
 
 

 

 




Milí přátelé, 

každé Velikonoce jsou opakující se 

příležitostí nepřehlédnout jednu důležitou, a řekl 

bych, podstatnou skutečnost. Ježíš prošel celou 

lidskou cestu, cestu radosti i utrpení, blízkosti i 

opuštěnosti, světla i temnoty, života i smrti a řekl 

nám (dokonce opakovaně), že jej můžeme – a že 

bychom jej měli – následovat. Stojí za 

povšimnutí, že o to, abychom ho uctívali, se 

neprosil nikdy. 

Na začátku duchovního hledání většiny 

z nás je zpravidla přítomná silná touha po pevném 

a bezpečném směřování „tam nahoru“, kterou 

charakterizuje úsilí o výstup a výkon. Takříkajíc 

touha „zasloužit si Boha“. Jakmile však začneme 

brát křesťanské poselství opravdu vážně, nikoliv 

jako výkon, ale živý vztah, krok za krokem 

rozpoznáváme, že v Kristu Bůh definitivně a 

navždy překonal rozdíl mezi lidským a božským – 

a že na této cestě jde daleko více o sestupování 

„tam dolů“. Skutečně poznávat a milovat Ježíše 

Krista především znamená stávat se plně lidským s ranami a vůbec se vším, co k tomu 

patří, a ne duchovně stoupat nebo si myslet, že můžeme zůstat nezraněni. Našemu egu se 

tento zásadní obrat ani trochu nelíbí, a tak se neustále vracíme k jakémusi principu výkonu 

a zásluh a snažíme se z tohoto vnitřního zmatku (zpravidla neúspěšně) vymotat, namísto 

abychom v něm hledali poučení a moudrost. 

Setkání pochybujícího Tomáše a Vzkříšeného Ježíše (Jan 20, 19 - 28) není na 

prvním místě příběhem o víře ve fakt vzkříšení, ale příběhem o důvěře v to, že někdo 

může být raněn, a přitom zároveň vzkříšen! A to je poselství, které, jak se mi zdá, 

současná a pro mnohé z nás více než náročná doba zoufale potřebuje. 
P. Petr Blecha 

Pozn: 

Čerpáno z knihy Richarda Rohra „Univerzální Kristus“ 

(nakladatelství Barrister & Principal, 2020)                                                       foto Daniel Průša st. 
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 Bohoslužby ve farnosti jsou přizpůsobeny vládním opatřením. 

V době přísnějších opatření, kdy se nedělní bohoslužby ve farnosti převážně 

nekonají, je kostel sv. Jakuba v Berouně cca 9.30 - 11.00 o nedělích otevřený 

k modlitbě. Od 9.30 se koná modlitba breviáře, poté je k dispozici kněz. Zádveří 

kostela je zpravidla denně po celý den přístupné. 

 Přímé přenosy bohoslužeb nabízí Televize Noe, Radio Proglas, případně ČT2. 

Televize Noe nabízí v době zpřísněných vládních opatření mimořádně mše svaté 

každý den včetně víkendů v 18.00 z kaple ostravského studia Telepace. Ze stejného 

místa vysílá také bohoslužby od pondělí do pátku ve 12.05 a v neděli ještě v 10.30. 

V nabídce Radia Proglas jsou mše svaté řazeny každý všední den od 18.00. 

 On-line přenosy na internetu je možno nalézt na adrese www.mseonline.cz.  

 Aktuální informace a další podněty naleznete např. na webu cirkev.cz. 

 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

   1. 4. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

   8. 4. - modlitba Taizé v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

 15. 4. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

    Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

 22. 4. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 

Setkání se uskuteční, pokud to umožní aktuální protiepidemická opatření. 

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 

„Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.“ (Flp 2,5) 

 Křížová cesta 

se na Velký pátek v Berouně a v Počaplech uskuteční od 15.00. 

 Modlitba růžence 

se koná (od 9. dubna) 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. 

 Sbírka na Svatou zemi 

se koná na Velký pátek 2. dubna. 

 Sbírka na pomoc obětem koronaviru 

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha vyhlašuje sbírku 

ve prospěch lidí, kteří vinou koronaviru přišli o živitele či živitelku rodiny nebo se 

dostali do vážných finančních obtíží. Dary je možné zasílat na účet Arcidiecézní 

charity Praha s číslem 749986/5500, variabilní symbol 1930. 

https://www.cirkev.cz/


 
 



 Bohoslužby Svatého týdne: 

2021 
Zelený čtvrtek Velký pátek Velikonoční vigilie 

čtvrtek 1.4. pátek 2.4. sobota 3.4. 

