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V Zprá v y z far n o s t i
V M�e sv. �pro děti� - 6. dubna: S nejmen�ími se opět setkáme v kapli Pový�ení sv.

kří�e 6. 4. v 17.30 hod. A úkol pro děti? Vyrobte, popřípadě nakreslete LÁVKU. Proč?
�V�e se dozvíte�, slibuje a tě�í se P. Michal.

V Modlitební večer �za katechumeny a nově pokřtěné�: Ve čtvrtek 6. dubna zveme ke
společné modlitbě na úmysl měsíce dubna �za katechumeny a nově pokřtěné�. Modlitební
setkání začíná v kapli Pový�ení sv. kří�e od 20.00 hodin, vede P. Pecinovský. 
Proto�e bývá o prvním čtvrtku v měsíci více akcí najednou, navrhujeme od
května přesunout modlitební večery na druhý čtvrtek v měsíci! Tedy květnová
modlitba za správnou výchovu dětí, za mláde� a za dobré vztahy mezi generacemi
se bude konat a� ve čtvrtek 11. 5. 2006  a připraví ji man�elské společenství.

V První pátek v měsíci - 7. dubna. Od 16.00 hodin je mo�né v sakristii kaple Pový�ení sv.
kří�e přistoupit ke svátosti smíření. Od 17.00 hodin se budeme modlit kří�ovou cestu.  

V Předvelikonoční úklid kostela sv. Jakuba. �ádáme o pomoc s přípravou kostela sv.
Jakuba na velikonoční svátky. Předvelikonoční úklid kostela se koná v sobotu 8. dubna
od 9.00 hodin. V�em, kdo přilo�í ruku k dílu, předem děkujeme.

V Příle�itosti ke slavení svátosti smíření: Kromě obvyklých příle�itostí ke slavení sv.
smíření (1/2 hodiny před  m�í sv.) bude před velikonočními svátky příle�itost ke
slavení sv. smíření

Beroun:  - v pátek  7. 4. od 16.00 do 17.30 hodin a od 18.00 do 20.00 hodin,
- v neděli 9. 4. od 15.00 do 17.00 hod.

Kně�í budou k dispozici v sakristii kaple Pový�ení sv. kří�e a na faře, v neděli pak v
kostele sv. Jakuba. 

Loděnice:  - v neděli 2. 4. po m�i sv. od 10.30 hod.
- ve čtvrtek 6. 4. od 17.00 hodin 

Svatý Jan pod Skalou:  - ka�dou neděli půl hodiny před m�í svatou.
V Velikonoční triduum (od večerní bohoslu�by na Zelený čtvrtek do nedělní slavnosti

Zmrtvýchvstání Páně) stojí v samotném středu pro�ívání liturgického roku. V těchto
dnech slavíme uskutečnění a dovr�ení Bo�ího díla na�í spásy skrze Je�í�ovu smrt a
zmrtvýchvstání. Je proto velmi důle�ité pro věřícího křesťana pro�ívat tyto události
ve společenství Církve slavením  společných liturgií, zvlá�tě aktivní účastí na
velikonoční vigilii, při které budeme obnovovat své křestní sliby a přijímat do Církve
skrze křest i na�e katechumeny. (Letos jím v na�í farnosti bude Luká� Klimovič.)
Velikonoční vigilii opět pro�ijeme v �ir�ím společenství na�ich farností. Tím mů�eme i
více vnímat skutečnost, �e křtem patříme k sobě.

V Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - �agapé� na faře. V den slavnosti Zmrtvýchvstání
Páně se po dopolední m�i sv. mů�eme jako farnost sejít k malému posezení na faře (ve
farním sále). Pokud mů�ete �vzít něco s sebou� (není nutné!), přispějete k tomu, �e
�agapé� bude o to radostněj�í...

V Nedělní m�e �za farnost�: Nedělní dopolední m�e sv. budou v Berouně slou�eny
v�dy �za farnost�!
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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 9. 4., 23. 4. 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 Na stolku s tiskovinami najdete periodikum �Nedělní liturgie�, kde jsou uvedeny
liturgické texty i s výkladem nejen na neděli, ale na celý liturgický týden. Jsou k
volnému rozebrání.

V Sbírky:  5. 3. 2006 proběhla sbírka konaná ve prospěch Arcidiecézní charity 4300,-Kč.
Na Velký pátek se po obřadech uskuteční sbírka pro křesťany ve Svaté zemi. Pozice
křesťanů v Izraeli není nijak jednoduchá. Tato sbírka mů�e být malým poděkováním
"Svaté zemi", která je kolébkou křesťanství a kde to vlastně v�echno začalo...

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

V Hrnčířské trhy. Prosím o pomoc s přípravou leto�ní hrnčířské tomboly na jarních
Hrnčířských trzích, které proběhnou 6. a 7. 5. 2006.
Potřebujeme: 1) dobrovolníky, kteří by si vyzvedli balíček losů a slo�ili je (baleny po
100 ks). Je to jednoduchá práce pro ka�dého cca na 1 a� 2 hod. 
                 2) pomocníky na vlastní prodej tomboly na sobotu a na neděli 6. a 7. května
Prosím, hlaste se mi - osobně nebo telefonicky na 605 299 314.
Velice děkujeme za ka�dou pomocnou ruku!                                   P. Michal Němeček

 Z v i kar i á t u  

Vikariátní konference:  V úterý 25. dubna se v Králově Dvoře uskuteční dal�í setkání
kně�í na�eho vikariátu. M�e sv. začne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 9.00 hod.
V�ichni, kdo se mohou modliteb za na�e farnosti účastnit, jsou vítáni.

4 Kon c e r t y v kos t e l í c h
4 Benefiční koncert ve prospěch Hospicového občanského sdru�ení Cesta domů v

pra�ském Rudolfinu v pondělí 3. dubna v 19.30 hodin v Sukově síni (vchod
schodi�těm od Vltavy). Hraje Kvarteto Norbert � kvarteto členů České Filharmonie.
Na programu: J. Haydn: Sedm posledních slov Vykupitele na kří�i (výběr), J. Suk:
Meditace na chorál Svatý Václave, A. Dvořák: Kvartet F Dur, Op. 96 Americký.
Dobrovolným vstupným podpoříte práci Hospicového občanského sdru�ení Cesta
domů, které na počátku dubna slaví 5 let od svého zalo�ení. Více informací na
www.cestadomu.cz Kontakt: Hospicové občanské sdru�ení Cesta domu, Bubenská 3,
170 00 Praha 7, info@nezavirejteoci.cz, tel.: +420 283 850 949
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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 hodin 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 Náv�těva Mons. Václava Malého: Ve středu 5. dubna v dopoledních hodinách

nav�tíví na�i �kolku pan biskup Mons. Václav Malý a vedoucí odboru církevních �kol
Arcibiskupství pra�ského paní Mgr. Eva Tomá�ková na pravidelné ka�doroční vizitaci.

M Proto�e bude potřeba část vybavení �kolky na čas přestěhovat kvůli nutné přestavbě,
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�:  19 - 0361038389/0800 u České spořitelny Beroun.

M Hrnčířské trhy. Během víkendu 6. � 7. května se budou konat jarní berounské
Hrnčířské trhy s tradiční tombolou, její� výtě�ek bude také tentokrát věnován na
přístavbu na�í �kolky. Proto máme na starost zajistit provoz stánku s tombolou po oba
tyto dny. Prosíme o Va�i pomoc při výdeji výher a prodeji losů ve stánku. 

" K-klub a Man�elské společenství srdečně zvou rodiny i jednotlivce na tradiční
opékání buřtů u příle�itosti tzv. �pálení čarodějnic�, a to poslední dubnové
odpoledne (případně noc) v neděli 30. 4. cca od 16 hodin na loděnické farní zahradě.
Informace na telefonu 602 945 017. S sebou si, prosím, vezměte v�e, co mů�ete
potřebovat k v�eobecné pohodě. Kdo chce u�ít správného reje a tance, měl by přijít v
masce čarodějnice.

" Té� tradiční bude i K-klubový �Prvomájový výlet� v pondělí 1. 5. 2006 od 9.30
hodin. Vydáme se společně velmi krátkou cestu, kterou zvládnou i ti nejmlad�í na
kočárcích či nejistých no�ičkách:-). V minulosti jsme nav�tívili Tetín či jsme �li z
Vrá�e na Svatý Jan, letos zatím je start a cíl �cestičky� překvapením i pro nás☺, ov�em
vítáme va�e návrhy, nebo zůstaneme věrni pravidelné tradici... Bli��í informace
přijdou na mobilní telefon v�em, kteří po�ádali o zasílání takovýchto zpráv (učinit tak
mů�ete na tel: 602 945 017), nebo je najdete na www.beroun.farnost.cz.
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j  Diář Man � e l s ké h o spo l e č e n s t v í
J Setkání man�elů (i jednotlivě☺) se v dubnu uskuteční oproti původní domluvě a�

druhé úterý po Velikonocích, tedy  25. 4. ve Zdicích u nových členů, man�elů
Macháčkových (731 604 002 - telefon pro záchranu bloudících). Snad se nám podaří
umístit mapku cesty na farní web. Dal�ími hostiteli zhruba o tři týdny později prý s
radostí budou man�elé Hazukovi ze Zdejciny, datum setkání je�tě domluvíme.
Případné informace na telefonu 602 945 017.

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.

P Oslava XXI. světového dne mláde�e v Salesiánském středisku mláde�e v
Kobylisích v sobotu 8. dubna 2006 od 9.00 hod.  Z programu: katecheze Karla
Herbsta, dopolední předná�kové skupiny (např. Svátost smíření, O povolání, O
sexualitě, Média, Okultismus, aj.), sportovní (stolní tenis, fotbal, taneční skupinky) a
předná�kové odpoledne, m�e svatá s otcem kardinálem M. Vlkem a večerní koncert. 

