
 

 



 



Když Maria po odchodu svého syna žila u apoštola Jana, jistě ji věřící 

vyhledávali a tázali se na Ježíše, vždyť byla jediná, která mohla svědčit o třiceti letech 

jeho života. I na ni sestoupil 

Duch Svatý a naučil ji chápat 

tajemství tohoto života. Nelze 

si představit, že by k ní lidé 

nepřicházeli se svými 

starostmi a nesvěřovali se do 

její modlitby. Vždyť viděli, 

jak hluboce byla spojena se 

svým Synem; jistě jí mnozí 

říkali: „Vzpomeň si na mne 

ve své modlitbě“. A tak to 

zůstalo až dodnes.  

Modlitba růžence v 

sobě obsahuje stále se 

opakující volání po Mariině 

přímluvě; zahrnuje v sobě 

všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání a přemítání o jejím životě, 

který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno na život Kristův. 

(Romano Guardini) 
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 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek, POZOR, teologický klub výjimečně v pátek: 

o   5. 5. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 13. 5. - večerní teologický klub v Berouně na faře od 20 hod. na téma: 

     Liturgie - střed a vrchol života farnosti 

o 19. 5. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně 

     v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 26. 5. - 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! 

„Pili z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.“ (1 Kor 10,4) 

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 – 6. května 

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

u sv. Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

 Úklid kostela sv. Jakuba – 2. května 

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

o pomoc s úklidem v pondělí 2. 5. 

 Modlitba růžence 

se koná 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. 

 Vikariátní konference 

se bude konat v úterý 10. května ve Svatém Janu pod Skalou. Mše sv. bude od 9.00. 

 Svatojánská pouť na Tetíně - 21. května 

Poutní mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně bude v sobotu 21. 5. 

v 11.00 hod. Celebrovat bude P. Radim Cigánek. 

 Slavnost Nanebevstoupení Páně - 26. května 

Mše sv. budou v Berouně v 8.00 a v 18.00, v Počaplech v 18.00. 

 Sbírka na Svatou zemi 

vynesla v Berouně 10.164,- Kč. 

 Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdové podpory) 

se koná v neděli 1. května. 

 Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům 

se uskuteční v neděli 22. května. Z rozhodnutí pana arcibiskupa se tato sbírka bude 

konat formou distribuce složenek mezi účastníky bohoslužeb s možností darovat na 

tento účel finance přímo na účet arcibiskupství. 

tel:+420724836618


 



 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. 

  

Zveme všechny příznivce vůně benzínu a jednostopých strojů na žehnání motorek, 

které se koná již počtvrté na Vráži 7. 5. 2022 v 10 hodin u kostela svatého 

Bartoloměje. Protože ani požehnání nechrání před nehodou, přejeme všem dobrou cestu 

a dar moudrosti v řízení.  


Dopis od Dominika - březen 2022:  

Milí přátelé, 

píše Vám Dominic Sujith s prosbou o požehnání. 

Mám se dobře. Přeji Vám šťastné Velikonoce. 

Moje studium probíhá hladce. Dvakrát měsíčně 

máme zkoušky. Závěrečné zkoušky probíhají od 24. 

března do 4. dubna. V postní době jsme chodili ráno 

na mši a měli každý den křížovou cestu. 

Na ubytovně jsme hráli hry. Účastnil jsem se kriketu, 

fotbalu, kho-kho kabbadi (tradiční indická sportovní 

hra) a volejbalu. V lednu jsme také chodili na 

společné výlety. Náš otec nás vzal na pláž a všichni 

jsme měli zmrzlinu. Končím tento dopis s láskou. 

Váš milující Dominic Sujith 


Stejně jako v jiných kostelích se Velikonoce slavily i v Počaplech a konaly se 

zde mše každý den. V domácnostech vrcholily přípravy na nejdůležitější křesťanské 



 



svátky. Avšak ani počapelský sbor nezahálel a pečlivě nacvičoval na toto období. Naše 

sbormistryně a varhanice Pavla nám připravila krásné písně s velikonoční tematikou. 