Beroun 18.00 18.00 
19.30 

(na farní zahradě) 

Králův Dvůr 18.00 18.00 20.00 

Tetín 18.00 18.00 20.00 

Svatý Jan 18.00 18.00 - 

Loděnice - 17.00 - 

 

V neděli 4. dubna, o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude na farní zahradě v Berouně 

v 10.00 mše svatá, podobně jako na vigilii. Stejně tak bude na Boží hod venkovní mše 

sv. na Tetíně v 11.15. Kapacita venkovních bohoslužeb je 100 osob. Na vigilii si 

prosím přineste vlastní svíčky, případně i vlastní sedátko. Výjimka ze zákazu vycházení 

z důvodu návštěvy bohoslužeb platí 1. – 3. 4. do půlnoci. 




Milí přátelé Tříkrálové sbírky a Charity Beroun. V prosinci jsem 

zde psala, že 21. ročník Tříkrálové sbírky bude, i když asi v omezené 

míře.  A skutečně, mezi vánočními svátky jsme nadšeně rozvezli či 

domluvili téměř 70 kasiček. Bohužel na přelomu roku se vše znovu 

změnilo. Klasická koleda byla z pandemických důvodů zapovězena stejně jako zpěv, 

někde tedy nebylo možné sbírku vůbec uspořádat. Vládní opatření zamezilo konání 

tříkrálových koncertů, koledovat nemohly děti ze školek ani ze skautského střediska. 

Leč inovacím se meze nekladly, a tak jsme o to více kasiček letos vezli na tzv. 

sběrná místa. Namnoze se jimi staly kostely, i tam, kde býval obvyklý průvod, 

koncert či jiná tříkrálová atrakce, zde také byly k vyzvednutí požehnané křídy na 

„samopožehnání“ a tradiční dárky. Jinde se místem „sběru“ staly obecní úřady, 

obchody apod., nemalou součástí sbírky byly i recepce mnoha firem celého regionu. 

Spousta z vás též přispěla skrze DMS či nově přes platební bránu, kde na rozdíl od 

DMS lze částku poslat přímo do Charity Beroun. A tak přes všechny překážky se 

letos pro Beroun podařilo nasbírat 128 486,- Kč! Z toho 99 339,- přímo do kasiček a 

29 147,- korun přistálo pro naši Charitu na platební bráně. Výnos sbírky (65%, 

zbytek je pro misie) bude i pro tento rok určen na podporu Terénní pečovatelské 

služby Charity Beroun, kterou vede paní Marta Altmanová. 

A proč vám to píšu až nyní? No krom toho, že letos přímá sbírka končila až 

24. 1., a tak jsem poněkud promeškala termín zpravodaje únorového, na „onlajnu“ 

(online možnost přispět přes platební bránu) www.trikralovasbirka.cz pokračuje 

Tříkrálová sbírka letos až do velikonoční doby – do 30. 4. 2021. A pokud nemáte 

http://www.trikralovasbirka.cz/


 
 



možnost připojit se k platební 

bráně, je možné podpořit Terénní 

pečovatelskou službu,  

která je již druhým rokem díky 

covidu extrémně zatížená, darem na 

sbírkový účet Charity Beroun 

4843753359/0800. 

Moc děkujeme za vaši přízeň 

a každou sebemenší pomoc a 

podporu Charitě Beroun, ale 

především jejím klientům, děkujeme 

i za vaše modlitby za všechny 

pečující a o všechny zaměstnance 

Charity Beroun, kteří stejně jako 

mnozí z vás jsou v době covidové 

velmi přetíženi. Letos jsme vás 

nemohli navštívit u vás doma. 

Žehnáme na dálku, právě v této 

době více než kdy jindy vnímáme 

vaši sounáležitost a modlíme se 

spolu s vámi za světlo naděje. 
Jménem Charity Beroun 

Ivana Vašků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKY 

v Kč 
farnost/obec/skupina/firma 

15588 farnost/ OÚ Nižbor  

15057 Charita Beroun / farnost Beroun 

15041 farnost Újezd, Cerhovice 

9554 farnost Svatý Jan p. Skalou 

9122 farnost/ obecTetín 

6145 firmy Beroun 

5704 obec Králův Dvůr 

4048 OÚ Vysoký Újezd 

3285 Koněprusy 

2799 firmy Králův Dvůr 

2791 OÚ Srbsko 

2450 firmy Beroun 

3478 firmy Žebrák 

1547 MU Beroun  

1207 firmy Loděnice/Chrustenice 

1013 farnost Žebrák 

510 MU Hořovice 

99339 CELKEM kasičky v Kč 

29147 online sbírka 

128486 celkem pro Charitu  



 
 






Nedávno vstoupila v platnost povinnost používat v obchodech, veřejné dopravě a 

nemocnicích respirátory či chirurgické roušky. 