 Zpr á v y od j i n u d
Missa chrismatis. M�e sv. s obnovou kně�ských slibů a svěcením olejů se na Zelený
čtvrtek - 13. dubna - koná v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava od 9.00 hodin. Ke
slavnostní bohoslu�bě jste v�ichni zváni.
Studenti vysokých �kol se ji� poosmé setkají na Velehradě. Na jaře proběhne na
Velehradě tradiční setkání studentů VIII. Studentský Velehrad. Akce, kterou pořádá
Vysoko�kolské katolické hnutí ČR, se bude konat ve dnech 27. 4. � 1. 5. 2006.  Brno:
Studenti jsou zváni na poutě, které celou akci zahájí. Putovat se bude ze čtyř směrů � ze
sv. Hostýna, Brna, Skalice a ze Zlína. Vlastní program na Velehradě začne v sobotu,
neděle bude hlavním předná�kovým dnem.  Setkání nese titul "Identita � jít a
nezabloudit". Program bude rozčleněn na čtyři tématické celky: identita v mezilidských
vztazích, v partnerských vztazích, ve vztahu k Bohu a ve vztahu k církvi. Účast na
předná�kách a besedách přislíbili P. Tomá� Halík, P. Pavol Hudák, P. Vojtěch Kodet,
Kateřina Lachmanová, Mons. Václav Malý, P. Vojtěch z Komunity Blahoslavenství a
Josef Zeman, ředitel Národního centra pro rodinu. Mezi hosty budou také Mons.
Dominik Duka, Jiří Pavlica, Otmar Oliva a hudební skupina Oboroh. Setkání dále
přinese slavení eucharistie, společenství modlitby a volný čas pro vzájemná setkání.
Přihlá�ky a bli��í informace najdete na adrese: http://sv2006.unas.cz/start.php. Kontakt -
účastníci: mailto:student2006@centrum.cz; tel: 774 206 306.
Svatopostní odpoledne v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech: Farnost u
kostela Matky Bo�í před Týnem zve ke Svatopostnímu odpoledni o 5. neděli postní
2. dubna 2006 ve 14.30 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.
Program: kří�ová cesta, postní meditace se zpěvy, prohlídka kostela. Kontakt:
Římskokatolická farnost u kostela Matky Bo�í před Týnem, e-mail: dkc@cmail.cz
kostel sv. Jana Nepomuckého, Kanovnická, Praha 1 - Hradčany.
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24. - 28. 4. 2006  VIII. augustiniánský týden v klá�teře sv. Tomá�e v Praze:
U příle�itosti 750. výročí sjednocení řádu augustiniánů uskutečněného bulou Licet
ecclesiae pape�e Alexandra IV. (9. dubna 1256). Program: 24. dubna, Obrácení sv.
Augustina - 18.00 Slavná m�e svatá; 25. dubna - 18.00 Úvodní slovo, 18.15 - Sv.
Augustin a Pelagius: po stopách dávného sporu. Mgr. Filip Outrata; 26. dubna, Matka
Dobré Rady - 12.15 M�e sv. k úctě Panny Marie Dobré Rady, 18.00 Řehole sv. Augustina
a její význam pro dne�ní lidi. P. Juan Provecho, OSA; 27. dubna - 18.00 Dějiny řádu sv.
Augustina 1256 - 2006. PhDr. P. William S. Faix, OSA; 28. dubna - celoodpolední čtení
knihy Vyznání sv. Augustina (od 14 do 18 hod). Ukončení augustiniánského týdne.
25. - 27. 4. 2006  Mezinárodní konference "Jezuité v českých zemích" v Praze:
Mezinárodní konferenci "Jezuité v českých zemích" pořádají Česká provincie
Tovary�stva Je�í�ova a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Zahájena bude 25.4. v 9.00 hodin ve Velké aule Karolina. Předná�ky budou probíhat v
prostorách Katolické teologické fakulty (Thákurova 3, Praha 6 � Dejvice). Bli��í
informace na adrese: Petra Cemus MA, KTF UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel:
420 220 181 428, e-mail: info@bohemiajesuitica.cz, www.bohemiajesuitica.cz. 
7. 4. 2006 Adorační den a modlitba za povolání v kostele sv. Ludmily v Praze:
V kostele sv. Ludmily v Praze se koná adorace za nová povolání ke kně�skému
i zasvěcenému �ivotu, za rodiny a za věrnost v�ech, která je zakončena slavnostní m�í
sv. Společnou adoraci povedou bratři kapucíni a kří�ové sestry. Slavnostní bohoslu�bě
v 16.30 hod. bude předsedat biskup Václav Malý. Nám. Míru, Praha 2 - Vinohrady.
5. 5. 2006  5. arcidiecézní pouť za duchovní povolání na Svatou Horu: začíná
celonoční adorací v pátek 5.5. ve 21.00 hod., hlavní m�e sv. v sobotu 6.5. v 10.00 hod.
Závěr pouti v 15.30 hod. Poutní místo Příbram - Svatá Hora.
Dívčí pě�í pouť: Pro �eny a dívky od 12 let je určeno v pořadí ji� třetí květnové
putování od Panny Marie, matky naděje z Vranova nad Dyjí k Panně Marii Karmelské
do Kostelního Vydří. Na čtyřiceti kilometrovou pouť zve Farní tým Fatym. Společným
úmyslem leto�ní pouti je modlitba za matky, za týrané �eny, za obnovu víry v
pohraničí a za nová kně�ská a řeholní povolání. Sraz pro zájemkyně je v sobotu 29. 4.
2006 v 6.00 hodin ve Vranově nad Dyjí, odkud se poutnice vydají na cestu do
Kostelního Vydří. Tam je po příchodu v cca 20.00 hodin m�e a společný odjezd zpět
do Vranova nad Dyjí. Přihlá�ky, dotazy a konzultace na telefonním čísle 731 402 749.
V silovém poli informací: Proč se stále objevují mediální kampaně? Jak je rozeznat? Jak
se k nim stavět? Na tyto otázky bude hledat odpověď konference s názvem V silovém poli
informací, která proběhne 20. 4. 2006  od 17,17 do 21,00 hodin v Praze. Konferenci
pořádá Hnutí fokoláre a Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Občanským sdru�ením
Pontes a Nadací Josefa Luxe. Hosty jsou Thomas Habicht, Sergio Zavoli, Petr Příhoda a
Milan Rataj. Program. Účast na konferenci je třeba potvrdit do 10. 4. 2006.
�Kaplička na návsi, kří�ek v polích�. Konference na téma  Místní komunita a péče o
drobné památky,  Česká Lípa  13. -14. května 2006; v sobotu 13. 5. ve Vlastivědném
muzeu a galerii v České Lípě, v neděli 14.5. výlet do okolí po objektech opravených
sdru�ením  Drobné památky severních Čech. KONTAKT NA POŘADATELE: Jarmila
�togrová, homobonus@seznam.cz.
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Setkání křesťanských zdravotníků v Praze s názvem �Ochota ke slu�bě a lidské hranice
aneb jak pečovat o druhé, abych se nestal opečovávaným?� se uskuteční 20. 5. 2006 v
posluchárně Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (Vla�ská 36).
Přihlásit se mů�ete do 13.5. 2006: pomocí formuláře na www.boromejky.cz (odkaz
�nabídky, aktuality�) nebo sdělte jméno, adresu, pracovi�tě a funkci e-mailem:
setkanikz@boromejky.cz a nebo po�tou: Sestry boromejky, �porkova 12, 118 00 Praha 1 �
Malá Strana. Účastnický příspěvek dobrovolný. Zváni jsou v�ichni bez rozdílu vyznání.  

Farn í dovolená — léto 2006
Termín dovolené: 19. 8. � 26. 8. 2006

Ubytování: penzion Fania, zaji�těna plná penze. 
Cena s plnou penzí na týden:  

pro dospělého                       2575,- Kč
pro dítě do 10 let                  1605,- Kč

Více informací o penzionu Fania je mo�né
získat na webových stránkách. www.fania.cz. 

Budete-li mít zájem, přihlaste se nejlépe
ihned, nejpozději v�ak do konce dubna 2006  
na ní�e uvedený  kontakt.

Zálohu ve vý�i 30% z celkové částky
po�lete, prosím, nejpozději do konce května na číslo účtu: 102246001/2400. Jako
variabilní symbol uveďte svoje rodné číslo (RČ) nebo alespoň prvních �est čísel RČ.

Na společnou dovolenou se tě�í                       Monika Horná&spol.
604 251 946

Kap i t u l n í ví k end
 Kanovn í k P. Jo s e f Pe c in o vsk ý

uveden do s l u žby děkana Kar l š t e j n ské  kap i t u l y
Neděle 26. března leto�ního roku bude nav�dy zapsána zlatým písmem do dějin

berounské farnosti a vikariátu. Ten den byl na slavnostní bohoslu�bě na hradě Karl�tejně
uveden do slu�by děkana Karl�tejnské
kolegiátní kapituly její dosavadní kanovník
P. Josef  Pecinovský. Byl zvolen na
mimořádném zasedání kapituly 13. prosince
2005. Uvedení do slu�by děkana kapituly je
mimořádnou poctou osobní a je oceněním
práce P. Josefa Pecinovského v jeho
dosavadní činnosti kně�ské - v posledních
letech v berounské farnosti a vikariátu.
Karl�tejnská kapitula byla zalo�ena 27.
března 1357 otcem vlasti Karlem IV. při
kaplích Utrpení Pána Krista a Panny Marie a
při star�í svatyni sv. Mikulá�e na hradě
Karl�tejně. Dostala za úkol modlit se a stře�it
odkaz Karla IV. pro blaho českého národa.
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Děkan J. Pecinovský s kardinálem M. Vlkem.   foto av 



Význam uvedení do slu�by děkana kapituly nejlépe dokumentuje, �e slavnostní
bohoslu�bě předsedal pra�ský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Přítomnost českého
primase ukazuje, �e i dnes Karl�tejnská kapitula plní odkaz otce vlasti, římského císaře a
českého krále Karla IV. Po téměř 650 let trvání kapitula nikdy, ani v nejtě��ích chvílích
národa, nepřestala plnit, co ji bylo svěřeno.

Jestli�e je úkolem kapituly modlit se za blaho českého národa, budeme se my modlit za
to, aby se to členům kapituly dnes i v budoucnu s Bo�í pomocí dařilo.                      -vac-

B ýva lý  b e ro un s ký  kn ěz  P .  L i b o r  Bu l í n  s e  s tá vá
kanovn ík e m ko l . kap i t u l y sv . Ko smy a Dam iána

Víkend 25. a 26. března proběhl ve znamení velkých slavností jak Karl�tejnské tak
Staroboleslavské kapituly. Proto tedy kapitulní víkend, ne kapitální...☺ Kapitální byla
chyba ve zprávě, která se vloudila do pozvánek minulého zpravodaje a za ni se velmi
omlouvám.Vět�ina z vás se mo�ná účastnila vzdáleností �bli��í� bohoslu�by v neděli, která
oslavovala (ne 650 let, jak jsem �slepě� opsala z arcibiskupského zpravodaje, ač uvedené
datum samozřejmě ukazovalo na nekulaté...) 649. výročí kapituly při hradě Karl�tejně, při
které byl zároveň instalován P. Josef Pecinovský novým kapitulním děkanem. Nedělní
karl�tejnské m�e jsem se kvůli dětským nemocem účastnit bohu�el nemohla (článek jste ale
ji� na�li nad tímto a té� fotografie vás do
atmosféry uvedou), zato vám s radostí
zprostředkuji �slávu� sobotní v bazilice
sv. Václava ve Staré Boleslavi, kde byly
děti je�tě zdravé a kdy byl do nového
úřadu nesídelního kanovníka Kolegiátní
kapituly sv. Kosmy a Damiána uveden
P. Libor Bulín, který byl před pěti roky
po dvanáctiletém působení v Berouně
povolán ke slu�bě do Kolína. (Toto
uvádím spí�e pro �nové� farnictvo, neb
my ostatní �slu�ebně star�í� na něj a na
rodinnou atmosféru farnosti, kterou se
mu dařilo vytvářet, skutečně nemů�eme
zapomenout.)

Slavná m�e ve Staré Boleslavi
začínala o jedenácté v historicky i
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Pohled do prostoru v kapli sv. Mikulá�e na Karl�tejně se sborem kně �í a ministrantů.     foto av  

 Probo�t Vladimír Kellnar s P. L. Bulínem.     foto av 



architektonicky zajímavém areálu zmíněného kostela. Snad kvůli sobotnímu klidu na
silnicích, snad pro poměrnou blízkost jsme do tohoto města autem dojeli dřív, ne� bychom
řekli. Člověk by si jej skoro spletl s Brandýsem, kterým se projí�dí, neb obě �městečka�
jsou oddělena �jen� řekou s takzvaným sedmimostím. Staroboleslavský kostel sv. Václava
je v uzavřeném příjemném areálu, v těsné blízkosti na baziliku přiléhá kostelík svatého
Klimenta, do kterého se nejprve odebral průvod kně�í, jáhnů a ministrantů k tzv. modlitbě
hodinek: �Kostel je to velmi malý, tak�e se do něj bohu�el vejde jen klérus...�, oznámili
nám s úderem jedenácté. Pro nás bez liturgického oblečení, vzdělání a vybavenítak zbyla
je�tě čtvrthodinka volného času - venku toti� sv. Petr zalíval vydatně jarní zeleň, tak nebylo
radno stát mimo střechu. Po tomto čase dorazil znovu nejen liturgický  průvod, ale i pár
dal�ích �Berouňáků� - cesta autobusem je samozřejmě poněkud del�í ne� autem... (I kdy�
někteří autobusoví cestovatelé při�li ji� dříve☺.) Bylo nás tam z Berouna tedy asi patnáct.

