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Vážení a milí farníci,  

sestry a bratři v Kristu, 

„Bez přestání se modlete“ (1 Tes 

5,17), píše sv. Pavel Soluňanům a 

Pán Ježíš říká v Matoušově evan-

geliu: „Cokoliv jste učinili jednomu z 

nejposlednějších lidí, mně jste učini-

li." (Mt 25,40). Těmito dvěma citáty 

z Písma by se dal shrnout život naší 

farnosti. A trochu z konkrétního pro-

žívání obojího a uskutečňování 

v každodenním životě zahlédneme 

v tom, co si můžete přečíst v této 

Naději: služba starým a potřebným, 

starost o děti, ale i růst v modlitbě a 

duchovním životě. Díky vám všem 

za nasazení pro tyto aktivity.  

Do nového školního roku hodně síly 

a Božího požehnání. 

P. Martin  

 

 

Mariina legie 

V naší farnosti působí též Mariina 

legie. Snažíme se pomáhat Panně 

Marii přivádět lidi k Bohu. Panna 

Maria má nezastupitelné místo též 

v díle spásy svého Syna. Máme Ji 

rádi, jsme Její děti. Zveme vás na 

naše schůzky, které se konají každé 

úterý od 19 do 20.30 hod na faře. 

Na schůzkách se modlíme, čteme 

duchovní četbu a sdělujeme si zku-

šenosti z naší práce, kterou je apoš-

tolát. Těšíme se ze vzájemných 

hezkých vztahů. Přijďte se mezi nás 

podívat, rádi vás uvítáme. 

Kontakt: Jan Peroutka mob: 

602336081 

Email: peroutkova.e@seznam.cz 

 
Naše děti v Kongu, z.s. 

Jsme parta stálých i příležitostných 

dobrovolníků, která má za cíl 

usnadnit život zhruba dvacítce dětí 

ze sirotčince Panny Marie Lurdské 

v Loangu v Demokratické republice 

Kongo.  Svou činnost jsme začali v 

roce 2012 po seznámení se 

s ředitelem sirotčince, otcem Jean-

Martinem Nlandu, pod hlavičkou 

Farní charity Kralupy nad Vltavou. 

Na podzim roku 2019 jsme založili 

samostatný spolek se sídlem 

v kladenské farnosti, konkrétně ve 

Stehelčevsi. 

Pomoc sirotkům je hlavně finanční, 

v případě návštěv (my v Kongu ne-

bo otec Jean-Martin v ČR) i materi-

ální. Veřejnost oslovujeme a pro-

středky sbíráme na základě tří čin-

ností: Pořádáme přednášky o Kon-

gu – pro děti i dospělé, navštěvuje-

me kulturní akce s naším Kongo-

stánkem (prodáváme kávu a drobné 

výrobky věnované našimi podporo-

vateli) a hrajeme divadlo pro děti 

(Dvě z našich dobrovolnic jsou člen-

kami Divadelního souboru Scéna 

Kralupy.) Ale jsme otevření i novým 

nápadům a iniciativám, které nám 

umožní získat příležitostné nebo 



3 

stálé dárce. Těm podáváme pravi-

delně zprávy o našich dětech, které 

všechny osobně známe a doprová-

zíme je na jejich cestě 

k samostatnému životu. Finanční 

prostředky používáme hlavně na 

úhradu školného, léků a zdravotní 

péče, oblečení nebo potravin, které 

si děti nemohou vypěstovat na po-

lích, která jsme jim také koupili. Po-

kud se k nám chcete na krátký nebo 

delší čas jakkoli připojit (pomoc 

v Kongo-stánku, pozvánka na akci, 

organizace přednášky, výroba drob-

ností na prodej, jiné) kontaktujte 

Markétu Debroise (tel: 739 183 643, 

e-mail:  

marketa.debroise@seznam.cz)  

Vaší odměnou bude vědomí, že i 

díky malému daru jste mohli pod-

statně zlepšit nebo dokonce zachrá-

nit život jiného člověka, nový pohled 

na svět optikou úplně jiné kultury, 

poznání a sdílení radostí i starostí 

lidí chudé země,  duchovní podpora 

a bratrství, které může překonat 

hranice států i kontinentů.  

Více informací můžete najít na na-

šich webových stránkách: https://

nasedetivkongu.wixsite.com/ndvk 

nebo na facebooku: Naše děti 

v Kongu 

Život našich dětí vám může přiblížit 

také krátký film, který najdete na:  

 https://www.youtube.com/watch?
v=RhURkhc-RmI&t=619s  
 
 

Jáhenské služby: 

Eucharistie – svaté přijímání klien-

tům domovů seniorů. Prosím o sdě-

lení o umístění našich farníků do 

některého z domovů. 

Svaté přijímání domů a do nemocni-

ce v případě nemoci, neschopnosti 

účasti na mši svaté. Prosím o včas-

nou informaci. 