Na Zelený čtvrtek to začalo. Před šestou hodinou večer se sbor sešel v kostele, kde se 

všichni přede mší rozezpívali. Byla jsem nadšená, že jsem mohla hrát při mši na housle, 

jelikož v Počaplech hrají nástroje tradičně o svátcích a slavnostech. Na Velký pátek to 

měli zpěváci 

ještě těžší, 

protože zvony 

odletěly do 

Říma a s nimi i 

varhany, přesto 

naprosto úžasně 

vyšvihli pašije! 

 Sobotní mše 

byla pěkně 

dlouhá, ale i tak 

se jí účastnilo 

mnoho dětí. 

Zpěv byl 

náročný, zpívalo se mnoho žalmů, litanie atd. Na své si však v druhé půlce mše přišla i 

flétna, housle, trubka a varhany. Asi největší zábava pro menší děti byly zapálené 

svíčky a kapající vosk. Neděle už pro nás byla, na rozdíl od předchozích dnů, spíš 

taková pohodová, odpočinková. Věřím, že se všem náš zpěv líbil, a přispěl tak 

k prožitku a sváteční atmosféře konaných bohoslužeb. Ve sboru v Počaplech jsem hrála 

a zpívala i minulý rok, a pokud tady budeme, ráda se zapojím i příští rok. Líbilo se mi, 

že nás mezi sebe stálí členové přijali a že se všichni zapojili, jak nejvíc mohli.  

Poděkování patří těmto lidem: Pavla Salvová, Jan Salva, Anna Krzáková, Lenka 

Horová, Zdeňka Malá, Eva Hazuková, Lucie Lidmilová, Marie a Anežka Janovská, Jan 

Franta, Eliška Frantová, Rozálka Vacková, Alena Vacková, Zdeněk Vacek. 
Rozálie Vacková 




Velký příval radosti naplnil srdce mnohých věřících po rozhodnutí Sv. otce splnit 

požadavek Panny Marie vyslovený před 100 lety ve Fatimě: aby se Rusko zasvětilo 

jejímu Neposkvrněnému Srdci. Církev nyní splnila toto přání a je na nás, věřících, 

abychom se vší vážností odpověděli na výzvu Matky, abychom se modlili růženec a 

konali pobožnost prvních sobot za obrácení a spásu ubohých.  V berounské farnosti 

v kostele sv. Jakuba bude tak každou 1. sobotu  v 9 hodin na tento úmysl mše svatá. 

Připomínáme, že pobožnost prvních sobot předpokládá: 

 5x za sebou první sobotu v měsíci přistoupit ke stolu Páně po svátosti smíření 

 pomodlit se na smír za hříchy, které probodávají Mariino mateřské Srdce, 

modlitbu růžence 

 15 minut rozjímat o tajemstvích svatého růžence                                    Ivan Lebar 



 






Duchovní obnova byla předem ohlášena na 2. dubna 2022 a tentokrát její konání nic 

neohrozilo. Jak nám totiž P. Opatrný v úvodu připomněl, byla již dvakrát naplánována 

v uplynulých letech, ale kvůli protiepidemickým opatřením byla také dvakrát zrušena. Už se 

k nám prý těšil. Hned v začátku se ukázal jako člověk se smyslem pro humor, protože když 

jsme ho přivítali potleskem, odpověděl: „Děkuji za potlesk, tak to už můžu jít domů!“  

V sále Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně se sešlo asi dvacet účastníků. Na 

úvod jsme vybídnuti, abychom si dopřáli pár hodin bez běžných starostí. „Ty nám 

neutečou, čekají na nás jako věrní psi, nemusíme na ně teď myslet, můžeme je odložit a 

dát čas Pánu Bohu!“ Několika slovy se také náš přednášející právě představil – má 

„ústupový program“ na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (to znamená, že 

s vyučováním už končí). Jako kněz působí na Vyšehradě. V posledních letech tam bývá 

ročně tak čtyřicet až šedesát křtů malých dětí. Když se ptá předem rodičů, proč chtějí pro 

své dítě křest, tak dnes už naštěstí neříkají, že vlastně ani nevědí, ale že to chce babička. 

