
Volby 2006?
K leto�ním volbám toho bylo řečeno v nejrůzněj�ích

médiích ji� dost. Minulý týden jsme té� mohli v kostelech
sly�et - či v katolickém týdeníku si sami přečíst - pastýřský
list na�ich biskupů k nadcházejícím volbám.

V na�í společnosti a bohu�el i v my�lení některých
věřících je hluboce zakořeněn předsudek, �e se Církev nemá
vyjadřovat k věcem veřejným a �zasahovat do politiky� by u�
vůbec neměla. Ano, minulý re�im usiloval o to, aby si věřící
�ukojili své nábo�enské potřeby� někde za zdmi kostelů a
jinak se do �ivota společnosti nepletli. Jen�e i my jsme
občané... Proto bych zde rád uvedl pár čísel z hlasování na�eho
Parlamentu v zále�itostech, které se netýkají jen různého úhlu
politického pohledu na skutečnosti, jako např.: �Jaká má být
vý�e DPH?�, nýbr� se dotýkají věcí daleko zásadněj�ích.
Uvádím zde hlasování, která zasahují do oblastí, jako jsou:
! právo na �ivot ka�dého člověka, a to v jakékoli jeho fázi

(protipotratový zákon)
! lidská důstojnost ka�dého nenarozeného, ale i starého a

nemocného člověka (výzkumy na embryích, eutanazie)
! ochrana a podpora tradiční rodiny, bez ní� se ka�dá

společnost hroutí (zákon o registrovaném partnerství)
! postavení a místo Církve, tedy nás věřících, v �ivotě

společnosti (vatikánská smlouva, církevní zákon).
(zmíněné číselné tabuky a pokračování str. 12)
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V Zpr á v y z far n o s t i
V Bohoslu�ba �pro děti� - 1. června. S na�imi nejmen�ími se naposledy před prázdninami

opět setkáme ke společným modlitbám v kostele sv. Jakuba ve čtvrtek 1. června v 17.30 hod.
Děti, s sebou si tentokrát vezměte to, s čím si nejraději hrajete.  Tě�í se na Vás       P. Michal

V První pátek v měsíci - 2. června. Od 16.00 hodin je v kostele sv. Jakuba příle�itost ke svátosti smíření.
V Tradiční pouť pra�ské farnosti s P. Bendou, chrustenickým rodákem, ke kří�ku nad

Chrustenicemi, se začne v sobotu 3. června v 10 hodin v loděnickém kostele svatého Václava.
V Slavnost Seslání Ducha Svatého. Na neděli 4. června připadá slavnost Seslání Ducha

Svatého. Bohoslu�by začínají v kostele sv. Jakuba v 9.30 a 17.30 hodin.
V Modlitební večery: Ve čtvrtek 8. června od 20.00 hodin začíná v kapli Pový�ení sv. kří�e

modlitební setkání na úmysl měsíce června: �Za nová duchovní povolání a za v�echny, kdo
v Církvi i na�í farnosti slou�í�. V�ichni jste zváni.

V Slavnost Nejsvětěj�í Trojice - 11. června. Bohoslu�by budou v řádném nedělním
pořádku, tedy v 9.30 a 17.30 hodin.

V Modlitba za Farní charitu: Jako �pevný základ� ve�keré své činnosti chápou pracovníci
FCH Beroun potřebu modlitby a k modlitebnímu setkání ve čtvrtek 15. 6. od 20.00 hodin
zvou i Vás. Modlitbu tentokrát povedou pracovníci Klubu pro matky a děti z Lochovic.

V Slavnost Těla a Krve Páně, 1. sv. přijímání dětí - 18. června. Liturgickou slavnost Těla
a Krve Páně přeneseme z důvodu slavnosti 1. sv. přijímání dětí na�ich farností ze čtvrtka
15. června na neděli 18. června. Slavnostní bohoslu�ba začne v kostele sv. Jakuba v 9.30
hodin. Po m�i sv. setkání farnosti pokračuje na farní zahradě malým �agapé�. 
Rádi bychom k této malé oslavě při kávě a koláčích pozvali v�echny farníky. Příle�itostí
ke společnému pobývání není nikdy dost a tak se na vás tě�íme; budeme velmi vděčni,
pokud slavnostní stůl té� podpoříte nějakým koláčkem či su�enkou.           Rodiče a děti

V Slavnost Nejsvětěj�ího Srdce Je�í�ova - 23. června. M�e v kostele  sv. Jakuba začíná v 17.30 hod.
V Slavnost Narození  sv. Jana Křtitele - 24. června. M�e v kostele sv. Jakuba začíná v 8.30 hod.
V Slavnost Narození sv. Jana Křtitele ve Sv. Janu - 25. června. Pouť ke sv. Ivanovi

spojená s liturgickou slavností Narození sv. Jana  Křtitele se ve Sv. Janu pod Skalou koná
v neděli 25. června od 9.30 hodin. Z důvodu konání pouti se bohoslu�ba od 9.30 hodin v
Loděnici nekoná! Po poutní m�i sv. bude krátká adorace.

V Slavnost sv. Petra a Pavla - 29. června. M�e sv. v kostele sv. Jakuba začíná v 17.30 hod.
V Sbírky v kostelech. V neděli 14. května se v na�ich farnostech uskutečnila svatojánská

sbírka na arcidiecézi, při které se vybralo 3.000,- Kč. Dal�í plánovaná sbírka je
�svatopetrská sbírka na bohoslovce� 25. června.

