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Vážení a milí farníci,  

sestry a bratři v Kristu, 

zářijová Naděje přináší informa-

ce především o dění v naší far-

nosti a několik dalších zajíma-

vých článků. Děkuji všem farní-

kům, kteří se jakkoliv zapojují do 

duchovního i „praktického“ života 

farnosti. V našich kostelích se 

během září objeví nástěnky, kde 

se dozvíte více o službách, které 

v našem farním společenství 

probíhají a již fungují a o dalších, 

které se teprve chystají. Do těch-

to aktivit je možné se přidat, a 

tedy přijměte pozvání k většímu 

zapojení se do života farnosti 

tak, aby se rozložily síly mezi co 

největší počet vás, farníků. Čím 

mohu přispět podle svých osob-

ních darů a charismat do života 

farnosti? Jak sloužím sestrám a 

bratřím? Na tyto otázky hledej-

me odpověď, každý sám za se-

be, ve světle Ducha Svatého. 

V následujících týdnech bych 

vás rád formou prezentace se-

známil se svojí prázdninovou 

poutí do klášterů betlémských 

mnišek a pozval ještě několik za-

jímavých hostů, abychom si zpří-

jemněli podzimní dny. Můžeme 

se těšit i na různá hudební vy-

stoupení, o kterých budete infor-

mováni v ohláškách.  

Všechno tedy ať slouží ad maio-

rem Dei gloriam, k větší slávě 

Boží! 

Požehnané dny nového školního 

roku a nadcházejícího podzimu. 

 In XP P. Martin  

 

Náboženství pro děti  

je rozvrženo ve školním roce 

2022/2023: 

 Na arciděkanství (nám. Sta-

rosty Pavla 2): 

 ve středu od 16.00 hod ná-

boženství pro druhý stupeň 

 náboženství pro 1. třídu ve 

čtvrtek od 14.45 hod 

náboženství pro první stu-

peň (2.- 5.třída) ve čtvrtek 

od 15.30 hod 

 Na faře v Hnidousích 

  (Švermov): 

 ve čtvrtek od 17.15 hod ve 

dvou skupinkách: pro první 

stupeň (2.-5. třída) a 

pro druhý stupeň. 

 

Náboženství pro dospělé – 

každou středu od 19.00 hod, tzv. 

katechumenát a příprava na biř-
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mování, tedy příprava na křest 

dospělých, ale jsou zváni i ostat-

ní zájemci, kteří si chtějí zopako-

vat katechismus. (Ve středu 

21.9. proběhne setkání po mši 

sv. v Kročehlavech, 28.9. se ka-

techeze nekoná a od 5.10. se 

budeme scházet na faře-

arciděkanství.) 

 P. Martin  

 

Pravidelné čtvrteční adorace 

Od čtvrtka 1. září 2022 opět pro-

bíhají pravidelné adorace po ve-

černí mši sv. v kostele Nanebe-

vzetí Panny Marie. Předmětem 

adorace Nejsvětější Svátosti je 

božská osoba Ježíše Krista sku-

tečně (reálně) přítomná ve Svá-

tosti 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 rozmluva duše se Svátost-

ným Spasitelem je skutečným 

rozjímáním, je pravou adorací, 

tedy klaněním. Přicházejme vy-

prošovat Boží požehnání našim 

rodinám, naší farnosti i našemu 

městu.  

Na společnou modlitbu se těší  

 P. Martin  

Poděkování 

Uplynula již delší doba od vypuk-

nutí nemoci Covid. Přišly jiné 

události, zvláště pak válka na 

Ukrajině. Tak jsme pak  nějak 

pozapomněli poděkovat Vám 

všem co jste pro nás v době ka-

rantény dělali. Přestože již dříve 

byla pro nás starší nebo nemoc-

né možnost sledovat přenosy v 

TV Noe nebo z baziliky Svatá 

hora, Hostýn apod.,ale sledovat 

živě přenos  z našeho kostela 

nebo z náměstí bylo krásné a 

povzbuzující. Také ranní Mše sv. 

sloužené v době částečného 

uvolnění v 7.00 v kostele Nane-

bevzetí Panny Marie byly darem. 

Všem Vám patří naše děkujeme. 