Klérus se odebral nahoru po schodech do presbytáře k úvodním proslovům a uvítáním.
Tedy my dole jsme znovu mnoho neviděli - původní oltář je od oltářního stolu nad schodi�tě
vzdálen alespoň patnáct metrů, nicméně díky reproduktorům jsme alespoň sly�eli, co se děje.
Bazilika svatého Václava je toti� dvouúrovňová, pod dne�ním presbytářem se nachází
krypta, neboli původní Václavem zalo�ený románský kostelík sv. Kosmy a Daminána s
pozoruhodnými románskými sloupy a ú�asnou atmosférou. K předávání insignií
kanovnického úřadu se kně�í i ministranti znovu přesunuli právě tam. Nyní u� vět�ina
účastníků m�e mohla jít s sebou. Abych nevypadala jako věčný nespokojenec, taktně
pomlčím o tom, �e �díky� kočárku se synkem, který je�tě neministruje, jsem opět zůstala
poněkud mimo dění ☺. Nevadí, zbytek mé rodiny mi to zprostředkuje dodatečně, neb má to
�těstí, �e je v ministrantském oděvu v�dy přímo u pramene. A navíc budou fotografie, ne?
Útěchou mi bylo, �e po tomto obřadu konečně začala úderem dvanácté slavnost eucharistie,
která se konala v prostoru těsně nad schody, kde jsme my viděli klérus a té� malí ministranti
měli ke své velké radosti velmi dobrý rozhled a dostatečný akční rádius k posílání
vzdu�ných pusinek a jiných pozdravů svým příbuzným dole v lavicích. Tou dobou u� jsem
ale zase trochu drkotala zuby, neboť ačkoli venku ji� bylo poměrně teplo, v bazilice je�tě
mrzlo... Po skončení m�e a gratulacích jako v�dy trochu potutelně se usmívajícímu panu
kanovníkovi Liboru Bulínovi v lila kanovnickém rouchu a biretu (ve kterém jste ho měli
příle�itost poprvé vidět také vy  hned druhý den na Karl�tejně) jsme se za�li ohřát obědem v
nejbli��í restauraci, abychom se mohli znovu odvá�it do promrzlého kostela na prohlídku s
výkladem historie a zajímavostí tohoto památného místa. Právě tehdy na mne velmi
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Kně�i�tě kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi je vyvý�ené nad pův. kostelem Kosmy a Damiana.   foto av  



zapůsobil románský prostor pod úrovní baziliky, kde se nyní v místě původního hrobu
svatého Václava nachází sarkofág a předev�ím původní výzdoba. Pak u� jsme se rozloučili,
předali vzájemné pozdravy a jeli domů. Pozdrav od nového pana kanovníka Bulína v�em v
Berouně tímto předává:                                                                                        Ivana Va�ků

Svá t o s t sm í ř e n í V
V minulém čísle zpravodaje jsme uva�ovali o první desce Desatera.

Vlastně k ní patří je�tě jedno přikázání: "Cti svého otce i matku, abys byl
dlouho �iv na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh." Je zajímavé, �e se
v tomto přikázání zmiňuje Hospodin, i kdy� jinak směřuje k lidem. Důvod
je jasný. Dárcem �ivota není člověk, ale Bůh. Rodiče jsou tedy nástrojem
Hospodina, skrze ně jsme přijali �ivot. Ov�em příkaz neříká "poslouchej na
slovo", říká "cti". Druhá deska Desatera by se dala shrnou jedinou větou:
úcta k �ivotu. A tak lze toto přikázání nazvat pojítkem obou desek.

Láska a úcta k �ivotu je klíč k ostatním přikázáním. Jsou velmi
stručná: Nezabije�. Nesesmilní�. Nepokrade�. Nevydá� proti svému

bli�nímu křivé svědectví. Co znamenají dnes?
Nezabije� je příkaz směřovaný k daru �ivota kohokoli včetně nás samotných. Hazardování

s �ivotem či zdravím je tedy také hřích. Dnes je nejvíce toto přikázání frekventováno v
souvislosti s potratem. Zabít miminko (ač v prenatálním stavu) je smrtelný hřích, a to nejen pro
maminku dítěte, ale i pro otce, pokud svým rozhodnutím nepomohl mamince dítě přijmout.
Obyčejný kněz takový čin nemá ani právo rozhře�it. Je nutné takový čin vyznat před biskupem
(nejlépe poradí zpovědník, jak se taková věc ře�í). Na druhou stranu je vhodné podotknout, �e i
�ena, která pro�la potratem, má otevřenou cestu k pokání a nápravě. 

Páté přikázání je negativním vyjádřením evangelia - radostné zvěsti o Bo�í lásce k �ivotu.
Nesesmilní� neboli nezcizolo�í�. Sexualita je od počátku součástí Bo�ího plánu a Bůh

ji člověku věnoval jako veliký dar. Jde o oblast velice zranitelnou, proto potřebuje
maximální pozornost a předpokládá jistotu vztahu partnerů. Tento příkaz říká, �e nelze �ít
sexualitu jinak ne� v uzavřeném man�elství, a cokoli je mimo to, je �patně. Man�elství je
svobodná smlouva obou partnerů, kteří si dávají vzájemně jistotu svého vztahu lásky. Je to
podmínka, aby mohli spolu naplnit i sexuální stránku svého �ivota. Jinými slovy tento
příkaz znamená: Svému partnerovi neublí�í� v tom, co je pro něj tak jemné a choulostivé.
Jde o zkrácené negativní (rozuměj obrácené) vyjádření man�elského slibu.

Nepokrade�. Tento hřích je u nás velice aktuální. Zahrnuje nejen kráde� nějaké věci,
ale předev�ím  úplatky, finanční podvody, tunelování. Patří sem i kráde�e typu kopírování
CD, softwaru, autorská práva... podvody na straně obchodníků i zákazníků, ale i podvody
vůči zaměstnavateli. V�echny obchodní i společenské vztahy předpokládají korektnost,
schopnost dodr�et dohodnuté, respektování pravidel obou stran. Jakmile je toto naru�eno,
nelze de facto kvalitně �ít a pracovat. Toto přikázání negativně vyjadřuje povolání tvořit
společenství a společnost, sdílet dobra a být moudře skromný.

Křivé svědectví. V Izraeli stačilo svědectví dvou lidí, aby byl viník odsouzen k smrti.
Proto se i tento příkaz vztahuje úzce k �ivotu. Sami ale dobře víme, co doká�e pomluva (l�ivé
nařčení), nactiutrhání (vyzrazení nějaké skutečnosti), zkreslená zpráva v médiích atd. Toto
přikázání je negativním formulováním bezpodmínečné nutnosti pravdy v celém na�em �ivotě.
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Nepo�ádá� man�elky svého bli�ního ani statku jeho... resp. "Nebude� dychtit po domě
svého bli�ního. Nebude� dychtit po �eně svého bli�ního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni
ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bli�nímu." Deváté a desáté
přikázání v Písmu tvoří jediný celek. Podstatné je v něm slovo "dychtit, �ádat". �ádostivost je
vnitřní stav, který nemusí mít ani vněj�í projev, a přesto je veskrze chybný. Tímto příkazem
překračuje Desatero rámec vněj�ích skutků (bě�ného soudnictví a práva), proto�e směřuje k
jádru problému: k srdci člověka. Srdce plné �ádostivosti, neúcty, pýchy, touhy bořit, �ít na
úkor druhých... stojí v přímém protikladu s Bo�í smlouvou. To je třeba léčit. Jak? Bo�ím
milosrdenstvím zakou�eným skrze dar společenství (bli�ní) v církvi. Proto Bůh daroval církvi
svátost smíření, aby tuto velikou potřebu lidí naplnil.                                                          -mn-

Osobnost i  našich farnost í
my v�ichni, kteří jsme ho za�ili jako svého bratra - skauta, ať u� to bylo v kterémkoli

období přeru�ované kontinuity českého skautingu. Byla to jeho přezdívka od dětství,
podepisoval se ABé. Říkali jsme mu tak a měli jsme ho rádi, proto�e jsme poznali, �e i on
nás má rád, �e �hraje fér�, �e ze sebe nic nedělá, �e s ním mů�eme o v�em mluvit, na
v�echno se ho zeptat. �e je moudrý a zároveň mladý. Mladý svým duchem. P. Antonín
Bělohlávek (1928 - 1997) byl pro nás autorita.

Začátek tohoto příběhu je velmi zvlá�tní! Rodiče Bělohlávkovi měli jedinou dceru
Bla�enku. Bydleli v Králově Dvoře, dcerka dojí�děla vlakem do sekundy berounského
gymnázia. 27. března 1927 se jí do �koly nějak nechtělo, měli psát písemku, ale maminka
jinak nedala; v�dyť by ji ve �kole podezírali, �e zůstala doma schválně! Ten den byla v�ude
silná mlha. Sekundánka Bla�enka u� do gymnázia nepřijela. Nepřijela tam u� nikdy. Kdy�
do nádra�í v Králově Dvoře přijí�děl �kolní osobní vlak od Zdic, od Prahy se přiřítil rychlík,
kterému zapomněli dát semafor na �Stůj�. A malou Bla�enku usmrtil. Maminka se zhroutila
a hrůzou jí zbělely vlasy. Bělohlávkovi oba pocházeli z Březových Hor u Příbrami, a tak tam
tatínek maminku odvezl na nějaký čas k její
mamince, aby se vzdálila té tragédii a aby se s tím
ne�těstím dokázala aspoň trochu vyrovnat. Se svou
maminkou se 13. června 1927 vydala na pouť do
nedaleké Hlubo�e; �la tam prosit sv. Antonína,
patrona taměj�ího kostela, a Pána Boha, aby se s
man�elem dočkali dal�ího dítěte. Bylo jí u� pětatřicet
let. A Bůh ji vysly�el! Stal se zázrak. To vymodlené
dítě byl chlapeček, narodil se přesně za rok,
13. června 1928, a dostal proto jméno Antonín. Za
dva roky se mu narodil je�tě bratr Stanislav.

Toník se moc dobře učil, a tak začal chodit do
gymnázia v Berouně. Měl velký zájem o přírodu,
biologii, o v�echny přírodní vědy, ale velké nadání
projevoval i při studiu cizích jazyků. Tento zájem ho
provázel po celý �ivot, později slo�il státnici z
němčiny a výborně uměl i francouzsky, z obou jazyků
překládal. Hodně četl a byl u� jako chlapec sečtělý.
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Láska ke knihám ho provázela celý �ivot. Jako student se také věnoval sportu, vynikal hlavně
v lehké atletice. Měl řadu kamarádů a kamarádek, proto�e byl vstřícný a přátelský. 

Dru�nost ho přivedla do skautského hnutí, byl skaut tělem i du�í. Nejdříve se dostal v Králově
Dvoře do smečky vlčat, později do oddílu katolických skautů. Vedl je bratr Herrmann. Skautský
slib platí na celý �ivot. Abé, jak mu právě skauti začali říkat podle iniciál jména a příjmení, to
dosvědčil opravdu celým svým �ivotem a skautskému slibu zůstal věrný - mezi činovníky pracoval
i v letech 1968 - 1970, i po roce 1989. V Junáku na�el také přátele - např. Karla Horáka z Nového
Jáchymova; absolvovali spolu i lesní �kolu. Jeho velkým přítelem byl i P. Vladimír Rudolf, který
působil jako kaplan v Berouně a později jako farář ve Zbiroze a v Praze.

Abé maturoval r. 1947 a původně uva�oval o studiu biologie, ale pak se rozhodl pro
kně�ské povolání. Začal studovat teologii. Měl za sebou asi dva roky studia, kdy� jim
komunistický re�im zavřel seminář. Neminula ho �slu�ba vlasti�, narukoval k PTP a
odveleli ho na Moravu, kde tři roky vykonával ty nejtě��í práce. Kdy� se vrátil z �vojny�,
na studia nebylo ani pomy�lení, čekal ho tvrdý �ivot v dělnických profesích. Na to u� byl za
tři roky u PTP zvyklý. Nastoupil na stavbu závodu Hrudkovny a později do
Králodvorských �elezáren, kde pracoval jako dělník v provozu odstředivého lití. Po pár
letech téhle tě�ké dřiny se dostavily následky - po�kozená páteř a operace. Na základě
lékařského nálezu u� na takovou dřinu nesměl, a proto se stal skladníkem. Také vystudoval
hutní průmyslovku a v�em ve vedení podniku bylo jasné, �e Antonín má na víc ne� na
dělnickou profesi. A tak ho v  60. letech přizvali k odborné spolupráci - např. organizoval
(díky své znalosti němčiny) spolupráci v oboru hutnictví s dělníky i in�enýry z NDR,
později se dostal i do vedení organizace pro vědeckotechnické informace. Sbíral publikace
o hutnictví, často také překládal odborné
práce. V�dy měl v sobě silné sociální
cítění a sna�il se pomáhat lidem, kteří se
ocitli v jakékoli tísni. Asi proto ho dělníci
měli rádi a měl mezi nimi i své přátele.

