
 

 



 


Na poslední květnovou neděli připadá slavnost Nejsvětější Trojice. Je to taková 

pomyslná tečka za všemi slavnostmi spojenými s celým velikonočním okruhem. Na 

tuto neděli připadá čtení z úplného konce Matoušova evangelia. To asi i proto, že je 

v něm jeden z ojedinělých trojičních výroků: „… křtěte je ve jménu Otce i Syna i 

Ducha Svatého…“. 

V evangeliích podobných jasně trojičních 

formulací příliš nenajdete, najdete-li vůbec nějaké. Pro 

církevní učení a vlastně i určitou výlučnost křesťanství 

se trojiční učení stalo důležité až postupem času. Je to 

do značné míry dáno vlivem řeckého způsobu myšlení. 

To totiž – chtěli-li bychom to říci velmi zjednodušeně – 

směřuje k definicím a pojmům. Na rozdíl od toho 

hebrejského, které si zakládá na příbězích, přirovnáních 

a rozhovorech tak, jak to známe z evangelií. Teprve 

následně teologové začínají vše „uchopovat“ pojmově 

ve snaze vytvořit systematické a komplexní učení. 

I po všech těch staletích a knihovnách plných 

svazků o Nejsvětější Trojici myslím pořád zůstává řada 

otázek a vše je pro nás zahaleno tajemstvím. Tak to asi musí nutně být. Vždyť v našich 

životech přeci i u mnohem zřejmějších záležitostí neumíme jednoznačně odpovídat, což 

pak teprve, když se jedná o vnitřní život Boha. 

Onen celý úryvek nedělního čtení (Mt 28,16-20) ale vlastně určitou odpověď či 

určitý směr dává. I tehdy měli učedníci pochybnosti, jak čteme v sedmnáctém verši. 

Ježíš jim ale jde naproti a říká, že je mu dána veškerá moc – není třeba se obávat. Oni 

mají jít do světa učit, co se od Ježíše naučili, a křtít. A mají si při tom všem být stále 

vědomi toho, že jejich VZTAH s Ježíšem nekončí ani Jeho odchodem ze světa. Ježíš 

tady naplno ukazuje Boží věrnost a lásku. Úplný závěr „dobré zprávy“ (= euangelion) 

podle Matouše proto vrcholí nanejvýše povzbudivými slovy: „Hle, já jsem s vámi po 

všechny dny až do konce světa!“ Kéž si tuhle jistotu nesou celým životem i berounští 

biřmovanci, kteří svátost přijmou hned první červnovou neděli. A nejen oni… 
 

Jiří Cikánek, jáhen 
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 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   3. 6. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 10. 6. - modlitba Taizé v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 17. 6. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

     Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 24. 6. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 

Přímluvné modlitby je možno vložit v kostele do krabičky a na web farnosti. 

Děkujeme, modlíme se za vás. Srdečně vás zveme ke společné modlitbě. :-) 

tým MS 

Jan Franta tel. 605 983 228, Libuše Lukášová tel. 724 352 366, Vojtěch Malý tel. 

735 077 381, Jan Marek tel. 732 541 409, Jana Civínová tel. 721 120 926 

„On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i 

nespravedlivé.“ (Mt 5,45) 

 Modlitba růžence 

se koná vždy v pátek před večerní mší svatou v Berouně od 17.25 do 17.45 hod. a 

vede ji M. Žáčková. Úmysl modlitby je za kněze, farnost, Komunitní centrum sv. 

Ludmily na Tetíně a město Beroun. 

 První pátek v měsíci – 4. června 

Od 17.00 hodin je možné v Berouně přijmout svátost smíření. Po večerní mši sv. 

následuje adorace. 

 Biřmování – 6. června 

Udělování svátosti biřmování ve farnosti je plánováno na neděli 6. června při mši 

sv. v 10.00 u sv. Jakuba v Berouně. Udělovatelem bude Mons. Zdenek Wasserbauer, 

generální vikář. 

 Úklid kostela sv. Jakuba – 7. června 

Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 

farníky o pomoc s úklidem v pondělí 7. 6. 