Jelikož mnohé neznáme jmé-

nem, tedy jmenovitě alespoň otci 

Martinovi, Jiřímu, Janovi, jahnovi 

Václavovi a Lence Harigelové, 

jejímu manželovi a vlastně celé 

její rodině. 

  Duškovi 

 

Mariina legie - přijďte mezi nás 

Možná se poohlížíte po nějakém 

modlitebním společenství? Zve-

me vás. 

Možná pociťujete touhu konat 

něco pro Boží království? Přijďte 

a uvidíte. 
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Máte lásku k Panně Marii? Proč 

troškařit, naše zasvěcení zní: 

"Tvůj (Tvá) jsem má Královno, 

má Matko a vše, co mám, je 

Tvé". 

Bojíte se, že to nezvládnete? 

Žádný učený z nebe nespadl, 

dobrými legionáři se stáváme 

postupně, krok za krokem. 

Nemáte žádné dary? No, tak to-

mu snad sami nevěříte. 

Nemáte čas? Pán dává čas těm, 

kteří se nechají povolat. 

Vy tomu říkáte povolání? Ano, 

po 3-6 měsících hostování, ti, 

kdo se pro to rozhodnou, skláda-

jí slib k Duchu Svatému. Ostatní 

odcházejí. 

Co je to za divný název, takový 

militantní? Ano, čím to je, že 

Panna Maria si shromažďuje bo-

jovníky do takových společenství 

jako Rytířstvo Neposkvrněné, 

Modrá armáda, Mariina legie. A 

tím to nekončí, dozvíte se více. 

A co to tedy vlastně je, ta Marii-

na legie? Stát se členem Mariiny 

legie znamená: 

a) účastnit se každý týden 

schůzky, která trvá asi 1,5 hodi-

ny, základem je modlitba růžen-

ce, 

b) věnovat péči vlastnímu du-

chovnímu růstu, 

c) asi 2 hodiny týdně věnovat 

apoštolátu, tj. jakékoli činnosti 

odpovídající myšlence "co mohu 

vykonat pro to, aby byl Bůh ve 

světě více milován". 

Dovolujeme si vás srdečně 

pozvat na setkávání Mariiny le-

gie každé úterý v 19.hodin na fa-

ře na Náměstí starosty Pavla. 

Kontakt:  Peroutka Jan  

  mobil: 602 336 081 

  Peroutková Eva  

email: peroutkova.e@seznam.cz 

 

Setkávání žen 50+ 

Jednou za měsíc se setkávají 

ženy v „nejlepších letech“ u nás 

doma. Rozebíráme úryvek evan-

gelia, vzájemně se inspirujeme. 

Probíráme také zajímavé odkazy 

na četbu, pořady televize Noe 

apod. Bližší informace ráda po-

skytnu na telefonu 774 527 819. 

Těším se. 

 Jaroslava Jenčíková 

 

Návštěva pana kardinála 

Základní škola Maltézských rytí-

řů zahájila letošní školní rok 

zvlášť slavnostně mší svatou, 

kterou sloužil kardinál Dominik 

Duka spolu s P. Martinem Chle-

borádem a P. Janem Pořízem. 

Náš vysoký církevní představitel 
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vyjádřil svojí přítomností, jakou 

důležitost naší škole přikládá. 

Po bohoslužbě se setkal s učiteli 

a na otázku, co bychom měli dě-

tem předat, co je důležité v nich 

vychovávat, odpověděl: 

charakter, 

víra, 

poznat a přijmout svoje limity, 

vztahy 

identita 

Je to výstižně pojmenovaný úkol 

nejen pro děti, ale i pro nás do-

spělé. 

Církevní školu máme v naší far-

nosti už 31 let. Je to tak dlouho, 

že se nám může zdát, jakoby její 

existence byla samozřejmostí. 

Ale není. Po celou dobu v ní uči-

telé obětavě pracují a vyrovná-

vají se s různými potížemi, z 

nichž některé se cyklicky opaku-

jí. Škola je živý organismus a k 

jeho dobrému fungování přispí-

váte vy farníci svými modlitbami 

a vy rodiče tím, že nám svěřuje-

te svoje děti. Rádi bychom přijali 

ještě více dětí z naší farnosti. 

Náboženský život se promítá do 

různých školních aktivit. 

V květnu jsme putovali s naším 

školním kaplanem po stopách P. 

Josefa Toufara do Číhošti. Byl to 

hluboký zážitek. 

