
 

 



 




Na počátku postní doby slyšíme: Jsi prach a popel. 

Po skončení postní doby slavíme Velikou noc vítězného překonání smrti a 

strachu ze smrti, kdy se můžeme ptát: „Smrti, kde je tvé vítězství?“ 

Písmo nám říká: Strachem ze smrti jste byli drženi v otroctví. Jsme však povoláni 

k svobodě, také k svobodě od strachu. Úkol doby postní je vnitřní proměna, je to 

příležitost k osvobození, ke znovustvoření.  

Obrazné líčení stvoření člověka v Bibli nám říká, že 

člověk je velký paradox; je vzat z nicoty, z prachu země – a 

je oživen Božím Duchem. Prach a popel jsou symbolem 

nicoty. Je to látka, která nepodrží žádný tvar, je hned 

rozváta větrem, k ničemu se už nehodí. Jen Bůh může tvořit 

z nicoty. Jen on může dát něčemu tak nicotnému formu, 

tvar, tvář a smysl: svého Ducha. Tak se člověk, zranitelný a 

pomíjející, stává mocí Božího ducha obrazem a výrazem 

Boží svobody a tvořivosti. 

Když člověk zneužije dar svobody, když se před 

vanutím Božího Ducha uzavře do skořápky svého sobectví – 

a této uzavřenosti říkáme hřích – upadá zas do nicoty. 

V knize žalmů čteme: Odejmeš-li jim ducha, navracejí se do svého prachu. Avšak 

žalmista vzápětí mluví o pokání, o obrácení jako o znovustvoření: navracíš jim Ducha a 

jsou stvořeni. 

Právě o tento obrat od nicoty, od hříchu uzavřenosti jakožto duchovní smrti, 

obrácení jakožto vzkříšení, jakožto procitnutí k plnému a svobodnému životu je smyslem 

postní doby. Postem se připravujeme na vstup do velikonočního dramatu vítězství nad 

smrtí, nad vinou a strachem. Je třeba vzkřísit naši víru, naši lásku, naši naději. 

Nezesměšňujme tuto postní Boží výzvu tím, že z ní uděláme odřeknutí si 

čokolády a nadměrného utrácení. Odříkání v materiálních věcech a skromný životní 

styl nám příští roky přinesou dostatečně samy. My se máme učit náročnější askezi: 

svobodě od strachu, svobodě od zhýčkanosti a zbabělosti, svobodě od sobectví. 

Velikonoce, na něž se připravujeme dobou postní, nám připomínají: Žádný 

kámen není tak velký, aby jednoho rána nemohl být odvalen. 
(Z promluvy T. Halíka vybral P. Blecha) 
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 Modlitební společenství 

Setkání se koná ve čtvrtek: 

o   7. 4. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 21. 4. - večerní teologický klub v Berouně na faře od 20 hod. na téma: 

             Válka a úsilí o mír (vztah k válečným uprchlíkům) 

o 28. 4. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 

Přímluvné modlitby můžete vložit do krabiček v kostelích nebo na web farnosti. 

Děkujeme, modlíme se za vás! Všichni jste srdečně zváni! 

„Ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal.“ (Řím 4,18)                            tým MS 

modlitba s Biblí - Libuše Lukášová tel. 724 352 366, Jan Marek tel. 732 541 409, 

teologický klub - Martin Šulc tel. 724 836 618, adorace Beroun - Jan Franta tel. 

605 983 228, adorace Tetín - Jana Civínová tel. 721 120 926 

 První pátek v měsíci – 1. dubna 

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

u sv. Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

 Postní duchovní obnova – 2. dubna 

Postní rekolekce pod vedením P. Aleše Opatrného proběhne v sobotu 2. 4. od 9.00 

v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně. Na programu budou dvě přednášky 

(v 9.00 a v 10.30) a mše sv. ve 12.00. 

 Úklid kostela sv. Jakuba – 4. dubna 

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

farníky o pomoc s úklidem v pondělí 4. 4. 

