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Vážení a milí farníci,  
sestry a bratři v Kristu, 
rád bych touto cestou poděkoval 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podílejí na různých aktivitách ve 
farnosti. Některé z nich můžeme 
popsat, informovat o nich a pozvat 
další farníky, aby se zapojili. Proto 
také vydáváme tuto informační zá-
řijovou Naději.  
Řada dalších aktivit nebo činností se 
takto nedají popsat, ale jsou nedíl-
nou součástí života naší farnosti. 
Vlastně se ani nejedná o „aktivitu“, 
ale o duchovní rozměr života, který 
zůstává často skrytý, ale přesto vy-
tváří společenství církve putující zde 
na zemi (tedy jinak řečeno spole-
čenství mezi námi farníky) s církví 
vítěznou, v nebi oslavenou. Každá 
společná nebo „soukromá“ modlit-
ba, každé obětované utrpení, každé 
slavení liturgie nás takto duchovně 
propojuje. Letos na jaře jsme všech-
ny „vnější“ aktivity museli přerušit a 
soustředit se právě na náš vnitřní 
život. Zajímavá a možná náročná 
zkušenost, která kéž nás vede 
k vděčnosti za možnost tvořit živé a 
viditelné společenství církve. 
Kéž Pán ochraňuje vás všechny i va-
še drahé! 
P. Martin    
 
 
 
 
 

Pozvání do ZŠ Maltézských rytířů 
www.zsmr.cz 
Milí přátelé, ráda bych Vás pozvala 
k návštěvě naší školy. Vybrat si mů-
žete z těchto možností: 
• Dny otevřených dveří  
 vždy 8:00 – 11:45 

• Adventní slavnost v kročehlav
 ském  kostele a potom kavár
 na a trhy  ve škole 
• Projekt Edison – osm zahraničních 
 studentů bude představovat 
 svoji zemi v únoru 
 (v angličtině,  překládají 
 naši starší žáci) 
• Velikonoční kavárna a trhy 
 (duben) 
Termíny budou upřesněny s ohle-
dem na vývoj epidemiologické situ-
ace. 
Školu si můžete prohlédnout po do-
mluvě kdykoliv. 
Srdečně vás zvu také na naši školní 
mši svatou, kterou celebruje P. 
Martin Chleborád a P. Jan Poříz kaž-
dé třetí pondělí v měsíci od 8:05. 
Těšíme se na Vás  
Jaroslava Jenčíková 
 
 
Církevní mateřská škola Radost 
Vážení rodiče,  
v letošním školním roce uplyne tři-
cet let od založení naší mateřské 
školy. U příležitosti tohoto výročí 
připravujeme několik akcí. Tou nej-
významnější bude mše v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, jejímž 
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hlavním celebrantem bude pan bis-
kup Václav Malý. Mše se bude ko-
nat v neděli 18. 10. 2020 od 10.00 
hod. Zároveň připravujeme i malou 
výstavu o historii školy, která bude 
instalována v kostele u příležitosti 
slavnostní mše. Po skončení pro-
běhne neformální setkání na farní 
zahradě. Také připravujeme den 
otevřených dveří a malou informač-
ní brožurku k tomuto výročí. Sr-
dečně vás všechny zveme. Doufá-
me, že epidemiologická situace 
nám dovolí zorganizovat a uskuteč-
nit tuto akci. 
 
Také bychom vám dali rádi nahléd-
nout do dění v naší školce:  
naše mateřská škola je zařízení ro-
dinného typu s celodenním provo-
zem  
seznamujeme děti s církevním ro-
kem – např. sv. Václav, 
sv. František, adventní setkávání, 
velikonoční kruh… 
vedeme děti ke vztahu k přírodě a 
ke svému okolí 
připravujeme akce jako karneval, 
sněhuláčkový nebo pirátský den  
spolupracujeme se základní školou 
Maltézských rytířů  
naším školním kaplanem je P. Mar-
tin Chleborád   
naším školním poradenským zaříze-
ním je Křesťanská pedagogická po-
radna Praha  
zápis nových dětí do CMŠ je vždy 
začátkem května 

Po individuální dohodě je možné 
přijít se podívat přímo k nám do 
školky během dopoledního progra-
mu, popřípadě je možné zúčastnit 
se některých akcí, viz http://
www.cms-radost.cz/.  
Anna Valentová  

 

Církevní mateřská škola „Radost“ 

hledá  uklízečku. 

 

NÁSTUP: 15. 9. 2020 

 

Zájemci se mohou hlásit do 11. 9. 

2020 na telefonním čísle 

312 684 143  

u ředitelky školy nebo na e-

meilové adrese: cms-radost@cms-

radost.cz. 