Nikdy se nevzdal svého povolání,
studoval a byl tajně vysvěcen na kněze v r.
1953 v Praze. Jeho rodina o tom tehdy
neměla ani tu�ení, pro rodiče i bratra bylo
bezpečněj�í nic nevědět. Abé začal pracovat
v podzemním katolickém hnutí, hodně se
pohyboval hlavně v ji�ních Čechách, a tak si
v té době koupil motorku. Tenkrát se stala
druhá moc zvlá�tní příhoda. Druhý zázrak! Jel zrovna na jih a cestou někde u Milevska ztratil z
nosiče aktovku s ilegálními tiskovinami, v ní� měl i své osobní dokumenty. Vrátil se do Králova
Dvora a rodině řekl, �e ho určitě  přijdou zatknout. U Bělohlávků pak po dvě noci pálili různé
písemnosti. Třetího dne někdo zazvonil, otevřít �la maminka. Objevil se cizí mu�, pro jistotu se
nepředstavil, a přinesl onu aktovku. Le�ela prý v Berouně na náměstí na lavičce, a on ji přichází
jenom vrátit. Z aktovky se nic neztratilo, ale jak se z Milevska octla v Berouně, to u� se nikdy
nikdo nedověděl. Nějaký neznámý �anděl strá�ný� zachránil Antonína před kriminálem.

Tou dobou si Abé postavil chatu v Novém Jáchymově, proto�e chataři nebyli v�em tak
na očích. Tady se setkávali tajně vysvěcení kně�í, jezdil sem i P. Tomá� Halík nebo sekretář
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českobudějovického biskupa P. Václav Dvořák. Abé také udr�oval korespondenci s
německými i francouzskými katolickými duchovními. Občas na něho dotírala i STB, ale
rodinu tím nezatě�oval. Kdy� jsme u té rodiny - po smrti svých rodičů se staral o tetu z
Březových Hor, proto�e nikoho neměla. Miloval také své dva synovce a duchovně je vedl.
Své tajemství, �e je kněz, prozradil příbuzným a� po r. 1989. Do té doby to mo�ná tu�ili,
ale nevěděli. Po pádu komunismu u� byl v důchodovém věku, a proto nechtěl farnost.
Dostal v�ak při svém civilním povolání na starost právě Kublov, kostel na Velízu. Uměl se
v�ít do mentality tamních lidí - i těch z fabrik, i těch z venkova. Mimochodem - řada
Kublovských ho znala ze �elezáren. Uměl mluvit a jednat s obyčejnými lidmi, vá�il si
pracovitých, dělných typů. Jednou mi vyprávěl, �e jsou tam v tom kraji lidé, kteří znají jen
celý týden dřinu a v neděli kostel. Byl rád, kdy� se mu občas podařilo sehnat třeba nějaký
pěvecký sbor a uspořádat pro ně koncert chrámové hudby, proto�e �ty lidi tam si to
zaslou�í�. Mluvil prostě, jednodu�e, srozumitelně. Proto mu důvěřovali - jeho řeč nebyla
v�dycky �učesaná a vymydlená�, zato přesvědčivá. Ano, ano - ne, ne. Působil tak i na ty,
kteří nepraktikovali křesťanství. Kostel Narození sv. Jana Křtitele na Velízu měl v�dycky
plný - bývali tam z Kublova i z dal�ích okolních vesnic. Uměl mluvit s obyčejnými lidmi
obyčejnými slovy o jejich v�edních starostech, uměl jim poradit - a mnoho lidí se také díky
jemu obrátilo nebo rozpomnělo na svou víru. Na památném Velízu ale nepůsobil jen jako
duchovní - spoustu času a sil věnoval i manuální práci, opravám kostela, shánění
brigádníků. Jeho bratr říká, �e tam �dřel jako kůň� a kostelu dával vlastní síly i peníze.
Někdy mu tam pomáhali i oba synovci. Velíz - to bylo jeho �dítě�!

Abé byl velký frankofil a dopisoval si s francouzskými duchovními. Ve Francii ji� dlouho
existuje hnutí tzv. dělnických kně�í, kteří mají zároveň civilní povolání, a právě to ho
přitahovalo, tak�e se stal propagátorem té my�lenky i u nás. Do Berouna k němu jezdil např. P.
Noel Choox; věrný svému jménu Noel přijel také na Vánoce a koncelebroval při půlnoční m�i
sv. na Velízu. Abé překládal i francouzské křesťanské autory, francouz�tina byla jeho láska.

Se�li jsme se spolu po r. 1989 v okresní radě Junáka. Byla jsme ráda, �e mám to �těstí ho
poznat zase trochu jinak ne� ve svém dětství. Často jsem s ním debatovala, často jsem se ptala.
Jednou mi řekl: �Ví� , některý lidi jsou moc velký katolíci - a moc malý křesťani.� Mockrát jsem
si na tuhle jeho �hlá�ku� vzpomněla. Někdy u� jsem si řekla: To má� teda pravdu, Abé.

P. Antonín Bělohlávek byl určitě spí� ten velký křesťan.                        Lidmila Fričová
Pu t o v án í za Pannou Mar i í v Há jk u

U� jste  byli v La  Salettě a Fatimě?  Znáte
Lurdy? Je  to dost daleko,  a  přece  se  
vydáváme  nav�tívit  Pannu  Marii  do těchto
slavných poutních míst. A co  na�e mariánské
poutní stánky? Nejsou ani tak  slavné, snad
ani  tak nádherné, přesto v nich  nacházíme
tuté� Matku Bo�í jako jinde na světě. Je jich
mnoho a z ka�dého je mo�né odnést si víc,
ne� jen obrázek nebo fotku do alba.

Na sklonku  měsíce dubna se opět v�em
poutníkům otevře barokní brána památného
mariánského poutního místa  Hájek u Prahy.
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Nenajdete zde obdivuhodný   umělecký  monument,   ale  opravovaný  franti�kánský klá�ter  s  
Loretánskou  kaplí,  probouzející  se  z tě�kého "snu" totalitního  re�imu. Komunistické  vězení
pro  nepohodlné kněze  a  následná  devastace  vojenskou   správou  napáchaly  značné  �kody
materiální,  av�ak  kulturní  a  předev�ím  duchovní rozměr tohoto místa stále trvá.  Od počátku
17. století, kdy  zde byla vystavěna první  Loretánská kaple  v Čechách, uplynulo mnoho času.
Mariánská úcta  a  pokoj  tohoto  místa  (ru�ený  snad jen občasným hukotem prolétajících
letadel z nedaleké Ruzyně), stále zázračně léčí na�e nemocné du�e. Přijďte se přesvědčit. 

První leto�ní m�e  svatá s májovou pobo�ností se  koná v sobotu 29. dubna 2006 v
10.30 hodin, celebruje P. Michal Pometlo OFM.

Doprava:   autobusem  do   Unho�tě,   pak   MHD  č.   307  směr Praha-Zličín, výstup
Červený Újezd a odtud cca 1,5 km pě�ky směr Jeneč.  Nebo autobusem do  Rudné  u Prahy,
výstup  první zastávka (Hořelice),  pak MHD  č. 307  směr Unho�ť,  výstup Červený Újezd a
dále  pě�ky  (viz.  vý�e).  Autem  je  mo�né  parkovat před branou klá�tera. 

Kontakt: Franti�kánský klá�ter v Hájku,  tel. 312 697 125 / MOB. 604 872 004.        -atm-

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Sv . Ka t e ø i n a Si en s k á

(29. dubna)
Narodila ve roku 1347 v italské Sieně. U� jako

mladé děvče učinila slib, �e bude patřit jen Kristu.
Ačkoli zůstala dál veselou dívenkou, uzavírala se do
svých my�lenek, co� vzbuzovalo jak u rodičů, tak i
četných sourozenců nejednou hněv. V �estnácti letech
byla přijata do třetího řádu svatého Dominika. Stala se
nejmlad�í ze sta sienských sester, slou�ících
nejchud�ím, nemocným a vězňům. Pověst o její svatosti
k ní přitahovala mnoho osob nejrůzněj�ích stavů. Její
výjimečný vliv na lidi si lze kromě její svatosti vysvětlit
i její neutuchající veselostí a zdravým úsudkem. 

�ila v době, kdy církev procházela vá�nou krizí,
spojenou s prodlu�ovaným pobytem pape�e v Avignonu.

Ve Florencii a osmdesáti dal�ích městech Itálie se vzmáhá revolta. Florenťané v této situaci prosí
Kateřinu, aby se vypravila za pape�em. Kateřina vyhověla a roku 1376 přijela do Avignonu.
Zpočátku se zdálo, �e vyjednávání nikam nevede. I kdy� předtím prosila pape�e svatá Brigita
rovně� o návrat do Říma marně. Kateřina v�ak v jednání pokračuje a neohro�eně kritizuje sklon k
přepychu na pape�ském dvoře. Kateřina se v�ak projevuje jako jeden z velkých politiků své doby,
a tak nakonec r. 1376 opou�tí pape� Avignon. Krátce nato pape� umírá. Jeho nástupce Urban VI.
pozval Kateřinu do Říma, aby organizovala síly, které by ukončily rozkol v církvi. Před odjezdem
ze Sieny nadiktovala Kateřina knihu o bo�ské prozřetelnosti, je� je skvostem nejen mystické, ale i
italské literatury vůbec. Zachovalo se 373 listů.

Kateřina, útlá panna, chatrného zdraví, pracovala za tehdej�ích rozervaných dob pro
urovnání sporů a pro povznesení Církve. Neobyčejnými dary svého ducha, hrdinskými
ctnostmi do�la velké vá�nosti v celé Itálii. Zemřela jako 33 letá roku 1380. Stala se
patronkou Itálie. Její atributy jsou: srdce, kniha, kří�, prsten, stigmata, trny, lilie.          -vac-
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Mr t n í k ,  ko s t e l
Na r o z e n í Pa n n y Ma r i e

Na severním okraji brdských hřebenů, co by
kamenem dohodil od Komárova, je kouzelné místo plné
půvabů rekreačních vod a voňavých lesů - Mrtník.
Uprostřed je gotická stavba kostela, která jako farní kostel slou�ila u� od r. 1352. Později
byl kostel barokně roz�ířen. Stavba má podobu jednolodního obdélníku a je zakončena
presbytářem. Tam jsou původní gotická okna. Presbytář je zakončen obdélníkovou síní. Na
oknech jsou znatelné zlomky kru�eb. Vě� je kryta barokovou bání a okna jsou zde
střílnovitá a segmentově ukončená. Nad obdélníkovým portálem je znak rodu Pe�íků,
obklopený barokní páskou. Presbytář je sklenut jedním polem kří�ovým. Hlavní oltář je z
druhé čtvrtiny 18. století, barokový, sloupový. Madona uprostřed má po stranách čtyři
anděly a sochy světců. Na oltáři sv. Floriana je světcova socha s ornamentální výzdobou.
Křtitelnice je baroková, na stěnách lodi je litinová kří�ová cesta, dílo komárovských
�elezáren z doby kolem r. 1880. Z té doby a od stejného výrobce jsou i litinové postranice
lavic a křtitelnice s kamenným víkem.