Naše první dnešní přednáška bude věnována významu křtu. Je postní doba, 

připravujeme se na Velikonoce, ale když otevřeme náš kancionál, všechny písně jsou o 

utrpení Páně. V postní liturgii je občas něco o katechumenech (tedy o křtu), ale jinak se 

texty věnují hlavně odpuštění hříchů. Dospělí, kteří jsou o Velikonocích pokřtěni, mají 

většinou pocit, že dosáhli vytouženého cíle. (On je to přece velmi krásný a slavnostní 

obřad, a na rozdíl od novorozeňat to ten dospělý opravdu prožívá a bude si pamatovat, 

co prožil a jak to na něj působilo!) Křest ale není cíl, je to start, po kterém následuje 

život ze křtu, a cíl je až za koncem našeho pozemského života... P. Opatrný dával řadu 

let na KTF UK studentům za úkol napsat krátkou reflexi na téma „Co pro mě znamená 

můj křest?“ Přečetl si potom zajímavá zamyšlení, svědectví a osobní příběhy. 

Co je křest? Křest je skoková změna, která není vidět. U dítěte vůbec není vidět, 

ale to dosud nevědomé dítě má od té chvíle přístup k Bohu. Křest není nikdy zrušen. Je 

to zásadní legitimace pro vstup do Boží blízkosti. Pokřtěný je od té chvíle Boží dítě. 

Bůh samozřejmě miluje i nepokřtěné lidi, přece je stvořil a není ve své lásce nijak 

omezen, ale křesťan je k Bohu svým křtem připojen. Křest není patent na to, že se nám 

nic zlého nemůže stát. Nemusí se nám vyhnout neštěstí, nehoda, válka, nebezpečí ani 

zlá nemoc. Křest je pouto k Bohu a ani neštěstí nás od něho nemůže odtrhnout. Křest 

není záruka, že se nám vyhne každé zlo, ale je to naděje, že se sejdeme s Bohem. Svatý 

Pavel říká: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ Nic nemůže člověka odloučit od Boží 

lásky. Křest je základem pro zdravé sebevědomí: „Já jsem ten, kdo patří Bohu.“ Křest 

je kotva jistoty, založená na Boží věrnosti. 

Dále dostáváme od P. Opatrného domácí úkol – podívat se, kdy a kde jsme byli 

pokřtěni. V rodinách by se měl slavit den křtu (slaví se obvykle spíš narozeniny). Křest 

se připomíná dětem při prvním svatém přijímání a potom mladým lidem při biřmování. 

A co má společného náš křest s Velikonocemi? Při vigilii na Bílou sobotu všichni 

obnovujeme své křestní sliby...  

Po přestávce se vracíme na druhou přednášku o vzkříšení. Jak si představit 

vzkříšení? Je to těžké. Mám si představit, jak se někdo posadí v rakvi? Nebo mám vidět 

něco jako resuscitaci na JIP? Smrt vnímáme jako zmar Božího díla. Vše padne do 



 



propasti. Všechny vztahy toho člověka, všechno, co se naučil... Že by potom byla 

nicota? Máme snad touhu po nicotě? Smrt je průchod do jiné existence. Je zde stále 

tatáž osoba, která zemřela, a Bůh ji probudí do nového života. Všichni budeme 

proměněni. Do země se klade tělo fyzické – a vstane tělo duchovní, zduchovnělé, 

produchovnělé, vzkříšené. Těžko se to představuje. Ale vzkříšený Ježíš je přece 

předobrazem vzkříšeného člověka! Vzkříšeného Ježíše jeho přátelé několikrát 

nepoznali hned, ale 

až když na ně 

promluvil, oslovil 

je jménem nebo 

s nimi třeba jedl 

rybu. Vzkříšení je 

definitivní porážka 

zla, zmaru. Co je 

Boží, to má 

budoucnost.  