Nabízeme hlavní pracovní poměr 

na zkrácený úvazek. Vhodné pro 

matky s dětmi. Kladný vztah 

k dětem nutný. 

 
 

Setkávání matek s malými dětmi 
před školkou  
bude opět na faře každý sudý pátek 
počínaje 4. září 2020 od 10 hodin. 
Předchází bohoslužba slova v kapli 
na faře od 9,30 hodin. 

http://www.cms-radost.cz/
http://www.cms-radost.cz/
mailto:cms-radost@cms-radost.cz
mailto:cms-radost@cms-radost.cz
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Setkávání nad Písmem, biblická 
hodina, bude pokračovat nad litur-
gickými texty, Lectio Divina, pro ná-
sledující měsíc vždy v poslední čtvr-
tek v měsíci předcházejícím, a to v 
10 hodin a ve 20 hodin na faře. Do-
poledne předchází bohoslužba slo-
va v 9,30 hodin v kapli na faře. 
První setkání bude 29. října 2020 
 
 
Setkání dobrovolníků pro seniory 
bude vždy ohlášeno zvlášť. Prosím o 
další dobrovolníky, podzim a zima 
budou pro lidi v Domovech seniorů 
těžké. 
Jáhen Václav 
 
 
Katecheze Dobrého Pastýře 
Program Katecheze dobrého Pastý-
ře je určen dětem ve věku 3 – 12 
let, jejichž rodiče mají  zájem o vý-
chovu svých dětí v křesťanské víře. 
Program je třístupňový, v České re-
publice je známý od roku 2011. Lek-
torky programu se spolupracovni-
cemi dosud připravily metodické 
zázemí pro rodiče a katechety, kteří 
se chtějí věnovat dětem ve věku 3 – 
6 let. 
Odborný garant:  
ThLic.Ing.Marie Zimmermannová 
Th.D. 
lektor katechezí:  
Jana Obrtlíková 
učitelka mateřské školy (Církevní 
Mateřská Škola Srdíčko) 
V metodických předpokladech se 

katecheze opírají o principy, které 
vypracovala Maria Montessori 
(1870-1952), italská lékařka a pe-
dagožka, autorka známého výchov-
ného systému , která byla přesvěd-
čena, že dítě se učí podle individuál-
ního vývojového plánu a díky vlast-
ní aktivitě v připraveném prostředí. 
Rolí katechety je dítě sledovat a 
umožnit mu samostatně objevovat, 
diskrétně je vést tak, že nabízí nová 
témata, zadává úkoly a poskytuje 
didaktický materiál. 
Cílem katechezí je umožnit dítěti 
setkat se s Bohem, vést s ním dialog 
a odpovídat vírou. 
Struktura programu: 
V Katechezi Dobrého pastýře (KDP) 
se začíná pracovat s nejmladšími 
dětmi od 3 let (někdy i dvou let), a to 

ve skupinách podle věku. 
KDP je rozdělena do 3 stupňů : 
I. stupeň KDP pro děti ve věku 3-6 
let 
II. stupeň KDP pro děti ve věku 6-9 
let ( v tomto období zpravidla do-
chází k bezprostřední přípravě pro-
vokomunikantů) 
III. Stupeň KDP pro děti ve věku 9-
12 let. 
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Farní pouť do kláštera bratří pre-

monstrátů na Strahově 

12. září 2020 

 

7.50 sraz u kostela Nanebevzetí 

Panny Marie 

8.00 odjezd od kostela 

9.00 mše sv., bazilika Nanebevzetí 

Panny Marie 

10.00 setkání s bratrem P. Mikulá-

šem, O. Praem. 

12.00 oběd z vlastních zásob nebo 

individuálně v restauracích 

14.00 přesun k Loretě  

14.15 prohlídka poutního místa a 

společná modlitba  

16.00 návrat do Kladna 

Zájemci o společnou cestu autobu-

sem ať se prosím přihlásí 

v sakristii; cena 200 Kč. 

 