Kří�ová cesta v mrtnickém kostele představuje
unikátní dílo čtrnácti obrazů. Na nich je zobrazena cesta,
kterou v Jeruzalémě pro�el Je�í� se svým kří�em. Vedla
od sídla římského guvernéra, ke jej odsoudili k smrti, na
Golgotu, kde byl ukři�ován. I na této kří�ové cestě je
mistrně znázorněno: Zastavení 1 - Je�í� je odsouzen k
smrti, 2 - Bere na sebe svůj kří�,  3 - Poprvé upadne, 4 -
Potkává svou matku, 5 - Je�í�ovi pomáhá �imon z
Kyrény, 6 - Veronika podává Je�í�ovi rou�ku, aby se
usu�il, 7 - Je�í� upadne podruhé, 8 - Potkává
jeruzalémské �eny, 9 - Upadne potřetí, 10 - Je
vysvlečen, 11 - Je ukři�ován, 12 - Je�í� na kří�i umírá,
13 - Je sňat z kří�e, 14 - Je ulo�en do hrobu. Obrazy
kří�ové cesty jsou polychromované (barevné) v
ozdobných rámech. Obdobná, trochu men�í původní
kří�ová cesta, bez rámů, jednobarevná, je jedním z
exponátů komárovského muzea.                               -vac-

Sv ě d e c t v í :  Co na tom, když: “Můžeš jít na své místo”
Předání pokladů Církve a skrutinia na�im katechumenům nahlásil pan farář týden

předem. Dal�í nepředvídaná sněhová nadílka v�ak zatarasila cestu �přespolním�. V kostele
sv. Jakuba se nás se�lo mnohem méně ne� obvykle. Zima nám to tak zas natřela na bílo.
Prořídly na�e řady, prozatím. Společně jsme se modlili i za nepřítomné, a za katechumeny.
Nedělní slavnost a obdarování katechumena Luká�e začalo podle plánu.

Na vyzvání pana faráře předstoupil, doprovázen svým nastávajícím kmotrem
Ondřejem. Napadlo mě zas, jak to mají miminka lehké. Nemusí absolvovat zdlouhavou
přípravu, hledání, objevení kmotra � kmotry. I kdy�, čas utíká rychle. V�dyť u� to bude
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rok, co se nám �narodili� �árka � Anna, Pavel � Franti�ek a Pavel � Michal. Také oni
přijímali krok za krokem dary. Záviděla jsem tehdy tu svíčku, roucho bílé jak padlý sníh.
Letos si na mě závist nepři�la. Ani ten sníh letos nestojí za závist. Máme ho v�ichni dost.
Ka�dý máme na cestu �ivota svého dost. A del�í pouť nabízí i více �ancí poznávat dary
Bo�í, nalézat. Ony ty nejcenněj�í dary nebývají vidět. Vskutku jsou ve skutku. 

�Mů�e� jít na své místo,� pokynul pan farář Luká�ovi. V�imla jsem si sice taky nějakého
listu, který Luká� vyfasoval, a já onehdy ne� Ale ta věta překlenula mou zbytečnou závist,
nebo více lhostejnou neúčast. V�dyť obřad s Luká�em, přistupujícím k tajemstvím Bo�ím, je
nabídkou k radosti pro ka�dého z nás. Tak jako se při křtu dítěte mů�eme znovu ponořit do
milosti přijetí darů sv. Ducha. List mojí závisti zvadl záhy, a celý strom slavnosti za�evelil mi
svou bohatou korunou, laskavou výzvou shůry. Mů�u jít na své místo. Co na tom, �e jsem si
právě v té chvíli mo�ná vzala oproti chuti své hladové du�e málo. A �e dlouhá zima nepřidá
příli� k radosti. Nejsem z ní u� do fialova? Je�tě ne. To roucho pana faráře před oltářem je
fialové, barvy postní. Barvy liturgického období, kdy trvá �ance obrátit se, a jít na své místo.
A �e je to dost o hledání? K cestám hledání patří i bloudění.

 Spěcháme za teplem u kamen. Co na tom, �e cesta za pokojem v srdci je del�í? Jen
zdánlivě není vidět nic po ní. Zdání klame. Jako kdy� zjara dlouhé dny pr�í a pak, zázrak.
Zelenou barvu naděje má v�echno, co v sobě nese �ivot. Kdo ví, čemu dá Pán vyklíčit pod
sněhovou peřinou na�eho čilého očekávání?

Zima se zaťala hluboko. Znovu padá na chodníky její bílý koberec, ale konec u� je
vidět. I kdy� posuneme ručičky hodinek o hodinu dopředu, jarní den u� zimní tma
nepřemů�e. Kdy� nepřehlédneme fialovou, ač je kostel poloprázdný, nepřeslechneme
výzvu k obrácení, vyu�ijeme čas pokání, dočkáme se svého Pána. S Ním je�tě jeden den,
pět minut�, s modlitbou vytrváme. S modlitbou i za nastávajícího křesťana, na�eho
Luká�e. V�dyť i s ním začínáme znovu s Kristem �ít.                                              makozska

O na š e m ne j s t a r š í m p í s e m n i c t v í 
Staroslověn�tina. Kde se vzala ta řeč? Základem pro ni se stalo bulharsko-makedonské

nářečí, kterým se mluvilo v okolí Soluně; Konstantin a Metoděj ho určitě znali a jenom ho
přizpůsobili potřebám bohoslu�by. Byl to jazyk jihoslovanský, i u nás tehdy srozumitelný. Na
Velké Moravě se samozřejmě mluvilo domácím slovanským jazykem, nějakým předchůdcem
dne�ní če�tiny; staroslověn�tina slou�ila výhradně potřebám liturgie, literatury, případně
vzdělanosti vůbec. Liturgické texty při
m�i svaté byly určeny v�em laikům,
pochopitelně i nadále negramotným;
původní slovanská tvorba, literatura,
vzniká spí� pro duchovenstvo a
vzdělance domácího původu.

Soluňstí bratři přicházejí na Moravu s
několika svými �áky - vzali s sebou
Klimenta, Nauma, Savvu a Angelaria - a s
velkým průvodem, který byl určitě
chráněn ozbrojenci. Na Moravu při�li roku
863. Mo�ná prý také a� na jaře 864, ale
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vět�inou se uvádí 863. Asi je překvapilo, �e v zemi na�li u� velký počet kostelů, dřevěných i
kamenných. Některé skutečnosti je musely naopak pohor�ovat. Moravané se sice dávali pokřtít,
ale chovali se v osobním �ivotě dál jako pohané; mláde� se oddávala neřestem, tchánové �ili
man�elsky se svými snachami, mnoho lidí se spí� ne� Bohu oddávalo medovině a nedotčené

dívky stíhalo pohrdání.
Konstantin u� před příchodem na Moravu přelo�il důle�ité

bohoslu�ebné texty, předev�ím misál, breviář a část Bible, hlavně
Nový zákon. Překlad Bible po jeho smrti dokončil Metoděj. Tyto
slovanské texty se staly učebnicemi budoucích moravských
duchovních. (Jen na okraj - kdy� byli po Metodějově smrti ze země
vyhnáni, bylo jich na dvě stě.) Také kázání učených výmluvných
Řeků měla úspěch. Na rozdíl od předchozích latinsky mluvících kně�í
slou�ili m�i svatou od začátku a� do konce staroslověnsky. Jako
byzant�tí učenci v tom neviděli nic �patného, ale pro latinsky vzdělané
duchovní to bylo skoro kacířství. Kně�í z Bavorska byli schopni
místním jazykem ( a to je�tě lámaným a zkomoleným) vylo�it jen to

nejzákladněj�í. Víme o tom jen proto, �e se dochovaly zlomky latinkou zapsaných
církevních překladů do slovanského jazyka, tzv. Frisinské památky. 

Soluňané naopak stačili v krátké době vychovat první generaci slovanských kně�í,
písařů, spisovatelů ... Oba dva bratři pobývali spolu na Velké Moravě pouhé tři roky, pak je
kní�e Rostislav pověřil diplomatickým úkolem v Panonii, v Blatenském kní�ectví
(v dne�ním Maďarsku), proto�e stále chtěl zřízení samostatné církevní provincie,
moravsko-panonské arcidiecéze. Roku 867 dostali bratři pozvání od pape�e Mikulá�e I. do
Říma, a tak se tam odebrali. Zastihli tu u� nového pape�e Hadriána II., který jim sám vy�el
vstříc před brány Říma. Konstantin pak v učených disputacích obhájil před pape�em
oprávněnost slovanské liturgie. Pape� pak dokonce rozhodl, aby bratři slou�ili ve čtyřech
hlavních římských chrámech m�e staroslověnsky. Cesta do Říma znamenala pro slovanskou
vzdělanost vítězství - staroslověn�tina byla uznána jako plnoprávná bohoslu�ebná řeč
zvlá�tní pape�skou bulou Gloria in excelsis Deo. Kostantin se ale u� na Moravu nevrátil. V
Římě se roznemohl, vstoupil do jednoho z řeckých klá�terů, přijal řádové jméno Cyril a za
dva měsíce zemřel. Je zobrazován vět�inou jako stařec, ale bylo mu pouhých dvaačtyřicet
let. Byl slavnostně pohřben v bazilice sv. Klimenta.

Metoděj dal�ích 16 let pokračoval v jeho započatém díle, byl obklopen skupinou
věrných. Nebyly to lehké roky - nastala nesvornost Mojmírovců, Rostislav byl zrazen
Svatoplukem a zemřel v �aláři Ludvíka Němce. Metoděj byl také
uvězněn kdesi ve �vábsku, byl odsouzen na do�ivotí a teprve po
ostrém zákroku pape�e se po třech letech z �aláře dostal. Po návratu na
Moravu se konečně ujal řízení své církevní provincie. Ale nic nebylo
jednoduché, na Moravu se dávno vrátili i bavor�tí kně�í, nadále
existovala dvojjazyčnost nábo�enského obřadu na jednom území a dvě
rozdílné nábo�enské koncepce, latin�tí kně�í opět intrikovali u dal�ího
pape�e, Hadriána III. Metoděj se znovu musel jet zodpovídat do Říma;
pape� nakonec slovanskou liturgii zakázal a nařídil, aby morav�tí kně�í
byli vyhnáni ze země, pokud se nepodřídí. Metoděj jako stařec více ne�
�edesátiletý zemřel roku 885 a byl pohřben na Velehradě. (Ov�em ne
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na tom dne�ním; kde byl původní Velehrad, to se neví, a tak jeho hrob nebyl nalezen.) Pak se
věci rychle ujali nepřátelé - latinsky �kolený klérus. Metodějem jmenovaný nový arcibiskup
Gorazd byl uvr�en do �aláře a nejsou o něm dal�í zprávy. Slovan�tí mni�i a kně�í byli ze
země vyvedeni v okovech, proto�e se odmítli podřídit a zradit odkaz svých učitelů.

Dobré zrno bylo zaseto, ale na Moravě u� vyrůst nemohlo. Klasy dozrály v Čechách, v
Bulharsku a v Rusku.                                                                                      Lidmila Fričová

P í š e t e nám :  S t ř í p ky z I nd i e
Začalo to v listopadu 2005 na Indickém vyslanectví. Ostatně kde jinde? Pod �Hradem�,

proti Valden�tejnské zahradě, vkračuji do prostorného vytopeného vestibulu. Vlevo velká socha
slona. Uprostřed velký Ind, zřejmě vrátný, neohrabanou angličtinou dává pokyny příchozím, jak
na vízum. Vyplňuji nepřehledný formulář plný teček. Zřejmě ji� byl předtím vícekrát kopírován.
Konzul je v�ak příjemný. Musím mu akorát vysvětlovat, �e zde nevedu �ádnou firmu s mnoha
zaměstnanci, ale �e jsem zaměstnán státem. Onen concierge (vrátný) konzulovi mezitím přiná�í
�álek čaje. S mlékem. Prý se v Indii tato kombinace pije. K mému překvapení mi vlastní �álek s
čajem za chvíli nabídne ke konzumaci. O týden později, kdy� si přijdu pro vízum, se vrátného
zeptám, kde mají toalety. Vede mě skrz celý �barák�, plný exotických vůní, kamsi dozadu.
Vcházím do velké koupelny, vykachlíkované ji� tak před třiceti lety a asi stejně tak dlouho
neuklízené. Jsou tam dvě umyvadla, vana. Aha, říkám si: Toaletní mísa bude zajisté za
otevřenými dveřmi. Nebyla. Chvilka zamy�lení� A za pár minut se ji� �ťastně procházím po
Valden�tejnské ulici s indickým vízem v pase. 