Na svatou Ludmilu 16. září poje-

deme do katedrály na pouť cír-

kevních škol, hlavním celebran-

tem bude nový pražský arcibis-

kup Jan Graubner. 

Na svátek svatého Františka 4. 

října pořádáme už tradičně Fran-

tiškiádu, zábavné odpoledne pro 

rodiče s dětmi od 15:00 hodin. 

Jste srdečně zváni. 

V současnosti hledáme asistent-

ku pedagoga. 

 Jaroslava Jenčíková 

 

Církevní mateřská škola  

Radost  

Letní prázdniny utekly jako voda 

a je tu září. Děti se vracejí do 

škol a ti nejmladší do škol mateř-

ských. A jsme zpátky i my 

v mateřské škole Radost.  

Máme otevřeny dvě třídy, Med-

vídky a Broučky, obě pro děti 

ve věku 2,5-6 (7) let. V každé tří-

dě jsou dětem k dispozici 2 paní 

učitelky a paní asistentka.  

Naším společným cílem je vyba-

vit děti do života nejen vědo-

mostmi, ale hlavně vnímavostí 

k sobě navzájem. Důsledně se 

věnujeme podpoře vztahů mezi 

dětmi, schopnosti domluvit se a 

odpustit si. 

Seznamujeme děti s církevním 
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rokem (např. sv. Václav, 

sv. František, adventní setkává-

ní, setkávání v době postní 

apod.) Pořádáme akce 

v kostýmu (karneval, sněhuláč-

kový nebo pirátský den).  

Spolupracujeme se základní 

školou Maltézských rytířů, naším 

školním kaplanem je P. Martin 

Chleborád a naším školním po-

radenským zařízením je Křes-

ťanská pedagogická poradna 

Praha.  

Zápis nových dětí do CMŠ probí-

há vždy začátkem května 

Po individuální dohodě je možné 

přijít se podívat přímo k nám do 

školky během dopoledního pro-

gramu, popřípadě je možné zú-

častnit se některých akcí, viz 

http://www.cms-radost.cz/. 

 Anna Valentová 

 

Společné čtení Božího slova 

na faře v Hnidousích 

Od října budeme pokračovat 

v našem setkávání nad Božím 

slovem na faře v Hnidousích. 

Scházíme se v malé skupince a 

zveme všechny zájemce, kteří 

by se k nám chtěli připojit. Větši-

nou si vybíráme některé 

z aktuálních čtení ze mše svaté, 

které si společně přečteme. Roz-

jímáme o tom, jak k nám Bůh 

v tomto úryvku Písma promlouvá 

i o tom, co z našeho života nám 

připomíná. Nesnažíme se 

o profesionální výklad. Chceme 

spolu přátelsky a se vzájem-

ným respektem sdílet své osobní 

pocity a zkušenosti z života 

s Kristem. Osobní pohled každé-

ho z nás může být obohacením 

a povzbuzením pro ostatní. Po-

kud se chcete na setkání připra-

vit, doporučujeme vám si vybra-

ný úryvek předem přečíst, udělat 

si pár poznámek a třeba si i 

pročíst odstavce které mu před-

cházejí a navazují na něj.  

Poprvé se sejdeme v neděli 2. 

října v 17 hodin, kdy se domlu-

víme na termínech dalších se-

tkání. Na prvním setkání bude-

me rozjímat nad 1. čtením ze so-

boty 1. října, které je ze závě-

ru Knihy Jobovy (Job 42, 1-3.5-

6.12-17.). Pokud chcete dostá-

vat pozvánky, přihlaste se e-

mailem na adrese: mou-

rek@natur.cuni.cz  

Těšíme se na vás! 

 Jan Mourek 
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Stoletý františkán Benedikt 

Vladimír Holota a jeho knihy 

Cestou z práce domů se vracím 

přes Václavské náměstí. Někdy, 

dřív než vlezu na Můstku do me-

tra, mě upoutá hlas zvonu, který 

mě odchýlí mě z mé původní tra-

sy. Dovede na večerní mši do 

kostela Panny Marie Sněžné, při 

kterém se nachází i konvent 

menších bratří františkánů. Stalo 

se mi to i loni v létě, 5. srpna. 