MARIÁNSKÁ POUTNÍ MÍSTA 

Duchovní doprovod:  
P. Martin Chleborád 

Program: 
1.den- odjezd v ranních hodinách, 
průjezd Německem, noční jízda 
2.den- Costa Brava – ubytování v 
hotelu, celodenní pobyt u moře, ve-
čeře, nocleh 
3.den- Barcelona - katedrála sv. Eu-
lálie, chrám sv. Rodiny mistra  A. 
Gaudiho, 
osobní volno, noční jízda 
4.den- Toledo – jedno z nejstarších 
španělských měst, prohlídka histo-
rické části 
města, nespočetné památky všech 
dob a slohů si podmaní srdce kaž-
dého 
návštěvníka, katedrála Panny Ma-
rie, chrám sv. Tomáše, klášter sv. 
Janů Králů, kostel P. Marie Bílé, mu-
zeum El. Greca, večeře, nocleh 
5.den- Guadalupe – po snídani pro-
hlídka poutního místa, klášter ucho-
vává sochu 
nejvýznamnější milostné Madony 
ve Španělsku, vedle Madony mont-
serratské, večer dojezd do Fatimy, 
večeře, nocleh 
6.den- Fatima – po snídani, prohlíd-
ka nejvýznamnějšího poutního mís-
ta 
Portugalska, návštěva domu pasáč-
ků, Křížová cesta, po večeři účast 
na modlitbě Růžence, nocleh 
7.den- Fatima – po snídani, odjezd 
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do Compostely, večeře, nocleh 
8.den- Santiago de Compostela–po 
snídani prohlídka starobylého pout-
ního místa, 
katedrála s ostatky apoštola Jakuba 
Staršího, noční jízda 
9.den- Lurdy–návštěva koupelí, Kří-
žová cesta, prohlídka míst spjatých 
s životem 
sv. Bernadety, po večeři účast na 
modlitbě růžence, světelný průvod, 
nocleh 
10.den- Lurdy – snídaně, dopoled-
ne účast na mezinárodní mši svaté 
v podzemní 
bazilice Pia X, volný program, po ve-
čeři účast na modlitbě růžence, svě-
telný průvod, noční jízda 
11.den- La Salette – mariánské 
poutní místo v savojských Alpách, 
mše svatá, 
Křížová cesta, noční jízda 
12.den- příjezd do ČR v odpoled-
ních hodinách 
 
Termín: 24.05.-04.06.2021                                          
Cena:19.900,- Kč 
 
Cena zahrnuje: doprava klimatizo-
vaným autobusem, 
6x ubytování ve 2-3 lůžkových po-
kojích včetně polopenze, kompletní 
pojištění, zákonné pojištění CK č. 
159/1999 Sb., služby průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupy do navští-
vených objektů 
 
 

Angličtina 
Nabízím doučování angličtiny pro 
děti ZŠ , začátečníky, „falešné“ za-
čátečníky. 
1 x týdně na faře / přesný den bude 
upřesněn 1.týden v září 2020 
Kontakt:  
anglictinakladno1234@gmail.com 
 
 
Cari amici, cari lettori! 
Od středy 7. října 2020 budeme po-
kračovat v našich hodinách italštiny 
pro začátečníky. Hodiny budou 
opět probíhat na faře, od 18.00 
hod. Vzhledem k tomu, že jsme ve 
druhém pololetí minulého školního 
roku nemohli ve výuce pokračovat, 
tak jsme „pouze“ ve 4. lekci učebni-
ce Manuale di Italiano contempora-
neo (Učebnice současné italštiny; 
Ferrarová, Pospíšilová, vydal Cpress
-Edika). Zvaní jsou tedy i úplní začá-
tečníci, kteří první čtyři lekce – tře-
ba po soukromé konzultaci – hravě 
dohoní.  
Těším se na viděnou. A presto! 
P. Martin  
 
 
Pozvánka pro ministranty 
Milí současní a třeba i budoucí mi-
nistranti, 
v sobotu 19. září 2020 se vypraví 
ministranti naší farnosti na pouť 
k Matce Boží na Svatou Horu u Pří-
brami a zároveň se ještě podíváme i 
do bývalého komunistického lágru 
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Vojna, který je v současné době pa-
mátníkem a muzeem.  
Setkání ministrantů naší farnosti 
mají různou podobu – když je pěk-
né počasí, tak se snažíme vyrazit na 
pouť spojenou s výletem; v zimních 
měsících se pak scházíme na faře, 
kde probíhá opakování ministrant-
ských dovedností a znalostí a nebo 
se dělají „nácviky“ a přípravy na vel-
ké liturgické slavnosti církevního 
roku. 
Samozřejmě, že nejčastěji se potká-
váme během mší sv. při běžné mi-
nistrantské službě. Ale v neděli ne-
bo ve všední den není pak obvykle 
příležitost ještě probrat některé 
praktické záležitosti kolem minis-
trování a nebo být jen chvíli spolu. 
Pokud někdo z laskavých čtenářů, 
mladších i starších, uvažuje o této 
službě, tak se může směle přihlásit 
v sakristii kteréhokoliv z našich kos-
telů. Nikdo učený z nebe nespadl, 
takže není třeba se obávat nezna-
lostí, které lze snadno doplnit.  
Na viděnou u oltáře se těší  
P. Martin    
 