Prosím o zvážení dobrovolnické 

účasti na této službě z pověření 

kněze, váš jáhen je stařec a nemusí 

být schopen této služby. 

 

Bohoslužby slova pro matky s 

malými dětmi, než dorostou do 

školky, či školy 

Pátek sudý týden bohoslužba slova 

v 9,30 hodin, setkání matek v 10 

hodin kromě prázdnin a svátků na 

faře - arciděkanství. 

Vhodné pro přizpůsobení dětí litur-

gii, pro výměnu zkušeností s dětmi 

pro matky. 

Téma katecheze podle požadavků. 

Váš jáhen Václav 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marketa.debroise@seznam.cz
https://nasedetivkongu.wixsite.com/ndvk
https://nasedetivkongu.wixsite.com/ndvk
https://www.youtube.com/watch?v=RhURkhc-RmI&t=619s
https://www.youtube.com/watch?v=RhURkhc-RmI&t=619s
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1100. výročí mučednické smrti 

sv. Ludmily v Kladně – mše, ado-

race a koncert 

 Zveme vás k oslavě svátku naší 

národní patronky, sv. Ludmily, od 

jejíž mučednické smrti letos uplyne 

1100 let. V den jejího svátku, ve 

čtvrtek 16. září, bude od 18 hod. v 

kostele Nanebevzetí Panny Marie 

slavena mše sv., po které bude ná-

sledovat Adorace s pobožností ke 

cti sv. Ludmily, mučednice, dopl-

něná zpěvy z Officia sv. Ludmily, 

původem ze 13. století. 

Ve středu 22. září, od 19 hod pro-

běhne v kapli sv. Floriána koncert 

středověké hudby nazvaný O ma-

ter Bohemiae, ora pro nobis! Jeho 

tématem jsou nejstarší písně vzta-

hující se k osobě sv. Ludmily a té-

matu české státnosti, doplněné o 

úryvky z legend o sv. Ludmile. Účin-

kovat bude hudební soubor Gemini 

musicales. 

Ve vyprávění o počátcích našeho 

státu má jednu z hlavních rolí kněž-

na Ludmila. Je to první česká žena 

známá jménem, spoluzakladatelka 

českého státu, první žena přemys-

lovské dynastie, první česká křes-

ťanská panovnice, matka českého 

národa a vychovatelka knížete Vác-

lava. Sv. Ludmila nás může v dneš-

ní době inspirovat tím, jak přirozeně 

naplňovala svou úlohu ženy a vy-

chovatelky v rodině, byť pozice ženy 

v raném středověku byla jiná než 

dnes. 

Přeblahoslavená Ludmila, vdova 

a dědička české země, nejprvnější 

květ a kámen drahý v Čechách 

vzrostl drahou vůní ve své zemi, 

předrahou chuť dávající, vnuka své-

ho Václava v křesťanské víře uče-

ním svatého písma naučila jest. Me-

zi tím milostivý utěšitel, dárce štěd-

rý, host dobrotivý a přeochotný 

duch svatý, srdce toho dítěte utěše-

ného rozvlažil a všechen život jeho 

tak velmi roznítil, že od něho jiskry 

svatého učení i příkladu dobrého 

užitku věčného jako světlo předrahé 

se stkví. (Přibík Pulkava z Radenína 

– Kronika česká) 

Lenka Harigelová 

 

 

Srdečně zveme na národní (a far-

ní) pouť ke sv. Ludmile na Tetín v 

sobotu 18. září. Kdo byste měli zá-

jem o společnou cestu autobusem, 

tak se prosím závazně přihlaste v 

sakristii. Odjezd od kostela Nanebe-

vzetí Panny Marie bude v 9.00 ho-

din, hlavním programem bude mše 

sv. v 11.00 hod na Tetíně 

(slavnostní bohoslužba celebrovaná 

papežským legátem Christophem 

kardinálem Schönbornem). S sebou 

svačinu  , společný oběd není plá-

nován. Návrat do Kladna bude ko-

lem 16.30. Cena bude činit 100 Kč, 

pro děti polovinu. 
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Přednášky jednou měsíčně na vy-

brané téma 

Prošli jsme celou bibli, nové téma 

může být toto: 

Biblický zeměpis – projít bibli, ale 

konkrétní místa v bibli zmíněná, s 

archeologickými doklady, fotografie-

mi současnosti. 

Světci měsíce. Stručné životopisy 

a spiritualita světců daného měsíce. 

Teologická antropologie: Dominik 

Pecka Antropologie. Vše o člověku, 

abychom více poznali sami sebe. 

Lectio divina. Liturgie měsíce, její 

texty. 

Termín jeden čtvrtek v měsíci, v 

9,30 hodin bohoslužba slova a v 10 

hodin přednáška, a večer ve 20 ho-

din na faře, kromě prázdnin a svát-

ků. 