 Křížové cesty 

se v postní době konají: 

 v Berouně v pátek od 17.30; na Velký pátek v 15.00 

 na Květnou neděli křížová cesta v přírodě od 15.00 

(sraz v Berouně u kapličky na Studánce) 

 v Počaplech v neděli od 7.20; na Velký pátek od 15.00 

 v Loděnici v neděli od 9.00 

 na Tetíně v neděli od 10.45 

 Rozšířená možnost přijetí svátosti smíření před Velikonocemi 

Kromě obvyklé půlhodinky před každou mší sv. a postní duchovní obnovy na Tetíně 

bude možno přijmout svátost smíření na faře v Berouně v pondělí 11 4. od 17.30 do 19.30 h 

 Velký pátek 

Křížové cesty se na Velký pátek konají:  Beroun – 15.00; Králův Dvůr – 15.00. 

Připomínáme, že Velký pátek je dnem přísného postu (půst od masa zavazuje 

katolické křesťany od 14 let, půst újmy od 18 do 60 let). 

 Modlitba růžence 

se od Velikonoc bude konat opět vždy v pátek před večerní mší sv. v Berouně od 

17.25 do 17.45 hod. a vede ji M. Žáčková. Úmysl modlitby - za kněze, farnost, 

Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně a město Beroun. 

tel:+420724836618


 



 Pomoc Ukrajině:   
KC sv. Ludmily pomáhá lidem z válečné zóny. Aktuálně je zde ubytováno 11 lidí. 

Transparentní účet ŘKF Beroun určený výhradně na tuto pomoc: 6001172389/0800. 

 Přehled velikonočních bohoslužeb v berounské farnosti: 

2022 

Zelený 

čtvrtek 

Velký 

pátek 

Velikonoční 

vigilie 

Zmrtvých- 

vstání Páně 

Velikonoční 

pondělí 

čtvrtek 14.4. pátek 15.4. sobota 16.4. neděle 17.4. pondělí 18.4. 

Beroun 18.00 18.00 20.00 10.00 10.00 

Králův Dvůr 18.00 18.00 20.00 8.00 - 

Svatý Jan 18.00 18.00 - 8.00 - 

Loděnice - 17.00 - 9.30 9.30 

Vráž - - - - 11.00 

Tetín - - - 11.15 - 

Chyňava - - - 11.15 - 

Nižbor - - - 16.30 - 

 Sbírka na podporu Celostátního setkání mládeže a Světových dnů mládeže 

vynesla: 5.737,- Kč v Berouně, 2.569,- Kč na Tetíně, 2.100,- Kč v Loděnici, 1.836,- 

Kč v Počaplech, 1.100,- Kč ve Svatém Janu, 600,- Kč na Chyňavě, 400,- Kč 

v Nižboru, 300,- Kč na Vráži a 200,- Kč v Hýskově. 



 



 Sbírka na Svatou zemi 

se koná na Velký pátek 15. dubna. 

 Žehnání pokrmů – slavnost Zmrtvýchvstání Páně (17.4.) 

V den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se při dopoledních bohoslužbách budou 

tradičně žehnat pokrmy, které pak umocní sváteční atmosféru kolem velikonočního 

stolu v našich rodinách. 

 Agapé na faře v Berouně – slavnost Zmrtvýchvstání Páně (17.4.) 

V den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se po dopolední bohoslužbě setkáme na faře 

v Berouně k malému agapé. K příjemnějšímu posezení můžete přinést něco dobrého 

ke společnému občerstvení. 

 Sobotní bohoslužby ve Stradonicích – od 23. dubna 

Od soboty 23. 4. budou sobotní mše svaté v 16.30 slouženy namísto Nižboru ve 

Stradonicích z důvodu opravy silnice. 

 Pravidelné akce v Počaplech 

o První neděli v měsíci se po mši sv. koná na počápelské faře setkání nad 

nedělními biblickými texty pod vedením jáhna Jiřího Cikánka. 

o Každou poslední neděli v měsíci následuje po mši sv. posezení při čaji a kávě. 

o Před čtvrteční mší svatou se koná od 17.30 modlitba růžence. 
 




