
“Za je& na hlub inu. . ! ”
Vstupujeme společně do doby postní, a tak jsem si

polo�il otázku, jak bychom se ji mohli pokusit pro�ít.
Při mém rozjímání se mi pak vybavila scéna z
evangelia, kterou z Luká�ova podání (Lk 5,1nn) jistě
v�ichni dobře známe: 

Apo�tolové byli celou noc na rybolovu, ale nic
nechytili. Ráno, v čase, kdy jsou ji� s příchodem denního
světla ryby v hloubce, a rybáři proto u� neloví, k nim
přichází Je�í� a �imonu Petrovi říká: �Zajeď na hlubinu a
spusťte sítě k lovu!� �imon Petr, zku�ený rybář, nejprve
protestuje: �Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme
nechytili�, pak ale hned dodává: �Na tvé slovo spustím
sítě.� Výsledek rybolovu byl zcela �okující, neuvěřitelný,
zázračný: sítě se trhaly a lodi plné ryb se potápěly...
Myslím, �e ka�dý z nás má ve svém �ivotě nejednu
zku�enost svých marných a neúspě�ných �rybolovů�.
Kolikrát jsme se o něco snad i upřímně sna�ili, ale bez
úspěchu! Kolik věcí, mo�ná i velmi důle�itých, jsme pak i
kvůli tomu následně vzdali s výmluvou: �Mistře, namáhali
jsme se celou noc a nic jsme nechytili.�

Postní doba, pokud si doká�eme najít čas k modlitbě a
ke zti�ení se před Bo�í tváří, nám nabízí jednu ú�asnou
mo�nost: sly�et i tam, kde jsme to snad ji� vzdali, Je�í�ovu
výzvu: �Zajeď na hlubinu..!� Zajeď na hlubinu svých
vztahů, kde se to zdá být marné, na hlubinu své práce,
která u� netě�í, na hlubinu svého �ivota, který je tak �edý,
jednotvárný a někdy snad i prázdný! Pokud k nám takové
Je�í�ovo slovo ve chvílích modlitby zazní, je důle�ité při
na�em sebevět�ím pocitu marnosti a absurdnosti této jeho
výzvy odpovědět: 

�Na tvé slovo spustím sítě.� 
Vypro�uji a nám v�em v této postní době přeji nejeden

�zázračný rybolov�! 
Po něm apo�tolové �přirazili s loďmi k zemi, v�echno

tam nechali a �li za ním.�                            
J. Pecinovský
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V Zprá v y z far n o s t i
V Popeleční středa - 1. března:  Popeleční středou vstoupíme do doby postní a doby

příprav na velikonoční svátky, je� jsou spojené s obnovou křestních slibů a s udílením
iniciačních svátostí (křest, biřmování a eucharistie) na�im katechumenům.
Bohoslu�by na Popeleční středu budou:
" Beroun:            v 17.30 hodin (v kostele sv. Jakuba)
" Sv. Jan :            v   7.40 hodin
" Hýskov:           v 16.30 hodin
" Loděnice:        v 17.30 hodin (koná se místo čtvrteční m�e sv.)
" Tetín:               v 19.00 hodin

Připomínáme, �e tento den je dnem přísného postu!
V M�e sv. pro děti pro na�e nejmen�í se bude konat v kapli Pový�ení sv. kří�e ve čtvrtek

2. března od 17.30 hodin.
V Modlitební večery: V rámci ji� pravidelných modliteb na úmysl měsíce vás zveme ke

společné modlitbě ve čtvrtek 2. března od 20.00 hodin do kaple Pový�ení sv. kří�e.
Tentokrát se chceme v modlitbách spojit a prosit za na�i farní charitu, za v�echny,
kteří v ní pracují i za v�echny, ke kterým slu�ba charity směřuje. 
V dal�ím měsíci - 6. 4. 2006 -  modlitební úmysl za katechumeny a nově pokřtěné;
připraví J. Pecinovský. V květnu se modlitba posune a� na druhý čtvrtek v měsíci -
11. 5. 2006 - modlitební úmysl za správnou výchovu dětí, za mláde� a za dobré
vztahy mezi generacemi; připraví man�elské společenství.  

V První pátek v měsíci připadá na 3. února 2005  Od 16.00 hodin je mo�né v sakristii
kaple Pový�ení sv. kří�e přistoupit ke svátosti smíření. Po m�i sv. od 17.30 hodin
následuje pobo�nost k Nejsvětěj�ímu Srdci Je�í�ovu.

V Modlitba kří�ové cesty: Po celou dobu postní bude pravidelně ve středu a v pátek
(vyjma 1. 3.) od 17.00 hodin v kapli Pový�ení sv. kří�e modlitba kří�ové cesty. M�e sv.
pak bude volně navazovat (od 17.30 hodin).
V Loděnici bude modlitba kří�ové cesty ka�dou postní neděli v 9.00 hod. přede m�í svatou.

V 1. neděle postní � přijetí katechumenů mezi čekatele křtu: V neděli 5. března při
liturgii 1. postní neděle v 9.30 hodin v kostele sv. Jakuba budou mezi čekatele křtu
přijati na�i katechumeni, kteří tak vstoupí do bezprostřední přípravy na velikonoční
přijetí iniciačních svátostí (křest, biřmování a eucharistie). Prosíme o modlitby za ně!

V Předání pokladů Církve a skrutinia: Při nedělních liturgiích dal�ích postních nedělí
svěříme na�im katechumenům poklady Církve (vyznání víry a modlitbu Páně) a
budeme společně prosit o jejich vnitřní proměnu (skrutinia).

V Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie: V leto�ním roce připadá 19. březen na
3. neděli postní, a proto se slavnost překládá na pondělí 20. března. M�e sv. ze
slavnosti sv. Josefa bude tedy v pondělí 20.3. od 17.30 hodin v kostele sv. Jakuba.

V Slavnost Zvěstování Páně - vigilie slavnosti 24. března: 25. března je slavnost Zvěstování
Páně. Poutní m�e sv. - vigilie slavnosti bude v kostele Zvěstování Páně slou�ena v pátek 24.
března od 17.30 hod. 25. březen je té� dnem modliteb za úctu k počatému �ivotu!

Zpravodaj  
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Prosíme o pomoc při úklidu kostela, který proběhne v sobotu 18. března od 14.00
hodin. Upozornění na změnu času Ze soboty 25. 3. na neděli 26. 3. se mění čas na
tzv. �letní�. Nezapomeňte si posunout hodinky o hodinu napřed!

V Nedělní m�e �za farnost�: Nedělní dopolední m�e sv. budou v Berouně slou�eny
v�dy �za farnost�!

V Biblické hodiny: Pravidelně ka�dý čtvrtek po večerní m�i od 18.30 hodin v budově
kaplanky se scházíme ke společným biblickým hodinám. V leto�ním roce se
seznamujeme s  prorokem Jeremiá�em. Kdo chce  pro�ívat  společenství nad Písmem,
je zván a vítán.

V Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 12. 3., 26. 3. atd. od  
10.30 do 11.15 hodin v přízemí fary v Berouně. 

V Setkávání maminek na mateřské dovolené. Ka�dou středu v 9 hodin se scházejí v
budově kaplanky (ve druhém patře �na půdě�) i s na�imi nejmen�ími dětmi. Zvány
jsou samozřejmě i maminky, které t.č. na mateřské nejsou, s dětmi i bez nich. Kontakt:
Gábina �torkánová tel: 604 282 879.

V Farní dovolená 2006: Pro v�echny, kdo se letos chystají na farní dovolenou! Zatím
se uva�uje o chatě v Jizerských horách, není ale je�tě domluvena na pevno. Prosíme
proto v�echny, kdo by se letos chtěli k farní dovolené připojit, aby se přihlásili (a té�
aby pomohli s organizací) paní Monice Horné, tel: 604 251 946, která prozatím vzala
hledání místa na sebe. Farní dovolená je mo�nost společného pobývání pro
v�echny, účastnit se jí mohou rodiny s dětmi i man�elé bez dětí, teenageři i senioři,
svobodní či osamělí, jednodu�e kdokoli. 

V Na stolku s tiskovinami najdete periodikum �Nedělní liturgie�, kde jsou uvedeny liturgické
texty i s výkladem nejen na neděli, ale na celý lit. týden. Jsou k volnému rozebrání.

V Sbírky: Dne 19. 2. 2006 se konala sbírka Svatopetrský haléř, při které se vybralo
4.900,- Kč. V neděli 5. 3. 2006 proběhne sbírka konaná ve prospěch Arcidiecézní charity. 

V První svaté přijímání: Po velikonocích se začnou připravovat děti k prvokomunikaci.
Rodiče dětí, které by přicházely v úvahu, nechť se spojí s kterýmkoli z kně�í.

 Z v i kar i á t u  

Duchovní obnova na Tetíně. V sobotu 1. dubna se na Tetíně od 9.30 hodin
uskuteční postní duchovní obnova, konec je plánovaný na 17.00 hod. Doprava
účastníků z Berouna bude zaji�těna auty.  Odjezd z farního dvora je v 9.00 hodin.
Vikariátní konference v Řevnicích. V úterý 21. března se v Řevnicích uskuteční
dal�í setkání kně�í na�eho vikariátu. M�e sv. začne v kostele sv. Mořice v 9.00 hod.
V�ichni, kdo se mohou modliteb za na�e farnosti účastnit, jsou vítáni.
Slavnostní bohoslu�ba na hradě Karl�tejn. V neděli 26. března od 16.00 hodin na
hradě Karl�tejn bude u příle�itosti výročí 650 let od zalo�ení místní kapituly
(27. března 1357) slou�ena slavnostní m�e sv., které bude předsedat pra�ský
arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Během této bohoslu�by bude uveden do slu�by
nového děkana karl�tejnské Kolegiátní kapituly kanovník P. Josef Pecinovský, který
byl zvolen na mimořádném zasedání kapituly dne 13. prosince.
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T  Ska u t i
T Schůzky skautského oddílu Ocelotů se konají v�dy v pátek od 16.00 do 18.00 hodin

ve skautské klubovně na faře.
T Schůzky dívčího oddílu Světlu�ek a Lasiček se konají té� v pátek od 16.15 do 18.15

hodin ve vedlej�í klubovně.      
T Ka�dou středu od 16.00 do 18.00 se ve skautské klubovně v budově kaplanky koná

schůzka nejmen�ích holčiček, které si říkají �Světýlka� a vedou je na�e rangerky,
Maru�ka Stielová a Kristýna Kodrasová. Tento oddíl sdru�uje děvčata ve věku 6 a� 8 let.
Jestli chcete vědět více o programu atd.,  mů�ete zavolat Maru�ce na číslo 606 458 114.

M  KM �
M ZÁPIS:  Katolická mateřská �kola vyhla�uje zápis na �kolní rok 2006 � 2007. Uskuteční

se v prostorách �koly Seydlovo náměstí 24, Beroun 1 ve čtvrtek 2. března a v pátek 3.
března 2006 v�dy od 14.00 do 17.00 hodin. S sebou přineste rodný list dítěte.