Pro lidi, kteří jsou v hmotné nouzi, může být obtížné toto nařízení naplnit. 

Zásoby jednorázových roušek dostane Charita Beroun z potravinových bank, ale 

potřeby našich klientů to zdaleka nepokryje. Pokud můžete pomoci, prosíme, darujte 

respirátory v originálním neporušeném balení. 

Učinit tak můžete v našem charitním obchůdku („výdejní / přijímací okénko“) 

Dobré vůle v Berouně, Plzeňská ulice 117, Po - Pá od 10 - 14 hod. 

Za vaše dary děkujeme, vážíme si vaší pomoci. 
Markéta Petříčková 

Charita Beroun 

 


On-line? Taky už na sobě pozorujete lehkou 

alergickou reakci na jedno z nejskloňovanějších slov 

uplynulého roku? On-line!!! Ale ne všechno jde touto 

metodou realizovat. Tak například jarní práce v přírodě 

začaly pár dnů před Květnou nedělí ve Svatém Janu pod 

Skalou. Skupina deseti převážně náctiletých brigádníků 

se sešla na potřebný úklid a prořezávku náletových dřevin 

v okolí kaple Povýšení sv. Kříže ve Svatém Janu pod 

Skalou. Čtyři napěchované tašky odpadků a stovky 

náletových dřevin neměly šanci odolat náctileté převaze 

brigádníků. Byla to radostná práce pro všechny, ale ještě 

větší radost nastala, když nám skautky (také brigádnice) 

Adélka s Eliškou donesly čerstvé pizzy na posilněnou. 

Děkujeme brigádníkům i všem ostatním, kteří se ve svém 

okolí snaží o podobné aktivity! 
Michal Šedivý 

 

 
„…v té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a v noci se střídali na hlídce u svého stáda. 

Najednou u nich stále anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila…“ 

Lukášovo evangelium 2, 8 


Už je to rok. S malými přestávkami rok, co se nemůžeme normálně potkávat. 

S rodinou, přáteli, na mši v kostele. „Přišli“ jsme již o Velikonoce (psáno 7. 3. 2021, 

kdy ještě není jisté, zda přijdeme i o ty letošní), o Vánoce… Bez půlnoční mše si je 

neumíme představit. Opatření jsou ale neúprosná. Pod střechou kostela se ve větším 



 
 



počtu scházet nesmíme ani v rouškách. Ale když to nejde pod střechou? Kde je vůle, 

tam je cesta. A tak starosta Martin a lid kostelní poprosil duchovního správce Petra, zda 

by přistoupil na mši pod širým nebem, statkář Matěj zapůjčil stany, ministrant Alois 

osvětlení, sestřičky z fary i další tetínští pomohli stěhovat židle a vybavení. A tak 

proběhla tradiční půlnoční netradičně pod hvězdami. 

Počasí nám přálo, i vítr se utišil (pro jednou jsme byli rádi, že na Vánoce 

nesněží). Hvězdy přátelsky pomrkávaly na zvláštní sešlost – jednotlivci i rodinné 

„hloučky“ s usínajícími dětmi dodržovali povinné rozestupy ve světlech pouličních 

lamp a hvězd obráceni k osvětlenému obětnímu stolu pod stanem, kde stáli páter Petr a 

ministranti.  Slova z Knihy knih plynula, v evangeliu podle Lukáše zaznělo: „…v té 

krajině nocovali pod širým nebem pastýři…“  Chápete? Pod širým nebem… Jako by se 

Sláva Páně kolem nás rozzářila. Poprvé jsem o této kouzelné noci vnímala souznění 

s pastýři, kteří v chladné noci šli za velkou září, aby se potkali s právě narozeným 

Ježíšem. A najednou nebyla tato mše z nouze ctnost, ale nejkrásnější vánoční 

bohoslužba, jakou jsem kdy prožila. 

Na začátku jsem 

psala: přišli jsme o svát-

ky… Ale přišli jsme o ně 

skutečně? Nejen Vánoce 

byly krásné, protože jsme 

se ještě více spojili, aby se 

půlnoční mohla konat. 