 
Mariina legie 
Mariina legie vznikla v Irsku před 
100 lety. Má celosvětové působení. 
V Čechách je jejím duchovním vůd-
cem pan biskup Karel Herbst. Je zde 
17 skupinek, které se nazývají prezí-
dia. Jedno prezídium 
("Panna Maria Hájecká") pracuje 
též ve zdejší farnosti. Scházíme se 

každé úterý po večerní mši svaté na 
faře na Náměstí starosty Pavla. 
A co je cílem Mariiny legie? Je to 
posvěcení svých členů modlitbou a 
apoštolát. Apoštolát konáme příle-
žitostně a jednoduchým způsobem. 
S důvěrou v pomoc Panny Marie se 
snažíme získat lidi pro Boha a tak 
napomoci k jejich spáse. Na schůz-
kách kromě modliteb si též předá-
váme své zkušenosti jak oslovit ne-
věřící lidi, jak reagovat na různé je-
jich námitky. 
Naše cesta je obzvláště blízká těm, 
kdo mají rádi Pannu Marii. Jestliže 
se někdo z vás k nám přidá, posílí 
nás a my jej též s radostí přijmeme 
do našeho malého společenství. 
Kontakt:  mob: 602 336 081 
email: peroutkova.e@seznam.cz 
Eva a Jan Peroutkovi 
 

 
Klubko  

Papežské Misijní Dílo Dětí - PMDD 
Pravidelné setkávání dětí 1x měsíč-
ně mimo prázdnin na faře 
Společně s dětmi stavíme MOST = 
Modlitbou, Obětí, Službou, Tvoři-
vostí. 
Na každém setkání děti sdílí svoje 
zkušenosti se svojí vírou a skutky 
lásky ve svém okolí.   
Vyrábíme krásné výtvory, které děti 
prodávají na Misijních jarmarcích 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Kladně nebo si je nechávají pro 
radost. 
Děti se učí šetřit drobné penízky 
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pro chudé děti formou Misijního 
bonbonku, tj. pokud mají chuť na 
nějaké sladkosti, které mají rády, 
mohou si tuto dobrotu odepřít a 
ušetřené penízky věnovat na různé 
projekty PMDD. 
Navštěvujeme domov důchodců, 
LDN či azylový dům v Kladně.  
Přinášíme dárečky, přáníčka a spo-
lečně zpíváme všem pro radost. 
Na Klubku se také připravujeme na 
Kytarové mše. 
S dětmi jezdíme na různé výlety. 
V minulosti jsme pořádali tábory a 
víkendovky, které bychom rádi ob-
novili. 
Během roku s dětmi a maminkami 
z Klubka připravujeme další různé 
akce. O jejich konání se můžete 
dozvídat na facebook: Misijní Klub-
ko 18 - PMDD či na nástěnkách naší 
farnosti. 
Kontakt: 
tel.: 604 368 378 
email: pmddkladno@gmail.com 
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY NOVÉ  
KAMARÁDY, kteří se chtějí zapojit 
do pomoci druhým, zažít legraci a 
něco pěkného si vyrobit. 
Během září upřesníme čas a den se-
tkávání 
 
 
Kytarovky 
skupinka Laudate KL  
Každou 3. neděli v měsíci 
Hudební doprovod při Mši svaté 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Kladně 

Jsme skupinka dětí a rodičů, kteří 
mají rádi živé a radostné Bohosluž-
by.  
Náš zpěv je pro nás Oslavou Boha a 
číníme tak opravdu s velkou touhou 
předávat radost i druhým. 
Víme, že se máme ještě mnohému 
učit, ale také věříme tomu, že Bůh 
vidí do našich srdcí, která jsou plná 
touhy Jej oslavovat. 
„Zpívejte Hospodinu, dobrořečte 
jeho jménu“ (Ž 96,2) 
Rádi mezi sebe přivítáme další hu-
debníky či zpěváky.  
Zkoušky probíhají pravidelně na se-
tkáních Klubka a pak také nepravi-
delně dle vzájemné dohody. 
facebook: Laudate KL 
Kontakt: 
tel.: 604 368 378 
email: ren.nelibova@gmail.com 
Během září upřesníme čas a den se-
tkávání. 
 
 

KLASPOL  
Kladenské společenství pro dospě-

lé 
Setkávání v rodinném prostředí ne-
bo na faře.  
Společenství je pro všechny dospělé, 
kteří mají chuť žít svůj život 
s Kristem uprostřed společenství 
a vzájemně se obohacovat. 