M Zima se pomalu blí�í ke konci a v mateřské �kole bude pokračovat přístavba dle
po�adavků EU, o které vás průbě�ně informujeme. Nově přistavěné zdivo bylo před
nástupem sněhových plískanic zazimováno a nyní nastává čas na pokračování prací.
Proto�e bude potřeba část vybavení �kolky na čas přestěhovat a ulo�it, rádi bychom
poprosili o pomoc se sháněním prázdných �banánových krabic�. Krabice, prosíme, noste
do �kolky v pracovní dny od 7 do 16 hod, nebo kdykoli po domluvě s personálem. 

M Mů�ete-li podpořit přestavbu �kolky finančně, uvádíme pro va�i informaci číslo účtu na
podporu KM�:  019 - 0361038389/0800 u České spořitelny Beroun.

#  BLE�Í TRH: Ve středu 22. března 2006 od 8,00 do 16,30 hodin pořádají maminky
z na�í farnosti a pracovníci katolické �kolky pod zá�titou Křesťanského klubu
v prostorách bývalé kaplanky na berounské faře bazárek, jeho� ve�kerý výtě�ek
bude věnován na konto �Přístavba Katolické mateřské �koly�.  Na tento ble�í trh
sbíráme ji� nyní dětské oblečení a obuv, sportovní potřeby, hračky, kní�ky a
oblečení pro nastávající maminky. Prosíme Vás v�echny, kdo byste mohli přispět
třeba jen několika věcmi, abyste své dary předali ve �kolce kdykoli v pracovních dnech
od 7,00 do 16,00 hodin, nejpozději v�ak do 21. března 2006. Děkujeme Vám předem
za v�echny příspěvky a srdečně vás zveme k levnému nákupu!

# Výroční zprávu o činnosti na�eho občanského sdru�ení Křesťanský klub Beroun
naleznete od 15. 2. do 15. 4. na www.farnost.beroun.cz, rubrika �ivot farnosti.

P Pravidelná setkání ka�dý čtvrtek od 1900 hod. v Berouně na faře v přízemí.  Zveme
v�echny mladé nejen věkem, kteří chtějí strávit večer u čaje či kávy, ale i s modlitbou a
pro�itkem blízkosti. Tu a tam společná cesta do přírody, za zábavou apod.  Tě�íme se na vás..

Zpravodaj  
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P Postní rekolekce v Nazaretě, vede P. Vladimír Málek. 17. - 19. 3. 2006. Téma: Bděte a
modlete se, abyste neupadli do poku�ení. Vá� duch je odhodlán, ale tělo je slabé (Mt 26,41).
Více informací na www.nazaret.signaly.cz. Arcidiecézní centrum mláde�e Nazaret,
Kostelní nám. 16, Praha 4 - Kunratice, Víkendovka pro 12 - 16 leté v ADCM Nazaret 24. -
26. 3. 2006 na téma "Milosrdenství chci..." Pokud jsi také za�il, jak hrozný je hřích, pojď si s
námi povídat o lítosti, pokání a odpu�tění, o svaté zpovědi... Krom předná�ky biskupa Karla
Herbsta nás čekají hry, modlitba... Více na www.nazaret.signaly.cz, Arcidiecézní centrum
mláde�e Nazaret, Kostelní nám. 16, Praha 4 - Kunratice, 

j  Diář Man � e l s ké h o spo l e č e n s t v í
J Sejdeme se tentokrát v Litni v rodině Alferyových (Na Cvičírně 93), termín, který

rodině hostitelů nejlépe vyhovoval, je středa 22. 3. 2006 po dvacáté hodině. Pokud
byste chtěli raději jet společně z farního dvora, nebo, kdyby kdokoli �nepojízdný� chtěl
svézt, zavolejte 602 945 017. S sebou Bibli, nebo alespoň 5. kapitolu Markova
evangelia. Tě�íme se na setkání.

 Zpr á v y od j i n u d
Sobota pro man�elky: 25. března, 9 - 17 hodin, Pastorační středisko sv. Vojtěcha.
Předná�í man�elé Koronthályovi �Jak se spolu neumíme modlit?� a Mgr. Eva
Jelínková �Co s na�í modlitbou�. Následují skupinky, polední občerstvení zaji�těno.
Na závěr m�e sv. Přihlá�ky: Centrum pro rodinu 220 181 777.
Duchovní cesty jezuitů a karmelitek 28. 2. 2006, 20.00 hodin - setkání v kostele Nejsvětěj�ího
Salvátora v Praze. Petr Vacík SJ a sestra Denisa Červenková pohovoří o duchovních cestách
jezuitů a karmelitek. Kontakt: Akademická farnost Praha, tel: 222 221 339,
e-mail: nejsvetejsi.salvator@volny.cz, http://salvator.farnost.cz, kostel Nejsvětěj�ího
Salvátora, vchod z nádvoří Klementina (Národní knihovny), Praha 1 - Staré Město, 
Bohemia jesuitica. Ve dnech 25. - 27. dubna pořádá KTF UK a Česká provincie
jezuitů vědeckou konferenci "Jezuité v českých zemích", a to při příle�itosti 450.
výročí příchodu jezuitů do české oblasti. Konference se bude konat v prostorách
Karolina a vystoupí na ní asi 100 odborníků, z části zahraničních. 
Adorační den a modlitba za povolání v kostele sv. Ludmily v Praze 3. 3. 2006: za
nová povolání ke kně�skému i k zasvěcenému �ivotu, za rodiny a za věrnost v�ech
bude obětováno modlitební adorační setkání, které bude zakončeno slavnostní m�í.
Společnou adoraci povedou seminaristé. Slavnostní bohoslu�bě v 16.30 hod. bude
předsedat kardinál Miloslav Vlk. 
"Zaslou�il se Edvard Bene� o stát?" předná�í 14. 3. 2006 v 18.30 hodin PhDr. Toman
Brod v Nových Butovicích. Křesťanský sbor a Římskokatolická farnost sv. Jakuba St.
ve Stodůlkách Vás zvou na předná�ku z cyklu Prokopská zastavení. PhDr. Toman Brod
je autor knihy Osudný omyl Edvarda Bene�e (československá cesta do sovětského
područí 1939 - 1948), historik a bývalý vědecký pracovník Československé akademie
věd, bývalý vězeň koncentračních táborů v Terezíně a v Osvětimi, člen Terezínské
iniciativy � organizace pečující o zachování historické paměti na holocaust. Komunitní
centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5 - Nové Butovice.

Březen 2006

5. strana



Rekolekce pro man�elské páry 18. 3. 2006 v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových
Butovicích. Postní obnovou bude účastníky doprovázet P. Josef Čunek SJ. Během dne bude
příle�itost ke svátosti smíření a na závěr m�e sv. Občerstvení v poledne bude zaji�těno. Na
obnovu je nutné se předem přihlásit co nejdříve v Centru pro rodinu, Thákurova 3, 160 00
Praha 6, tel.: 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz, Komunitní centrum sv.
Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5 - Nové Butovice, 9.00 - 16.00 hod. 

Postní řád, závazný pro katolické křesKany: 
Na Popeleční středu a Velký pátek zachováváme přísný půst: V tento den platí  půst

újmy a půst zdr�enlivosti. 
Půst újmy povoluje sníst pouze část obvyklé denní stravy; je závazný pro v�echny

katolické křesťany od dovr�eného 18. roku věku do 59. narozenin. 
Půst zdr�enlivosti zakazuje konzumovat maso teplokrevných �ivočichů; je závazný pro

v�echny osoby od dovr�eného 14. roku věku a� do smrti. 
(Na osoby se  zdravotními potí�emi a na nemocné se půst nevztahuje. Léky a voda půst

nenaru�ují.)                                                                                                                       -red-

B i s k u p He r b s t  na Chý ň a v ě
Snad jste někdy viděli staré fotografie z "biskupské vizitace". Davy lidí, obleky,

buřinky, nastrojené dru�ičky. A jedna z dru�iček dr�í kytici. Snad jste někdy sly�eli,
�e před vizitací se některá farnost proměnila v pravou "Potěmkinovu vesnici" a
duchovní správce se chvěl strachy. 

Náv�těva biskupa na Chýňavě proběhla předevčírem (5. 2. - poznámka redakce). Otec
Karel Herbst přijel v tmavozelené Fabii s nápisem Karel. Při�el před kostel skromně

oblečený, kolárek, v ruce ta�ka s albou. Četl si chvíli
z plechové desky pově�ené vedle vrat. Řekl, �e nám
asi je zima. V kostele v tu chvíli paní Horváthová
pečlivě připravovala těch pár věcí potřebných k
bohoslu�bě, její man�el rozsvítil svíčky.  

Varhaník nemohl přijít a kvůli zimě nás bylo
málo, tak�e jsme nezpívali. Bylo nás, myslím,
dvanáct včetně kněze, biskupa a asi dvou lidí, kteří
obvykle nechodí. Myslím, �e jsme vyslechli slova o
milosrdenství Bo�ím. Nevím. Spí� mi zůstal v du�i
pocit klidu a vděčnosti - proto�e jsme potkali
člověka neuvěřitelně pokorného, který milosrdenství
Bo�í přiná�el, ani� by musel co říkat.

Před dvaceti lety jsem se ocitl na jedné ze
salesiánských "chaloupek". Spali jsme v podkroví. Při�el a ptal se mě, jestli chci pracovat
podobně jako on. Řekl jsem tehdy, �e ano - jen�e pak zavřeli nějaké kněze a z mojí práce
pro Kájovy chaloupky úplně se�lo. 

Snad při�el proto, �e nav�těvuje jednu vesničku po druhé. Snad proto, �e ho někdo
poslal. Na tom nesejde. Bez inspekční zvídavosti, bez arogance a nadutosti, bez
samoúčelného kárání k nám zavítal posel pokory, milosrdenství, naděje. Děkujeme.

Cyril Kubánek
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Mše svatá pro děti aneb Není čeho se bát
�Pozor, změna! M�e sv. pro děti bude výjimečně  ve středu 1. února. Na v�echny děti

se u� moc tě�í P. Josef a je i tro�ku zvědavý - jestlipak se, holčičky a kluci, něčeho
bojíte...� Otec Josef nebyl zvědavý jen tro�ku, ale hodně. Alespoň mi to tak řekl. Děti
měly nakreslit obrázek o svém strachu a ve středu ho přinést s sebou. Začala jsem být
zvědavá taky. Na m�i svatou ve středu chodívám, tak o to nepřijdu.