O Velikonocích 2020 

jsme zase v počátcích 

pandemie zažili tak krásný 

klidný čas uprostřed 

rodiny, kdy jsme si byli 

tak blízko, jako už dlouho 

ne. Domácí bohoslužba, skutečná domácí církev. Bůh dopustí, ale neopustí. Sláva Páně 

nás i tak ozáří, když se díváme.                                        -iva- 



 
 




Dopis od Dominika - listopad 2020: 

Milí přátelé, 

zdraví Vás Dominik. Mám se dobře. Dostal jsem dopis a 

pohled k narozeninám. Děkuju, že jste si vzpomněli na 

moje narozeniny. Taky děkuju za krásná přání. U nás v 

Dharma Jyothi Centre mi dopis přeložili. Dozvěděl jsem 

se, že jste v pořádku. 

Máme teď distanční výuku. Udělal jsem 2 zkoušky. Píšu 

v jazycích: angličtina, kannada (jazyk jižní Indie) a 

opisuji si poznámky v hindštině. Každý den se učím, píšu 

a čtu. 

Hrajeme s kamarády Lagori (hra s míčem), Ludo (podobné Člověče, nezlob se!), kriket 

a volejbal. Vůbec nevíme, kdy půjdeme znovu do školy. 

14. července jsme mší svatou oslavili svátek sv. Kamila, který je naším patronem. Byl 

to den plný her. Já jsem běžel v závodě na 100 metrů a také jsem tancoval. 

Máme obavy z Covid-19, nosíme roušky a chodíme ven. Musíme být opatrní. 

Dostal jsem od Vás k Vánocům hezké oblečení a ještě jeden dárek. Moc za ně děkuju. 

Tady bych dopis ukončil. 

Váš milující 

Dominic Sujith 

 

Dopis Dominikovi - únor 2021: 

Milý Dominiku, 

moc Tě zdravíme a máme opravdu radost z Tvých dopisů. 

Je milé slyšet, zvlášť v této době, že jsi v pořádku a jde Ti to ve škole. Těší nás, že jsi 

dopis od nás dostal, protože pošta je u nás také zahlcená. Děkujeme za přání 

k Vánocům a k Novému roku. Také přejeme požehnaný nový rok 2021! 

Myslíme na Tebe, Dominiku. Jak se má Tvůj kamarád Sujal? 

Nejkrásnější svátky roku, Vánoce, jsme oslavili v naší farnosti a se svými blízkými. 

V kostele stavíme krásný betlém. Lidé s dětmi chodí pro Betlémské světlo se svíčkami 

v lucernách. Měli jste u vás také Betlémské světlo, Dominiku? 

Děti mají ve školách také online výuku a nevíme, kdy se školy znovu otevřou. 

Letos v únoru napadlo dost sněhu, mrzlo a děti měly radost. Mohly sáňkovat, jezdit na 

bobech, lyžovat a bruslit. Všechno bylo pokryto krásnou bílou peřinou, jako v pohádce. 

Sníh byl dokonce i v našem hlavním městě Praze. 

Brzy budou Velikonoce – naše největší křesťanské svátky. Připravujeme se a těšíme se 

na ně. 

A v březnu je také jeden důležitý svátek, Tvoje narozeniny. 

Dominiku, přejeme Ti všechno nejlepší k narozeninám, zdraví, lásku a radost! 

Ať Tě Pán opatruje a chrání! 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 

Šárka, otec Petr Bouška 



 
 





Je tomu teprve pár dní, co na zahrádce komunitního 

centra rozkvetly první sněženky, dnes za okny dokonce ještě 

poletovaly sněhové vločky… A přesto je již čas pozvat vás a vaše 

děti na některé letošní prázdninové akce – a proto bude tento 

článek už maloučko vonět letním vánkem a cvrlikat zpěvem 

ptáků ve větvích… 

Pro děti a mládež 

Prázdninový program Komunitního centra sv. Ludmily se rodí postupně, nicméně 

dvě aktivity již jsou pevně domluvené a přihlašování na ně spuštěné. A proto bych na 

ně tímto ráda pozvala i vás a vaše děti. 

První z nich je letní intenzivní kurz angličtiny pro mládežníky ve věku 15 – 20 

let od 23. do 27. srpna 2021. Cílem tohoto kurzu je pomoct účastníkům před začátkem 

nového školního roku oprášit a vyladit své cizojazyčné dovednosti. Lektoři pod 

vedením Leonky Kopačkové připravují pestrou, lahodnou směs intenzivní výuky a 

„odlehčených“ konverzačních odpolední s rodilými mluvčími. Tento kurz je 

spolufinancován Evropskou unií, a proto je výuka pro účastníky zajišťována zdarma.  