 První svaté přijímání – 20. června 

V neděli 20. června při mši sv. v 10.00 u sv. Jakuba v Berouně přistoupí děti z naší 

farnosti k prvnímu svatému přijímání. Provázejme je svými modlitbami. 

 Sbírka do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi 

vynesla 5.021,- v Berouně, 1.670,- Kč na Tetíně, 1.470,- Kč v Počaplech, 1.200,- Kč 

v Loděnici, 692,- Kč ve Svatém Janu, 678,- Kč v Nižboru, 670,- Kč na Chyňavě a 

199,- Kč na Vráži. 

 Svatojánská pouť ve Svatém Janu pod Skalou - 27. června 

Poutní mše sv. v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou se 

koná v neděli 27. 6. od 9.30 hod. 

 Svatopetrská sbírka na bohoslovce se koná rovněž v neděli 27. června. 



 



 Volby do pastorační rady farnosti 

V sobotu 12. a v neděli 13. 6. po bohoslužbách se uskuteční volby do nové 

pastorační rady farnosti. Jak bylo již na podzim zveřejněno, byli navrženi tito 

kandidáti (řazeno abecedně): 

o Altman Josef, Králův Dvůr 

o Hofmeister Jan, Koněprusy 

o Kodras Pavel, Beroun 

o Lidmilová Lucie, Beroun 

o Lukášová Libuše, Beroun 

o Malý Vojtěch, Beroun 

o Marek Jan, Beroun 

o Páleníčková Anne-Marie, Tetín 

o Petřvalský Lukáš, Beroun 

o Průša Daniel, Beroun 

o Šedivý Michal, Svatý Jan pod Skalou 

o Ševčík Jiří, Svatý Jan pod Skalou 

o Vašků Alois, Tetín 

Voleno bude 5 osob. Aktivní volební právo 

má každý farník starší 15 let. 

Kromě volených členů pastorační radu dále 

tvoří duchovní z farnosti, po jednom delegátu 

z řeholních společenství, katolických 

církevních sdružení (např. Charity) a jiných 

církevních zařízení (např. škol) a dále 

členové jmenovaní duchovním správcem. 

Členství v pastorační radě je jednou z možností, jak uplatnit své vlohy ve službě 

farnosti a jak převzít svůj díl zodpovědnosti za utváření farního společenství. 

Někteří z kandidátů se rozhodli blíže se představit: 

Jan Hofmeister, Tetín 
odborný pracovník, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, ženatý, 

3 děti, bydliště Koněprusy 

Vzdělání:  Přírodovědecká fakulta UK Praha 

Vize: Přispět k promýšlení a rozvíjení impulzů papeže Františka v životě 

farnosti, ale jen co svedu, tak ode mne radši mnoho nečekejte .  

Zájmy: život 

Oblíbení svatí: Martin de Porres, Jan XXIII. 

Motto: Řím 13,10 Naplněním zákona je láska. 

Libuše Lukášová, Beroun 
samostatná účetní, Biskupství plzeňské, člen třetího řádu bosých karmelitánů 

OCDS, vdaná, 2 děti, bydliště Zdice 

Vzdělání: Obchodní akademie Beroun, KTF UK Praha – teologické nauky 

(3 roky) 

Vize: Ráda bych uskutečnila anketu mezi farníky pro zjištění aktuálních 

potřeb a postřehů. Prioritou je pro mě modlitební společenství, zapojení 

širšího okruhu farníků do života farnosti a vzájemná sounáležitost. Chci se 



 



zaměřit také na vytváření aktivit vedoucích ke společenství (farní káva, poutě, odborné 

přednášky apod.). 

Zájmy: knihy, cestování, fotografování 

Oblíbení svatí: Terezie z Avily, Jan od Kříže 

Motto: Jan 17,21 Aby všichni byli jedno. 

Vojtěch Malý, Beroun 
právník, Česká obchodní inspekce, ženatý, 3 děti, bydliště Beroun 

Vzdělání: CEVRO Institut Praha 

Vize: Farnost radostná a otevřená k bratrům a sestrám v Kristu, kteří se nově 

přistěhovali do Berouna. 