Dětí je tu asi patnáct, mo�ná je�tě víc. Zítra bude svátek Uvedení Páně do chrámu, a
proto si v�ichni rozsvěcíme svíčky, abychom nezapomněli na pravé Světlo. Dospělým se to
zdá nedávno, ale děti si u� jen tě�ko vzpomínají, �e byly před pár týdny Vánoce...  Otec
Josef mluví s dětmi opravdu otcovsky, a tak mu za chvíli kluci a holčičky ukazují obrázky
se  �svým strachem� a svěřují se naprosto spontánně.

Maru�ka a Martička mají strach z bouřky. Bouřka je tu několikrát, dokonce s
barevnými blesky, a řeč se točí i kolem krupobití. Jedno dítě má strach z blesku, který sjede
do stromu a člověk umře (pod tím stromem). Venda se bojí ducha pod postelí. �Tak toho
bych se taky bál�, podotýká otec Josef. Dal�í dítě má strach z bubáka a jiné se bojí tmy.
�Tmy se také bojím, světlo je lep�í�, připou�tí otec Josef a určitě má na mysli trochu jinou
tmu ne� děti. Milda se bojí čerta a taky ho moc krásně nakreslil. Jedno z dětí se bojí, �e se
propadne pod led a utopí se. Otec Josef říká, �e je teď led silný a snad není nebezpečný.
(Ale zrovna toho dne se někde na Labi propadl do řeky chlapec a měl namále; zachránili ho
strá�níci a ti měli namále taky....) Pak si otec Josef je�tě vzpomněl, �e má strach ze zlých
lidí. (No, to já taky. Nebojím se jít za tmy třeba na Ostrý, proto�e tam určitě nikdo není,
zato se bojím potmě chodit sama z berounského nádra�í ... v duchu si zpívám pochodové
písně, nejlépe Junáci, vzhůru.) Otec Josef byl moc rád, �e nikdo nenakreslil třeba svého
tatínka, to by se �patně vysvětlovalo...

Děti opravdu výsti�ně nakreslily ten svůj konkrétní strach. Kdoví jestli bychom to my
dospělí tak uměli... Uměla bych nakreslit, čeho se bojím? No, nemocnici bych snad je�tě zvládla.
Ale jak nakreslit nezaměstnanost ...? (Jak sedím v rohu kuchyně na lavici a říkám si, proč sedím
tak nemo�ně v rohu ... a pak přijdu na to,
�e takhle mám krytá záda, �e mi nikdo do
nich nemů�e vrazit zas nějakou kudlu...?)

�Ka�dý máme z něčeho strach,�
pokračuje otec Josef, �ale ten strach
mů�eme svěřit někomu, kdo nás má rád a
kdo nám bude dávat sílu, kdo je s námi a
při nás... Kdo nás má rád?� A jedna
holčička úplně potichu řekla, �e Je�í�ek...
a za chvíli někdo dal�í věděl, �e budou  
Hromnice... a děti byly bezprostřední a
ú�asné... V obětním průvodu to vypadalo,
�e rozsypou hostie, ale nerozsypaly.... a to
mo�ná my dospělí někdy máme strach i
za děti zbytečně, �e něco pokazí a rozbijí... a přitom je s nimi Někdo, s kým není třeba se bát! A je i
s námi, dospělými, kteří jsme u� leccos zkazili a rozbili a ani to napravit ne�lo... Má nás rád, i kdy�
někdy pěkně zlobíme... Kdy� je s námi, není čeho se bát!                                          Lidmila Fričová
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Společná modlitba farnosti
Dovolte mi, abych tuto my�lenku podpořila vlastní velmi dobrou zku�eností z

minulého modlitebního setkání. V potemnělé kapli Pový�ení svatého Kří�e se nás se�lo
asi patnáct. Na oltáři byly rozsvícené svíčky, vystavena Nejsvětěj�í svátost. Úmysl
modlitby � za nemocné a slabé, za senoiry � uvedl krátce pan farář Josef. A pak u�
jsme se mohli inspirovat jeho my�lenkami v osobní modlitbě. Téma se dotýká ka�dého
z nás. V�ichni máme své rozličné neduhy a slabosti, zjevné i skryté, minimálně jedna
diagnóza je nám v�em společná, toti� hřích� 

V pokoře před Bohem mů�eme uva�ovat o smyslu nemoci i nejrůzněj�ích omezení v
na�em �ivotě, o důvěře i ochotě ke spolupráci při jejich léčení, o potřebách lidí kolem nás i o
na�ich mo�nostech taktní podpory a pomoci jim, o vlastní schopnosti přijmout pomoc druhých.
Mů�eme prosit o sílu, odvahu a vytrvalost pro sebe i pro své blízké. S vděčností mů�eme
děkovat za dar víry, za mnohá uzdravení, za zku�enosti i pochopení alespoň některých
souvislostí v na�em �ivotě, za lidi, kteří jsou ochotni a schopni nás provázet i v nesnázích�

Je ú�asné pro�ít chvíli zti�ení v osobní modlitbě a zároveň být jednotným zaměřením ve
spojení s ostatními! Potvrzením tohoto sjednocení byla závěrečná společná modlitba �Otče ná��.

Jsem pevně přesvědčena, �e společné modlitební úsilí má hluboký smysl a přiná�í
u�itek nejen jednotlivcům, ale i celé farnosti. Spojme se v modlitbě při společných
setkáních i v modlitbách osobních, s důvěrou spolu prosme o po�ehnání pro různé oblasti
�ivota na�í farnosti!                                                                                         Jana Be�čecová

Píšete nám:   Umíme přemýšlet?
V �elezenské farnosti působil od srpna r. 1932 otec farář Franti�ek Tuček. Na jaře

r. 1951 byl zatčen a internován nejprve ve zru�eném klá�teru �eliv, poté v klá�teru Hájek
u Červeného Újezda (u Prahy). Internace v Hájku byla ukončena a zru�ena v červnu r. 1953.
Otec farář nedostal schválení k výkonu kně�ského povolání, nemohl se vrátit do své farnosti,
bydlel v Unho�ti a pracoval na povrchu na jednom z kladenských uhelných dolů. V závěru r.
1968 a počátkem roku následujícího vyu�il krátkodobého uvolnění v důsledku Pra�ského jara
a v USA (v Clevelandu) nav�tívil známou katolickou rodinu, jejím� členům, s výjimkou hlavy
rodiny, zřejmě pomohl na svobodu. Ta rodina byla před jeho příletem dobře hospodářsky
zabezpečena. Otec rodiny vlastnil vinárnu a matka koloniál, dost vzdálený od bytu. Čas ale
plynul, blízko vinárny byl postaven supermarket a v něm otevřen vinný koutek. Sklenka vína
tam byla o několik centů levněj�í a tak hostů ve vinárně začalo ubývat, ubývat, a� vinárnu
jako ztrátovou bylo nutné zavřít. Po čase byl postaven supermarket i nedaleko koloniálu a i
ten, přesto�e bylo otevřeno do 22. hodiny, bylo nezbytné zru�it. Potraviny s del�í �ivotností
byly přemístěny do zru�ené vinárny a rodina z nich určitou dobu �ila.

Stejný osud postupně postihl i české pekaře a řezníky, kteří léta připravovali krajanům
zbo�í, na které byli zvyklí ze staré vlasti.

Kdy� se otec farář z Ameriky vrátil a o té situaci nám vypravoval, ani jsme to tehdá v
na�ich podmínkách nechápali a téměř jsme tomu ani nechtěli věřit. A čas oponou trhnul a
stejná situace je nyní i u nás. Mezi drobnými obchodníky podnikateli jsou ti, kteří neváhají
podpořit církevní akce. Přemý�lející křesťanské rodiny by si měly uvědomit jak postupovat,
aby se ti, zřejmě nemnozí, udr�eli i v ostré konkurenci s giganty.

Ing. Jiří Ondříček, CSc; Hýskov, Praha
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Svá t o s t sm í ř e n í I V
V posledním čísle jsme se zastavili u Desatera jako nástroje pro

přípravu ke svátosti smíření. Ji� jsme naznačili, �e tradiční Desatera
rozdělení rukou sv. Augustina není úplně přesné vzhledem k biblickému
textu. Proto budeme s číslováním přikázání zacházet trochu neobratně. 

První přikázání zní v Ex 20,2-3: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem
tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebude� mít jiného boha mimo
mne." resp. "V jednoho Boha věřiti bude�". Tento příkaz je vlastně shrnutím
i podmínkou: "Chce�-li, abych tě chránil, vodil, �ehnal ti, pak ale budu
tvým jediným Bohem a nikdo a nic jiného. 

Dotýkáme se významu Boha v na�em osobním �ivotě. Smí mluvit do
na�eho �ivota? Co se stane, kdy� se nám něco nesplní? Budeme hledat jinde? Často se
člověk obrací k mnoha nouzovým ře�ením (léčitel, věda, práce, kartářka...), co� ve
skutečnosti jsou náhra�ky skutečné důvěry v Boha. První přikázání je tedy otázkou na
věrnost v mém vztahu k Bohu. 

(Mimochodem, věčné lamentování na dobu, poměry, mláde�, stát či politiky bývá
projevem vnitřní hořkosti a skutečné nespokojenosti s dary, které jsme od Boha dostali, a
tedy znakem velmi prázdného nebo nemocného vztahu k Bohu.)

Dal�í přikázání sv. Augustin spojil  s prvním příkazem, ale pozornost si zaslou�í: Ex
20,4-6 - �Nezobrazí� si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo
ve vodách pod zemí. Nebude� se ničemu takovému klanět ani tomu slou�it. Já jsem
Hospodin, tvůj Bůh, Bůh �árlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého
pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě
milují a má přikázání zachovávají."

Z textu je jasné, �e Augustin nechtěl vyvolat u nevzdělaných lidí pochybnosti, kdy� si
doma postavili nějakou ikonu Krista, a proto tento příkaz vypustil. Kdy� si uvědomíme, �e
na samotné ar�e úmluvy byly dvě sochy cherubů, je jasné, �e tu nejde o jakoukoli sochu
nebo obraz. Příkaz směřuje k podstatě věci. Bůh je neuchopitelný, ka�dé zobrazení, ka�dá
definice Boha je v�dy omezující a Bůh ji fakticky přesahuje. V dějinách je mnoho příkladů
lidí, kteří chtěli Boha "mít pro sebe", uchopit s definitivní platností (řada radikálních hnutí,
sekt nebo církví). A to je nepřijatelné! Boha nikdo z nás nemů�e jakkoli omezit, přinutit k
nějakému jednání ani donutit k nějaké reakci, zjevení atd. Pokud tedy mám doma kří� a
zničím ho, nic se nestalo - Bůh tím nic neztratil! Cítíme, jak tento příkaz směřuje ke
svobodě člověka! Nemusíme a ani nemáme se bát, �e nás nějaká věc spoutá. Bohu�el
křesťanské dějiny znají mnoho negativních příkladů, kdy pomůcka (obraz, kří�) se staly
předměty nezdravé úcty, a tak i poru�ením tohoto Bo�ího příkazu. Je to veliký odkaz na
Bo�í přesa�nost, kterou věřící člověk musí unést: Bůh bude v�dy vět�í ne� je můj rozum a
mo�nosti poznání. (Mimochodem, tento příkaz je také velkým mementem mnoha vědcům,
odborníkům i teologům, kteří by si mysleli, �e doká�í svojí vědou Boha potvrdit a dokonale
popsat!)