Vlastně celé mé indické dobrodru�ství začalo je�tě o pár měsíců dříve. Jednoho dne jsem
dostal �emajlem� (jak dnes jinak) pozvání proslovit předná�ku na 98. výroční konferenci
Kalkatské matematické společnosti. Ve stejnojmenném městě. Ale říkají mu Colcatta nebo i
jinak. Řekl jsem si, �e mi roky utíkají a kdy bude jestě taková příle�itost. Prohrabal jsem zbytky

grantových peněz a zjistil, �e by z nich je�tě
zbylo na jízdenku do oné destinace. Sháněla
se ale tě�ko. Hlavně pokud měla být levná. A
�Kalkuta� je velká �díra�, kam přímo z
Evropy téměř nic �nejezdí�. Nakonec vítězí
Rusové, tedy jejich Aeroflot. A je�tě v
kombinaci se Saharskými aeroliniemi.
Vsadil bych se, �e ty druhé ani nemají ponětí
o nějaké velké pou�ti v Africe a �e je to
jenom náhodná shoda jmen. Ale stejně se
částka vy�plhala na cenu téměř
�australskou�. Cesta do �Mockby� je celkem
v pohodě. V západním aeroautobusu
(korábu, jak říkal velitel �létadla�).

Za letu procvičuji svou ji� poněkud zrezlou ru�tinu. To jejich �eremetějovo je pěkné,
nové, ale punc velkého evropského či amerického hubu (sběrnice) nemá. Vskutku. Let do
Delhi, kterým jsem ihned pokračoval, tam byl velkou událostí. Z budovy �harmonikou�,
suchou nohou (venku toti� ji� byl sníh � inu, byla polovina prosince) vstupuji do Ilju�ina
96. Byl jsem na něj zvědav. Je to mlad�í bratr star�ího bratra Ilju�ina 86; ten ale neměl dolet
postačující na opravdu dlouhé tahy (long hauly). Uvnitř to vypadá spí� jako v lodi � mo�ná
proto kapitán u�íval slova korábľ, či dokonce sudno. Prostě, jedna velmi dlouhá a velmi
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�iroká ratejna zbavující cestujícího jakéholiv soukromí, které navozují interiéry západních
strojů a velkostrojů. A je�tě ručky, tedy opěradla na ruce, proklatě nízko, co� jsem já s
nemocnou páteří poněkud nepříjemně zakou�el. A vůbec, na�ly by se dal�í momenty,
sni�ující známku tohoto letadla. No, �jelo� ale pěkně a snad i málo hlučně a prý a� tisíc
kilometrů v hodině. Tak�e asi neplulo po vodě, ani se ne�oupalo po zemi. Za okny toti�
byla tma/noc, a tak se vizuálně nedalo kontrolovat, co se vlastně venku, tam někde v
Du�anbe či Iránu, děje. Ostatně za
nějakých �est hodin přistáváme kolem
(jejich) půlnoci, prý v Delhi-Dillí. A
odměření úředníci u pasové kontroly
opravdu vypadali indicky. 

Dostávám se do příletové haly a
předplácím si taxík na druhé, domácí
leti�tě, odkud mám za nějakých 6 hodin
pokračovat do Colcatty oněmi
aeroliniemi s pou�tním názvem.
Človíček, asi k tomu určený, mě přivádí
k taxíku a �ádá odměnu. Poučuje mě,
jak má být velká, kdy� mu dávám malý
peníz. Mimochodem, to je obecná rada: Mějte sebou hodně drobných mincí. Proto�e
potřeba bude na ka�dém rohu. 

Venku je tak deset plus. V�dyť je prosinec a Delhi zas úplně u rovníku není. A�
přijedeme na to druhé leti�tě, je�tě prý dva dolary mám zaplatit taxikáři za vjezd jeho vozidla
dovnitř. K vydání paragonu se ale nemá. No dobře. Vstupuji do leti�tní haly na základě
ukázání letenky. Jinak by tam mohl vejít ka�dý, a tak jsou vchody hlídány strá�níky. Rovně�
lidi, co přijedou na leti�tě přivítat své blízké, dovnitř nesmí. Obhlí�ím taky záchody. Kabinka
s tureckým zařízením, vodovodní kohoutek a d�bánek. Papír �ádný. A dělej, jak umí�.

Pospávám tedy na domácím leti�ti a čekám ranní pátou hodinu, kdy začínají odbavovat
cestující. Na bezpečnost tam opravdu dbají. Asi kvůli jisté výbu�nosti v oblasti Ka�míru a
tak... I zavazadla, co přijdou do podpalubí, procházejí paprsky, a kdy� v nich není nic k
výbuchu, tak je přepá�ou bezpečnostní páskou a pár mládenců je pak postoupí na bě�ící pás.

Autobus nás veze je�tě úplnou tmou kamsi daleko k letadlu. Tam postává parta asi osmi
mládenců: �iví se tím, �e co chvíli přisune k letadlu pohyblivé schody (jako�e jsou na kolečkách,
ne bě�ící). Ano, lidská síla se tam vyu�ívá hojně. V�dyť je jí také celkem dost:1 236 miliónů
myslím. Dobrá snídaně v pohodlném Boeingu (kdo to nevíte, Boeing je vesnice severně od
amerického Seattle). To se ji� rozednívá a kdy� se naplňuje druhá hodina cesty, začínáme klesat
nad palmovým porostem smíchaným s domy. V�e je ve �pinavém oparu.

Před leti�tní budovou � dovnitř necestující nesmějí � mě čekají dva mládenci. Snadno
mě rozpoznají, �e? Ano, lidi tam jsou doslova černí. A je�tě jakoby s men�ím mno�stvím
pigmentu ve tváři. Ne jako černo�i se zářící lesklou, byť černou ků�í. Nastupujeme do bílého
auta. značky Tata. To je zde jakýsi velký koncern sahající do první poloviny minulého
století, ne-li zá�e (zadněji/dále). Auto působí dojmem okopírovaného Mercedesu. Ročník tak
1955. Cestou pak shledávám, �e takto vypadají v�echna tamní auta. Akorát vět�ina jich je
�lutých � to jsou taxíky. Sedím na nepohodlné zadní lavici. Řidič se tísní kdesi vepředu v
pravém koutku. I volant má na pravé straně, vedle so�ka asi hinduistické bohyně. Ano, jezdí
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se tady (tam) vlevo. Vět�inou. Neboť, kdy� je ulice dvouproudá a je potřeba se někam dostat
na druhé straně, tak auto neváhá jet padesát metrů v protisměru.

Vjí�díme do města, silnice �houstne�. Je plná aut
podobných na�emu, autobusů, bicyklových rik�í,
motorových rik�í (těch klasických ručních, či spí�e
no�ních, ubývá), nákladních bicyklů a tříkolek
obtě�kaných metráky nákladu� a chodců. Dobytek
jsem téměř neviděl. Líbí se mi vysoký �ebrák, jak kráčí
ulicí uprostřed toho hustého provozu, zamotaný jenom
do bílého hadru. V�e se to �ine tak třicítkou, nebo
méně. �ádné karamboly, byť se nehraje na centimetry,
ale na milimetrovou přesnost. Líbí se mi autobusy.
Okna snad vysklená a přes ně tři dřevěné li�ty, aby
snad cestující nevypadli. Na schůdkách vpředu,
případně i vzadu průvodčí, který rukama usměrňuje
ve�kerou dopravu v akčním rádiu autobusu. Nejvíce
mě zaujaly snad ony motorové rickshaws. To je
plechová bedýnka na třech kolech. Vepředu sedí řidič s
řídítky, jako u motorky. Na zadní lavici je místo pro tři
a kdy� je nejhůř, jako �e bývá téměř v�dy, se na řidiče
přilepí po ka�dé straně půlzadkem dva dal�í pasa�éři.

Ty no�ní a pedálové  rickshaws jsou s baldachýnkem, tak pro necelé dva pasa�éry. Vepředu je
pak ta�ena bosým Indem. Auta evropského �střihu� ne �e by neexistovala. Ano, i  Oktávku
jsem viděl. Osobní auta ale rozhodně nepatří k masové zábavě�. 

Snad po hodině jízdy dorá�íme do ubytovny, universitního gasthausu. Je to trochu na
okraji města zvaného Salt Lake City, jako �e slané jezero. A opravdu, z mého okna
pota�eného protislunečnou fólií ve čtvrtém patře vidím rozlehlé jezero přepa�eno nějakými
náspy. A na něm sem tam čluny, snad rybářské. Rybáři se bambusovými (jakými jinými, �e)
tyčemi odrá�ejí od mělkého dna. Večer pak su�í na břehu sítě. Voda zelená, neláká k pití ani
ke koupání, ač se v poledne teplota vyhoupne k pětadvaceti plus. Pokojík malý s dvěma
postelemi, které vypadají jako něco mezi palandou a �s nebesy�. Avishek � syn profesora
Adhakiriho, prezidenta místní matematické obce, co mě přizval � vysvětluje, �e je to proti
komárům. Inu, moskytiéra, řekli bychom my. Postele měly ve vý�ce tak dva metry rám a na
něm síť. Kdy� se pak jde spát, tak se síť spustí dolů, podka�e se pod matraci, vleze se opatrně
do takto uzavřeného prostoru, vybijou se poslední tři komáři a mů�e se spát. Vedle mám
koupelnu. S toaletní mísou! I papír mi přinesli! Dveře na rýgl. Ostatně takové jsou v�ude.

O patro vý�e je �kantýna�. Pobíhá tam pár hodně tmavých bosých chlapíků � ano, �en
ve slu�bách a vůbec na veřejnosti je vidět velmi málo. Ti slou�ící chlapi: jen nějaký hadr
kolem beder, tričko, a jinak nic. Na letitý umělohmotný tác mi dávají talíř se suchou rý�í a
pak pár misek s jídlem patrně zeleninového původu, které mů�e soutě�it s autogenem, co se
pálivosti týče. Maso, pokud výjimečně je, tak ptačí, snad kuřecí. To kvůli hlavním místním
kultům hindů a muslimů. Voda se tam nabízí v plastových lahvičkách. Zejména cizincům se
radí pít jenom takovouto. A pak chlazená voda z nějakých pro nás méně bezpečných zdrojů.
Obědváme spolu s oním profesorem a jeho synem.                                   (pokračování pří�tě)

Marián Fabian
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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 

 Cha r i t a ja k o s l u ž e b n á lá s k a
Kardinál Miloslav Vlk k nové encyklice Benedikta XVI. řekl, �e slu�ebná láska do

�iroka jdoucí je podstatným výrazem církve, který nelze jen tak libovolně přidat nebo
vypustit. Je to obraz �církve pro druhé: nabídka i pro - jak se někdy mů�e zdát -
bezvýchodnou situaci na�í společnosti�. Prezident sdru�ení Česká katolická charita mimo
jiné upozorňuje, �e encyklika jasně říká, �e Diakonie je kromě hlásání Bo�ího slova a
slavení svátostí samozřejmou součástí �ivota církve.

I v tomto smyslu je třeba uvítat, �e Farní charita Beroun roz�iřuje svou působnost, jak
oznámila na tiskové konferenci. Ke třem nyní realizovaným projektům, Azylovému domu
sv. Jakuba pro mu�e bez přístře�í, pečovatelské slu�bě a Centru volného času pro děti a
mláde� CVOČ přibudou dal�í projekty. Jsou to zaprvé Dům pro matky s dětmi v tísni v
Lochovicích, zadruhé projekt Prevence kriminality mláde�e a zatřetí výuka počítačové
gramotnosti pro seniory. 