Kvůli nedostatku oficiálně přihlášených účastníků se prozatímně taneční s paní 

Chvátalovou přesouvá na jiný termín. Prosíme tedy vás, co jste již chtěli v dubnu přijít, 

ozvěte se přímo nám (Ivana 602 945 017, ivasku@razdva.cz; Alois 602 817 195 

vasku@omadeg.cz).                                                                                     manželé Vašků 


Od března podporujeme v rámci programu Adopce na dálku novou dívku, 

devítiletou Vialletu Lavets (namísto dosud sponzorované Marie, která již v programu 

nepokračuje). Vialleta sama o sobě píše: 

„Jsem jedna z nejmenších ve třídě, a proto sedím v první lavici. Je to výhoda i 

nevýhoda, protože na jednu stranu dobře vidím na učitelku, ale pozor – i ona vidí na 

mě! Jedním z mých koníčků je kreslení a občas mám pokušení 

začít něco kreslit přímo na hodině, ale kvůli tomu, že sedím 

v první lavici, musím počkat na přestávku. 

Mám moc ráda zvířátka. Doma máme zatím jen 

dvouletého kocoura Tigrana, ale snažím se přesvědčit rodiče, 

aby nám pořídili ještě křečka. 

Žiju s rodiči a sestrami ve městě Lepel. Máme svoji 

zahrádku, kde pěstujeme zeleninu a chováme slepice. Naše 

slepice mám ráda a občas mě táta pověří je nakrmit. Oba 

naši rodiče tvrdě pracují – táta zachraňuje lidi a máma 

pracuje jako vychovatelka ve školce. 



 



S maminkou spolu vaříme pro naši velkou a svornou rodinu. Snažíme se spolu 

trávit co nejvíc času: večeříme společně a každou neděli chodíme do kostela.“ 

Minimální roční podpora pro Vialletu je 6.900,- Kč, jak tomu bylo u Marie. 

 

 

 

 

 


Jako učitel výtvarné výchovy na Střední pedagogické škole v Berouně se celé roky 

snažím zpestřit výuku studentkám a studentům, a to tak, aby nemuseli celé hodiny sedět 

v lavicích. V pátek 11. 3. jsem se tedy domluvil s panem farářem Bouškou a zavedl 

skupinku studentek s jedním studentem do prostoru kostela. Všem jsem vysvětlil, kam 

smějí vstupovat a kam už ne. Popsal jsem jim celý interiér kostela z hlediska stavebního 

a posléze ikonografického. Následovala hlavní část naší návštěvy. Studentky se tiše 

posadily do lavic, zavřely oči a snažily se 

ztišit mysl. Poté vstaly, odebraly se 

k náhrobním kamenům v podlaze a 

prováděly zde ve dvojicích výtvarnou 

techniku frotáže. Samotná technika spočívá 

v těsném přikrytí – přitisknutí tenkého 

papíru k reliéfu a třením tužky či uhle se 

zachytí různé tvary a písmo na kameni 

vytesané. Práce šla všem radostně od ruky a 

výsledek výtvarné činnosti byl brzy vidět. Po 

hodině práce jsem zamkl kostel a vydali 

jsme se směrem ke škole. Z celé výtvarné 

akce vznikne nástěnka, která bude oživením 

školní chodby.  
Mgr. Tomáš Petříček, výtvarník, SPgŠ Beroun 



 




V období postu prožíváme šest nedělí. Mají své oficiální latinské názvy. První 

postní neděle Invocavit se jmenuje podle vstupní antifony “Invocavit me et ego 

exaudiam eum”, to znamená „Bude ke mně volat a já ho vyslyším.“ Druhá postní 

neděle Reminiscere má svůj název podle další vstupní antifony “Reminiscere 

miserationum tuarum, Domine” – „Pane, rozpomeň se na své slitování, na své 

milosrdenství.“ Třetí postní neděle Oculi dostala své pojmenování také podle antifony 