Zájmy: letní výlety po horách, klasická hudba, vaření 

Oblíbení svatí: sv. Antonín Poustevník, sv. Jan Bosco 

Motto: Mt 6,33 Hledejte nejprve Boží království a spravedlnost, a všechno 

ostatní vám bude přidáno. 

Jan Marek, Beroun 
Vize: Rád bych pomohl ke sjednocení uvnitř farnosti v Berouně, která mně 

připadá rozdělená. 

Zájmy: „chození“ s Hospodinem, trávení času s vnoučaty, orientační sporty, 

vytrvalostní běh, běžky, cykloturistika, skauting, cestování 

Oblíbení svatí: František z Assisi, Jan Evangelista 

Motto: Jan 1,1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha a to Slovo 

bylo Bůh. 
 

Anne-Marie Páleníčková, Tetín 
Profesorka na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze 1 a na Francouzském Lyceu 

v Praze 5, nyní v penzi, překladatelka na volné noze, vdaná, dva synové a 

zatím dvě vnoučata. Angažuji se v církevním hnutí Focolare – Dílo Mariino 

a jsem aktivní členkou Sdružení sv. Ludmily na Tetíně.  

Vzdělání:  Pařížská univerzita (Sorbonna) 

Vize: Lépe se navzájem poznávat v naší rozlehlé farnosti a přispět k větší 

propojenosti a k prohloubení společenství. 

Zájmy: hudba, literatura, historie, jazyky, turistika, setkávání  

Oblíbení svatí: P. Maria, sv. Pavel, sv. Terezie z Lisieux a sv. Terezie z Avily, sv. Johana 

z Arcu 

Motto:  Mt 18,20 Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem uprostřed nich. 

Daniel Průša, Beroun 
samostatný pojišťovací zprostředkovatel, podnikatel, příležitostný fotograf, 

muzikant, předseda KDU-ČSL Beroun (místní i okresní organizace), 

Společnost Josefa Antonína Seydla, Křesťanský klub Beroun 

Vzdělání:  Gymnázium Václava Hraběte Hořovice 

Vize: Tak nějak se stalo, že většinu akcí ve farnosti dělají stále stejní lidé, 

někteří již nemohou ať je to již pro věk, nebo že už nejsou mezi námi. 

Mladší členové farnosti se moc nezapojují, nebo vytváří vlastní projekty. To 

první je škoda pro všechny, to druhé, pokud je to služba pro celou farnost, 

vítám. 

Zájmy: fotografie, hudba, umění všeobecně, skauting, příroda, historická vozidla, kutilství, 

nicnedělání  



 



Oblíbení svatí: sv. Václav 

Motto: Vše, co dělám, dělám rád, i když často ne nejlépe, nestíhám 😊 

 

 




Milí farníci, rádi bychom Vás jménem rodičů a biřmovanců se souhlasem P. Petra 

pozvali ke společnému agapé na farní zahradě u příležitosti udílení svátosti biřmování 

v neděli 6. 6. (samozřejmě pokud to bude možné z hlediska aktuálních vládních 

opatření). Bezprostředně po mši bychom se rádi společně s Vámi sešli. Připraveno bude 

krom tradičního kafíčka a sladkého i slaného pečiva, dá-li Pán, i nějaké to slavnostnější 

jídlo a pití, které zajistíme společně s rodinami biřmovaných. Přesto bychom rádi 

poprosili Vás všechny, zda byste byli tak hodní a na společný stůl donesli také každý 

kus nedělního koláče či nějaké ty slané „drobty třeba od snídaně“, tak jak bylo vždy na 

farním Agapé zvykem, než nám to doba covidová překazila. Těšíme se moc na 

společné setkání, jedno z prvních v tomto roce. 
Ivana a Alois Vašků se synem Michaelem 

 

 

 

 