Prosím o výběr tématu a návrh 

času přednášek. Výběr tématu 

sdělte prosím osobně nebo  na 

mail: Václav Slavíček  

<slavicekvac@seznam.cz> 

Pro zájemce o psaný text doručení 

mailem, případně tisk. 

Váš jáhen Václav 

 

Milí farníci,  
přijměte pozvánku na náboženství 
pro děti i dospělé: 

 Náboženství pro děti je rozvr-

ženo v letošním školním 
2021/2022 roce takto: 

• Na faře-arciděkanství 

(náměstí Starosty Pavla 2): 

 ve středu od 16.00 nábožen
ství pro druhý stupeň (od 8. 
září) 

 v pondělí od 15.00 nábožen
ství pro 1. třídu (od 13. září) 

 v pondělí od 15.45 nábožen
ství pro první stupeň (2.- 5. 
třída) (od 13. září) 

• Na faře v Hnidousích 

(Švermov): 

 ve čtvrtek od 17.00 
pro všech-ny skupinky sou-
běžně (od 9. září) 

 Náboženství pro dospělé – kaž-
dou středu od 19.00 hod na fa-
ře-arciděkanství, jedná se o 
tzv. KATECHUMENÁT (tedy pří-
pravu na křest dospělých) a 
PŘÍPRAVU NA BIŘMOVÁNÍ, 
ale jsou zváni i ostatní zájemci, 
kteří si chtějí zopakovat ka-
techismus (nebo se v dospělosti 
připravit na biřmování, první sv. 
přijímání, sv. smíření). První se-
tkání po prázdninách bude 
ve středu 8. září. 

 

Na viděnou se těší katechetky far-

nosti a P. Martin  

 

 

Pozvánka pro ministranty 

Milí současní a třeba i budoucí mi-

nistranti, 

v sobotu 4. září 2021 se vypravili 

ministranti naší farnosti na pouť 

k sestrám trapistkám do Poličan.  

Setkání ministrantů naší farnosti 

mají různou podobu – když je pěkné 

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-
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ké liturgické slavnosti církevního ro-

ku. 

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 ministro-

vání 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    

 

Proč apoštolát 

Pomáháme Panně Marii zachra-

ňovat duše. 

Ano, „Pomáháme Panně Marii za-

chraňovat duše“ - to je krásná věta, 

kterou opakuje naše vídeňská kore-

spondentka sestra Vilemína. Ano, to 

je podstata apoštolátu. Pán Ježíš v 

Evangeliu říká : „Kdo uvěří, bude 

spasen, kdo neuvěří, bude zavr-

žen.“ Opravdu je reálná možnost 

zavržení. Peklo existuje a Bohužel 

jsou v něm duše ve věčném trestu. 

Sama svatá Faustina ve svém De-

níčku podává na příkaz Pána Ježí-

še o tom zprávu. Též Panna Maria 

ve „fatimské vsuvce“ (Pane Ježíši, 

odpusť nám naše hříchy, uchraň 

nás pekelného ohně, přiveď do ne-

be všechny duše, které tvého milo-

srdenství nejvíce potřebují) nabádá, 

abychom za duše usilovně prosili a 

pomáhali Jí duše zachránit. K tomu 

slouží i náš apoštolát. Je nezbytně 

nutné přivádět duše k Bohu. Věří-

me, že je účinná naše malá cesta. 

Je to cesta, kdy lidi oslovujeme a 

nabízíme posvěcenou medailku s 

krátkou modlitbou k Panně Marii. 

Jestliže se oslovený na Matku Boží 

a Matku naši takto obrací, Ona sa-

ma se jej ujímá a k Pánu Ježíši jej 

dovede a dotyčný dojde spásy, to je 

nebe. 

Prosím, přijďte do Mariiny legie. Po-

třebujeme vás. Potřebuje vás Pan-

na Maria, abychom s Ní zachraňo-

vali duše. 

Kontakt :Eva 732165991,  

              Jan 602336081 Peroutkovi 

 

Pravidelné čtvrteční adorace 

Od čtvrtka 2. září 2021 opět zveme 

na pravidelné adorace po večerní 

mši sv. v kostele Nanebevzetí Pan-

ny Marie. Předmětem adorace Nej-

světější Svátosti je božská osoba 

Ježíše Krista skutečně (reálně) pří-

tomná ve Svátosti oltářní. Ježíš je 

v Eucharistii „ukrytý“, abychom my 

mohli mluviti 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!"? Ta-

to rozmluva duše se Svátostným 

Spasitelem je skutečným rozjímá-

ním, je pravou adorací, tedy klaně-

ním. Přicházejme tedy vyprošovat 

Boží požehnání našim rodinám, na-
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ší farnosti i našemu městu. Na spo-

lečnou modlitbu se těší P. Martin 

Chleborád, 732 489 544,  

martin.chleborad@gmail.com.  