“Oculi mei semper ad Dominum” – „Mé oči stále vyhlížejí Pána“. Čtvrtá postní neděle 

Laetare se jmenuje podle antifony “Laetare Jerusalem” – to znamená „Raduj se, 

Jeruzaléme“. Pátá postní neděle –  Judica – podle antifony “Iudica me Deus” – Zjednej 

mi právo, Hospodine. Šestá neděle v postním období je dominica in Palmis, 

Palmarum, nazvaná podle palmových ratolestí, které Jeruzalémští kladli na cestu před 

Kristem Pánem vjíždějícím na oslici do města Jeruzaléma. V tyto neděle (jako v celé 

postní době) převládá fialová liturgická barva, ale čtvrtá postní neděli Laetare je ve 

znamení barvy růžové. Jenomže růžová liturgická roucha by kněží oblékli pouze 

dvakrát v roce – na třetí neděli adventní a na čtvrtou neděli postní, a proto je 

v současnosti často nahrazují fialovými. Šestá postní neděle Palmarum se odehrává v 

liturgické barvě červené.  

Tyto neděle mají v českém prostředí ovšem i své názvy lidové. První postní neděli 

říkali naši předkové Černá, Fialová nebo Liščí. Černá prý podle černého oděvu žen, 

který nosily kvůli nastalému postnímu období, Fialová podle liturgické barvy. Liščí prý 

proto, že maminky (prý zejména na Berounsku) napekly preclíky, zavěsily je venku na 

stromky a dětem vyprávěly, že jim je tam nechala liška. Té první neděli se také prý 

někdy říkalo Pučálka podle pokrmu z naklíčeného opraženého hrachu. Druhé postní 

neděli říkali naši předkové Pražná, Sazometná nebo Suchá. Pražná podle jídla 

z opražených zrn obilí nebo hrachu. Sazometná prý podle toho, že se hospodyně 

věnovaly úklidu. (No ale neumím si představit, že by se tomu věnovaly zrovna v neděli, 

tak možná v následujícím nebo předchozím týdnu...) Třetí postní neděle je v českém 

lidovém prostředí pojmenována jako Kýchavná. Jsou s ní spojeny pověry – pokud třikrát 

kýchnete, budete po celý rok zdraví. Ale jinde se naopak báli, aby celý den nekýchli, 

protože kýchnutím pro ně začínal třeba i mor. Čtvrtá postní neděle má zajímavé názvy 

Růžová, Růžebná a Družebná. Původní název Růžová neboli Růžebná je zřejmě jasný 

– podle liturgické barvy. Pojmenování Družebná se zdá být nějak zkomolené od 

Růžebná. Ale prý se také scházeli v tento den přátelé, jedli koláče „družbance“ a družba 

s ženichem chodili na návštěvu do domu, kam chtěli jít na velikonoční pondělí na 

námluvy žádat o nevěstu. Pátá neděle byla Smrtná nebo Smrtelná (dobově Smrtedlná). 

Konal se v podstatě pohanský lidový rituál vynášení zimy – smrti a přinášení nového léta 

(nového líta). Morana, smrt, panák ze slámy oblečený do ženských šatů. Na Smrtnou 

neděli ji v průvodu vynesli ze vsi, aby ji buď zapálili, nebo vhodili do potoka či řeky, 

případně zapálili a pak ještě pro jistotu utopili. Protože zima byla dlouhá, někteří lidé 

(zejména staří) ji nepřežili, a když se kvůli mrazům nemohlo pohřbívat a zesnulí pár 

týdnů leželi někde v márnici doslova „na prkně“ (taková prkna s jmény nebožtíků nám 

kdysi ukazovali na bavorské straně Šumavy), tak se asi ani nemůžeme tehdejším lidem 

divit, že se zimním obdobím a smrtí chtěli nějak symbolicky skoncovat, přestože se nám 



 



to může zdát poněkud pohanské. Ale katolický kněz Jindřich Šimon Baar, kdysi velmi 

oblíbený spisovatel, tento zvyk vynášení zimy – smrti, jak ho prožívala ve svém dětství 

jeho matka v Klenčí pod Čerchovem, zobrazil ve své chodské trilogii zcela bez rozpaků a 

z jeho vyprávění je zřejmé, že měl pro lidové tradice pochopení. Šesté neděli říkali naši 

předkové tak jako my Květná nebo Palmová, ale také Beránková. Stejně jako dnes se 

žehnaly ratolesti jív.  

