proč. Byl to výborný 
vypravěč, který nás svými poutavými příběhy vedl k 
osobnímu vztahu s Kristem a skutečně v nás 
probouzel touhu sloužit Mu. Tato ministrantská 
setkání byla pro mou víru velmi důležitá a 
zmíněnému vedoucímu za hodně vděčím. Když se v 
současné době připravuji na setkání s ministranty v 
naší farnosti, často na něj vzpomínám. 
V Kralupech se s ministranty potkáváme každé druhé 
a čtvrté úterý v měsíci v 16:30. Na podzim to bylo v 

kostele, v zimních měsících jsme se přesunuli na faru, 
kde je o něco tepleji. Na setkáních se bavíme 
postupně o mši svaté. O tom, jak probíhá, proč je pro 
nás tak důležitá a hlavně s kým se při ní setkáváme. 
Jednotlivé ministrantské služby si i prakticky 
zkoušíme. Na každé setkání pak rovnou navazuje 
farní mše svatá v 17:30, při které naši ministranti 
slouží u oltáře. 
Chci poděkovat všem ministrantům, mladším i 
starším, za jejich ochotnou službu. Rodičům děkuji za 
důvěru. Přeji nejen ministrantům, ale také nám 
všem, abychom stále více poznávali a milovali toho, 
který pro nás zemřel a vstal z mrtvých, a abychom 
byli jeho dobrými služebníky nejen u oltáře, ale také 
všude tam, kam přicházíme. 
A na závěr bych Vás chtěl poprosit o modlitbu za naše 
ministranty, aby tvořili dobrou partu, aby rostli ve 
víře a dozrávali v dobré křesťany. Vzpomeňte, 
prosím, v modlitbě také na mě, abych jim v tom 
dokázal pomáhat. 
 

Dominik Frič, jáhen
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Setkání s arcibiskupem 
V pondělí 13.2.2023 proběhlo na naší faře setkání 
kněží a zástupců farních ekonomických a 
pastoračních rad farností vikariátu Podřipsko s 
arcibiskupem Janem Graubnerem. Účastníků tohoto 

setkání 
bylo 

celkem 19.  
Přivítání a 

úvodní 
slovo 

pronesl 
vikář 

našeho 
vikariátu P. 

Peter Kováč. Následně nás pozdravil pan arcibiskup. 
Následovaly jednotlivé prezentace. Úvodní 
prezentace byla na téma údržby staveb ve vlastnictví 
farností vikariátu. Stavební technik zde představil 
rozsah území vikariátu, přehled staveb, vývoj 
hospodaření ve stavební údržbě vikariátu za 

posledních pět let a také přehled žádostí o dotační 
příspěvky pro letošní rok. Následovaly prezentace 
jednotlivých farností. Celkový přehled o svých 
farnostech přednesli kněží. Následně bylo vždy jejich 
představení doplněno i přítomnými zástupci farních 
rad. Prezentace probíhaly v pořadí kralupská, 
budyňská, neratovická a nakonec roudnická farnost. 
Po každé proběhla krátká diskuse. 
Následovala prezentace pana arcibiskupa na téma 
„Farnost a farní rady“. Zajímavě, stručně a přitom 
jasně podaná zpráva o správném fungování farnosti, 
farních rad a jednotlivých farních společenství zasela, 
myslím, do mnohých přítomných podněty k 
zamyšlení, což se posléze projevilo při neformální 
diskusi po odjezdu arcibiskupa. Ale to předbíhám. Po 
skončení prezentace probíhala ještě diskuse s panem 
arcibiskupem, který se s námi okolo jednadvacáté 
hodiny rozloučil. Po celou dobu setkání panovala 
velmi příjemná, uvolněná a srdečná atmosféra.   

Michal Žyrek 

Obnova kostela v Zeměchách 
Město Kralupy a jeho okolí se může pyšnit řadou 
historických památek, mezi které patří i kostel 
Narození svatého Jana Křtitele v Zeměchách. Před 5 
lety vznikl spolek na jeho obnovu a za tu dobu se 
zde konala řada benefičních koncertů. Každoročně 
je zde v den Památky na všechny věrné zemřelé 
(Dušičky) sloužena mše svatá. Mimojiné zde proběhl 
i obřad žehnání při zásnubách, poutní mše a na 
Štědrý den se scházíme při Vánočním koledování. 
Do kostela se vrátil život a může se tak pochlubit 
třeba novými dveřmi do sakristie nebo opravenou 
střechou, na které se finančně podílela kralupská 
farnost a Ministerstvo kultury. Zejména pak 
děkujeme ing. Michalu Žyrkovi za jeho úsilí při 
realizaci oprav, zvláště za získání dotace. 
Velkým pomocníkem spolku Hudba staví chrámy je 
také město Kralupy, které každý rok poskytuje 
dotaci na konání koncertů. Díky tomu totiž můžeme 
přizvat ke koncertní činnosti i profesionální umělce 
a nabídnout zajímavý a pestrý program. 
Pravidelní posluchači koncertů již ví, že vstupné je 
vždy dobrovolné a všechny takto získané finanční 