 Dobře naladěné divadélko ke Dni otců: Princezna Čokoláda na farní zahradě 

V neděli 20. 6. se na všechny děti s tatínky, ale i s maminkami, prarodiči, tetičkami 

a strýčky těšíme na tradiční oslavě Dne otců, kterou zahájíme v 15 hodin na farní 

zahradě v Berouně autorským divadelním představením PRINCEZNA 

ČOKOLÁDA, které tentokrát přijede zahrát Dobře naladěné divadlo. Zatím si 

nejsme jisti, zda bude možné po divadélku uspořádat i oblíbené hry a soutěže, ať už 

z důvodu počasí či vládních opatření, ale na zahradě bude ať tak či tak krásně. A 

bude-li pršet, nezmoknem‘, ochrání nás velký stan. Vstupné je dobrovolné, akce se 

pořádá za finanční podpory města Beroun. 

 Koncert Pavla Helana v Berouně? 

„Napište na plakáty: Znáte z TV!“, směje se Pavel Helan po mši svaté před 

Komunitním centrem Matky Terezy, kde proběhla „skautská mše svatá“ přenášená 

ČT2 a kde Pavel tradičně doprovází on-line římskokatolickou bohoslužbu. I když 

písničky, které jste možná slyšeli v přímém přenosu, nebyly jeho typické, přesto 

oslovuje svým projevem. Mladí Pavla Helana znají z celostátního setkání mládeže 

v Olomouci, my starší z CD, v době covidové oslovil písní „Směj se očima“. Rádi 

bychom si jej užili naživo přímo u nás v kostele v Berouně. CO vy na to? Předběžně 

jednáme o termínu 17. října a řešíme financování – bude pravděpodobně nutné 

vstupné. Přesto to pojďme to zkusit, jakmile se podaří vše domluvit na 100% a bude 

na světě plakát, prosím, přijďte, pozvěte příbuzné a známé. Pojďme podpořit 

skvělého písničkáře. 
Za K-klub I.Va. 



 



 


Milí přátelé z berounské farnosti, 

ráda bych Vás tímto pozvala na několik akcí do 

Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně. Máme velikou 

radost, že s uvolňujícími se epidemickými opatřeními se pomalu 

otevírá prostor i pro „živá“ setkání v komunitním centru. 

V květnu v sále centra probíhaly např. nedělní mše svaté, které 

kvůli současné rekonstrukci nemohou být celebrovány v kostele sv. Ludmily. A od 

června snad bude možné v centru zorganizovat i akce další. 

Předně Vás – společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálním 

pracovištěm Střední Čechy, a Správou CHKO Český kras – zvu na filmový festival 

Ozvěny EKOFILMu, který se má konat v sále komunitního centra v sobotu 12. června. 

V 10 hodin dopoledne zahájí setkání RNDr. František Pojer svou přednáškou o CHKO 

Český kras, o ochraně přírody a o cestování za černými čápy. Následně budou po celý 

den promítány snímky z loňského ročníku Mezinárodního filmového festivalu 

EKOFILM. Jako vyvrcholení festivalového dne uvede Tetíňák Zdeněk Zvonek projekci 

svého filmu Svobodný prales, který získal cenu prezidenta festivalu EKOFILM 2020. 

Poté, od 14. do 18. června, bude v komunitním centru probíhat festival Ozvěny 

EKOFILMu pro školy.  

Ráda bych Vás upozornila ještě na dvě pravidelné aktivity Komunitního centra. 

Ve čtvrtek 10. června nás čeká další beseda se zahradníkem. František Polesný by nám 

měl tentokrát radit zejména s péčí o růže a mluvit by měl i o škůdcích zeleninových 

záhonů. K besedě bychom se rádi sešli přímo 

v komunitním centru, nicméně plánujeme ji 

přenášet i přes youtube. 

Ve středu 16. června nás pak čeká 

další beseda v rámci cyklu Tetín a jeho lidé. 