Chceme žít Boží slovo s radostí  
Jezdíme společně na různá křesťan-
ská setkání a podnikáme společné 
programy. 

mailto:pmddkladno@gmail.com
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„Neboť kde jsou dva nebo tři 
shromážděni ve jménu mém, tam 
jsem já uprostřed nich.“  
(Mt 18,20) 
Všichni, kteří chtějí přijít, jsou sr-
dečně zváni 
Data a časy setkávání či akcí najde-
te na:  
facebook: KlaSpol – Kladenské spol-
čo dospělých 
Kontakt 
tel.: 604 368 378 
email: ren.nelibova@gmail.com 
 
 

Biblické tance pro ženy 
Chválíme našeho Otce zpěvem a 
tancem, hudbou i tichem, smíchem 
či pláčem 
Proč zrovna pro ženy? 
Potřebujeme se scházet ve spole-
čenství druhých žen, abychom moh-
ly znovu a znovu prožívat svůj krás-

ný dar - Být ženou  
Nebojte se toho, že si o sobě myslí-
te, že neumíte tančit!!! Nejde o 
žádné složitě naučené pohyby. 
Modlitba tancem je krásné oslavení 
Boha vlastním vyjádřením tě-
la, které On stvořil s velikou láskou. 
Na každém setkání nás Bůh nesku-
tečně silně obdarovává.  
V mých očích jsi drahá a vzácná 
(srov. Iz 43,4) 
Toto setkání je pro všechny ženy 
bez omezení věku 
Data a časy setkávání či akcí najde-
te na:  

facebook: Biblické tance pro ženy 
Kontakt 
tel.: 604 368 378 
email: ren.nelibova@gmail.com 
Během září upřesníme čas a den se-
tkávání 
 
 
Večery chval 
Jsou místem setkání a modlitby. Se-
tkání s dobrým Bohem a lidmi. 
Je běžné chválit Pána písněmi – zpí-
vat Mu ze srdce písně díků: „plni 
Ducha zpívejte společné žalmy, 
chvalozpěvy a duchovní písně. 
Zpívejte Pánu z celého srdce… Ef 
5,19 
Na večerech chval nám jde o to, 
abychom skrze písně, modlitby a 
slova opětovali lásku našemu Bohu. 
Učili se přebývat v Jeho blízkosti a 
stávali se mu podobnými. 
Data a časy setkávání či akcí, které 
se budou většinou konat v kapli sv. 
Floriána najdete na:  
facebook: Večery chval Kladno 
Kontakt 
tel.:604 368 378 
e-mail: ren.nelibova@gmail.com 
Během září upřesníme čas a den se-
tkávání 
 
 
Hudba při mších (nejen) ve farním 
kostele 
Bývalo zvykem, že hudbu při někte-
rých slavnostnějších mších ve far-
ním, ale i filiálních kostelích zajišťo-
val chrámový sbor. Mnozí si jistě 

mailto:ren.nelibova@gmail.com
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ještě pamatují jeho působení pod 
vedením pana Vašaty. Později, po 
jeho zániku, tuto úlohu převzal ma-
lý, prakticky ženský Sbor sv. Mikulá-
še, který původně zajišťoval dopro-
vody bohoslužeb ve filiálních koste-
lích v Hnidousích a Vrapicích. Díky 
tomu, že do něj následně přešli ně-
kteří zpěváci ze zaniklého chrámo-
vého sboru, mohli jsme v té době 
mohli obsadit všechny hlasy. To 
ovšem dnes již není pravidlem – 
buď některý hlas není k dispozici, 
anebo k dispozici sice je, ale chybí v 
něm potřebný tahoun, kterého by 
se ostatní při zpěvu „chytili“. Je to 
dáno na jednu stranu přirozeným 
odchodem nejstarších členů, na 
druhou stranu minimálním zájmem 
o členství ve sboru ze strany farní-
ků. Sejde-li se na zkoušce čtyři nebo 
pět lidí, těžko tomuto tělesu vůbec 
říkat sbor... 
Zpívání nově 
Nevím, zda na někoho působí zpěv 
sboru odstrašujícím dojmem, nebo 
zda je již dostatečně odstrašující či 
nemoderní jen samotné slovo 
„sbor“. Pravda je, že dnešní doba 
zpěvu, ale i muzicírování jako tako-
vému moc nepřeje. Hudba nejen 
všech žánrů, ale i kvalit je dostupná 
už ani ne na otočení knoflíku, ale na 
pouhé odkliknutí. Více úsilí netře-
ba... Což má samozřejmě i své dů-
sledky. Druhým trendem je něco, co 
by se dalo nazvat operativní hospo-
daření s vlastním časem – málokdo 
chce vázat k nějaké pravidelné čin-

nosti, která je svým způsobem zava-
zující. Dobře, zkusme to tedy jinak. 
Z výše uvedených důvodů jsem se 
rozhodl hudební doprovody boho-
služeb pojmout následujícím způso-
bem: 