Dům bude slou�it předev�ím klientkám z regionu Hořovice, které se ocitly v krizové
�ivotní situaci. Činnost denního klubu, který bude v přízemí lochovického domu, má být
zahájena na jaře leto�ního roku. Projekt je financován z prostředků Ministerstva práce a
sociálních věcí, dále v rámci farnosti Beroun a soukromou sbírkou od dárců z Německa. V
dal�í fázi rekonstrukce zde vznikne 5 ubytovacích jednotek pro matku a děti. Projekt
vychází z akutní potřeby regionu a je podporován MěÚ Hořovice.

Cílem projektu prevence kriminality mláde�e je minimalizovat riziko recidivy a
pomáhat jejich sociální integraci. Projekt je finančně zaji�těn ze státního rozpočtu  a dotace
Středočeského kraje.

Cílem projektu Výuka
počítačové gramotnosti pro
seniory je, aby senioři byli
soběstační, naučili se
pou�ívat internet,
e-mailovou po�tu a byli
schopni vytvořit si vlastní
dokument. Kurz je určen pro
15 seniorů, kteří mají zájem
vyu�ívat počítač. Celá výuka
bude probíhat v počítačové
učebně Centra volného času
Farní charity Beroun, která
je v nájmu od České
poji�ťovny. Tento kurz bude
probíhat díky finanční podpoře města Beroun.

Více informací dostanou zájemci na tel. čísle 311 622 422.                                     -vac-
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Mas o p u s t n í ka r n e v a l v KMŠ
Rok utekl jako voda a opět se v na�í �K M �količce� začalo

plánovat, jak bude probíhat 23. února 2006 masopustní karneval.
Paní učitelky se studentkou Svatojánské koleje, která u nás právě
byla na týdenní praxi, si naplánovaly pro děti různé soutě�e. Také
�količku jsme se sna�ili pěkně vyzdobit, aby se tam děti cítily dobře.

Ráno se dětičky začaly scházet v různých maskách: například tygr,
lev, pirát, cikánka, princezny, Shreck... V�echny masky se nám moc líbily. Nezapomněl k nám zavítat
ani kouzelník s čarovnou hůlkou a s
kamarádkou indiánkou N�oči.

Kouzelník děti přivítal a karneval
mohl začít. Pod kouzelníkovou hůlkou
jako pod taktovkou děti závodily v
nakládání nákladních aut, soutě�ily v
poznávání zvuků ap. Pak se v�echny
masky chytily za ruce a vytvořily
dlouhého hada, který se za veselé hudby
proplétal celou �kolkou. Poté masky
zasedly k malému občerstvení a
odpočinku, aby se posílily před dal�ími
soutě�emi a tanečky. Na závěr nemohla
chybět ani společná fotografie v maskách
pro společnou vzpomínku. Karneval se v�em líbil!                za kolektiv KM� Anička Karbu�ická

Rekon s t r uk c e KMŠ  na pln é ob rá t ky
M Bl e š í tr h :

Milí farníci! Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za podporu ble�ího trhu,
který se pod zá�titou Křesťanského klubu konal ve středu 22. března v prostorách
bývalé kaplanky na berounské faře. 

Díky Vám se podařilo shromá�dit mno�ství pěkného oblečení, obuvi i hraček, tak�e
zájemci o nákup neodcházeli s prázdnou. To se projevilo i na celkovém výtě�ku, je� dosáhl
bezmála 10 000,- Kč. Tato částka byla vlo�ena na podúčet farnosti určený na přestavbu na�í
�kolky. Mimořádnou zásluhu na zdaru celé akce měla i tentokrát paní Al�běta
Pondělíčková, která se ji� poněkolikáté zcela nezi�tně ujala organizace trhu. Spolu s paní
Věrou Hamplovou věnovaly mnoho času utřídění a ocenění ve�kerého zbo�í, předem v�e
připravily a po celý den neúnavně prodávaly.  Za pomoc při prodeji děkujeme rovně� paní
Vávrové, paní Fukové a Karbu�ické pak za závěrečný úklid.  

M Ko n t o př e s t a v b a :
Ráda bych vyslovila na�e upřímné poděkování rovně� vám v�em, kteří jste na

konto přestavby �kolky věnovali jakýkoli finanční příspěvek. Opravdu si velmi ceníme
Va�í podpory.  Jsme si vědomi toho, �e zvlá�tě na�i star�í farníci často dávají skutečně �ze
svého nedostatku�. Ké� vám Pán v�e mnohonásobně vynahradí svým po�ehnáním!
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Na jaře bude rekonstrukce �kolky dále pokračovat. Ačkoli odborné činnosti budou
zadány firmám, hledáme i nadále dobrovolné spolupracovníky pro svépomocné práce.
V této chvíli se jedná předev�ím o úpravu terénu �kolní zahrady a pomoc při stěhování
nábytku a pomůcek. Prosíme případné zájemce, aby se přihlásili přímo ve �kolce. 

M Re a l i z a c e př e s t a v b y :
Během leto�ních letních prázdnin by měla být realizována převá�ná část z plánované

přístavby �kolky. Nezanedbatelnou část finančních prostředků je je�tě nutné zajistit. Proto
nás potě�ilo, �e také výtě�ek leto�ní tomboly na jarních hrnčířských trzích 6. a 7. května
bude určen na přestavbu �kolky. Uvítali bychom jakoukoli pomoc při zaji�tění provozu
stánku s tombolou, který budeme mít spolu s na�imi skauty na starosti.    

Dovolte, abychom Vám v�em popřáli po�ehnaný závěr postní doby a opravdové pro�ití
velikonoční radosti ze vzkří�eného Krista!               Za kolektiv �kolky Jana Stielová

Čím je 22 . úno r pro skau tky?
Tento den si připomínají skautky na celém světě. Je pro ně �Dnem  

sesterství�. Proč zrovna 22. únor? Je toti� společným dnem narození zakladatelů
celosvětového skautingu - man�elů Baden - Powellových. Lord Baden - Powell ho
takto ustanovil v roce 1906 u příle�itosti konání I. celosvětového setkání skautek v
Paří�i. Podnět při�el ze strany jedné reprezentantky francouzské národnosti. Tuto

historickou událost si na své schůzce, v pátek 24. února, připomněly i skautky a světlu�ky z
na�eho střediska �Radost a Naděje�. Se�ly jsme se v 18, 00 hodin v dívčí klubovně na faře a
děvčata si připravila slavnostní program.

Nejdříve vedoucí dívčího oddílu přivítala přítomné hosty - sestry  z oddílu �Old skautů�.
Potom pogratulovala jedné světlu�ce, která přestupovala mezi skautky a současně

uvedla jednu z mlad�ích děvčátek mezi světlu�ky. Nezapomnělo se ani na nejmen�í 5-6 leté
holčičky, kterým říkáme �Světýlka� a teprve čekají na přijetí mezi světlu�ky.

Program dále pokračoval za doprovodu kytary a písniček. Plno legrace jsme za�ily při
scénkách a soutě�ích star�ích skautek, kdy jsme musely jíst rý�i hůlkami nebo sedět v �tureckém
sedu� s turbanem na hlavě a na čas rychle sníst celou tyčinku tureckého medu. Nejmen�í
sestřičky se velmi bavily při stavbě pyramidy z kostek. Vítězky soutě�í dostaly milé dárky.
Nakonec jsme ná� �Den sesterství� ukončily společným tancem a kruhem přátelství - společně
jsme se dr�ely za ruce a zazpívaly jsme si skautskou hymnu.                                         sestra B.Č.
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Sva t o j i ř sk é zamy š l e n í
Od samého zrodu skautského hnutí na počátku na�eho století se stává patronem skautů

a skautek na celém světě svatý Jiří. Proč právě on? Co o něm víme? Má nám co říci?
 O �ivotě Jiřího se zachovalo poměrně málo historicky dolo�ených zpráv. Jisté je, �e

jeho vlastí byla starověká Kappadocie, východní krajina Malé Asie západně od Arménie, v
dne�ním Turecku. Tam se Jiří narodil kolem roku 270. Dostalo se mu zřejmě vy��ího
vzdělání, neboť se stal tribunem v tehdy slavném římském vojsku. Byla to vysoká vojenská
hodnost, tribun obvykle velel legii a byl tedy roven na�emu plukovníkovi. Víme, �e stejně
jako jeho otec i on byl křesťan. V době rozsáhlého pronásledování křesťanů za císaře
Diokleciána hájil své přesvědčení, statečně vyznal svou víru, a byl proto po krutém mučení
kolem roku 303 sťat. Vydal tak, stejně jako předtím jeho otec, svědectví své víře způsobem
nejvy��ím a nejvzne�eněj�ím. 

Brzy pak je uctíván jak na Východě, tak i na Západě jako mladý nepřemo�ený hrdina
víry, jeden z prvních z vojenského stavu, který neváhal polo�it svůj �ivot pro pravdu, ji�
vyznával. Je zobrazován ve své vojenské zbroji s kopím, jak vítězně zápasí s drakem, který
zosobňuje zlo. Úcta k němu se rychle �íří, zvlá�tě ve středověku; pro svou čestnost,
statečnost a ryzost �ivota se stává patronem rytířů, kteří právě tyto vlastnosti uctívali, hájili
a ve svém �ivotě uskutečňovali. Byl a je uctíván i v na�ich zemích. Na nejpamátněj�í hoře
Čech, na Řípu, mu na�i předkové zasvětili kapli, která připomíná Jiřího celému �irokému
kraji. Nejstar�í zachovaný románský kostel na Pra�ském Hradě je mu také zasvěcen a ve
svatovítském pokladu se po staletí uchovává jako vzácná relikvie kost z jeho pa�e. Třetí
nádvoří Pra�ského Hradu zdobí jeho socha, odlitá z bronzu. Jeho jméno od nepaměti nosili
a stále nosí synové na�eho národa a nesl je i slavný husitský král.

A tak tu před námi stojí Jiří jako symbol mravní čistoty, osobní statečnosti, mu�né
věrnosti, �ivotní pravdivosti a neohro�eného boje proti zlu a bezpráví. Pro tyto vlastnosti
mluví velmi �ivě i k na�í době, která tolik potřebuje právě tyto ctnosti, po dlouhou dobu
po�lapávané a zanedbávané.

Patronem skautů se Jiří stal právě proto, �e zosobňuje ideály, z nich� se s skautské
hnutí zrodilo. Jako vzor září na stezce �ivota v�em skautům a skautkám, kteří nesou ve
svém znaku lilii, znak rytířů, symbol ryzosti, čistoty a krásy.

Připomeňme si toto při příle�itosti svátku svatého Jiří, �e skauting není jen táboření, výlety
do přírody a pobyt v ní - skauting znamená mnohem víc. Je hnutím s ucelenou výchovnou
soustavou, usilující vhodnou metodou dovést v�echny mo�nosti člověka k dokonalému,
harmonickému rozvoji ducha i těla, tak jak to odpovídá lidské přirozenosti. Základem duchovně
- mravní výchovy je skautský zákon i heslo vyjadřující neju�lechtilej�í ideje lidského jednání a
chování. K zachování tohoto zákona se skaut zavazuje obřadným slibem: Slibuji na svou čest,
jak dovedu nejlépe: - milovat svou vlast a slou�it jí věrně v ka�dé době
                - plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské
                - du�í i tělem být hotov pomáhat bli�nímu.

Slib vyjadřuje závazek jít cestou zápasu o pravdivé lidství, růst v u�lechtilou osobnost
s pravým vztahem ke druhým lidem a národu, ale i k světovému společenství skautů.