Dosavadní setkání z obou těchto cyklů 

jsou k zhlédnutí na youtube kanálu KC 

Ludmila. Za všechny bych Vám velmi ráda 

doporučila alespoň medailonek Michala 

Hejny, tetínského geologa a jeskyňáře, který 

mj. vyprávěl o geologických zajímavostech 

údolí Berounky. Jeho vyprávění o beroun-

ském a hořovickém kraji bylo natolik 

zajímavé, že jsme se rozhodli na youtube 

zveřejnit i besedu z premiérového vysílání 

medailonku.  

Jako radostnou tečku za tímto 

pozdravem z Tetína přidávám informaci, že i 

díky ochotě a práci nejen členů Sdružení sv. 

Ludmily na Tetíně již máme před 



 



komunitním centrem upravenou malou zahrádku s terasou. Současné vydatné deště 

doslova vytahují ze země zasetý trávník, a tak se těšíme, že Vás co nevidět budeme 

moct pozvat i k venkovnímu posezení.  

Všechny aktuální informace o dění v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně 

najdete na www.kc-ludmila.cz, či na facebooku KC Ludmila. Také je možné získávat 

informace pravidelným info-mailem. V případě zájmu mi, prosím, napište na adresu 

reditelka@kc-ludmila.cz.  
Kateřina Ostatnická 

ředitelka Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně 

 



 Slavnost Těla a Krve Páně v Praze - 3. června 

Ve čtvrtek 3. června v 17.00 hod. bude pan kardinál Duka sloužit v katedrále sv. 

Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši svatou a po ní bude následovat eucharistické 

procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem 

u Arcibiskupského paláce, druhým u vybrané kanovnické rezidence a třetím oltářem 

u mariánského sloupu na Hradčanském náměstí, kde bude průvod zakončen. 

Srdečně jsou zváni také ministranti, kterých se do asistence při této slavnosti může 

zapojit velké množství. Sraz ministrantů bude v 15.00 hod. před Arcibiskupským 

palácem. 

 Kněžské svěcení – 19. června 

Kněžské svěcení v pražské arcidiecézi proběhne v sobotu 19. 6. v 10.00 v katedrále 

sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Vysvěcen bude jáhen pražské arcidiecéze Mgr. Václav 

Šustr. 

 


„Povím vám podivný příběh, příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho 

události odděluje navzájem čtyři sta let.“ 

21. června 1621 bylo podle dobového vyobrazení na Staroměstském náměstí 

v Praze přítomno velmi mnoho lidí, ale nevím, zda se dá říci, že tam bylo rušno. Zdá se, 

že nálada musela být spíše stísněná, účastnily se také rodiny odsouzených. Mnohé 

z nich doufaly v milost pro své drahé, protože jejich manželky zaplatily velké částky a 

obětovaly i rodinné šperky, ale téměř všechny naděje se postupně ukázaly jako marné. 

Pokud by snad někdo z přítomných chtěl své city dávat najevo nahlas, přehlušilo ho 

hlučné bubnování. Staroměstská exekuce (poprava „českých pánů“, jak bývají nepřesně 

označováni) byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského proti-

habsburského povstání. Představovala velmi krutou tečku za událostmi, které 

začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 

porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy.  

Mělo to být „veliké theatrum“, veliké divadlo či podívaná. Je pravda, že 

společnost tehdejší doby byla na podobné scény zvyklá – každé spořádané město mělo 

svoje popraviště (např. Beroun i Hořovice mají své šibeniční vrchy). Ale tato exekuce 

http://www.kc-ludmila.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_defenestrace_(1618)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1618
https://cs.wikipedia.org/wiki/1620
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99e


 



byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, 

že Habsburkové se nenechají žádným povstáním zastrašit a žádná protestantská 

vzpoura nemůže ohrozit jejich autoritu. Vláda jejich rodu na českém trůně se tím 

upevnila a případné další odpůrce to mělo odradit od jakékoli formy odboje. 