Druhý program – Tetínský příměšťák – je určen dětem ve věku od 6 do 11 let a 

proběhne také od 23. do 27. srpna 2021. Tento poslední prázdninový týden bychom 

s dětmi rádi strávili hlavně venku, v lesích a na loukách v okolí Tetína. Kromě spousty 

her máme v plánu společně vyrobit novou „stopovací stezku“ v okolí Tetína. A čas si 

najdeme i na tvoření, čeká nás např. vyrábění z keramické hlíny…  

Ve fázi příprav je ještě jeden příměstský tábor, který bychom rádi ladili jako 

„křesťanský“. V rámci tohoto týdne bychom chtěli dát dětem příležitost setkat se 

s dalšími dětmi z křesťanských rodin, a to napříč různými denominacemi. Rádi bychom 

děti povzbudili v jejich životech víry a také spolu s nimi více „zabydleli“ tetínské 

komunitní centrum různými výrobky apod. Tento tábor by se měl uskutečnit od 26. do 

30. července, avšak blíže vás o něm budu informovat až v příštím čísle zpravodaje.  

Dění v době online 

Abychom však nemluvili 

pouze o vzdálené budoucnosti, ráda 

bych vás pozvala i k našim 

současným programům. Od ledna 

z Tetína např. vysíláme cyklus Tetín 

a jeho lidé, v jehož rámci 

představujeme různé zajímavé 

Tetíňáky – a jejich prostřednictvím 

či skrze jejich životní osudy se 

dovídáme mnohé i o historii a 

současnosti Tetína. Vždy třetí středu 

v měsíci premiérově vysíláme nový 

medailonek a zároveň probíhá i beseda s dotyčným hostem (v současnosti online). 



 
 



Medailonky prvních dvou Tetíňáků – Lidmily Brejchové a Karla Humla – jsou stále 

k vidění na youtube kanálu KC Ludmila. 

V sekci ohlédnutí na webu www.kc-ludmila.cz si můžete prohlédnout též 

fotografie z jarní hry, kterou měly v postním předvelikonočním období možnost hrát 

děti i rodiče. Slavnostní zakončení hry by mělo proběhnout na konci března, nicméně 

s ohledem na epidemické okolnosti 

vymýšlíme ještě dodatečný termín, kdy si pro 

odměnu budou moct přijet i netetínské děti, 

které se hry zúčastnily. 

Zaměřeno na zahrádky 

S přicházejícím jarem se naše 

pozornost obrací též k zahrádkám – a to 

jednak při přípravě online besed, které 

chystáme se zahradníkem Františkem 

Polesným, a jednak prakticky při péči o 

malou zahrádku komunitního centra. Naším 

přáním je vybudovat před komunitním 

centrem příjemný prostor pro posezení a 

odpočinek, a to včetně zákoutí pro hraní 

dětí… Projekt zahrádky vzniká v úzké 

spolupráci se Sdružením sv. Ludmily na 

Tetíně pod odborným vedením Zdeňka 

Páleníčka.  

Přidejte se :-) 

Samotnou realizaci zahrádky, podobně jako mnoho dalších aktivit v komunitních 

centru, budeme zajišťovat svépomocí formou brigád. Ráda bych tímto vřele poděkovala 

členům Sdružení sv. Ludmily na Tetíně, stejně jako dalším dobrovolníkům, kteří věnují 

svůj čas i um a investují je do stále ještě „batolícího se“ centra.  

Věřím, že Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně má potenciál stát se 

pulzujícím místem radostného setkávání, kam budou vděčně přicházet lidé zdejší i 

přespolní. Že se může stát místem, kde bude dobře všem napříč generacemi: dětem, 

mladým, dospělým i seniorům. Místem, kde bude znít a kde bude chváleno 

Hospodinovo jméno a kde snad někteří i poznají víru, jež jim dosud byla cizí. Věřím, že 

tetínské komunitní centrum má potenciál stát se radostným místem překypujícím 

životem, a to i přesto, že se své první krůčky učí v koronavirové době. Teď je však 

vskutku ještě malým batoletem, které potřebuje mnoho péče a investované energie, než 

se dokáže samo rozeběhnout... 

Pokud byste se chtěli přidat a komunitnímu centru v jeho růstu pomoci – prosím, 

neváhejte se mi ozvat na adresu reditelka@kc-ludmila.cz. Každé ochotné ruce jsou 

vřele vítány! A spektrum činností, dovedností a obdarování, které lze v komunitním 

centru uplatnit, je nesmírně pestré… Těším se (snad) na viděnou! 
Kateřina Ostatnická 

ředitelka Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně 

www.kc-ludmila.cz. facebook @kcLudmila, youtube kcLudmila 

mailto:reditelka@kc-ludmila.cz
http://www.kc-ludmila.cz/


 
 