Vždycky jsem se domnívala, že ty české názvy postních nedělí pocházejí 

nanejvýš tak z osmnáctého století, protože i o naší lidové slovesnosti se uvádí, že 

obvykle není starší. Proto mě překvapilo, že se užívaly už o sto let dřív. A také je 

zajímavé, že byly oficiálně zapisovány do naší berounské matriky; tam jsem je 

překvapivě nalezla v r. 1622 (a nepochybně se tam vyskytují i v letech předchozích). 

Neděle Kýchavná je zapsána jako „kejchavní“: „Item Tomášovi tesaři ze Svatý 

okřtěn syn Jiřík z manželky své Mandaliny ve středu po neděli kejchavní, tj. 2. 

Marti, kmotrové Honž zámečník, Jakub jirchář, Jan z Hudlic, Apolina lazebnice, 

Barbora lžičařka ze Svatý.“ 

Čtvrtá postní neděle je v naší nejstarší matrice r. 1622 zapsána několikrát jako 

„družební“: „V neděli družební pokřtěny dítky, a to 6. Marti. Šimonovi Škampovi 

okřtěn syn Matěj z manželky své Mariany. Kmotrové pan Tobiáš Vrchlabský, 

Adam Jelínek, paní Marta Trávníčková, sousedé m. B.“ Jiné dítko bylo pokřtěno ve 

středu po této neděli: „Item Jakubovi Tichýmu měštěnínu mě(sta) Berouna to jesti 

9. Marti okřtěna dcera Anna z manželky své Anny. Kmotrové Jindřich Knoflíček, 

paní Lidmila Vavřincová, paní Marta Trávníčková, a to ve středu po neděli 

družební.“ 

Pátá postní neděle je zapsána jako smrtná nebo smrtedlná: „Item Linhartovi 

Měchovi v sobotu před smrtedlnou nedělí, tj. 12. Marti okřtěna dcera Anna 

z manželky jeho Kateřiny. Kmotrové Matěj vinař, Dorota Patočková, Anna 

Šebková, sousedé ze vsi Votročnovsi.“ (Ta Votročnoves je samozřejmě Otročíněves.) 

Zdá se, že rukou samotného Matěje Víta Perlicia je zapsáno: „V pondělí po neděli 

smrtné, to jest 14. Marti, pokřtěn Jan, syn Jana podruha při městě Berouně 

z Barbory manželky jeho. Kmotr Jan Zelenka a Kateřina Mežová, vše sousedé 



 



města Berouna.“  A konečně ještě třetí zápis: „Item Nikodémovi Smažilovi sousedu 

města Berouna okřtěn syn Jiřík v neděli smrtedlnou, tj. 13. Martii (...)“ 

Hezké zbývající postní neděle a požehnané Velikonoce!                Lidmila Fričová 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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 dubnu 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 

* 

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

mobil: 724 219 745 

 

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 

* 

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

mobil: 602 465 797 

 

 

 

 

Bohoslužby: Ne Po Út St Čt Pá So 

BEROUN 10.00 19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLŮV DVŮR 8.00    18.00   

SV. JAN  8.00       

LODĚNICE 9.30       

CHYŇAVA 11.15       

TETÍN 11.15   19.30    

NIŽBOR 

(od 23. 4. Stradonice) 
      16.30 

HÝSKOV       
18.00 

(2. so) 

VRÁŽ       18.00* 

HUDLICE         
15.00** 

(1. so) 

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. 

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