My�lenka světového bratrství skautů na�la své naplnění na prvním srazu skautů  z
celého světa, na tzv. jamboreé, které se konalo v r. 1920 Anglii za účasti skautů z 26 zemí.
Bylo ustaveno Mezinárodní skautské bratrství a zalo�en Mezinárodní skautský výbor v čele
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se světovým náčelníkem Baden - Powelem  s cílem �ířit my�lenku pokorného sou�ití a
spolupráce v�ech národů. Od té doby se konají ka�dé čtyři roky tato velká mezinárodní
setkání skautů - jamboreé. Setkávají se na nich skauti z celého světa, táboří v přírodě,
vzájemně se poznávají, vyměňují si zku�enosti a prosazují my�lenku světového  míru.
Českosloven�tí skauti v počtu 600 účastníků byli naposled na jamboreé ve Francii, kde se s
úspěchem setkali s 25 000 skauty ze 70 zemí světa. V současné době je v rámci
Mezinárodního skautského bratrství organizováno na 16 miliónů skautů ze 150 zemí a na 6
miliónů skautek ze 70 zemí.                                                           

Abé Antonín Bělohlávek 
(psáno k 24. 4. 1991)

SP O L Č O  DE N
Jedné únorové soboty se část spolča vydala do

Prahy na den, který měl patřit jen nám. Celkem to i
vy�lo. Jeli jsme sice jenom čtyři (Stáňa K., Jirka H.,

Michal N. a já), ale zato jsme si u�ili moc srandy. Stáňa jako první zastávku v na�í
metropoli vybrala výstavu Czech press foto. Musím uznat, �e vybrala skvěle. Při prohlí�ení
tolika fotek ze v�ech koutů světa a� běhal mráz po zádech. Při pohledu na fotku, na ní�
dovádějí koně, anebo na spou�ť na Srí Lance bu�ilo srdce o sto �est. Po shlédnutí jsme se
vydali na oběd. Jedna pizzerie měla tu čest nás pohostit. Jediná její vada byla pivko
Starobrno.... ☺ Počasí nám moc nepřálo, a tak jsme se uchýlili do kina na film Jak se krotí
krokodýli. Čekal jsem, �e to bude propadák, ale spletl jsem se. Dal�í dobrý český film. No a
pak u� jsme jeli domů. A tento výjimečný den jsme zakončili v restauraci Alena s přáním
dobré noci. Doufám, �e se bude nějaký ten den znovu opakovat a i ve vícero lidech.

�tefan Vít Duník

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

Ka m na ja r n í vý l e t 
Před několika lety jsme �li s turistikou z Kolína do Poděbrad. Kvůli jarní květeně

lu�ních lesů dokonce dvakrát - jeden rok příroda měla zpo�dění a je�tě nekvetla, za dva
roky jsme měli vět�í �těstí. Ale cesta také vede kolem památného místa českých dějin. A to
jsme si nemohli nechat ujít.

Libice nad Cidlinou. To jméno zní tak mírumilovně a poklidně! A přesto se tu vra�dilo.
A ne jednou. Dvakrát. Byly tu vyvra�děny dva významné rody z původní české rodové
�lechty, o ní� téměř nic konkrétního nevíme. Známe právě jen jména pěti původních rodů.
První likvidace se odehrála r. 995 (snad 28.9.) a byl při ní vyvra�děn rod Slavníkovců.
Kronikář Kosmas o tom pí�e : �...Neboť jednoho svátečního dne kradmo vnikli do hradu
Libice, v něm� bratři svatého Vojtěcha a hrad�tí bojovníci v�ichni jako nevinné ovečky stáli
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při slavné m�i svaté, slavíce svátek. Oni v�ak jako draví vlci ztekli hradní zdi, mu�e i �eny
pobili do jednoho, a sťav�e čtyři bratry svatého Vojtěcha se v�ím potomstvem před samým
oltářem, hrad zapálili, ulice krví zkropili, a obtí�eni krvavým lupem a krutou kořistí vesele
se vrátili domů. I bylo zabito na hradě Libici roku od narození Páně 995 patero bratří sv.
Vojtěcha; jména jich jsou: Soběbor, Spytimír, Pobraslav, Pořej a Čáslav�. Jedna z mlad�ích
verzí Kosmasovy kroniky, Rukopis pra�ské kapituly, připojuje, �e �Pořej prý unikl�.
Kosmas nikde neuvádí, �e zločin spáchali Vr�ovci. Také se mýlí v případě Soběbora - ten
byl se svým vojskem právě na válečné výpravě; spolu s Boleslavem III. se zúčastnil ta�ení
německého panovníka Oty III. Biskup Vojtěch nebyl v Čechách, podle Kosmy se u� předtím
vydal do Říma. Oba bratři později vyhledali politický azyl v polském Hnězdně, u Boleslava
Chrabrého. Spolu s nimi tam asi byl i třetí, nevlastní bratr Radim.

Historikové dlouho soudili, �e za nitky zločinu tahali vskrytu Přemyslovci, pro které
prý bylo Slavníkovo kní�ectví nebezpečnou konkurencí, a �e �lo o sjednocování
přemyslovského státu. Ale ná� současný přední odborník na přemyslovské Čechy, historik
Du�an Tře�tík, při�el s jinou teorii: Slavníkovci Přemyslovcům nejspí� nepřeká�eli, byli to
občas spojenci, také jim nepodléhalo tak velké území,  jak se donedávna soudilo. Vr�ovci
jednali na vlastní pěst a �lo prý o tehdy velmi obvyklou krevní mstu, a to nejspí� kvůli �eně.
(Cherchez la femme - za v�ím hledej �enu!)

Druhá likvidace v podobě krutého vyvra�dění proběhla po sto třinácti letech a tentokrát
se jednalo o bytí či nebytí Vr�ovců. Tragédie se v�ak neodehrála jen tady, ale i v Praze.
Rozkaz k tomu dal Přemyslovec Svatopluk a důvodem (nebo snad záminkou) byla
hypotetická zrada Vr�ovce Mutiny, pro kterou v�ak nejsou přesvědčivé doklady. Kosmas k
tomu uvádí: �Nemohl jsme se dovědět, kolik hlav z toho rodu bylo vydáno na smrt, proto�e
nebyli zabiti ani jednoho dne, ani na jednom místě�. Někteří na Libici, jiní v Praze na tr�i�ti
byli skoleni jako dobytek, jiní sťati na Petříně. Nebyly u�etřeny ani děti, Kosmas vypráví o
hrozné smrti dvou Mutinových synků. Někteří z rodu uprchli do Polska, jiní do Uher. Rok
nato (1109) se asi jeden z nich pomstil - Svatopluka zabil nikdy nevypátraný vrah.

Hrad Libice po druhém útoku zanikl. V současné době jsou na původním hradi�ti
zachovány zbytky valů a při archeologickém výzkumu byly odkryty základy kostela a
kní�ecího paláce z 10. století. Areál je archeologickou rezervací, náv�těvníci tu mohou
vidět, kde stály původní stavby. Od roku 2000 je zde zajímavé souso�í dvou významných
Slavníkovců - sv. Vojtěcha a sv. Radima, kteří jsou zobrazeni jako poutníci. Dne�ní obec
Libice le�í zčásti na bývalém předhradí, kde rovně� stával románský kostel z 10. stol., ten
byl ale v josefínské době přestavěn na faru. Dne�ní poutní kostel sv. Vojtěcha byl původně
gotický ze 14. stol., ale r. 1836 vyhořel, a proto při dostavbě a opravách získal empírovou
podobu a později novorenesanční fasádu. V obci je je�tě jedna socha, která představuje sv.
Vojtěcha jako chlapce.

A co ta jarní květena? Půjdete-li pě�ky z Kolína do Poděbrad po turistické trase na jaře a
budete-li mít �těstí, tak uvidíte ve Veltrubském a Libickém luhu rozkvetlý �zázrak přírody�. Je
to zhruba ve stejné době, kdy� na Berounsku kvetou sasanky. Ten zázrak se jmenuje dymnivka
dutá a má rů�ovou a bílou variantu. Nezapomenutelný zá�itek! Místo zelené trávy se parteru
lu�ního lesa rozprostírají do dáli rů�ové a bílé plochy. Je to tak neuvěřitelné, pohádkové a
neskutečné, �e kdyby přiběhla Sněhurka a trpaslíci, ani by nás to u� nepřekvapilo!

Lidmila Fričová
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BOHOSLU�BY :  VE L I K O N O C E  20 0 6
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NABÍDKA : 

APO�TOL BO�ÍHO MILOSRDENSTVÍ 
"Apo�tol Bo�ího milosrdenství" je název novéhu časopisu,

který bude vycházet čtyřikrát ročně. Vydávat ho budou
otcové pallotini ze Staré Boleslavi. 

První číslo by mělo být slavnostně představeno ve Staré
Boleslavi v neděli 23. 4. 2006. Úvodní slovo do 32
stránkového časopisu napsal kardinál Miloslav Vlk. Řád
pallotinů vydává tento časopis v mnoha zemích světa. 

Časopis je mo�né objednávat na adrese:
Společnost katolického apo�tolátu, Lázeňská 61, 250 02
Stará Boleslav, tel: 326 910 552, mobil: 774 521 531, fax:
326 910 551, email: objednavky@apostol.cz. Na internetové
stránce: www.apostol.cz najdete objednací formulář. Cena
časopisu není stanovená, příspěvek je dobrovolný.

-red-
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M ODLITBA  MÌSÍCE:  Je-li v�e, jak má být, tak se v�dy s hlubokým
očekáváním pro�ívá čas, který předchází narození dítěte. S jeho příchodem se pak mnohé
ve vztahu rodičů i v �ivotě �ir�í rodiny podstatně mění. To, co platí, nebo by snad mělo
platit, v přirozeném řádu věcí, stejným způsobem platí i v řádu nadpřirozeném:

Je pro na�e farnosti velkým po�ehnaním, �e rok co rok mů�eme doprovázet na cestě ke
křtu nové katechumeny a radovat se z jejich duchovního narození. Jako matka, která se tě�í
na své dítě a plna očekávání pro�ívá, jak ono maličké v ní roste, tak i Církev �asne nad
tajemstvím početí víry v srdci člověka a skutečností, jak v lůně Bo�ího lidu působením
Ducha Svatého roste nový �ivot! Jako narozené dítě pak přiná�í rodičům mnohou starost,
tak i nově pokřtění potřebují od své duchovní rodiny lásku a péči. Tak jako dítě ú�asně
obohacuje a naplňuje �ivoty těch, kdo je s láskou přijali, tak mohou obohatit a často i velmi
obohacují �ivot farní rodiny ti, kdo se do ní směli narodit...

Bratři a sestry!
Pro�íváme v tyto postní dny spolu s na�imi katechumeny v Berouně a ve Sv. Janu pod Skalou

čas jejich bezprostřední přípravy na jejich duchovní narození ve křtu. Ké� Pán mocí svého Ducha
promění a naplní jejich �ivoty, ké� ve společenství Církve najdou svou duchovní rodinu, rostou ve
víře a lásce a stávají se i těmi, kdo �ivoty svých bli�ních stále více obohacují!                           -jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA DUBEN :
$$$   za na�e katechumeny a nově pokřtěné  $$$

FARNÍ  KRONIKA
JUBILEA:  V tomto měsíci oslaví 45 let pan Pavel Lidmila z Berouna. Jsme rádi, �e ho

mezi sebou máme, a přejeme mnohost Po�ehnání jemu i celé rodince. 
Sto let by 12. března 2006 oslavil pan Tomá� Manda, kovář a včelař z Velkého
Chlumce a dlouholetý varhaník v Osově. S láskou vzpomínají přátelé a rodina.

NAROZENÍ: Velmi se omlouváme, pokud jste hledali v těchto rubrikách nějaké jméno
marně. V�evědoucí je jen Hospodin, nám ostatním, prosíme, dejte vědět.

KŘTINY:  V březnu přijala svátost křtu Viktorie VR�ECKÁ z Ni�bora. Vypro�ujeme
radost s Hospodinem!

POHŘBY: V měsíci březnu jsme svěřili do rukou Bo�ího milosrdenství paní Marii
Fridrichovou z Berouna.
Dne 8. března jsme s nadějí na Vzkří�ení vyprovodili do rukou Bo�ího milosrdenství
pana Václava Sevalda z Ni�bora. Za slova útěchy při posledním rozloučení na
hřbitově ve Stradonicích děkujeme P. Josefu Pecinovskému.            Rodina Sevaldova
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