Označení sedmadvacet „českých pánů“ je vlastně nepřesné. Pouze tři z nich byli 

„páni“, tedy stavu panského – vyšší šlechtici, dále to bylo sedm rytířů a sedmnáct 

měšťanů. Také nebyli všichni Češi, jeden – Jan Jesenský – byl uherský šlechtic a 

několik dalších bylo německé národnosti. Ze spisů je patrné, že ani někteří z Čechů 

vůbec neovládali češtinu a vypovídali u soudu německy. Nebyli také všichni protestanti 

– jeden popravený byl katolík – Diviš Černín z Chudenic. Původně bylo rozsudků smrti 

ještě víc, ale Martin Fruwein z Podolí, narozený ve Schmiedebergu v Svídnickém 

knížectví (pražský měšťan, advokát, purkrabí zemských desek), nebyl na 

Staroměstském náměstí popraven, neboť ještě před popravou  uprchl a buď spadl při 

útěku ze střechy, nebo spáchal sebevraždu skokem z Bílé věže do Jeleního příkopu. 

Jeho tělo později rozčtvrtili). Jeden odsouzený dostal milost až na popravišti; tím 

šťastným byl Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu. Když již poklekal, objevili se před 

lešením jeho synovci, bratři Platejsové, se zprávou, že místodržitel Karel I. 

z Lichtenštejna exekuci jejich strýce pozastavil a nařídil jej odvést zpět do vězení. 

Kromě přímluv bratří Platejsů svou roli nepochybně hrála i skutečnost, že Jan Theodor 

Sixt z Ottersdorfu během stavovského povstání těžce onemocněl a nemohl se účastnit 

jednání vzbouřenců. 

Vykonavatelem rozsudků v tomto krvavém divadle se stal kat Jan Mydlář. 

Odsouzenci přicházeli na pódium podle stavu, důstojenství a věku. Začalo se už v pět 

ráno a exekuce trvala čtyři až pět hodin. Během této doby použil Jan Mydlář čtyři 

meče. Prvním sťal jedenáct odsouzených, druhým pět a zbývajícími dvěma osm. 

(Ostatní byli oběšeni.) Takový byl den 21. června roku 1621, který se zapsal do české 

historie. Názory na tyto události i na bitvu na Bílé hoře, která jim předcházela, mohou 

být jistě velmi protichůdné. Jedni vybudovali začátkem 18. stol. kostel Panny Marie 

Vítězné nedaleko bělohorského bojiště na oslavu vítězství katolíků. Jiní mnohem 

později (1920) postavili pomník na památku protestantů. Můj bývalý kolega říká: 

„Když chci dělat povstání, musím mít peníze a nesmím škudlit.“ A další názor: „Kdyby 

zvítězili protestanti, už tu pěkných pár set let všichni mluvíme německy.“ A jiní bědují, 

jak náš národ za Habsburků trpěl a úpěl a jak nastalo tři sta let poroby. (No nevím, ale 

Josef II. se povinně učil česky z rozhodnutí své matky Marie Terezie. A František Josef 

nám Čechům dal nemalou částku na naše Národní divadlo.) Tak si vyberte… 

Téměř čtyři sta let potom, tak někdy kolem roku 2010 jsme se pravidelně 

scházeli na biblických hodinách v berounské farnosti v kaplance, tehdy pravděpodobně 

v úterý. Chodívalo tam deset i více lidí, biblické hodiny začínaly v půl sedmé, konaly 

se po mši svaté, která v těch letech začínala v 17.30. A jednoho takového dne se stala 

moc zajímavá věc. Asi byla předtím nějaká debata, téma si už nevybavuji, možná o 

významu modlitby za předchozí generace. Jeden z přítomných najednou řekl: „No já se 

mám za co modlit, můj přímý předek byl popraven r. 1621 v Praze na Staroměstském 

náměstí.“ Paní, která seděla vedle mě, nadskočila na židli a s nelíčeným úžasem 

vyhrkla: „Jé, můj předek byl taky tenkrát popravený na Staroměstském náměstí!“ 

Chvíli pak ještě následovala debata, jestli ta poprava „ve velkém stylu“ byla opravdu 
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nutná, jestli by nestačilo něco menšího co do počtu exemplárních trestů, na druhou 

stranu ale že povstání proti císaři je prostě hra vabank a bylo třeba počítat s trestem 

absolutním. Ale zase že by se panovník ukázal v lepším světle, kdyby trochu ubral a 

byl milosrdnější. A jestli v naší současné době trest smrti ano či ne, zda u nás nebylo 

předčasné jeho zrušení a podobně, podrobnosti si už nepamatuji.  