 

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, vy-

rábíme, 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:  

harigelovaanna@gmail.com nebo 

jana.harigelova@seznam.cz 

 

Cari amici, cari lettori! 

Od středy 8. září 2021 budeme po-

kračovat v našich hodinách italštiny 

pro začátečníky. Hodiny budou opět 

probíhat na faře, od 18.00 hod. 

Před vlastní hodinou bude v kapli 

na faře od 17.30 mše svatá 

v italském jazyce. Vzhledem 

k tomu, že jsme kvůli covidu postu-

povali i v minulém školním roce po-

malu, tak jsme „pouze“ v 6. lekci 

učebnice Manuale di Italiano con-

temporaneo (Učebnice současné 

italštiny; Ferrarová, Pospíšilová, vy-

dal Cpress-Edika). Zvaní jsou tedy i 

úplní začátečníci, kteří prvních šest 

lekcí – třeba po soukromé konzulta-

ci – hravě dohoní.  

Těším se na viděnou. Ci vediamo. A 

presto! 

P. Martin  

 

Liturgické zpívání 

Covidový rok zamával s lecčíms a 

živá hudba byla první na ráně, včet-

ně té liturgické. Poslední rok a půl 

zamával se všemi našimi plány v 

této oblasti a donutil nás reagovat 

na aktuální situaci, která se často 

diametrálně měnila i z hodiny na ho-

dinu. Plánovat se tedy téměř vůbec 

mailto:martin.chleborad@gmail.com
mailto:harigelovaanna@gmail.com
mailto:harigelovaanna@gmail.com
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nedalo, nicméně nějaký rámcový 

výhled je potřeba i v takovéto situa-

ci. Nevím, co nás čeká během na-

cházejícího podzimu a konce roku, 

ale nějaký rámcový výhled bych si 

dovolil nabídnout. Změn oproti mi-

nulosti bude více. 

S ohledem na minimální počet zpě-

váků, kteří zůstali z původního sbo-

ru, bych si dovolil vyzvat všechny, 

kdo rádi zpívají, k účasti na zpěvu, 

kterým bychom doprovodili význam-

nější bohoslužby v našem farním 

kostele. Pracovat budeme projekto-

vým způsobem, to znamená, že 

program pro konkrétní mši připraví-

me podle situace během jedné či 

několika zkoušek. Je možné si vy-

brat konkrétní zpívání, není nutné 

být členem sboru a zavazovat se 

tak k pravidelné docházce. Zkoušky 

se budou nově konat v předem 

oznámených termínech, a to vždy 

ve středu od 19 hod., buď na kůru 

kostela Nanebevzetí Panny Marie, v 

zimním období pak na přilehlé faře. 

Repertoár bude volen tak, aby byl 

zajímavý a přitom jej zvládli i neško-

lení zpěváci. Sejdeme-li se v dosta-

tečném počtu, můžeme se domluvit 

i na náročnějším programu. 

Pro zbývající část roku předpoklá-

dám zpívání na „dušičky“, rorátní 

zpěvy a zpívání na Vánoce. Termí-

ny zkoušek budou oznámeny v oh-

láškách a na farním webu, případně 

zájemcům zašlu informace mailem. 

Vítáni jsou i noví zájemci o službu 

žalmisty – přihlásit se mohou u mne 

osobně nebo mailem. 

Stále platí, že kdo zpívá, dvakrát se 

modlí, a že hudba při liturgii bude 

taková, jakou si ji uděláme. Proto 

neváhejte, nebojte se a přijďte si za-

zpívat, těšíme se na vás. 

Pavel Marek, regenschori 

Kontakt: pavel@varhany.org 

 

Co se kdy zpívá ve farním  

kostele? 

Pro informaci uvádím tradiční pře-

hled, co se obvykle kterou neděli 

zpívá a jaké se používají zpěvníky. I 

zde nastaly drobné změny. Přehled 

je orientační a platí od 1. září: 

1. neděle v měsíci – Mešní zpěvy 

2. a 3. neděle v měsíci – Kancionál 

4. neděle v měsíci – mše s kytaro-

vým doprovodem 

Příp. 5. neděle v měsíci – Kancionál 

Ordinárium zpíváme zpravidla Bří-

zovo (v Kancionálu č. 503) nebo 

Ebenovo (č. 504). Příležitostně se 

zpívá také příslušné Credo (Věřím). 

Při některých příležitostech může 

být zvoleno i latinské ordinárium De 

angelis (č. 507). 

1. sobotu v měsíci se koná latinská 

mše, používáme Kancionál i Mešní 

zpěvy, zpívá se latinské ordinárium, 

buď Missa mundi, nebo De angelis. 