My bychom 

často byli rádi, aby 

ke zlu vůbec 

nedocházelo. Kdyby neumíraly děti, kdyby Bůh zničil násilníky, kdyby se nestaly 

zločiny, kdyby nebyly války, kdyby... Ale kdo věří ve vzkříšení, má život od 

narození do smrti plus věčnost! V pozemském životě nejde stihnout všechno. Potom 

ale budeme proměněni. Když máme tady na zemi dobrý vztah s Bohem, bude jistě 

pokračovat i tam, ale nevíme, jak, co nám tam Pán připravil. P. Opatrný se ptá: „Budu 

tam taky číst knížky? Tolik bych jich ještě chtěl přečíst!“ Opět taková naše lidská 

představa. Jisté je, že tam skončí naše hříšnost a bolest. A jinak se nechme překvapit! 

Boží láska k nám je silnější než smrt. Naše víra nespočívá v tom, že to tam jednou bude 

tak a tak, jak si to my představujeme. Naše víra je vztah s Bohem, důvěra k němu. 

Po druhé přednášce je ještě čas pro dotazy a odpovědi a P. Aleš Opatrný má také 

pro nás překvapení – přivezl s sebou několik výtisků útlé knížky Co pro mě znamená 

můj křest, která vznikla ze zmíněných prací jeho studentů. Tato kniha je zdarma pod 

podmínkou – „Až ji přečtete, obohaťte i svoje blízké a věnujte knihu dál.“ Od dvanácti 

hodin následuje mše svatá v kostele sv. Ludmily.                                              L. Fričová 
 


Ten nápad dostal Jan. Prý bychom mohli vyrazit na Tetín navštívit Ukrajinky, které 

tam teď žijí v Komunitním centru, aby viděly, že má někdo zájem s nimi mluvit, že s nimi 

sympatizujeme. Obrátil se na mě, protože patříme oba ke generaci, která se dlouhá léta 

učila povinně rusky. Pro mě to byla informace sice čerstvá, ale vyhodnotila jsem ji 

okamžitě: „Jasně, jsem pro. Kolik mají s sebou dětí?“ Jan odpověděl: „Nevím, ale zjistím. 

Proč se ptáš?“ „No abych věděla, co jim přivézt a v jakém počtu. Třeba mandarinky nebo 

tak něco, přece když se jde na návštěvu, tak se něco přinese aspoň dětem!“ Jan to ocenil, to 

prý ho nenapadlo. (Ano ano, muže napadají akce, ženy pak společenské zvyklosti...) 

Během dalšího dne jsem se dověděla, že se návštěva odkládá o týden, protože v zamýšlený 

čtvrtek se v Berouně na náměstí pořádá koncert pro Ukrajinu. A také že na Tetíně jsou 



 



ubytované čtyři ženy a tři děti. (Mimochodem koncert na berounském náměstí byl 

úspěšný, prý se vybralo sto deset tisíc.) Za týden to ale s návštěvou už vyšlo. 

Vezu s sebou česko-ruský kapesní slovník, pro všechny případy. A taky jisté 

pochybnosti. (Užé mnóga ljet tamú nazád...) „A Jendo, musíme jim hned na začátku 

říct, že jsme se tu ruštinu učili povinně. (My dalžny byli! Éto bylo něobchadímo!) Musí 

jim být jasné, že ukrajinsky neumíme. Další pochybnosti – kdoví jestli budou tu ruštinu 

vůbec chtít slyšet. Je to jazyk nepřátel...“  

Pochybnosti se rozplynuly jako pára hned na začátku. Představujeme se křestními 

jmény. Oksana, Ljudmila, dvě Natálie – Lidmila a Jan. Děti jsou ještě někde venku, 