• činnost sboru jako takového bude 
 omezena a v současnosti 
předpoklá dám, že v tradiční po-
době s více hlasými zpěvy by byl 
zachován vá noční program a pro-
gram pro svatý  týden; 

• ostatní „zpívací“ program bude 
nově  zajišťován projektovým způ-
sobem –  pro danou příležitost 
bude zorgani zována jedna až 
dvě zkoušky, na  které bude moci 
přijít úplně kdoko liv: člen sboru, 
člen kytarové scholy,  farník, 
který rád zpívá a nechce se  za-
vázat k pravidelným zkouškám, 
 prostě každý, kdo bude mít 
zrovna  chuť. A klidně si může 
vybrat jen to  zpívání, které ho 
zajímá. Příležitosti  a termíny zkou-
šek budou předem  oznámeny 
v ohláškách.  
Hudební program bude tomuto 
schématu samozřejmě přizpůsoben 
a znamená to i to, že se bude jed-
nat víceméně o jednohlasé zpěvy. 
Příkladem mohou být zádušní 
zpěvy, které zpíváme na „dušičky“ 
nebo roráty, případně gregoriánský 
chorál, ale i písně z Mešních zpěvů, 
o tom níže. Předpokládám, že těch-
to zkoušek by se účastnili i stávající 
členové sboru, kterých se budou 
ostatní moci „chytnout“. Zkoušky se 
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budou konat v původních časech 
zkoušek sboru, tj. jednalo by se o 
pátky od 19 hod., buď v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie, nebo v zim-
ním období na přilehlé faře. Noty 
budou předem k dispozici ke staže-
ní na internetu – výhledově na no-
vých webových stránkách farnosti, 
nebo (než to bude možné) na we-
bové stránce sboru:  
gemini.varhany.org/mikulas.html 
 
 
Zpívání z Mešních zpěvů 
Od loňského roku bylo při neděl-
ních mších ve farním kostele zave-
deno pravidelné zpívání ze zpěvníku 
Mešní zpěvy. Nově by se od září 
jednalo vždy o první neděli v měsíci. 
Aby zpívání bylo pro lid jednodušší, 
povede je vždy jeden nebo více zpě-
váků z kůru. Ve druhém případě bu-
de vyhlášena veřejná zkouška, která 
se bude konat předcházející pátek 
od 19 hod. ve farním kostele nebo 
na přilehlé faře. Na zkoušku může 
přijít úplně kdokoliv – nejen ten, 
kdo se by se chtěl přidat ke zpěvá-
kům na kůru, ale i každý, kdo se bu-
de chtít písničky na danou neděli 
předem naučit, aby je mohl zpívat 
během mše v kostelní lavici. 
Zkouška zpívání z Mešních zpěvů 
může být v případě potřeby slouče-
na se zkouškou sboru nebo 
„projektového“ zpívání. V tom pří-
padě by se začínalo Mešními zpěvy, 
abychom nezdržovali ty, kteří si na 
sborové či „projektové“ zpívání ne-
troufnou. 

Co se kdy zpívá ve farním kostele? 
Protože pořad bohoslužeb ve far-
ním kostele je poměrně pestrý, při-
nášíme stručný přehled, co se na 
které zpívá, či které se používají 
zpěvníky. Přehled je orientační a 
platí od 1. září: 
1. neděle v měsíci – Mešní zpěvy 
2. neděle v měsíci – Kancionál 
3. neděle v měsíci – mše s kytaro-
vým doprovodem 
4., popř. 5. neděle v měsíci – Kanci-
onál 
čtvrtky – Kancionál 
Ordinárium zpíváme zpravidla Bří-
zovo (v Kancionálu č. 503) nebo 
Ebenovo (č. 504). Příležitostně se 
zpívá také příslušné Credo (Věřím). 
1. sobotu v měsíci se koná latinská 
mše, používáme Kancionál i Mešní 
zpěvy, zpívá se latinské ordinárium, 
zpravidla Missa mundi, případně De 
angelis. 
Na tradičních mších, které se nově 
budou konat 2. a 4. neděli a 3. so-
botu v měsíci, se zpívá podle situa-
ce gregoriánský chorál, případně 
písně z Kancionálu nebo Mešních 
zpěvů. Ordinárium: zpravidla De an-
gelis, k němuž se zpívá Credo III. Ča-
sem se jistě naučíme i nějaké další. 
Který zpěvník se zrovna používá, 
poznáte na číselníku podle barevné-
ho semaforu: červený bod značí 
Kancionál (který je v červeném oba-
lu), žlutý bod Mešní zpěvy (ve žlu-
tém obalu). V případě, že se zpívá z 
Mešních zpěvů, kde nejsou čísla pís-
ní, udává se na číselníku číslo strán-
ky. 
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Služba žalmisty 
Potěšilo mne, že v loňském roce 
jsme touto cestou našli nového žal-
mistu. Ale protože lidí ochotných 
zpívat při liturgii není nikdy dost, 
uvítáme i další zpěváky nebo zpě-
vačky, kteří by měli o službu žalmis-
ty zájem. Co tato služba obnáší? 
1. Ochotu naučit se způsob zpěvu 
žalmu; 
2. naučit se vyhledat si správný 
žalm; 
3. předem si ho doma přezpívat; 
4. přijít v danou neděli do příslušné-
ho kostela. 
Asi největší úskalí pro začátečníka 
představuje nedostatek odvahy, ale 
není se čeho bát, zpívání v kostele s 
varhanami je možné si po domluvě 
předem vyzkoušet.  
Pavel Marek, regenschori 
Kontakt: pavel@varhany.org 
 