Mě na tom totiž nejvíc fascinovalo nejen to, že jsou po čtyřech stech letech na 

světě potomci těch popravených (samozřejmě ti potomci nemusí být sami, své 

pokračování mohou mít i rody těch dalších), ale nejvíc asi to, že právě tito dva se 

sejdou v jednom městě, na jednom místě, ve stejný okamžik, a navíc ještě nad Biblí! A 

kdyby ten první nepronesl to, co pronesl, tak by to neřekla ani ta druhá osoba a nikdy 

bychom se to nedověděli… Je všechno jenom náhoda? Možná spíš Boží řízení… 

Z těch dvou předků, o nichž zde byla řeč, byl o něco dříve poslán na věčnost 

Leander Rüppel z Rupachu (bývá psán také jako Leonard Rypl či Ryppl nebo 

Rippel). Byl to původem Sas, pražský měšťan ze Starého Města pražského a doktor 

práv. Před stavovským povstáním zastával funkci tajného rady falckého, saského 

kurfiřta a agenta několika dalších říšských knížat. Za panování zimního krále Fridricha 

Falckého působil jako poradce direktoria českých stavů. 1. 12. 1620 jej dal Karel I. 

z Lichtenštejna na příkaz císaře uvěznit. Při červnové exekuci mu kat nejprve uťal 

pravici, jíž přísahal v úřadě věrnost císaři, a poté jej sťal. Ruka byla na pranýř 

Staroměstského náměstí pověšena ještě před jeho smrtí, po níž k ní přibyla i jeho hlava. 

Ten druhý předek, Jindřich Kozel z Peclinovce, byl pražský měšťan, 

novoměstský radní a válečný komisař. I když byl jeho potomek na biblické hodině 

přesvědčen, že byl jeho předek Jindřich popraven oběšením, tak byl ve skutečnosti 

rovněž sťat; oběšeni byli pouze členové Jednoty bratrské, protože to bylo chápáno jako 

obzvlášť potupná smrt. Jindřich Kozel z Peclinovce měl podle některých informací na 

starosti novoměstskou pokladnu, za manželku si vzal Ludmilu z Oskořínka, rodina žila 

někde na Novém Městě pražském, bylo to tuším v ulici Štěpánské nebo Ječné či snad 

Žitné... Měli snad mít také právo várečné. (Asi před deseti lety byly o něm podrobnější 

informace na internetu, které teď už bohužel nelze najít.) 

„A přátelé, tento příběh je pravdivý.“ Vyprávěli ho totiž paní Jindřiška 

Nová, rozená Rippelová, a P. Josef Pecinovský, potomci těch, kteří prožívali své 

poslední chvíle před čtyřmi sty lety za velmi pohnutých a stresujících okolností na 

Staroměstském náměstí. Sešli se spolu s námi nad Biblí. Jeden známý k tomu 

podotkl: „Tak to se ta rekatolizace asi podařila, protože ti odsouzení byli 

protestanti, ale jejich potomci jsou katolíci.“ Proto k tomu na samotný závěr ráda 

dodávám, že Bible, z níž jsme četli, byla ekumenická... 
Lidmila Fričová 

 


Také jste to kdysi slýchávali? „Studený máj, v stodole ráj!“ „Májová vlažička – 

roste nám travička, májový deštíček – roste nám chlebíček.“ „V máji nemá pastýřovi 

hůl oschnout.“ Kromě toho mělo být vždycky studené a deštivé počasí, když kvetou 

fialky, potom když kvetou trnky, a také když kvetou hlohy. Pak jsou ještě v máji (v 

občanském kalendáři) tři „mraziví muži – zmrzlíci“ Pankrác, Servác a Bonifác. Teprve 
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Žofie může prý trochu zatopit. Pak 8. června přijde „Medardova kápě, čtyřicet dní 

kape.“ (Bude proto pršet ještě v červenci, až budeme na táboře, obávali jsme se kdysi.) 