Druhé přikázání: Ex 20,7 - "Nezneu�ije� jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá
bez trestu toho, kdo by jeho jména zneu�íval." resp. "Nevezme� jméno Bo�í nadarmo." 

Tento Bo�í po�adavek předev�ím směřuje k těm, kteří chtějí Bo�í jméno zneu�ít. Např.
schovat svojí nepravost, podvod, fale�nost, le� atd. (obchodník, který ve své kanceláři nebo
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na svém letáčku má kří�, dovolává se křesťanství či víry a přitom okrádá lidi). Je�tě
mnohem víc je směřován k ve�kerým okultním a magickým praktikám, které by chtěly
skrze moc Bo�ího jména získat nějakou sílu nebo moc. 

Lidé nejčastěji uvádějí nadávky jako poru�ení tohoto příkazu. Jde o ne�těstí české
postkřesťanské kultury. Původně �lo o krásné střelné modlitby (Herr Gott - Pane Bo�e;
Je�í�i, Maria!...). Zva�me, co s tím dnes. Jméno je něčím cenným a my si ho vá�íme. Ře�it
nervové napětí u�íváním vzácných jmen je asi velmi
ne�ikovné. Zkusme si představit jaké to bude, kdy� v
okam�iku velké zlosti budeme jmenovat ty, které máme rádi
(Karle, maminko, Franti�ko...). 

Třetí přikázání: Ex 20,8-11 - "Pamatuj na den odpočinku,
�e ti má být svatý. �est dní bude� pracovat a dělat v�echnu svou
práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.
Nebude� dělat �ádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani
tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který �ije
v tvých branách. V �esti dnech učinil Hospodin nebe i zemi,
moře a v�echno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto
po�ehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý."
resp. "Pamatuj, abys den sváteční světil."

Světit den znamená: tento den patří pouze Bohu, a nikoli
práci! Tento příkaz směřuje k fenoménu času: "mít čas " na
Boha, rodinu... Reálně to znamená, �e máme být v tento den vytr�eni ze svého stereotypu
pracovního týdne. Tento čas má být naplněn bohoslu�bou, modlitbou, časem na svojí rodinu
- zvlá�tě děti, partnera a �irokou rodinu (staré rodiče...), případně četbou a vzděláním.
Poru�ením je workholismus. Jde o nemoc, ale také často o projev lenosti! Nebo touhy
vyhnout se povinnostem. Sedmý den je bodem na cestě, v něm� máme zvednout hlavu a
zastavit se nad tím, co vlastně �ijeme. Radovat se ze �ivota! Co� není �ádné synonymum
hříchu. Jde o základní Bo�í úkol: raduj se ze svého Boha (např. Dt 26,11; 1 Te 5,16). Radost
je klíčem k odpočinku.        -mn-

Osobnost i  našich farnost í  
V březnu oslaví výročí narození JUDr. Vladímír Jansa, bývalý starosta Vrá�e.

V době svého starostování významnou měrou podpořil opravu tohoto kostela i stroje
vě�ních hodin, navíc zde po zemřelé paní Kočové převzal úkoly kostelnické a předev�ím
pravidelně chodil zmíněné hodiny natahovat. Nyní u� předev�ím ze zdravotních důvodů
tyto činnosti nevykonává, to ov�em neznamená, �e nám �se�el z myslí�. Naopak,
poka�dé, jedu-li přes Vrá� autobusem, vyhlí�ím na zastávce, zda nenastoupí a
nepřisedne si, jako to tak často dělával, proto�e cesta doprovázená gejzírem jeho dobré
nálady, humoru i milých vtipných poznámek pak ubíhá mnohem rychleji.

Potkávali jsme se častěji asi před dvanácti lety, kdy on starostoval a já pracovala v
redakci regionálních novin. Občas jsme se takto se�li na schůzi starostů, kam jsem jako
novinář té� musela, někdy zase na berounské faře, kam za�el pozdravit pana faráře Bulína a
paní Maru�ku. V�dycky nás v�echny pobavil vyprávěním o čemkoli, co ho zrovna potkalo
v úřadu starosty, při jednání u soudu a vůbec v �ivotě; v podstatě mimochodem jsme se při
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tomto povídaní dovídali, co zrovna pro �svou�
vesnici dělá: peripetie se zavedením obecního
strá�níka, zru�ení či nezru�ení obecního rozhlasu...,
o tom, jak zase vykradli kostelík... Na Vrá�i u
příle�itosti jakési �kostelní� slávy nás přítomné vzal
jednou nahoru k hodinám. Poněkud jsme se zapotili
a posléze zastyděli sly�íce, �e tuto cestu absolvuje
denně... V podstatě vyběhl mnohem čileji ne� my,
tehdy dvacátníci...

O víkendu přicházel do kostela dlouho přede
m�í, aby otevřel, vyvětral, v�e připravil... a stačil
navíc rozesmát místní (tehdy je�tě) slečnu
varhanici... �Občas byl se mnou nahoře a radil, kdy
hrát, kdy� jsem se je�tě neuměla ve m�i tolik
orientovat�, vzpomíná Lída Pexová, ona varhanice. 

Jednou mne tak trochu z legrace agitoval do jisté
strany, které byl členem, a kdy� jsem nechtěla, alespoň mi ukázal plakát jejího nejmlad�ího
představitele, později nejmlad�ího premiéra, se slovy: �To je ná� Standa. Podívej na ten
prstýnek, nedávno se o�enil a ta jeho nedala jinak, �e ten prstýnek musí být pořádně vidět...�

Kdy� jsem se asi před dvěma lety zastavila u Jansů před brankou a do�adovala se
rozhovoru pro tuto rubriku, skromně a velmi rezolutně odmítl.  Říkala jsem si, vlastně jsem
to nekompromisně sdělila i jemu, �e tedy napí�i aspoň něco sama... Proto�e v�ak nás od této
mé �pohrů�ky� u� dělí kromě poněkud del�ího času i mé dal�í miminko, nakonec jsem mu
nestihla dát tuto svou vzpomínku ani přečíst; od jisté doby pí�u toti� zásadně v�echny své
články na poslední chvíli před uzávěrkou... Snad se na mne, pane starosto (promiňte, jinak
vám říkat ani neumím), nebudete příli� �zlobit�. Zji�ťuji, �e mnoho podstatných informací
jsem do tohoto medailonku jen tak ze své děravé hlavy nenapsala, a tak je to spí�
vzpomínka na dobrého a milého spolubratra. Tě�ím se, a� se zase uvidíme, kolik poznámek
si za to vyslou�ím! A proto�e předem vím, �e budou dobrosrdečné, ani se nebojím. Tak ať
Vám zdraví slou�í a Hospodin po�ehná.                                                          Ivana Va�ků

Fe j e t o n o v ě :  Z l e h č o v á n í tě ž k ý c h ča s ů
Mrzne a před očima u� mám málem bílo. Jak drama Bílá nemoc, bleskne mi představa

chřipkové epidemie. Počasí si skáče po desítkách stupních nahoru dolů jak ve hře Zlatá brána
otevřená� A nám se tak lehce zavírá radost ka�dého jednoho dne a mnohdy tolik oprávněně. 

�Mám teď plný týden doktorů�, omlouvá se mi sestřička moje milá. A to je�tě netu�ila,
�e jí volám omluvit se, proto�e mám na stole česnečku, neboť mě asi taky bacil bacil... 

�Jsou teď tě�ké časy,� hodlám ji chlácholit. A v zápětí mi to připadá k smíchu. �Posly�,
ony ty tě�ký časy jsou snad ka�dý den�, u� se smějeme obě.

�Alespoň �e si na ně mů�eme zvesela postě�ovat�, doplňuje milá sestřička. Její sílu
smyslu pro humor opravdu obdivuji. Dává světu kolem znát, �e v těch tě�kých časech
zdaleka není tak sama, aby si na ní nemoce stavěly ba�tu. Ba ne, ba naopak. Ona je
sluníčkem tak říkajíc zdravíčkem, den za dnem.

Jednou z mých ka�dodenních nemocí je dochvilnost, a to ať mrzne země na kost nebo
nebe prahne jak sama �íznivost. Tě�ké časy � nevím co dřív. Z deseti věcí jak vybrat, co mě
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má �ivit nebo to, čím jsem druhým dlu�na? Čím dřív vstanu, tím víc věcí se mi nabízí
stihnout � jak přelud fatamorgána. Jen Bo�e nedej, abych zapomněla děkovat, jít s Tebou.
(Jak nás na konci latinské m�e vyzývá aklamace Ite, missa est!) Já jdu, bě�ím, ale nestíhám.

 Bo�e, odpusť, �zas pozdě�. Zahanbeně se usazuji do poslední řady, ani� mě kdo osočuje,
sama se málem ztrestám. Pane Bo�e, málem bych Tě odmítla. �Ne� neskoro, to by som rad�ej
vobec na om�u nei�la�, kárala mě za svých časů babička. Marnost, neodnaučila mě dobíhat. Byly
to tě�ké časy tehdy, já se toti� doposledka nemohla rozhodnout, zda jít s ní, za ní� za Ním.

Tě�ké časy, a je to tady zase. Znovu zapomínám, jaký mám dar, přijímat nový den
takový, jaký za oběť i poslední hvězdy přichází, jak zpívají Učedníci v Josefu Egyptském.
Vidím, cítím, sly�ím. A taky �ílím ze své nemo�nosti, abych ji hned nesváděla na tě�ké
časy. U� jsem krůček k tomu, abych se přidala k sílícím cynickým hlasům: ´U� aby bylo
jaro, léto. Pane Bo�e, dej, ať u� je pátek!  ́A já si to taky přeji, jak je mi v týdnu tě�ko. Ale
neutíká mi tím pondělí? Úterý? Hluboký smysl středy? A co čtvrtek � to má být u� tráva
zelená�. A pak jsem unavená celou sobotu a neděli ledva vydýchám.

�Kdy� se bude� tě�it, co bude za čtrnáct dní, za měsíc�. ten čas mezitím ztratí� velmi lehce
a zbytečně�, řekl mi kdysi jeden bratr. �Pořád toti� bude něco, co bude� chtít za půl roku, za
rok�� U� je to dávno a čas mezi tím jen dotvrdil moudro na týden otiskované v kalendářích:
´Lidé ztrácejí dne�ek tě�ením se na zítřek .́ Řekla bych, �e v osidlech výmluv, které si snad
vymý�lí sama Pohodlnost s Leností dohromady. Tě�ké časy je�tě nenastaly, ty přijdou zjara
v povodňových oblevách � třeba � v tropických vedrech� Máme se to na co tě�it.