 
Kratochvíle pánů kladenských 
Srdečně vás zveme na hudebně-
taneční vystoupení hudebního sou-
boru Gemini musicales a skupiny 
historického tance Danza Alegre, 
které se uskuteční v neděli 13. září 
od 16 hod. v zahradě kladenského 
arciděkanství. Během představení 
nazvaného Kratochvíle pánů kla-
denských uvidíte vystoupení rene-
sančních tanců za doprovodu živé 
hudby z dob stavitelů kladenského 
zámku. Rozmanitými tanci vás pro-
vedou tanečníci v dobových kostý-
mech a za zvuku dobových nástro-
jů. Některé tance si budete moci 

pod jejich vedením i sami vyzkou-
šet. 
Pavel Marek a Lenka Harigelová 
 
 
Katechumenát – příprava na křest 
dospělých 
Pravidelná týdenní setkávání nad 
Katechismem katolické církve 
(„modrý katechismus“), při kterých 
probíráme základy víry. Skupinka je 
zaměřena především na katechu-
meny (čekatele křtu), ale i na ty 
křesťany, kteří přijali křest jako ma-
lé děti a v dospělosti se rozhodli při-
stoupit ke svátosti smíření a 
k prvnímu svatému přijímání. Vítáni 
jsou i všichni ostatní, kteří se chtějí 
seznámit se základy katolického 
křesťanství a nebo si chtějí své vě-
domosti prohloubit. Setkávání bu-
dou probíhat pravidelně v úterý od 
19 hod na faře-arciděkanství. První 
setkání proběhne 8. září 2020.  
Na setkání se těší  
P. Martin Chleborád 
732 489 544 
martin.chleborad@gmail.com 
 
 
Příprava na biřmování 
Pravidelná týdenní setkávání nad 
Youcat – katechismem katolické 
církve pro mládež („žlutý katechis-
mus“), která především slouží jako 
příprava na přijetí svátosti biřmová-
ní. Obsahem setkání je opakování 
základů víry, dále se probírají otáz-
ky týkající se osobního vztahu křes-
ťana k církvi a službě v ní a zejména 

mailto:martin.chleborad@gmail.com
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v druhé části se rozebírá působení 
Ducha Svatého, jeho dary a charis-
mata v životě církve a křesťanů. 
Skupinka je opět otevřena pro zá-
jemce již biřmované, kteří by si rádi 
oprášili své vědomosti. Setkávání 
budou probíhat pravidelně v úterý 
od 20 hod na faře-arciděkanství. 
První setkání proběhne 8. září 2020.  
Na setkání se těší  
P. Martin Chleborád 
732 489 544 
martin.chleborad@gmail.com  
 
 
Pravidelné čtvrteční adorace 
Od čtvrtka 3. září 2020 opět zveme 
na pravidelné adorace od 19 hod 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Předmětem adorace Nejsvětější 
Svátosti je božská osoba Ježíše Kris-
ta skutečně (reálně) přítomná ve 
Svátosti oltářní. Ježíš je v Eucharistii 
„ukrytý“, abychom my mohli mlu-
viti s Ním a On s námi. Každý tu s 
Ním může mluvit; není tu snad pro 
všechny? Není řečeno i nám: 
"Pojďte ke mně všichni!"? Tato roz-
mluva duše se Svátostným Spasite-
lem je skutečným rozjímáním, je 
pravou adorací, tedy klaněním. Při-
cházejme tedy vyprošovat Boží po-
žehnání našim rodinám, naší far-
nosti i našemu městu.  
Na společnou modlitbu se těší  
P. Martin Chleborád 
732 489 544 
martin.chleborad@gmail.com   
 