Lavice byly i ve všední den zapl-

něné a já jsem s velkým překva-

pením zjistil, že bratři františkáni 

slaví nejen svátek Panny Marie 

Sněžné, patronky kostela. Slavili 

ovšem i 99. narozeniny nejstar-

šího člena své zdejší komunity, 

otce Benedikta Vladimíra Holoty 

(* 5. srpna 1922 v Nebřezinách u 

Plas). Otec Benedikt při slav-

nostní mši četl Evangelium a měl 

krásné kázání.  

Mám radost, že jsme přesně o 

rok později, tedy 5. srpna 2022, 

mohli s otcem Benediktem osla-

vit i jeho sté narozeniny. Mši 

sloužil otec biskup Václav Malý a 

koncelebrovala řada dalších 

kněží. Kostel byl tak zaplněný, 

že snad i jeho zakladatel, císař 

Karel IV. překvapeně shlížel 

z obrazu na stěně a na chvíli za-

litoval, že nedostavěl kostel 

v původně plánovaném rozsahu. 

Stoletý otec Benedikt ten večer 

zvládl nejen slavnostní mši a 

hromadný přípitek před koste-

lem, ale také představení svých 

nově vydaných knih, vernisáž 

výstavy svých akvarelů a karika-

tur a především několikahodino-

vou frontu gratulantů. S každým 

si jednotlivě popovídal, potřásl si 

s ním rukou a požehnal mu a po-

depsal svou fotografii nebo kníž-

ku. Je obdivuhodné, s jakou 

energií a bezprostředností doká-

že šířit své vnitřní světlo a laska-

vou moudrost. Znovu nás to udi-

vilo také na letošní hlavní Mari-

ánské pouti v Hájku, v sobotu 

10. září. 

Ke stým narozeninám otce Be-

nedikta vyšlo obnovené a rozší-

řené vydání dvou jeho autobio-

grafických knih, které bych vám 

rád doporučil k přečtení. 

V knížce Co mi dala rodná ves 

Benedikt vypráví o svém dětství 

a dospívání v rodných Nebřezi-

nách, které dokáže popsat do 

nejmenších detailů a nachází 

v nich své kořeny. V knížce Ne-

chtěl jsem být farářem líčí Bene-

dikt příběh svého obrácení, 

vstup do františkánského řádu a 

začátek studia na teologické fa-

kultě. To bylo ovšem náhle pře-
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rušeno v dubnu 1950, kdy byli 

členové řeholních řádů násilně 

internováni. Benedikta, stejně 

jako řadu jeho bratří, čekalo ně-

kolik let těžkých manuálních pra-

cí, během kterých v prosinci 

1952 přijal tajné kněžské svěce-

ní. Dále prošel několik technic-

kých zaměstnání, ve kterých se 

uplatnil jako velmi kvalifikovaný 

a schopný projektant. 

Na teologickou fakultu se mohl 

vrátit až v roce 1968. Dostudoval 

ji dálkově v roce 1971, kdy moh-

lo být konečně zveřejněno jeho 

kněžské svěcení a nastoupil jako 

farář v Pečkách, kde působil až 

do roku 1991. Obě knihy vydal 

ateliér DeCuore a jsou k dostání 

například v knihkupectví Paulín-

ky na Jungmannově nám. 

v Praze. Jsou velice krásně vy-

pravené, plné obrázků, které 

sám autor namaloval a nakreslil 

v různých obdobích svého živo-

ta. Otce Benedikta tak můžeme 

v jeho knihách poznat jako las-

kavého, vtipného a svěžího vy-

pravěče i jako nadaného malíře, 

kreslíře a karikaturistu. V době 

pandemie koronaviru natočil 

otec Benedikt několik krásných a 

povzbudivých promluv, které 

jsou stále přístupné na jeho 

YouTube kanálu.  

 

 
Otec Benedikt na pouti v Hájku, 

10. září 2022, foto J. Mourek 

 

Je obdivuhodné a inspirující, jak 

si tento nádherný člověk dokáže 

z každé životní situace uchovat 

něco dobrého, nachází ve svém 

životě Boží lásku a štědře se 

s námi o tento poklad dělí. Přej-

me mu hojnost zdraví a Božího 

požehnání do dalších let. 

 Jan Mourek 

 

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

h t tp : / /www. fa rn o s tk lad n o .cz /o h lask y .h tm l  

a  na  

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

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