�Mně je kósá�, drkotám spoře jak krápník. Jak jinak, čekám souzvuk v notách tě�kých časů.
�Bude hůř�, přidává si bratr od medu prostě. Čas ho snad nemrazí ani nemrzí.

I medovinu obstará čas od času a časem. (Pro nezasvěcené: tento ná� souputník má v�echno
�v klídku�. Neb jak praví učitel národů Jan Ámos Komenský: Ve�keré kvaltování toliko
pro hovado dobré jest!)

�Já se tak tě�ím��, třesu se v mrazu na farním dvoře na lep�í časy. Nějak se mi ani nechce
dokončit pád ´na koho, co. To je přece nasnadě, kdy� si připadám jak větvička zatavená v ledu. 

�Tě� se na Je�í�ka!�, cák ňák tak z fleku bratr od medu, ani� věděl, jak mě ráčil
rozesmát � a víc ne� zahřát v tom třesku plném lednu.

Je�í�i, ano. To je Ono. Sedmý pád, s kým čím: to je zlehčování tě�kých časů. Neb není
v kráse svojí silněj�ího tě�ení se v pokoji du�e, kam mráz nemů�e, ne� tě�ení se na Pána
Krista ka�dý den s Ním. Tedy s Tebou, Pane� A to já tolik je�tě neumím!

A tak, a ač jsme se zrovna teď nese�ly, milá sestřičko má, bezmála v�udypřítomná,
mocnou tou modlitbou, jsme vlastně spolu, proto�e s Ním. Ach, raději ať u� nemarním čas
sněním, tedy prostěji: neboť spolu v naději. Ta je přece od Něho, a to je nám dávno dáno
pro v�echny (ne jen) �tě�ké časy�. Díky, sestřičko z místa poutního, za modlitbu: Pane, dej
mi sílu pro tento den. A kdy� bych u� ve svých tě�kých časech nemohla: Pane, prosím Tě,
je�tě pět minut dej mi vytrvat.                                                                                   makozska

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Sv . Ka z i m ír (  4. března )

Je patronem Polska a Litevska, mláde�e řádu maltézských rytířů . Síla jeho působení vyniká
je�tě tím, �e zanechal velký odkaz za svého krátkého �ivota. Zemřel jako �estadvacetiletý.

Narodil se roku 1458 v Krakově jako syn polského krále Kazimíra IV. velkovévody
litevského. Ji� od mládí ho nepřitahovaly světské radovánky a královské pocty. Ve třinácti
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letech ho chtěli uher�tí magnáti zvolit za krále. Kazimír za nepřítomnosti svého otce sice
spravoval polské království, ale častěji se uzavíral do samoty a věnoval se slu�bě chudým.
Kdy� pro něho vybrali za �enu dceru císaře Fridricha III., odmítl. Chudým rozdával
v�echny své důchody a osobně jim slou�il. Ujímal se zvlá�tě horlivě poddaných, kteří byli
od pánů nevinně utiskováni, předná�el jejich stí�nosti před soudy a tam je neohro�eně hájil.
Miloval Je�í�e Krista a jeho matku Marii a jí k poctě slo�il chvalozpěv: �Du�e moje, ka�dý
den pěj chvály Marii.� Kdy� byl 120 let po jeho smrti otevřen jeho hrob pod oltářem Matky
Bo�í, byl nalezen na prsou jeho neporu�eného těla opis tohoto hymnu jako jeho vlastní
rukou. Zemřel roku 1484. Zanechal po sobě vzpomínku na inteligentního, �tědrého,
radostného prince, oddaného těm, kdo nejvíce potřebují lásky, ctitele Matky Bo�í, mu�e
modlitby. Začátkem sedmnáctého století byl prohlá�en za patrona Polska. Jeho atributy jsou

koruna s �ezlem u nohou.                                                           -vac-

Sv . Fr a n t i � k a Øíms k á  
(  9. března )

Narodila se roku 1384 v Římě v zámo�né patricijské rodině.
U� jako mladé děvče chtěla vstoupit do klá�tera, ale rodiče ji
provdali za Lorenza de Ponziani. Svatba se slavila, kdy� jí bylo
třináct let. Tři z jejích �esti dětí zemřely krátce po narození a dvě v
dětském věku. Byla to doba velkého západního schizmatu, kdy
křesťanství bylo roz�těpeno mezi dva, později dokonce tři pape�e a
Řím, pusto�ený válkou, hladem a morem, byl obrazem zkázy a
marnosti. Franti�ka se svou �vagrovou Vanozzou se proto začaly
ze v�ech sil starat o chudé a nemocné. Jaká svízelná situace a
zmatek panoval v Římě ukazuje to, �e na kdysi slavném foru se
pásly krávy, pastýři zaháněli stáda do baziliky svatého Pavla, její�
střecha se zčásti zřítila, ve vatikánské zahradě nebylo bezpečno

kvůli vlkům. Franti�ka osvědčila svou obětavost za následujícího moru. V části paláce,
která se nezřítila, zřídila nemocnici. Kdy� viděly její obětavost ostatní římské �eny,
přidávaly se k ní a účinně jí pomáhaly. Franti�ka Římská měla v pape�ském prostředí,
rozvráceném velkým schizmatem, důle�itou úlohu prostředníka, obzvlá�ť za Ev�ena IV. V
tomto směru se mů�e přirovnat ke Kateřině Sienské. Zemřela roku 1440.                      -vac-

Významná úloha kláštera
dominikánů v histor i i Berouna

Ji� první dochovaná literatura se zmiňuje o tom, �e
město Beroun mělo svůj klá�ter. Písemné prameny
dodávají, �e to byl klá�ter dominikánů, čili řádu
kazatelského. Zapojení do struktury města dokazuje i zápis v nejstar�í berounské knize
(1483-1500), kde celá východní část se jmenuje Klá�terská. Klá�ter stával u jihovýchodní
hradby a to tak, �e obydlí mnichů sahalo od dolej�í městské brány k jihu. Stával tam i
kostel nále�ející řádu, zasvěcený Blahoslavené Panně Marii. Kostel měl po obou stranách
hřbitov. Ten byl příčinou sporů s duchovní správou Berouna o to, kam pohřbívat berounské
občany, zdali na hřbitov k dominikánům nebo na farní hřbitov, který byl v té době u
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kostela. Pohřbívání přiná�elo zisk. V prostorách klá�tera byla i zahrada, která se rozkládala
podél ji�ní části hradeb. Proti klá�terní budově stála osamělá zvonice, důkladně vyzděná.
Je�tě dnes se tomu místu říká �Na klá�teře�. Přesto�e dominikáni podle své řehole �ili
hlavně z almu�en, z dobročinných odkazů a me�ních stipendií, hospodařili úspě�ně. To
dokazuje, �e převor klá�tera mohl zapůjčit peníze do Vinařic statkáři Pechovi. To se psal
rok 1406. Dominikáni sami také vlastnili pozemky.

Uplynulo necelých 15 roků, kdy se schylovalo ke stra�livé tragédii jak klá�tera, tak i
města Berouna. Tehdy byla v Berouně posádkou čtyřsetčlenná skupina královských
�oldnéřů. Velel jim proslulý hejtman Rudolf de Bece a domácí hejtmani, zemané Jan
Koblih, Heřman z Bubna, Bohuslav Doupovec. Tato silná posádka a tvrdé městské hradby
budily tolik důvěry, �e se sem uchýlilo hodně kně�í vypuzených z Prahy, kteří odmítali víru
kalicha. To v�e bylo známo �i�kovi, který 26. března překročil pochodem od Prahy řeku
M�i a usadil se s vojskem kolem berounských hradeb. Prvního dubna zahájil přímý útok.
Přesto�e se setkal s důrazným odporem, podařilo se jeho vojsku ztéci hradby a nastal
nerovný boj v ulicích města. V�ichni kně�í i dominikáni zahynuli. Klá�ter byl zcela
vyloupen a zapálen, tak�e shořel i s kostelem. Celé to místo bylo léta opu�těno a je�tě
děkan Seydl (narozený 1775) pamatoval jako dítě zbořeniny.

Kdy� v roce 1520 vznikl nový berounský hřbitov na hořej�ím předměstí pod městskou
horou, byly do postavené kostnice převezeny kosti z bývalého dominikánského kostela.
Bylo jich tolik, �e je povozy pilně vozily 20 dní. Na tomto hřbitově byl vybudován v roce
1525 chrám Matky Bo�í - dne�ní kostel Zvěstování Páně �na Zábraní�.                         -vac-

Svatojánská legenda
Poslal je po dvou na v�echny světové strany, bylo jich sedmdesát. Cestovali

Palestinou, Středomořím, Pamírem i Ka�mírem, někteří do�li a� do Indie, jiní přes
Balkán a� k Černému moři; zasévali hořčičné semínko víry v�ude tam, kam při�li.

Uběhlo více jak osm století. 
Mohl se stát úspě�ným. Jedním z mnoha. V jeho zemi bylo semínko ji� zaseto.

Zaslechl Hlas a věděl komu patří. Odchází. Mo�ná ani neví kam. Přichází sem přibli�ně
ve stejné době, jako Cyril a Metoděj na Moravu. Usazuje se v údolí, nad kterým se tyčí
veliká skála, zdálky připomínající rybu, symbol křesťanství. Přebývá v jeskyni pod skálou
u pramene, který z ní vytéká. Toto místo je v�ak pohanským oběti�těm. Pohané přicházejí a
odcházejí. Je ru�en při modlitbě i ve spánku. Odchází. Av�ak zjevuje se mu Jan Křtitel a
předává mu kří�. Bůh upevňuje jeho víru. Zůstává. Stává se jednou velkou modlitbou. �ije
v harmonii s Bohem, lesní zvěř na něj reaguje s důvěrou a samozřejmostí, jako na součást
přírody. Ochočí si laň a ta ho �iví svým mlékem.