Přidejte se! 
Každou druhou sobotu v měsíci v 16 
hod. se v kročehlavském kostele 
scházíme ke mši sv., kterou slouží P. 
Martin a po ní k modlitbám za úctu 
k životu, zastavení potratů a obrá-
cení všech, kdo na nich mají jakýko-
liv podíl. Pán Ježíš říká: Co jste udě-
lali jednomu z těchto mých nejmen-
ších, mně jste udělali. 
Další příležitostí ke společné modlit-
bě jsou v Kročehlavech "modlitby 
matek" a to každý 2. a 4. pátek v 
měsíci po mši svaté, která začíná 
v 18 hod. (Trvání asi 10-15 min.) Ta-
ké otcové jsou vítáni. Zvažte svou 
účast na některé z těchto akcí. Vklá-
dáme při nich do Božích rukou bu-
doucnost našich dětí, vnoučat i celé 
společnosti. 
M. Prentisová 
 
Výuka náboženství  
na faře v Hnidousích  
probíhá tradičně ve čtvrtek od 17 
hodin. Scházíme se zde s dětmi růz-
ných věkových skupin. Současně te-
dy probíhá hodina pro starší školá-
ky, mladší školáky a předškoláky. 
Začínáme společnou modlitbou 
v kroužku u zapálené svíčky a po 
úvodu se děti rozcházejí do  tří 
místností, aby se věnovaly různým 
tématům.  
Před farou je možno zaparkovat, 
případně využít konečnou zastávku 
autobusu č. 602. Rodiče si mohou 
zpříjemnit čekání u horké kávy 
v naší kuchyňce. 

mailto:martin.chleborad@gmail.com
mailto:martin.chleborad@gmail.com
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Zveme tedy děti od 5 do 15, aby se 
přišly mezi nás podívat, dovědět se 
něco nového a potkat se 
s kamarády. 
Jana Harigelová   
tel. 776815007 
jana.harigelova@seznam.cz 
 
Dětský tábor Zaječov  
Na přelomu července a srpna 
s dětmi trávíme čas v prostorách 
augustiniánského kláštera Svatá 
Dobrotivá v Zaječově. Ten je prů-
běžně rekonstruován a upravován 
tak, že zde máme výborné  podmín-
ky pro naši celotáborovou hru s tra-
dičními i netradičním aktivitami, 
soutěžemi a akcemi. Vyrážíme i do 
krásné přírody na okraji CHKO Brdy 
a prostor ke ztišení máme 
v místním kostele, který je součástí 
areálu. O děti se stará tým zkuše-
ných vedoucích i vyškolený zdravot-
ník. 
Zveme děti ve věku 8 až 15 let, aby 
se k nám připojily a prožily prázdni-
nový čas s kamarády v příjemném a 
přátelském prostředí. 
Kontakt:  
harigelovaanna@gmail.com  
 
Víkendovky v Hnidousích 
Víkendovky pro děti pořádáme už 
15 let. V současné době se schází-
me čtyřikrát do roka na faře 
v Hnidousích. Program připravuje-
me pro děti od 8 do 15 let a ti starší 
se úspěšně zapojují do jeho vytvá-
ření. Hrajeme hry uvnitř i venku, 
vyrábíme, zpíváme a soutěžíme. Je 

pro nás důležité, abychom vytvářeli 
kamarádské vztahy v křesťanském 
prostředí. 
Zveme nové zájemce,  aby se přišli 
mezi nás podívat a poznat nové ka-
marády. 
Kontakt: harigelovaan-
na@gmail.com 
 nebo jana.harigelova@seznam.cz 
 
 
Breviář 
Jsme malé společenství mužů 
(obvykle v počtu do 10 osob) a 
scházíme se proto, abychom se 
modlili za své rodiny i za farnost a 
vzájemně se povzbudili ve víře. 
Program setkání: 
1. Společná modlitba nešpor 
2. Předem připravené slovo na sta-
novené téma 
3. Diskuze k tématu 
4. Společná modlitba kompletáře 
Témata jsou zpravidla součástí 
dlouhodobějšího programového za-
měření - například Základní pravdy 
víry; Svátosti; Evangelia. 
Místo a čas setkání: 
Každou sudou středu v 19:00 - 
21:00 na arciděkanství 
Kontakt: 
Pavel Miškovský, 737 316 500 
Vladimír Mlch, 603 430 402 
 
 
 Arciděkanství Kladno 
 náměstí Starosty Pavla 2 - 3 

 272 00  Kladno 

 Tel./fax:  312 24 26 28 

 e-mail: martin.chleborad@gmail.com  

 Internet: farnostkladno.cz 

mailto:harigelovaanna@gmail.com
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