„Pak má být u nás v Čechách nějaké hezké jaro!“ říkala jsem kdysi dávno rodičům. A 

teprve „Na svatého Antonína začínají kvést růže.“ Moudrosti naší babičky. Takhle to 

opravdu kdysi bývávalo, ale v posledních desetiletích už ne. V máji většinou nastala 

vedra, která připomínala letní měsíce, studený a deštivý máj vystřídalo sucho, všechno 

vykvétalo o pár týdnů dřív a také všechny ty krásné jarní květy rychle odkvetly. Hruška 

„na Vrbských“ v Berouně kvetla loni už 14. dubna, zamilovaní se těžko mohli na 

prvního máje líbat pod rozkvetlou třešní, protože už dávno odkvetla, a růže jste mohli 

vidět už začátkem května.  

Ale letos – letos to bylo jiné, přesně podle starých pranostik! Hruška počkala 

nejméně tři týdny, růže možná vykvetou až na toho svatého Antonína. A hlavně je 

chladno a každý den prší. Šeříky voní už skoro tři týdny, jindy odkvetly za pár dní. Prší 

a prší. Každý den děkuji za ten déšť, za vodu, která se vpije do mechu, do půdy. Za 

vodu, jež napojí lesy, uhasí žízeň stromů, smrků a borovic, které ještě přečkaly sucho 

minulých let. Za vodu, která doplní hladinu spodních vod, která napojí prameny a 

naplní studánky. 

„Stal se zázrak! Studánka přetéká! To už jsem léta neviděla!“ hlásila mi paní 

Anna Hánová. Skoro současně mi fotky té přetékající studánky poslal kamarád Jirka 

Semrád. Mysleli tím samozřejmě pramen „na Studánce“ – u kaple Panny Marie 

Bolestné. Voda tam v posledních letech byla sotva u dna, ale teď se valila proudem 

ven! A podobné je to se studánkami pod Dědem „u Marků“.  

Tak ti, Pane, děkujeme za letošní deštivý máj, za vláhu pro louky a pole, za déšť, 

který nám sesíláš, za všechny prameny, které vydatně doplňuješ, za přírodu, které dáváš 

štědře pít. Děkujeme za přetékající studánky! 
-lf- 

 























 



 


 Společný úmysl apoštolátu modliteb na červen: 

 „Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a 

s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24/5, 266 01 Beroun 

tel: 311 621 964, e-mail: farnost.beroun@centrum.cz; www.farnostberoun.cz 

* 1. sobotu v měsíci bohoslužba slova   ** v Hýskově v červnu nebude 

Kontakty: 
P. Petr Bouška, administrátor 

e-mail: petr.bouska@centrum.cz 

mobil: 608 524 408 

P. Petr Blecha,  farní vikář 

e-mail: deserto@tiscali.cz 

mobil: 723 183 758 

* 

Pavel Kodras, stavební technik vikariátu 
e-mail: pavel.kodras@apha.cz 

mobil: 602 465 797 

Jiří Hanke, správa pozemků vikariátu 

e-mail: jiri.hanke@apha.cz 

mobil: 739 521 031 

duchovní vypomáhající ve vikariátu 

P. Josef Jonáš, výpomocný duchovní 
e-mail: josef.jonas@web.de 

mobil: 775 271 756 

Ondřej Mrzílek,  jáhen 
e-mail: ondrej.mrzilek@seznam.cz mobil: 

732 281 293 

Jiří Cikánek,  jáhen 
e-mail: jiri.cikanek@seznam.cz 

* 

Lukáš Petřvalský, titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com 

mobil: 724 219 745 
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Berounský katolický zpravodaj - měsíčník Římskokatolické farnosti Beroun 

Písemné příspěvky možno odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce do krabičky 

„Dotazy a příspěvky“ v kostele, v elektronické podobě na e-mail: red.tym@seznam.cz. 
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