Na tradičních mších, které se nyní 

konají v kapli sv. Floriána, a to 2. a 

4. neděli a 3. sobotu v měsíci, se 

zpívá podle situace gregoriánský 

chorál, případně písně z Kancionálu 

mailto:pavel@varhany.org
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nebo Mešních zpěvů. Ordinárium: 

zpravidla De angelis, k němuž se 

zpívá Credo III. V plánu je rozšíření 

repertoáru. 

Který zpěvník se zrovna používá, 

poznáte na číselníku podle barev-

ného 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 

písní, udává se na číselníku číslo 

stránky. 

Pavel Marek 

 

Breviář 

Jsme malé společenství mužů 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 

 

 

 

Církevní mateřská škola Radost 

 

 Vážení rodiče, milí farníci 

rádi bychom touto cestou pozvali 

všechny farníky, rodiče, absolventy, 

zájemce o studium i podporovatele 

na historicky první Den církevního 

školství - online veletrh církev-

ních škol v Praze a Středočeském 

kraji. Školy se zde představí v krát-

kých reportážích, bude možnost do 

nich nahlédnout ve 3D skenu a k 

dispozici budou i vyučující, kteří od-

poví na vše, co vás zajímá. Den cír-

kevního školství začíná ve středu 

15. 9. od 10:00 mší, kde si připome-

neme i 1100 let od smrti svaté Lud-

mily. Program můžete navštívit na 

www.apha.cz, můžete i sledovat 

událost na Facebooku. 

 

Také bychom vám dali rádi nahléd-

nout do dění v naší školce:  

• naše mateřská škola je zaříze-

ní rodinného typu s celodenním 

provozem  

• seznamujeme děti s církevním 

rokem – např. sv. Václav, 

sv. František, adventní setkává-

ní, velikonoční kruh… 

• vedeme děti ke vztahu 

k přírodě a ke svému okolí 

• připravujeme akce jako karne-

val, sněhuláčkový nebo pirátský 

den  

• spolupracujeme se základní 

školou Maltézských rytířů (v 

současné situaci máme bohu-

žel velmi omezené možnosti) 
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• naším školním kaplanem je P. 

Martin Chleborád  

• naším školním poradenským 

zařízením je Křesťanská peda-

gogická poradna Praha  

• zápis nových dětí do CMŠ pro-

bíhá 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  

 

 

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: 

• Františkiáda, burza knih: čtvrtek 
7.10. 15.00-18.00  

• Adventní slavnost v kročehlav-
ském kostele a potom kavárna a 
trhy ve škole: čtvrtek 16.12. 
16.30-18.00 

• Projekt Edison – zahraniční stu-
denti budou představovat bě-
hem vyučování svoji zemi v úno-
ru (v angličtině, překládají naši 
starší žáci) 

• Velikonoční kavárna a trhy 
(duben 2022) 

Některé termíny budou upřesněny s 
ohledem na vývoj epidemiologické 
situace. 
Školu si můžete prohlédnout po do-
mluvě kdykoliv. 
Srdečně vás zvu také na naši školní 
mši svatou, kterou celebruje P. Mar-
tin Chleborád a P. Jan Poříz každé 

třetí pondělí v měsíci od 8.05. 
Těšíme se na Vás  
Jaroslava Jenčíková 
 

Co to vlastně v naší farnosti sla-

víme za dny? 

Vážení a milí farníci, 

možná jste si všimli, že v ohláškách 

každý měsíc zazní, že slavíme první 

pátek nebo první sobotu v měsíci. 

Také si 22. v měsíci připomínáme 

sv. Šarbela Machlúfa a 25. v měsíci 

se modlíme za rodiny a děti. Více o 

těchto slaveních se dozvíte na ná-

sledujících řádcích.   

 

První pátky 

Víme, že první pátky v měsíci 

jsou zasvěceny Nejsvětějšímu 

Srdci Pána Ježíše. Ale víme 

proč? 

V druhé polovině 17. století se Pán 

Ježíš zjevil francouzské mystičce 

sv. Markétě Marii Alacoque a předal 

ji poselství, které v našem životě ví-

ry může mnohé změnit. Této světici, 

sestře kláštera Navštívení v Paray-

le-Monial, Ježíš ukázal své srdce a 

řekl: „Toto je srdce, které tak milo-

valo lidi, že jim dalo vše, co mě-

lo.“  Zároveň jí ale tlumočil svou 

stížnost - stěžoval si na nevděk lidí, 

kteří na Jeho nekonečnou lásku od-

povídají chladem a nezájmem nebo 

dokonce neúctou. 

Jinak řečeno - je mnoho lidí, kteří, 

http://www.cms-radost.cz/
http://www.cms-radost.cz/
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přestože mají víru, nechápou vý-

znam Kristovy lásky. Nechápou, že 

sám lidský život není nic jiného než 

láska. Nechápou zvláště to, že Kris-

tova přítomnost v Nejsvětější Svá-

tosti je vrcholem lásky, a že na svě-

tě není nic důležitějšího než milovat 

Ježíše v Eucharistii, přijímat Ho a 

uctívat. 