Bylo jim souzeno, aby se setkali. Mu� v kní�ecích �atech postřelil jeho laň �ípem. Psi ji
�tvou a� k jeskyni. Zde se oba mu�i potkávají poprvé. Kní�e Bořivoj svého činu lituje. Ten
druhý vkládá své ruce na laň a Hospodin sesílá svou uzdravující sílu. Bořivoj zve poustevníka
na svůj hrad Tetín. Ten odmítá. V dobrém se rozcházejí, ale kní�e je i doma my�lenkami
v tom zvlá�tním údolí. Svěřuje se své �eně Ludmile, �ačce Cyrila a Metoděje. Ta si vyprosí
doprovod ke světci. Chce s ním o Bohu hovořit a to i přesto, �e nechce být ru�en. Poustevník
poznává, �e i jí si Bůh vyvolil a slibuje, �e jí nav�tíví na hradě Tetíně. Při�el. Společně  
s Bořivojem se modlí, rozjímají o spáse svých du�í a �ehnají celé zemi. Druhý den světec
odchází, nepřekračuje v�ak řeku, ale rozhoduje se, �e projde končiny na této straně řeky.
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Cestou vztyčuje kří�e, symboly křesťanské víry, naděje ve vzkří�ení a �ivot věčný s Kristem.
Přichází do míst, kde jsou vesnice Svinaře a Hodyně. Modlí se u kří�e, který právě vztyčil,
stává se terčem posměchu pohanských pastevců, �enoucích stádo vepřů. Ti se mu posmívají,
hází po něm bláto a kamení. Krev vytryskla na kámen u kří�e, vedle kterého se modlil. �Bo�e
odpusť jim, neboť nevědí co činí.� Sedlák, který nedaleko pracuje na poli zaslechne křik a
přibíhá se svými lidmi na pomoc. Půjčuje mu star�ího, vyhublého koně a poustevník se dává
opět na cestu. Před tím je�tě �ehná hodnému sedlákovi i lidu v jeho kraji. K večeru se k
sedlákovi vrací zpět krásný, zdravý kůň s vlastní uzdou a sedlem. Sedlákovi se začíná dobře
dařit. To Bůh je
s ním.

�il tady celkem
čtyřicet dva let. Znal
dobře moc modlitby.
�Promodlil� toto místo
a vyhnal démony, kteří
ho ru�ili. V hodině
jeho smrti se Ludmile
ve snu zjevuje anděl a
ona posílá do jeskyně
svého zpovědníka.

Zemřel první
český poustevník,
blahoslavený Ivan.
Při�el do tmy, ode�el
za Světlem.

Po jeho smrti plní kní�e Bořivoj Bo�í vůli. Ivanovu jeskyni nechává zasvětit jako
podzemní kapli ke cti Panny Marie. Později je jeskyně roz�ířena a k ní přistavěn dne�ní
kostel zasvěcený Janu Křtiteli. Začínají přicházet poutníci. Jejich víra je silná a upřímná.
Modlí se. Dějí se první zázraky. Hlu�í sly�í, slepí vidí, chromí odkládají berle.

Je dvacáté století. Na nebi i na zemi se objevují znamení. 
Ve francouzských Lurdech vytryskne ze skály v jeskyni pramen. Maličkým pastevcům

se zjevuje Panna Maria. Lékařské komise potvrzují přes �edesát trvalých zázračných
uzdravení na přímluvu Panny Marie.

Pí�e se rok 2000. Do Svatého Jana pod Skalou u Berouna přijí�dějí lidé z různých
končin země pro vodu a prohání svých 70 miligramů dusičnanů na litr skrze elektrické
čerpadlo do plastových nádob. Pramen Ivan je uvězněn za mří�í s hroty. Lidé přicházejí,
odcházejí, ale moc modlitby neznají. Z kostela sem zaznívá chorál �Svatý Václave, vévodo
české země pros za nás hří�né��                                                                      J. M. Pletánek

Svědectví:   Ztráty a nálezy
Stala se mi moc zvlá�tní příhoda. Červencová sobota, berounské náměstí, na trhu davy lidí.

A tam se mi to stalo. Chodím sem a tam, u� bych měla zamířit domů. Chci se podívat na
hodinky. Ale hodinky na ruce nejsou. Nevěřícně se podívám znova - �e bych si je ráno vůbec
nevzala? Tak vzala, nebo nevzala? Člověk dělá spoustu věcí tak automaticky... Ale určitě jsem
je měla, v�dyť mám od nich je�tě otisk na zápěstí! A u� si v duchu nadávám: no ztratit hodinky -

Březen 2006

15. strana

Panorama Svatého Jana se skálou podobnou �rybě�.           foto M. Pletánek



to je teda úroveň! Já blbec! Zase si zvykat na jiné .. Kde jsem vlastně v�ude byla? V kostele ...
no to by bylo nejlep�í, ztratit je tam, tam by se zítra ráno určitě na�ly! Taky jsem byla ve třech
různých papírnictvích ... a taky u několika trhovců ... nejmíň u tří stánků s ovocem a zeleninou ...
a podívat se na skalničky u několika zahradníků ... a taky jsem bloumala kolem ka�ny ... No to
snad ani nemá cenu přemý�let o tom, KDE. Dávno je někdo na�el ... to asi vzdávám.

Kdy� něco nemů�u najít doma, pou�ívám zaručenou a osvědčenou �metodu� své babičky
(ta nejspí� uměla i nějakou patřičnou modlitbu, já to říkám svými slovy). Prosím svatého
Antonína, aby mi pomohl ztracenou věc najít. A v�dycky v�ecko najdu! Přestanu zmatkovat,
přestanu na to prostě myslet, svěřím to někomu jinému, ba dokonce mu to dám na starost, a pak
mě prostě �samo� napadne, kam jít a kde hledat. V�dycky jsem si to vysvětlovala i
psychologicky - vědomí �vypne�, zato podvědomí funguje dál. Ztracená věc je brzy na světě.
Ale tady? Na náměstí? Mezi těmi zástupy lidí? No, já to teda zkusím, svatý Antoníne, ale moc
na to nespoléhám ... Kdy� se ty hodinky nenajdou, zlobit se nebudu. Leda na sebe, jak jsem
neopatrná. Tady se to asi, milý svatý Antoníne, nepovede ... Ale přesto jsem tu prosbu
vyslovila. Svými slovy a s jistými pochybnostmi. Byl by to vá�ně zázrak ... Pak jsem to �la
probrat k jedné Ukrajince, s ní� si v�dycky ráda popovídám a u ní� jsem si tak před půlhodinou
koupila okurky a slívy. Teď jí vyprávím, �e jsem při�la o hodinky, a paní mě uji�ťuje: �Ty vám
někdo ukradl, tady se hrozně krade!� No - to bych si snad v�imla ... Nahlí�ím do přepravek s
plody v�eho druhu, jestli náhodou ... Je to zbytečné, pověstná jehla v kupce sena! A hledat na
dla�bě náměstí? Kdoví kde je mým �zlatým� hodinkám konec ... Jak tak hovoříme, u� asi
potřetí mi padl zrak na zem pod váhami. Co to tam le�í u té bedny? Vypadá to jakou proutek ...
nebo tkanička ... nebo hádek ... nebo ... vypadá to jako ... ne, to se mi určitě jen zdá ... �e by ...?
Pár rychlých kroků vpřed ... má známá z Ukrajiny si musí myslet, �e mi přeskočilo ... ale
opravdu to jsou moje hodinky !!! Mávám s nimi a nevěřím svým očím. Známá - ta přímo
�asne! Za celou tu dobu si jich nikdo nev�iml! No bodejť, byly zticha jako my�ky - to jsou
pořád - a hlavně le�ely ve stínu a neleskly se! Ale �e jsem je se svými dioptriemi na�la já, to
není samo sebou ... To ten svatý Antonín. Určitě mě sem přivedl ...

Zatímco mu v duchu děkuji a omlouvám se za své pochybnosti, napadá mě, kam se asi
před pár lety ztratila �psí hračka� mého jezevčíka, plastová pískací činka, kterou jsem
trochu vztekle vyhodila do tmy a mrazivé mlhy z dveří prádelny na zahradu. Sam se za ní
vyřítil  a za pár minut se vrátil bez ní. Neaportoval ji, nezavětřil, nevy�těkal. �e by ji
zahrabal do spadaného listí? A proč by ji druhý den zase nevyhrabal? Prostě se propadla do
země. Svatého Antonína jsem tenkrát neprosila - některé věci mohou klidně zůstat ztracené,
říkala jsem si. Sam tu hračku kousal nad�eně třeba dvě hodiny a ona pořád pískala. Myslím,
�e u� mi �la pěkně dlouho na nervy... Ráno jsem ji přece jen hledala, ale zmizela dokonale a
záhadně. Pro na�eho Sama byla ta činka asi hodně důle�itá, ze v�ech hraček ta nej-.
Hodinky jsou pro mě taky dost důle�ité - ale v�echno je relativní. Jako dítě jsem ty své
první hodinky moc ráda neměla. Svazovaly mě. Braly mi volnost. Říkaly mi, �e něco
musím. Třeba do �koly nebo do hudebky. Na konci června jsem je někam hodila a v září se
obvykle nemohly najít. Znamenaly přistři�ená křídla. Konec svobody.

V�echno je relativní. V�dycky něco ztrácíme - a něco nalézáme. Nejen hračky a hodinky. Něco
ztrácíme třeba i jednou prov�dy. Bez mo�nosti návratu. V tom u� nám svatý Antonín pomoct nemů�e.
Mů�eme ztratit úplně v�echno. Nebo přesněji téměř v�echno. Mo�ná jde spí� o to, co vlastně v �ivotě
mů�eme nalézt, co je nám dáno nalézt  - a co ka�dý opravdu nalézáme...                        Lidmila Fričová
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O našem nejstarš ím písemnictví - Prolog
Kdy� se otvírají temnoty neznámé minulosti a rozestupují se nejasné mlhy na�eho

historického nevědomí, potkáváme tam kdesi na úsvitu národních dějin dva mu�e, vynikající
učence. Nepři�li jako dobyvatelé, neřinčeli zbraněmi v čele válečné výpravy, nestali se vládci.
Ne�ířili víru ohněm a mečem, jak to bylo občas zvykem v západní Evropě, ale výhradně
slovem, neboť to byli mu�i osvíceného ducha. Jejich zásluhou měli na�i předkové vlastní
písmo a knihy dřív ne� vět�ina ostatních evropských národů. Srdce kontinentu se díky jim
stalo kolébkou národního slovanského písemnictví, zatímco vět�í část Evropy dal�í dlouhá
staletí u�ívala písemně jedině latinu a národní jazyky byly je�tě dlouho popelkami.

Dar Ducha Svatého umo�nil dvěma Řekům, aby se v zemi uprostřed Evropy rozhořel
plamen vzdělanosti, která se �ířila jazykem téměř toto�ným s mateř�tinou na�ich předků, a
proto srozumitelným. Vím dávno, �e kdy� je označujeme jako věrozvěsty, dopou�tíme se
nepřesnosti, proto�e opravdu nebyli první, kdo u nás zvěstoval víru. Nevadí mi to označení
a myslím si, �e jim stejně právem nále�í - byli první, kdo hlásal slovo Bo�í srozumitelně,
kdo u�íval v celé liturgii výhradně domácí jazyk. Přinesli nám světlo poznání a
přesvědčení, �e v�echny národy mají na ně stejné právo, a proto mají i stejnou cenu.

