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PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 
Kralupy nad Vltavou – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava 

 základní rozpis bohoslužeb období letních šk. prázdnin 

Neděle 9.30 h. mše svatá, 1. neděli v měsíci se po mši sv. koná farní káva 

Úterý 17.30 h. mše svatá bez bohoslužby 

Středa 6.45 h. ranní chvály 
7.00 h. mše svatá 

6.45 h. ranní chvály 
7.00 h. mše svatá 

Čtvrtek bez bohoslužby 9.30 h. mše svatá 

Pátek 17.30 h. mše svatá 
po mši svaté se koná adorace, 1. pátek v měsíci je adorace od 16.30 h. (před mší) 

 

Velvary – kostel sv. Kateřiny Alexandrijské 

 základní rozpis bohoslužeb období letních šk. prázdnin 

Neděle 8.00 h. mše svatá 

Čtvrtek 17.30 h. adorace (pouze 2. a 4. čtvrtek v měsíci) 
18.00 h. mše svatá (pouze 2. a 4. čtvrtek v měsíci) 

bez bohoslužby 

 

Veltrusy – kostel Narození sv. Jana Křtitele 
 základní rozpis bohoslužeb období letních šk. prázdnin 

Neděle 11.00 h. mše svatá (kromě 1. neděle v měsíci, kdy mše není) 
 

Sobotní mše svaté s nedělní platností (kromě období letních školních prázdnin) 

• Kralupy nad Vltavou – Minice    1. sobota v měsíci – 16.00 hod. 

• Chvatěruby (Bohoslužba slova)    2. sobota v měsíci – 16.00 hod. 

• Holubice       2. sobota v měsíci – 16.00 hod. 

• Vepřek       3. sobota v měsíci – 16.00 hod. 

• Nelahozeves      4. sobota v měsíci – 16.00 hod. 
 

Ostatní mše svaté (kromě období letních školních prázdnin a kromě doby adventní) 

• Chržín       1. čtvrtek v měsíci – 18.00 hod.  
• Charita Kralupy, Sokolská ul.    3. čtvrtek v měsíci – 9.00 hod.  

 
 

 
Možnost přijetí svátosti smíření (přistoupení ke zpovědi) je obvykle půl hodiny před mší svatou. 
Možnost setkání s knězem je po mši svaté nebo po předchozí dohodě. 
Při zájmu o svátost manželství, svátost křtu nebo pohřeb kontaktujte administrátora farnosti. 
 

O svátcích (Vánoce, Velikonoce) a v období školních prázdnin je pravděpodobné, že může dojít ke 
změnám pravidelných bohoslužeb. Sledujte proto aktuální informace a ohlášky na našich 
webových stránkách nebo nás sledujte na Facebooku. 
 
Administrátor farnosti: P. Mgr. František Masařík, 604 206 139, administrator@farnostkralupy.cz 

www.farnostkralupy.cz 