Během zjevení se pak Kristus obra-

cí na sestru Markétu s otázkou: 

„Chceš alespoň ty patřit mezi mé 

přátele, chceš mi udělat radost a 

dát mi náhradou za nevděk lidí své 

přátelství?“ Poselství, které se šíří 

z Paray-le-Monial, je tedy výzvou k 

přátelství s Bohem, k přátelství 

s Kristem. Kristus se stal člověkem - 

a lidé potřebují lásku a přátelství 

druhých lidí. I On přijal skutečnost, 

že bude potřebovat své přátele. 

V Getsemanské zahradě názorně 

vidíme, že Mu Jeho přátele nebyli 

takovou oporou, jakou by právě v té 

chvíli potřeboval. 

Tak jako kdysi oslovil Markétu Marii, 

ptá se nás všech, jestli stojíme o Je-

ho přátelství. Je to naléhavá výzva 

zaznívající z Paray-le-Monial. Chce-

me i my být Kristovými přáteli? 

Během setkání Pán Ježíš předal 

sestře Markétě Marii sliby nasměro-

vané ke ctitelům Jeho Srdce. Byly 

popsané v dopisech. Už po její smrti 

rozptýlené informace byly sebrány a 

sestaveny ve známých 12 slibů: 

1. Budu je těšit ve všech jejich 

útrapách a protivenstvích. 

2. Budu žehnat všem jejich pracím 

a podnikům. 

3. Dám jim všechny milosti potřeb-

né jejich stavu. 

4. Budu jejich bezpečným útočiš-

těm v životě, ale zvlášť v hodině 

smrti. 

5. Hříšníci naleznou v mém Srdci 

pramen a nekonečné moře milo-

srdenství. 

6. Duše vlažné se stanou horlivý-

mi. 

7. Horliví se brzy povznesou k vel-

ké dokonalosti. 

8. Kněžím dám milost, že přivedou 

k pokání i nejzatvrzelejší hříšní-

ky. 

9. Rodinám, v nichž se bude mé 

Srdce uctívat, dám pokoj a mír. 

10. Budu žehnat domům, v nichž 

bude vystaven a ctěn obraz mé-

ho Srdce. 

11. Jména těch, kteří tuto úctu roz-

šiřují, budou navždy v mém Srd-

ci. 

12. Těm, kteří po devět měsíců kaž-

dý první pátek půjdou k Svaté-

mu Přijímání, dám milost, že 

vytrvají v kajícnosti až do konce 

a nezemřou ve stavu nemilosti. 

Mé Srdce jim bude bezpečným 

útočištěm. 

Zaslíbení, především poslední z 

nich, nelze chápat jako pověru či 

jako laciný recept, jak „spolehlivě 

dosáhnout nebe“. Máme je chápat a 
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vykládat na základě Písma svatého 

a učení církve. Zaslíbení jsou sou-

částí božské pedagogiky: Ježíš 

chce tímto způsobem k sobě přita-

hovat lidská srdce. To, co Pán žá-

dá, je naše láska, celý náš život, na-

še předsevzetí k hlubokému křes-

ťanskému životu. 

V našich chrámech u P. Marie a 

v Kročehlavech máme nedávno ob-

novené sochy Srdce Ježíšova a pod 

sochou v hlavním farním kostele 

máme na velké desce tato zaslíbení 

také vyjmenována.  

(zpracováno podle otců pallotinů) 

 

První soboty 

Zaslíbení prvních sobot v měsíci 

Podobně jako jsou první pátky v 

měsíci zasvěceny Nejsvětějšímu 

Srdci Ježíšovu, slavením prvních 

sobot v měsíci se zasvěcujeme Ma-

riinu Neposkvrněnému Srdci na 

smír za urážky, rouhání a lhostej-

nosti, kterými je její Srdce uráženo. 

K tomu nás vybízela sama Panna 

Maria ve Fatimě již před sto lety. 

Třetí zjevení Panny Marie ve Fati-

mě 

13. července 1917 se ve Fatimě 

třem pasáčkům – Lucii, Františkovi 

a Hyacintě – Panna Maria zjevila 

potřetí a ukázala jim peklo. V tomto 

zjevení pasáčkům řekla, že si přeje, 

aby se ve světě ustanovila úcta 

k jejímu Neposkvrněnému Srdci, a 

také hovořila o smírném svatém při-

jímání v první soboty v měsíci. 