Stalo se to r. 862. Moravský kní�e Rostislav vypravil poselstvo s bohatými dary a
hlavně s listem k byzantskému císaři Michalu III. a po�ádal ho tím, aby na Velké Moravě
zřídil biskupství. Ujistil císaře, �e jeho poddaný moravský lid se u� zřekl pohanství a dr�í se
křesťanského zákona; �e v zemi u� působili dříve �mnozí učitelé křesťan�tí z Vlach, z Řecka
i z Němec, rozličně učíce�. Rostislav měl na zřeteli hlavně nezávislost na Východofrancké
ří�i a vlastní církevní správu. (Později dokonce vyhnal ze země bavorské a francké
duchovenstvo). Původně vypravil posly do Říma, aby o toté� prosili pape�e Mikulá�e, ale ta
cesta nebyla úspě�ná. Zato Michal III., v té chvíli dvaadvacetiletý, vyhověl, ale trochu jinak;
na Velkou Moravu neposlal biskupa, ale dva učené mu�e. Byli to bratři Konstantin a
Metoděj, synové vysokého byzantského důstojníka, soluňského boháče Lva. Narodili se v
Soluni (Tesaloniki) při Egejském moři, v druhém největ�ím městě ří�e. Měli pět dal�ích
sourozenců, ty v�ak neznáme jménem. Jisté v�ak je, �e Konstantin byl nejmlad�í a prý
nejnadaněj�í. Konstantin se narodil r. 827, Metodějovo datum narození není známo.
Konstantin je označován jako filozof - ve své době to byl mimořádný vzdělanec (teologie,
filozofie, literatura, řada jazyků), u� ve dvaceti �esti letech se stal profesorem na univerzitě v
Konstantinopoli, je� měla v té době půl miliónu obyvatel (tolik lidí asi ne�ilo na celé Velké
Moravě), byla plná intrik, závisti a řevnivosti. Konstantin proto znechucen opustil město a
ode�el za bratrem Metodějem (právníkem) do klá�tera v horách tureckého Olypu. Tady se
prý zrodila my�lenka misionářského působení mezi pohanskými Slovany. Konstantin tu
získal pro svůj plán spolupracovníky a �áky; tady u� prý - mo�ná - sestavil (na základě
řeckých písmen) první slovanskou abecedu - hlaholici. Kdy� při�li poslové ze �země na
severu�, bratři byli téměř připraveni, bylo pouze zapotřebí přelo�it je�tě některé liturgické
texty. Přelo�it do staroslověn�tiny, které bychom dnes bez přípravy stě�í porozuměli, ale
před jedenácti sty padesáti lety slovanské jazyky nebyly je�tě tolik odli�né a navzájem
vzdálené. Rozdíly mezi nimi bychom mohli přirovnat k dne�ním odli�nostem mezi če�tinou
a sloven�tinou. Staroslověn�tinu učinili jazykem liturgickým (jazykem bohoslu�eb) i
literárním (jazykem knih, písemnictví).                             (Pokračování pří�tě)

Lidmila Fričová
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DospÉLý,  pŕeskoć!”

-red-

Zpravodaj  

18. strana 



F A R N Í  C H A R I T A  B E R O U N
Seydlovo  nám. 24  Beroun 266 01    tel:  311 622 422 

 Ekumenická  setkání
Dovolím si vrátit se o měsíc dozadu, k 18. 2. 2006, kdy se v berounské farnosti konala
v rámci ekumenických setkání sbírka pro projekt Azylového domu pro matky s dětmi
v tísni v Lochovicích. Sbírka vynesla částku 8. 040,- Kč.
Ráda bych za Farní charitu Beroun moc poděkovala P. Pecinovskému i v�em
představitelům křesťanských církví v Berouně za nápad uspořádat v týdnu modliteb za
jednotu křesťanů sbírku na shora uvedený účel. A ne�lo jen o finanční prostředky, které
byly touto sbírkou získány, ale i o vzájemné vztahy, které byly na základě této akce
navázány. Spontánnost a �tědrost dárců byla
neopakovatelná. Děkuji v�em, kteří se těchto
setkání zúčastnili, děkuji za jejich finanční
podporu i za jejich modlitby.     Jana Civínová

ředitelka FCH Beroun

Tisková konference
Ve čtvrtek 22. 2. 2006 se v reprezentačních
prostorách hotelu Grand v Berouně konala
tisková konference Farní charity Beroun.
Bli��í informace přineseme v pří�tím čísle.

Radost a Naděje našeho
střediska zatím nekončí!

Dobrá zvěst pro v�echny příznivce jediného skautského
střediska s duchovním zaměřením v Berouně: 4. středisko
Radost a Naděje při na�í farnosti sv. Jakuba pokračuje ve své
činnosti. Díky Bohu! Díky v�em, kteří se za dal�í �ivot střediska

modlili. A předev�ím díky sestře Lence Čaplové, která na sebe nakonec vzala tě�kou
úlohu vůdce střediska, i kdy� zatím na rok a přesto�e se velmi obávala, zda a jak ji
zvládne: �Kvůli tomu, aby toto středisko pokračovalo, kvůli vám, přítomným rodičům,
kteří chcete své děti do křesťanského skautu posílat, a hlavně kvůli dětem, které se
pravidelně scházejí, to beru!� 

U� není �ádnou novinou, �e středisko se del�í čas potýká s nedostatkem vůdců, kteří by
se věnovali dětem, a vlastně i s nedostatkem dětí. Zatím se ka�dý pátek po 16. hodině
schází oddíl dívek: světlu�ek  - mlad�ích a Lasiček - star�ích; chlapecký oddíl vlčat od
sedmi let a Ocelotů od dvanácti let té� v pátek; ve středu je�tě rangerky Maru�ka Stielová
a Kiki Kodrasová vedou Světýlka, před�kolní holčičky. Třeba se časem povede připojit
oddíl men�ích chlapců; pokud je ze strany rodičů zájem, je mo�né se ozvat komukoli z
vůdců. S vedením vůdkyni dívčího oddílu Hance Bure�ové a vůdci chlapeckého oddílu
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Petru Čaplovi pomáhají roveři a rangerky, kteří se zatím na úlohu vůdce připravují při
čekatelských a vůdcovských zkou�kách. Je lépe, vedou-li oddíl nejméně dva zku�ení vůdci,
aby se mohli vzájemně na schůzkách vystřídat v případě nemoci či nedostatku času z
pracovních důvodů, či jen proto, aby nedo�lo k �vyhoření�.  Proto u� se v�ichni netrpělivě
tě�íme, a� v�ichni čekatelé své vůdcovské zkou�ky slo�í. Středisko má té� zázemí v oddíle
Oldskautů, kteří sice nemají tolik času pro vedení dětí, ale zaji�ťují jakýsi �catering�,
hospodaření střediska a komunikaci s ostatními
skautskými středisky z Berouna a celé
Podbrdské oblasti. 

Rostou tedy �nové talenty�, ty v�ak nejprve
musí dovr�it věk i zku�enosti. Vést oddíl je
samozřejmě vedle zodpovědnosti i velká oběť či
slu�ba, nazveme-li to křesťanskou terminologií.
Vůdce má své pracovní i studijní povinnosti, na
schůzku často jede rovnou  ze zaměstnání.
Ka�dou schůzku je potřeba pečlivě připravit a
samozřejmě tato slu�ba není finančně hodnocena.
Děti tedy vskutku vede pouze ten, kdo to opravdu
dělat chce a má z práce s dětmi radost i za cenu obětování vlastního volného času a sil. Ale
celá budoucnost na�eho Světa stojí na Oběti, mo�ná je třeba se nad tím zamyslet... 

Pokud má vůdce vlastní rodinu, je obětování volného času je�tě mnohem záva�něj�í.
Na�e středisko u� ve své historii fungovalo v podstatě jedině na obětavosti celých rodin.
Zakládající vůdci man�elé Vaňkovi se účastnili chodu střediska právě společně se svými
u� dospělými dětmi i s vnuky, té� jejich nástupci man�elé Hazukovi se svého času
účastnili dění společně se svými dětmi a tábor byl jejich rodinnou dovolenou. Stejně tak
rodina Kodrasova: Odstupující vůdce Pavel Kodras, který kromě své rodiny, aktivit ve
skautu a zaměstnání vikariátního technika s �velkým akčním radiem�, stihl je�tě pracovat
například ve farním občanském sdru�ení, studovat aj., �zanechává� ve vedení střediska ze
své rodiny nejméně tři nadějné budoucí vůdce oddílů:-). Také nová vůdkyně střediska
Lenka Čaplová je ze skautské rodiny, její maminka Blanka Čaplová pracovala v
berounském skautu na Městské hoře je�tě předtím, ne� na�e středisko vzniklo, a nyní (spolu
se svou maminkou a Lenčinou babičkou, berounskou skautskou legendou Blankou �Sovou�
Horákovou, která je dnes  v čestném Svojsíkově oddílu a její� man�el byl té� skautským
vůdcem) bude Lence oporou a �poradním hlasem�; ve středisku působí té� oba bratři
Čaplovi. Nezbývá ne� doufat (prosit!), aby se v na�í farnosti do budoucna znovu na�el
někdo se vstřícným rodinným zázemím, někdo, kdo pomů�e stávajícímu vedení, kdo by se
dětem z na�í farnosti nezi�tně věnoval i za cenu jakéhosi osobního �nepohodlí�. Ale �na�e�
děti za to stojí. V�dyť ony jsou tou Radostí a  Nadějí, kterou má středisko ve �títu.

�Ale nenechte mě v tom samotnou!� To byla slova, kterými uzavřela Lenka Čaplová svůj
příslib vedení �farního� skautu. Pevně věřím, �e v�ichni �spolubratři a spolusestry� Tě v tom,
Lenko, nenechají. A té� za středisko �Radost a Naděje� prosím v�echny rodiče, kterým
opravdu zále�í na tom, aby  jejich děti (i ty, které teprve do �oddílových let� rostou) měly
mo�nost vyrůstat uprostřed svých vrstevníků při hrách i učení se �zálesáckým� dovednostem
a  přitom zároveň v Hospodinově Duchu: Uva�te, zda byste přece jen nemohli jakýmkoli
způsobem středisku pomoci. Kdy� ne přímo vedením dětí, tedy alespoň modlitbou a
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duchovní i materiální podporou. Nebo i tím, �e své děti do křesťanského skautu
přihlásíte i třeba přesto, �e do jiného berounského
skautu  to máte blí� ap. 

Na místě je tedy poděkovat dnes
�bývalému vůdci� střediska Pavlu Kodrasovi,
který na�im (va�im) dětem věnoval více ne� osm
let a který nadále bude nám v�em ve středisku
nablízku radou a pomocí... A té� poděkovat
Lence Čaplové, �e nám v�em vytrhla trn z paty.
Ač �křehká dívka�, vzala velkou tíhu na svá
ramena. Přejeme Ti, Lenko, hlavně pevné
nervy, hodně síly, čerstvých pomocníků a
předev�ím přejeme, abys nikdy neztratila svou
�Radost� a �Naději� v budoucnost uprostřed svých skautských bratrů a sester!                      