Národní svatoludmilská pouť se uskuteční sice až 18. září, ale přípravy na ni 

začaly již dávno. Dávno znamená již od roku 2015, kdy byl založen spolek Svatá 

Ludmila 1100 let, který se svými téměř šestiletými aktivitami snažil veřejnosti 

připomenout jednu z nejvýznamnějších žen české historie. Byl to právě i spolek Svatá 

Ludmila 1100 let, díky jehož aktivitě daly státní a církevní instituce, jako je vláda, 

kraje, senát, Arcibiskupství pražské a další, projektu podporu. Jednou z hlavních snah 

spolku bylo také od těchto institucí získat i podporu, aby se na Tetíně národní pouť 

v roce 2021 vůbec uskutečnila. A to se povedlo. Kromě toho se spolku též podařilo 

zajistit podporu a oficiální vyhlášení Roku sv. Ludmily na půdě Senátu PČR. Tyto 

výsledky zabraly několik let snahy, a spolek tak jednu ze svých úloh splnil. Obec Tetín 

také svou úlohu z velké části splnila, a velkou část se ještě chystá realizovat. Jde 

například o rekonstrukci historického jádra obce, infrastruktury či marketingovou 

aktivitu. Nyní je však nutné se připravit na národní pouť jako takovou.  

V posledních třech letech byla hlavním organizátorem obec Tetín. 

Svatoludmilské poutě rozpohybovala a rozšířila o bohatší kulturní program či trhy ve 

spolupráci se spolkem Svatá Ludmila 1100 let, Sdružením svaté Ludmily, farností 

Beroun a Velkostatkem Tetín. Letošní národní pouť však bude mít organizátorů více a 

ani jeden není hlavní. Na podzim 2020 proto vznikla organizační skupina nazvaná 

organizační výbor národní svatoludmilské pouti. Organizační výbor se skládá celkem 

ze šesti subjektů: Obec Tetín, Arcibiskupství pražské, spolek Svatá Ludmila 1100 let, 

Římskokatolická farnost Beroun, Velkostatek Tetín a Sdružení svaté Ludmily na 

Tetíně. Za koordinátorku poutě si subjekty vybraly paní Ing. Simonu Boldi. Každý 

z členů výboru má na starost určitou část příprav. Velkostatek má na starost technickou 

přípravu louky u fotbalového hřiště, kde by měla proběhnout poutní mše a večer 

koncerty. Arcibiskupství pražské připravuje hlavní program pouti, tedy poutní mši a 

příjezd lebky svaté Ludmily, a s tím spojené doprovodné akce a oficiality. Spolek Svatá 

Ludmila 1100 let aktuálně řeší marketingovou stránku, obec Tetín svůj kulturní 

doprovodný program, dopravu a bezpečnost, Tetínské trhy a další. Farnost Beroun 

spolu s Arcibiskupstvím dělá přípravy na církevní stránku pouti a SSL připravuje svůj 

doprovodný kulturní program.  

Věci jsou sice ještě v přípravách, ale každý subjekt organizačního výboru dělá 

vše pro to, aby byla akce úspěšná. A pokud nám to situace s čínskou chřipkou dovolí, 

tak to bude jistě na Tetíně akce století.  
Vojtěch Hrdlička 


Možná jste si všimli, že na kostele sv. Ludmily se objevilo lešení, určitě jste tedy 

uhodli, že kostel je aktuálně podroben rekonstrukci. Ta úzce souvisí s letošním výročím 

1100 let od smrti kněžny Ludmily letos v září, kdy proběhne Národní pouť. Cílem je, 

aby byl kostel sv. Ludmily zkrášlen. Na několik dotazů odpověděl pan Pavel Kodras, 

který má rekonstrukci za Římskokatolickou farnost Beroun na starost.  



 
 



Lešení na kostele sv. Ludmily nasvědčuje tomu, že farnost začíná kostel 

opravovat. Můžete nám upřesnit, co se opravuje a kdy to bude hotovo? 

Na dnešním kontrolním dni (15. 3. 

2021) se rozhodlo, že se bude opravovat 

v letošním roce obvodový plášť. 

Budete na národní pouť v září 

připraveni? 

Na tuto otázku nelze odpovědět jinak, 

než že se budeme snažit, aby práce byly 

včas ukončeny. 

Slyšeli jsme, že se má kostel 

opravovat i zevnitř, v čem 

rekonstrukce spočívají? 

Drobné zednické opravy a výmalba.  

Bude se opravovat i kostel sv. 

Kateřiny? 

Ano, je plánována oprava obvodového 

pláště, ale zatím není dostatek 

finančních prostředků.  

Obec Tetín v dubnu zahájí úpravu 

povrchů části návsi, která má být 

hotova v červenci, budete s kostely do té doby hotovi? 