„Viděli jste peklo, kam se dostávají 

duše ubohých hříšníků. Aby je za-

chránil, chce Bůh ve světě zavést 

úctu k mému Neposkvrněnému Srd-

ci. Jestliže lidé udělají, co vám řek-

nu, mnoho duší se zachrání a bude 

mír…“ 

Velký příslib 

O osm let později, 10. prosince 

1925, se Panna Maria zjevila Lucii a 

řekla: „Dcero, pohleď na mé Srdce, 

ovinuté trny, kterými je nevděční li-

dé probodávají rouháním a nevdě-

kem. Snaž se alespoň ty mě potěšit 

a řekni, že slibuji všem, kdo se po 

dobu pěti měsíců v první sobotu vy-

zpovídají, přijmou svaté přijímání, 

pomodlí se růženec a stráví patnáct 

minut při rozjímání patnácti tajem-

ství růžence, že jim budu blízko v 

hodině smrti se všemi milostmi, kte-

ré potřebují ke spáse.“ 

Proč právě pět prvních sobot? 

Panna Maria ve Fatimě vybízí k pěti 

prvním sobotám, protože existuje 

pět urážek a rouhání proti 

Neposkvrněnému Srdci Panny Ma-

rie: 

1. rouhání proti Neposkvrněnému 

Početí Panny Marie 

2. rouhání proti jejímu Panenství 

3. rouhání proti jejímu Božskému 

Mateřství 

4. rouhání těch, kteří otevřeně zasé-

vají do srdcí dětí lhostejnost a 

dokonce i nenávist vůči Matce 

Boží 
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5. urážky těch, kteří ji hanobí v je-

jích obrazech a sochách. 

 

Podmínky smírných pobožností 

prvních sobot v měsíci 

1. svatá zpověď 

2. svaté přijímání na smír 

3. pět desátků svatého růžence 

4. rozjímání o tajemství sv. růžence 

o jednom nebo více tajemstvích 

(15 minut). 

Zpověď je možné vykonat před ne-

bo po první sobotě s úmyslem smí-

ru za urážky Neposkvrněného Srd-

ce Panny Marie; další tři podmínky 

však musí být splněny v den první 

soboty. Toto vše konat s úmyslem 

na smír Neposkvrněného Srdce 

Panny Marie pět po sobě jdoucích 

prvních sobot. 

 

22. v měsíci a úcta  

ke sv. Šarbelovi 

Pocházel z Libanonu, kde se roku 

1828 narodil. Stal se pokorným a 

asketickým řeholníkem 

v maronitském katolickém klášteře v 

Annaya. V roce 1859 přijal v Bkerke 

kněžské svěcení. Vynikal v tvrdé 

práci i adoraci a velmi se osvědčil 

ve službě lidem. Později žil jako 

poustevník. Protože byl vždy doko-

nale poslušný svého představené-

ho, vykonal mnoho divů už za své-

ho života. Ty pokračují u jeho hrobu 

i po smrti (zemřel 24. prosince 

1898). 

Proč právě 22. v měsíci? 

V noci 22. ledna 1993 Nuhad Cha-

mi, matka 12 dětí, pocítila nutkání 

pomodlit se před spaním. Nedávno 

měla mozkovou příhodu, po níž zů-

stala napůl ochrnutá. Nedalo se 

mnoho udělat - lékaři jí řekli, že krč-

ní tepny má skoro úplně ucpané. 

Operace by byla velmi riskantní a 

nemocná se jí bála. Když se v tu 

noc modlila a naříkala před Pannou 

Marií a svatým Šarbelem, srdce jí 

pronikl hluboký pokoj. Potom usnu-

la. Paní Chami říká, že se asi ve 

dvě v noci probudila. Pokoj naplnilo 

oslepující světlo a z něho vystoupili 

dva mniši. Jednoho poznala jako 

svatého Šarbela; ten druhý, jak poz-

ději určila, byl poustevník ze 4. sto-

letí, svatý Maron. Šarbel řekl ženě: 

„Přišel jsem vykonat operaci, kterou 

jsi nedovolila lékařům vykonat.“ „Jak 

mě mohou operovat, když nemají 

chirurgické nástroje ani anestetické 

prostředky?“, ptala se sama sebe, 

chvějíc se strachem. Za chvíli pocí-

tila na krku řeholníkovy ruce a pro-

nikla jí velká bolest, ale nemohla se 

bránit ani křičet. Když operace 

skončila, přiblížil se druhý řeholník, 

pomohl jí sednout si, upravil polštář 

a podal jí pohár vody. Řekla mu, že 

má ochrnutý i jazyk a nemůže pít 

bez slámky. Řeholník ji ubezpečil, 

že už je zdravá a  může sama jíst, 

pít, chodit i pracovat. Potom oba ře-

holníci zmizeli v  tajemném světle. 

Nuhad Chami probudila manžela a 

dcery, aby jim pověděla radostnou 

zvěst. Všichni žasli, neboť její uz-
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dravení bylo úplné a okamžité. Po 

obou stranách krku měla rány zašité 

chirurgickými nitěmi. Dnes zůstávají 

tyto znaky jejího mimořádného uz-

dravení viditelné jako jizvy. 