Baretka

Výsledky voleb vedení skautského střediska Radost a Naděje:
Střediskový vůdce: Lenka Čaplová - �ťovka; zástupce vůdce: Jiří Hazuka - Jerry;
výchovný zpravodaj chlapeckého kmene: Jakub Kodras - Fantasta; výchovný zpravodaj
dívčího kmene: Marie Stielová - My�ka; duchovní rádce: P. Josef Pecinovský; hospodář:
Marie Hlaváčková; předseda revizní komise: Eva Hazuková - Viky; 1.člen rev. komise:
Soňa Doubková - Sojka; 2.člen rev. komise: Ondřej Čapla - Bronťa.

NABÍDKA: Najdete si denně čas na Bib l i?
Ano, pak gratulujeme! Vět�ina z nás v�ak bohu�el asi ne. Ale pokud vás to

trápí a rádi byste začali alespoň s málem, nabízíme nyní několik způsobů ideálních
pro dne�ní rychlou dobu. Na portálu www.vira.cz  je mo�né objednat si �Citát z
Bible na ka�dý den� v rozsahu jedné SMS poslané přímo na vá� mobilní telefon,
a to ZDARMA. Pro ty, kdo nevlastní počítač, nejsou připojeni na internet a mají o
tuto slu�bu zájem, nabízíme zprostředkování na telefonu 602 129 195 (A. Va�ků).

Pro vás, kteří si s internetem rozumíte, je vhodná tato nabídka rozesílaných e-mailů:
Krátké zamy�lení nad biblickým textem, Biblický citát na ka�dý den, či Nedělní liturgie -
Bible na neděli.  Zprávy a bli��í informace  najdete na www.vira.cz v rubrice - Zasílání
e-mailem a Biblické SMS.

Na portálu www.biblenet.cz je nabízena slu�ba �Ranní zamy�lení� rozesílaná na
email, Bible on line, kde si mů�ete vyhledat cokoli v Bibli, a zajímavá je té� nabídka
�Bible v mobilu�, pomoci které je mo�né například hledat biblické citáty apod. na
mobilním telefonu se slu�bou WAP.
Abychom nezapomněli na ty, kteří informace raději slovem psaným na papíře - máme pro
vás té� dobrou zprávu. Na stolečku s časopisy v kostele v Berouně le�í dvojlisty s názvem
�Nedělní liturgie�, kde je mo�né si předem přečíst nejen nedělní texty, ale i průvodní
slovo a biblické texty se zamy�lením na celý týden dopředu.                                          -red-
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Dokážeme pokřt ít internet?
Internet a dal�í mediální technologie roz�iřují cesty působení církví a nábo�enských

organizací. 3. ledna vydala agentura Fides na toto téma zprávu Kongregace pro
evangelizaci národů - "Lid Bo�í na internetu". 

Tak v Itálii nelze katolické stránky spočítat; nejpopulárněj�í stránky, totustuus.it mají
odkazy na 50.000 dal�ích webových stránkách. Server siticattolici.it napočítal 10.000
katolických stránek jen v Itálii. Čtvrtina z nich patří farnostem, 2.000 soukromým skupinám
a organizacím. Řeholní a misijní instituty mají v Itálii 1.222 stránek, oficiální církevní
stránky a pastorační aktivity čítají 589. 589 je také osobních stránek katolického charakteru,
403 stránek univerzit a kulturních center, souvisejících mediálních stránek je 353. 

Také ve Spojených státech kvete nábo�enská internetová kultura. Weekly Standard
uvádí, �e 64 % u�ivatelů internetu (82 milionů lidí) pou�ívá web k nábo�enským účelům, z
toho 32 % hledá nábo�enské zprávy, 17 % se přes internet modlí, 11 % hledá duchovní
hudbu. V USA jsou miliony nábo�enských bloggerů, z nich je řada kně�í. 

Zdroj: Zenit, 23. 1. 2006

Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
10,30 - 11,15  hodin
Fara -  přízemí vlevo

GLOSA :
Anna bydlí v Nerudovce. Na Černém vr�ku �ijí je�tě dvě Barbory, býval tu i Filip a

dvě Al�běty. Taky Agáta. Josef bydlí v Hlinkách a Vilém někde na Parkáně. Zato Stanislav
�ije a� na velkém sídli�ti.

Anna je mladá a zatím �tíhlá, přita�livá a svůdná. Bára je mr�tná a obratná, Baru�ka je
dáma trochu při těle a dýchá astmaticky. Vilém se pořád třese a Josef je od pohledu dobrák.
Al�běta - tak to je ov�em madam. Standa má mohutnou figuru a zvučný hluboký hlas.

V Českém krasu jsem potkala dva star�í lidi; právě volali do mlází: �Va�ku, Va�íku, u�
jdeme!� Určitě babička a dědeček. Alespoň �e někdo v Čechách dal chlapci jméno Václav! Z
křoví v�ak nevyběhl kluk, ale statný baset. Anča, černá jako uhel, je ovčák. Bára foxteriér a
Baru�ka buldoček. Filip byl jezevčík, Bety vel�teriér. Druhá Bety je stafford�írský  bulteriér.
(Ta mě jednou kousla!) Zato Pepa je sympaťák, pohodový jezevčík. Prý se narodil na Josefa,
tak mu to jméno rovnou dali. (Můj jezevčík se narodil taky na Josefa, ale mně dal Pán Bůh
zdravý rozum a vět�inou bývám příčetná.) Vilík je ratlík a Standa baset. �vagrová u� taky
potkala Maru�ku. V Brdatkách. Rasu jsem zapomněla - mo�ná byla neurčitá. Ale nesmím
zapomenout na Agátu  - Agáta je zlatý retrívr.

Ajax, Alík, Azor, Puňťa, Pajda nebo �olík a �ery, Asta, Ajda nebo Fela - to u� se
nenosí. Psi mají na�e lidská, často i velmi frekventovaná křestní jména �ijících generací.
Dokonce jména významných světců.

Zpravodaj  
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Nedávno jsem �la s kamarádkou na kávu. Do Hradeb. Přiběhla tam k nám fenka teriéra.
Byla přítulná a hravá, je�tě �těně. Najednou někdo zavolal přes celou místnost: �Rů�enko, ke
mně!� Neposlechla, tak si pro ni její pán při�el. �Vá�ně se jmenuje Rů�enka?� ptám se. �No
fakt!� Zamrazilo mě - Rů�enka byla moje maminka. V duchu jsem sly�ela známou (dnes u�
mo�ná málo známou) d�ezovou melodii a chtělo se mi ji zpívat nahlas: 

�Není vám to ňáký blbý, ňáký blbý?
Není vám to ňáký blbý, ňáký blbý ...�

Němci pro své psy nejsou �panička a páníček� jako u nás, ale �maminka a tatínek�. Aby
to sem tak taky při�lo ...! Opravdu je mo�né v�echno? Kde je vlastně nějaká hranice mezi
námi a na�imi pejsky? Dát psovi jméno hlavního patrona české země - to u� je silná káva ...

Aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu  zachovati ráčil ...                     
Lidmila Fričová

MODLITBA  MÌSÍCE :  

K jádru radostné evangelní zvěsti podstatně patří Je�í�ův příklad slu�by člověku! �Syn
člověka nepři�el, aby si dal slou�it, ale aby slou�il a dal svůj �ivot jako výkupné za mnohé.�
(Mt 20,28) 

Mnohdy se ptáme, jak dobře pro�ívat dobu postní? Často si pro tuto dobu vymý�líme
nejrůzněj�í sebezápory (abstinence alkoholu, cigaret, zábavy... apod.), které v�ak zpravidla
ná� �ivot změní jen velmi málo, mo�ná vůbec. Přitom je to tak jednoduché! Vstupme
společně do velikonočního večeřadla a pro�ívejme spolu s apo�toly situaci z Poslední
večeře Páně: V předvečer své smrti se Pán sklání k nohám apo�tolů a myje jim je, čím�
koná slu�bu otroků tehdej�í doby! Ve 4. eucharistické modlitbě říkáme: �Těm, které
zanechával ve světě, se vydal do krajnosti...� V evangeliu pak mů�eme číst: �Chápete, co
jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestli�e
tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem
vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.� (Jan 13) 

Rozjímejme tento obraz Poslední večeře, pokusme se �být� oním Je�í�em z Nazareta a
sklánět se k nohám těch, kdo jsou v na�í bezprostřední blízkosti bez toho, �e bychom si je
přitom vybírali! Snad nám to v�dy hned nepůjde, ale za pokus to stojí. Mo�ná pak Je�í�ovo
velikonoční vítězství se promítne i do na�eho vítězství nad vlastním sobectvím a neláskou...

Modleme se tedy za na�i farní charitu, za na�i schopnost slou�it i za ty, kteří na�i
slu�bu potřebují.                                                                                                                   -jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLIT EB  NA BØEZEN :
"""   za na�i farní charitu  """

Březen 2006
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HLEDÁ SE ÈLOVÌK :
Hledá se člověk, jeden z �esti miliard, vý�ka a vzhled nerozhodující. Bankovní konto a

značka auta vedlej�í. Nabízená činnost zajímavá, po�adavků nadlidsky mnoho: 
$ více naslouchat ne� mluvit
$ více rozumět ne� řídit
$ více pomáhat ne� si stě�ovat.

Hledá se člověk!
Za vděčnost nenabízíme �ádné garance. Cítíte-li se k této práci způsobilí, přihlaste se,

prosím, co nejdříve u prvního, kdo se namane!
-archív-

POSLEDNÍ  SLOVO : 
�Kdy� se bude� sna�it neustále se s někým srovnávat a dokazovat, �e jsi chytřej�í

a lep�í, nikdy nebude� mít přátele.�    
Marie Svato�ová

zakladatelka Hospicového hnutí

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA: Tentokrát budeme Po�ehnání ze srdce přát paní Eduardě �apovalivové z
Ni�bora (60 let), sestře Janě Civínové z Tetína (55let), varhanici Pavle Bočkové z
Loděnice (20 let) a krásný věk závidět JUDr. Vladimíru Jansovi z Vrá�e (80 let).
Tak tedy mnoho zdraví, ať Vás Hospodin naplní pokojem.  Dne 20. března oslaví
své 87. narozeniny pan kanovník Gustav Novák, dlouholetý berounský duchovní,
který je nyní ji� na odpočinku. Vypro�ujeme Bo�í po�ehnání.                          Farníci

NAROZENÍ:  Dne 28. 1. 2006 se narodila Monika �apovalivová, která byla pokřtěna
25. 2. 2006 v bazilice sv. Markéty v Praze - Břevnově.  Blahopřejeme, ať ji i celou
rodinu �apovalivových provází Hospodinova ruka.

POHŘBY: V únoru jsme v na�ich farnostech svěřili do rukou Bo�ího milosrdenství Marie
Benáková ze Zadní Třebáně a Marie Sudíková  z Berouna.

Zpravodaj  
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