později se seznámíme ještě s malým chlapcem Jaroslavem. Ljudmila je překvapená, že 

ona a já se jmenujeme vlastně stejně, že máme společnou patronku. Já a Jenda mluvíme 

rusky a česky, ony rusky a ukrajinsky. Diví se tomu, že jsme museli povinně z ruštiny i 

maturovat, ale to bude asi tím, že jsou mladší než my. Usadili jsme se v jídelně u velkého 

stolu, Jan před sebou rozkládá několik různých map Ukrajiny, i historických, a hovor se 

točí kolem toho, odkud Ukrajinky pocházejí. Jedna je původně z Krymu, ale od doby, 

kdy ho obsadili Rusové, tam už nechtěla žít. Má tam pohřbené rodiče, své nejdražší. Teď 

bydlí v Kyjevě. Dvě jsou z Vinnici, jedna pochází z Ivanofrankovsku. Pak se hovor stočil 

na povolání. Kadeřnice, marketing piva, vlastní obchod s lahůdkami (i ikry – kaviár!), 

turismus – ubytování turistů v horské oblasti. Jan odpovídá, že tam v těch horách už 

někdy byl. Další témata jsou nejrůznější – jak je to u nich doma s vírou a s církvemi? 

Mají svou vlastní ukrajinskou pravoslavnou církev, před několika lety se odtrhla od 

ruské, která se stala velmi nacionalistickou. Na západě Ukrajiny je také řeckokatolická 

církev. Z čeho pochází název Vinnica? Nakonec se přece jen domluvíme, není to naše 

„vinice“ (nemohla jsem si vzpomenout na vinográd), ale pochází to prý od slova věnovat. 

Když ji řekneme, že Tetín je asi od slova „teta“, tedy „ťoťa“, tak je to moc rozesměje. 

Jinak je moc zajímavé, že jsem ruštinu nepotřebovala asi pětačtyřicet let (od poslední 

povinné zkoušky na VŠ), ale naskakují mi výrazy a větné konstrukce, o nichž ani 

netuším, že je tam někde v hlavě ještě mám. Nakonec se ale všichni bavíme víceméně 

ukrajinsky a česky, ruština je občas spojovací můstek. Jak se jim líbí na Tetíně? Jsou 

moc šťastné, že tu našly azyl. Je to krásné místo. Jediné, co jim vadí, je dopravní 

dostupnost o víkendech, kdy tam autobus téměř nejezdí.  

Jak hodnotí situaci na Ukrajině? „Nikdy se nevzdáme! Nesmíme to nikdy vzdát! 

Naši muži tam bojují a nikdy se nevzdají! My jsme teď sice tady, ale jak válka skončí, 

vrátíme se! Hned! Hned jak to skončí, vracím se domů! Každý den se za to modlím, 

aby to skončilo. Ale spravedlivě!“ Vyprávějí, kde všude se tam bombardovalo, odkud 

létaly rakety, před čím uprchly ve snaze zachránit především děti. Jedna z nich byla 

ještě jako studentka před lety na Majdanu. Žádné poraženectví, žádná beznaděj. Víra ve 

vítězství spravedlivé věci. A hlavně optimismus. Přijeli jsme je povzbudit, ale 

povzbudily ony nás.                                                                                            L. Fričová 


 Arcidiecézní pouť za duchovní povolání 

se uskuteční v sobotu 7. května na Svaté Hoře. Při mši sv. v 11.30 hod. přijme pan 

kardinál bohoslovce naší arcidiecéze mezi kandidáty jáhenství a kněžství. 



 

 



 



 



 


 



 


 



 



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 obvykle bohoslužba slova    ** v květnu 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 
9.00 

(1. so) 

KRÁLŮV DVŮR 8.00    18.00   

SV. JAN  8.00       

LODĚNICE 9.30       

CHYŇAVA 11.15       

TETÍN 11.15   19.30    

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 
 