Od té doby chodí na žádost svatého 

Šarbela Nuhad Chami na pouť do 

Annaya 22. dne každého měsíce. 

A není sama: nedávno se pouti 

uprostřed týdne zúčastnilo několik 

tisíc lidí. Připadne-li 22. na neděli 

nebo svátek, kdy má více lidí čas, 

zástupy jsou ještě větší. V klášteře 

svatého Marona se poutníci zúčast-

ní zvláštní mši svaté. Po ní příleži-

tostně někteří přicházejí k paní Cha-

mi s prosbami o modlitbu a ta se 

nad každým krátce pomodlí. Jiní 

chtějí vidět její jizvy na krku, které v 

den pouti mírně krvácejí. Poutníci 

se též modlí u hrobu svatého Šar-

bela, jeho rakev je vystavená v kláš-

terní kapličce. Vystoupí na vrch a 

navštíví poustevnu s výhledem na 

krásné, úrodné údolí Nahr Ibrahim, 

Abrahámovy řeky. Okolo kapličky 

zasvěcené svatému Petrovi a Pav-

lovi se nachází jen pár velmi jedno-

duchých cel a kuchyň. V tomto pri-

mitivním příbytku prožil otec Šarbel 

svoje poslední roky. 

V našem hlavním farním kostele a 

v kapli sv. Floriána máme obrazy 

sv. Šarbela a právě 22. v měsíci se 

modlíme litanie k tomuto světci, při-

dáváme modlitbu za Libanon a celý 

Blízký východ a po mši svaté někdy 

následuje pomazání olejem sv. Šar-

bela.   

 

25. v měsíci a Dítě Ježíš – Jezu-

látko 

Proč právě 25. v měsíci? Odpověď 

je jednoduchá: 25. prosince slavíme 

Narození Páně a 25. března Zvěs-

tování. Tak si můžeme každý měsíc 

připomenout Vánoce, vtělení Boží-

ho Syna a Ježíšovo dětství. Průběh 

oslavy a modliteb trochu kopíruje 

oslavy, které probíhají každého 25. 

v italském poutním kostele Pražské-

ho Jezulátka v Arenzanu (nedaleko 

Janova).  

V našich kostelích máme sošky a 

kopie Pražského Jezulátka, které 

jsou jistě krásné, ale nejde tolik o 

výzdobu kostela jako o to, aby nás 

tato vnější znamení (obrazy, sochy) 

přiváděly k hlubšímu prožívání ta-

jemství naší víry.  

Program slavení 25. v měsíci je 

v naší farnosti různě bohatý. Někdy 

zazní pouze litanie, jindy je slave-

na mše sv. jako votivní, O Dítěti Je-

žíši. Po mši sv. se modlíme zmíně-

né litanie k Dítěti Ježíši, resp. 

k tajemství Ježíšova lidství, během 

nich bývají nemocní pomazáni ole-

jem z italského Arenzana 

a obnovujeme také zasvěcení rodin 

Jezulátku a modlíme se zvlášť za 

trpící děti. 
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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 

obrácení všech, kdo na nich mají 

jakýkoliv podíl. Pán Ježíš říká: Co 

jste udělali jednomu z těchto mých 

nejmenších, mně jste udělali. Další 

příležitostí ke společné modlitbě 

jsou v Kročehlavech "modlitby ma-

tek" a to každý 2. a 4. pátek v měsí-

ci po mši svaté, která začíná v 18 

hod. (Trvání asi 10-15 min.) Také 

otcové jsou vítáni. Zvažte svou 

účast na některé z těchto akcí. 

Vkládáme při nich do Božích rukou 

budoucnost našich dětí, vnoučat i 

celé společnosti. 

M. Prentisová 

 

 

Společenství mládeže 

Pro všechny od 9. třídy ZŠ výše! 

Sejdeme se opět po prázdninách na 

faře-arciděkanství v pátek 10. září 

2021. Domluvíme případně jiný den 

a čas než pátky odpoledne, a to 

podle našich možností. Co můžeš 

od těchto odpolední/podvečerů če-

kat? Sdílení se o víře, společnou 

modlitbu, filmový večer a následné 

povídání, možnost potkat nové lidi.  

Tedy v pátek 10.9. v 15.30 hod se 

těším na viděnou!  

P. Martin, 732 489 544,  

martin.chleborad@gmail.com  

 

 

 

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 



21 

 

 

 

Možné  změny  bohos lu že b  a  da lš í  a k tuá ln í  oznám en í  s ledu j te  na  

ht tp : / /www. fa rnostk ladn o .cz /oh lask y .h tml  

a  na  

https://farnostkladno.wordpress.com/oznameni/ 

http://www.farnostkladno.cz/ohlasky.html
https://farnostkladno.wordpress.com/oznameni/