dary putují na opravu kostela. Všem, kteří přispívají 
na zvelebení tohoto místa děkujeme, protože jsme 
tento rok mohli nechat zhotovit například vstupní 
dveře. Díky velmi šikovným, pečlivým a rychlým 
řemeslníkům a obětavosti ing. Petra Listíka má 
kostel nově opravenou sakristii a část presbytáře. Je 
to krásné, přijďte se podívat! 
Další práce se ale bohužel musí pozastavit kvůli 
nedostatku finančních prostředků. Touto cestou 
bychom chtěli poprosit všechny, kteří by nám mohli 
pomoci s financováním oprav jakoukoliv částkou na 
účet 115-6876360227/0100 nebo s vyhledáváním 
sponzora. 
S příchodem jara nastává v tomto kostele čas 
prvních letošních koncertů. Proto každý rok 
pořádáme jarní brigádu. Ta letošní se bude konat v 
sobotu 25. března od 10h. Srdečně zveme všechny, 
kteří mají chuť přiložit ruku k dílu. Kostel vyčistíme a 
připravíme na další koncert, který se bude konat v 
neděli 16. dubna od 16hodin. 
 
Za spolek Hudba staví chrámy manželé Sedláčkovi. 
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Aktuální informace  
Mimořádné bohoslužby: 
22.2. popeleční středa - mše svatá s udílením 

popelce v 17:30 Kralupy. Od 16:30 možnost zpovědi. 

25.3. Zvěstování Páně - Slavnost, mše svatá v 9:30 

Kralupy, nebude následně toho dne v Nelahozevsi. 

2.4.Květná neděle - Mše svatá v 8:00 Velvary, 9:30 

Kralupy 

6.4. Zelený čtvrtek - mše svatá Kralupy 17:30 

7.4 Velký pátek - Kralupy 8:00 Ranní Chvály a 

modlitba se čtením, 11:00 Křížová cesta, obřady 

17:30 

8.4. Bílá sobota - Kralupy 8:00 Ranní Chvály a 

modlitba se čtením, po ní adorace u Božího hrobu do 

12:00. 

Vigilie Vzkříšení od 20:06. 

9.4. Hod Boží Velikonoční - obvyklá doba 

Bohoslužeb. V Kralupech v 17:00 Nešpory, po nich 

adorace do 18:00. 

Pondělí velikonoční - mše svatá 9:30 Kralupy. 

 

Zpovědní pohotovost v Kralupech:  

úterý 28.3 od 16:30 – 17.30,  

pátek 30.3. od 16:00 – 17:30 

úterý 4.4. od 16:30 – 17:30 

středa 5.4. od 7:30 – 8:30 

Zelený čtvrtek 6.4. 16:30 – 17:30 

Velký pátek od 8:30 – 12:00 

 

 

KONCERTY: 
Kralupy,12. 4. od 18.00  

koncert ZUŠ 

Velvary, 15. 4. od 17.00  

Giovanni Battista Pergolesi: Stabat mater  

V podání sólistek E. Bendové Charvátové  

a L. Šmídové Farkačové, Velvarského pěveckého 

spolku a komorního orchestru.  

Zeměchy, 16. 4. od 16.00 

Komorní orchestr Musica academica 

 

Charita chystá a nabízí:  
Už brzy bude v Kralupech fungovat senior taxi. 

Kritériem je pouze věk 70+. Cena 45 Kč v rámci 

Kralup, 15 min čekání zahrnuto. Cílem cesty může být 

nákup, návštěva, lékař, vycházka. Dále nabízíme v 

charitě půjčování invalidních vozíků. Máme 1 pro 

dospělého a 2 dětské. 

Knižní tipy: 
Moudrost pouštních otců. Komiks jako duchovní 

četba? Autorkou je Camille W. de Prévaux a 

kreslířem Jean Trolley. Vydal: DORON 

Ježíši - proč?! My děti na křížové cestě. Pašije, jak je 

mohou vidět děti. Kněz a člen řádu školských bratří 

Tadeusz Ruciński je autor řady knížek pro děti. 

Vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
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My tři králové… nebo čtyři, i pět 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      

  

 
 

 