Snad ano.                                                               Pavel Kodras, vikariátní technik Beroun 

ptal se: Vojtěch Hrdlička 




Milí přátelé, jako většinu občanů České republiky a obyvatelů Tetína covid-19 

nás donutil změnit mnoho z našich plánů!  

Příkladem je plánovaný cyklus „Smíření“, který nakonec společně s Komunitním 

centrem sv. Ludmily realizujeme on-line. Začal v listopadu setkáním 

s radiotelegrafistou a letcem RAF ve II. světové válce Tomášem Lomem, pokračoval 

v prosinci dalším setkáním s paní Miluškou Havlůjovou, pronásledovanou a uvězněnou 

ve Svatém Janě pod Skalou komunistickým režimem v padesátých letech. Chystáme 

posezení s badatelem Janem Procházkou s názvem „Znáte český Mauthausen?“. 

Povídat si budeme o nedalekém Trestaneckém lomu a politických vězních, kteří zde 

pracovali. 

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně plánuje v letošním roce zachovat podobu 

průvodcovské služby stejnou jako vloni, kdy jsme v letních měsících prováděli denně 

kromě pondělí a úterý. Ale i v tyto dny bylo možné se domluvit na prohlídce. 

Návštěvníci přijížděli často cíleně nejenom ze vzdálených koutů naší republiky, ale i 

z ciziny. Namátkou jmenuji Bulharsko, Argentinu, Guatemalu, Kazachstán, Polsko, 

Černou Horu, Vatikán.  Vždy máme velkou radost, že návštěvníci odjíždějí, dá se říct, 



 
 



s nadšením, kolik se toho v naší vesnici dozvěděli z české historie. Samozřejmě chválí i 

úpravu a údržbu Tetína a krásnou přírodu. A my jsme rádi, že jim toto vše můžeme 

přiblížit. 

S Komunitním centrem sv. Ludmily aktuálně spolupracujeme zejména na 

přípravě cyklu „Tetín a jeho lidé“, a pokud nám to pandemie dovolí, plánujeme 

v květnu tradiční pouť ke sv. Janu Nepomuckému, a 28. 5. 2021, pokud to situace 

dovolí, se připojíme k celonárodní Noci kostelů.  Od května do září 2021 hostíme 

v kostele sv. Jana Nepomuckého výstavu o sv. Ludmile. 

Především se ale zapojujeme do příprav roku sv. Ludmily, které vrcholí 

celonárodní svatoludmilskou poutí na Tetín v sobotu 18. 9. 2021. Je nám ctí, že 

můžeme být jedním z jejích šesti hlavních pořadatelů. Ve dnech hlavní pouti 17. - 19. 

9. 2021 budeme ku pomoci při organizaci duchovních slavností a plánujeme různé 

doprovodné akce, divadlo pro děti a pro dospělé, přednášky, koncert souboru 

Hradišťan, Vymetání půdy… Tak doufejme, že do té doby budou všechny patálie 

s covidem-19 už nadobro za námi! 
Anne-Marie Páleníčková 

členka Sdružení sv. Ludmily na Tetíně 


Bratři a sestry, 

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak 

jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a 

příslušnosti k církvi dobrovolná. 

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo 

byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních 

matrik.  

Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi 

několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 

publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České 

republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % 

obyvatelstva. 
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, 

abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, 

a pod tím napsali buď Římskokatolická církev, nebo Řeckokatolická církev podle 

toho, které církve jste členem.  

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se 

ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným 

partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání 

víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní 

úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet 

věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčící 

polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme. 

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je 

zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská 



 
 



stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či 

méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní 

distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím 

o vlastní svatost o její lepší kredit.  

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi,  

i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).  

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, 

že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.  

Ze srdce vám žehnají 

biskupové Čech, Moravy a Slezska 


Je to jakási podivná souhra náhod, že na letošní rok vycházejí výročí často velmi 

pohnutých či zcela tragických událostí. Jedna z nich se týká přímo Berouna. Před šesti 

sty lety se 1. dubna v našem městě odehrál nerovný boj, který se zapsal do českých 

dějin jako „krvavý apríl“. Děkan Josef Antonín Seydl o tom píše ve své Kronice 

královského města Berouna: „Žižka s tábory a pražany Beroun 1421 dne 1. dubna 

oblehna, ztekl a dobyl, i klášter minoritů zde spálil a z kořen vyvrátil.“ (J. A. Seydl se 

domníval, že to byl klášter minoritů, ve skutečnosti se jednalo o dominikány.) 

„V Berouně byla tehdáž, když Žižka přitáhl sem, k obraně města (...) veliká osádka 

žoldnéřů, kteréž tady císař Zikmund ze svého vojska pozůstavil.“ Berounští stále 

zůstávali věrni králi, také odmítali čtyři artikuly pražské a drželi se stále své svaté 

katolické církve. „Nyní měl i na Berounské takový los, jak o tolika městech a sídlech 

psáno, padnouti. Neboť že sobě Berounští, až dosud husitstvím nenakaženi, 

v dotčených čtyřech artikulích zalibovati nechtěli, toť jest nemálo hnětlo a zlobilo 



 
 



Žižku. Pročež umínil nyní jich dle způsobu svého misionářství mečem a ohněm na tuto 

víru obrátiti.“ 

Co všechno se toho nešťastného 1. dubna stalo? Žižka odtáhl s pražany 

k Berounu už 26. března a byl značně podrážděný, protože předtím táborský kazatel 

Antoch vystoupil proti pražanům a vyzval tábority, aby se vrátili do Tábora, a oni 

skutečně odešli. (Této události se dostalo názvu Antochova vzpoura.) Město pár dní 

obléhali, potom zaútočili na hradby zřejmě někde u Pražské brány. Boj netrval dlouho a 

následovalo krveprolití, které zaznamenaly dobové kroniky jako nevídané. Kdo nebyl 

zabit na místě, přišel o život zanedlouho, protože dobyvatelé nikoho neušetřili a 

nikomu nedali šanci, ani těm, kdo slibovali přestoupit na „novou víru“ a přijmout 

kalich. Statečný hejtman rytíř Jan Koblih s několika dalšími se bránili na kostelní 

zvonici, ale byli přemoženi. Jan Koblih byl shozen z věže na rynk a na zemi dobit 

cepníky.     

Berounský farář Jaroslav a několik desítek dalších duchovních, mnichů z kláštera, 

kněží a kaplanů i měšťanů, kteří uprchli z Prahy a domnívali se, že v Berouně najdou 

bezpečí, bylo upáleno v chalupě u Pražské brány. Mezi nimi byl i rytíř Bohuslav 

Doupovec a univerzitní mistři Vavřinec z Nymburka, Brikcí z Budy a Šimon z Rokycan. 

Děkan Seydl sice uvádí jiné mistry Pražského vysokého učení, ale asi je o tom 

přesvědčen nějakým tradovaným omylem. „Těch všech výš dotčených rytířů, panošů, 

konšelů a jiných i obecních lidí chopili se táboři a pražané a s Jaroslavem knězem 

svázaným Dolejší branou na předměstí svázané ven vyvedli a zde do jedné velké jizby 

v pusté lázni obecné u samého mostu proti obecnímu mlýnu N. 1 zamkli a zapálivše tak 

za živa upálili. A těchto statných (statečných, pozn. lf) mužů duše s plápolem odebraly se 

do nebes. Na tomto místě tu stojí nyní domek N. 11. A na tomto by příslušelo následující 

nápis dáti: Kde by na posvátném popeli kříž neb Boží muka slušely, tady nyní krčma 

stojí a v ní se denně psota rojí.“ Pokud číslování domů stále souhlasí, tak by se ta neblahá 

událost stala na místě dnešní restaurace Na Venediku.  

Nedaleký dominikánský klášter Žižkovi stoupenci vyloupili, vypálili a pobořili. 

Nikdy už nebyl obnoven a nám ho dnes připomíná už jen pouhý název ulice Na 

Klášteře. Děkan Seydl celou událost komentuje slovy: „Jan Žižka v střevách vlasti 

brodě vše lidství zášti sobě plodě.“ Podle jeho kroniky Žižka s tábory a pražany 

v Berouně ještě nějaký čas v dubnu pobyl, až se Berounští ke kalichu obrátili a císaře 

Zikmunda se odřekli. Pražané pak před 14. dubnem odtáhli k Staré Boleslavi a tam 

dobyli tvrz Toušín, Žižka s tábory se před slavností sv. Jiří navrátil do Hradiště 

táborského (tj. do města Tábor). „Husitství násilně uvedené tu trvalo 1421 – 1524.“ 

A po r. 1524 až do r. 1623 tu „přešlo poznenáhla v lutriánství.“ 
L. Fričová 

* 



 Společný úmysl apoštolátu modliteb na duben: 

 „Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom 

byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.“ 



 
 



 



 
 



 

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

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

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 

 

 

 

 

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. 

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků. 

Vydává Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24, pro vnitřní potřebu. 

V elektronické podobě na stránkách farnosti: www.farnostberoun.cz/zpravodaj 

Příspěvek dobrovolný, č. ú. farnosti Beroun: 361 038 389 / 0800 
 