V Tombola na hrnčířských trzích: Velice děkuji v�em, kteří nám letos pomohli s jarními
hrnčířskými trhy. Díky velké pomoci řady dobrovolníků se příprava losů letos zvládla bez
nejmen�ích problémů. 
Ale není je�tě vyhráno! Ji� v září nás čekají opět hrnčířské trhy. Proto vás prosím je�tě
jednou, abychom společnými silami připravili dostatek lísků na září. Kdo je ochoten balit
lístky, ať se u mne přihlásí.                                                                 Děkuji, P. M. Němeček
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V Bohoslu�by v Podkozí. V místní kapličce sv. Václava budeme slavit bohoslu�by od konce května
do konce měsíce září (slavnosti sv. Václava), v�dy 2. a 4. sobotu v měsíci od 19.00 hodin. 

V Pouť ke kří�i nad Chrustenicemi připadá na sobotu 3. června, začíná v 1000 hodin m�í
svatou v kostele sv. Václava v Loděnici, kam tradičně dorazí také poutníci z Prahy Bráníku.

V Biblické hodiny: Pravidelně ka�dý čtvrtek po večerní m�i od 18.30 hodin se v budově
kaplanky scházíme ke společným biblickým hodinám. V leto�ním roce jsme ji� přečetli
proroka Jeremiá�e, Pláč a nyní se začneme věnovat knize Baruch. Kdo chce  pro�ívat
společenství nad Písmem, je zván a vítán.

V Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 4.6., 18.6. 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 První svaté přijímání: Po Velikonocích se začnou připravovat děti k prvnímu přijetí
svátosti eucharistie. Rodiče dětí nechť se spojí s kterýmkoli z kně�í v rámci nábo�enství.

V Prosíme v�echny farníky, aby po dobu trvání rekonstrukce katolické mateřské �kolky
NEPARKOVALI na farním dvoře v Berouně! Prosíme rodiče �áků KM� a  ostatní
farníky, aby omezili stání svých aut pouze na nejnutněj�í čas k vystoupení či
nastoupení dětí a v �ádném případě nenechávali auto na dvoře při vyřizování
jakýchkoli pochůzek ve městě. Děkujeme za pochopení.

V Farní dovolená � srpen 2006: Milí farníci, nezapomněli jste, prosím, poslat do konce
května zálohu na farní dovolenou? Číslo účtu: 102246001/2400, variabilní symbol
uveďterodné číslo (alespoň prvních �est čísel RČ).
Ti z vás, kteří je�tě zva�ujete účast na farní dovolené,
máte nyní mo�nost � uvolnily se dva pokoje!
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.
Do konce června obdr�í přihlá�ení farníci
podrobné informace o farní dovolené. Na společně pro�itý týden v Jizerských horách se
tě�í Monika Horná (604 251 946) s rodinou, Prů�ovi, Bělohlávkovi, Fukovi, Svato�ovi,
�torkánovi, I. Černá, �. Haklová, �tusákovia  P. J. Pecinovský.                             M. Horná

V Výstavu Ikon, její� vernisá� proběhla na Tetíně o pouti ke sv. Janu Nepomuckému,
mů�ete v kostele zasvěceném tomuto světci stále shlédnout o víkendech: Sobota od 9,30 do
16.30 hodin a neděle od 12.00 do 16.30. Ikony jsou dílem několika současných umělců,
kteří se věnují výhradně této tradiční liturgické malbě. Na kůru kostela se mů�ete
seznámit s postupem vzniku ikony a s technikou malby. Prohlídka v rámci okru�ní cesty
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po zajímavostech a památkách Tetína začíná ve
zdej�ím muzeu ka�dou celou hodinu a vstupné je
20,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro děti. Pokud
průvodkyně ze Svatojánské koleje nepotkáte
�cestou�, je díky laskavosti zdej�ích sester mo�no
té� zazvonit na tetínské faře.

 Z v i kar i á t u  

Vikariátní  konference. Dal�í setkání kně�í
na�eho vikariátu bude v úterý 20. června v
Úhonicích. Zahájíme m�í sv. v kostele Zvěstování Páně v 9.00 hodin. V�ichni, kdo se
mohou bohoslu�by a modliteb za na�e farnosti účastnit, jsou vítáni.
V sobotu 24. června 2006 v 10. 00 hodin v katedrále sv.Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
přijme z rukou Miloslava kardinála Vlk, arcibiskupa pra�ského, kně�ské svěcení jáhen
Benedikt Tomá� Hudema. Primiční m�i svatou bude slou�it ná� novokněz v pondělí
26. června 2006,v 17.30 hod. v kapli sv. Václava v pra�ské katedrále. Za jeho obětavou
jáhenskou slu�bu děkují a modlitbou doprovázejí                                           farníci z Litně.
Bohoslu�by v Hájku u Červeného Újezda:

3. 6. 2006 sobota 10.30 hod. Svatodu�ní vigilie, celebruje P. Vladimír Slámečka OP
17. 6. 2006 sobota 10.30 hod. Neposkvrněného Srdce Panny Marie, celebruje P.

Jaroslav Ptáček O.Cr.
24. 6 .2006 sobota 10.30 hod. K zakončení �kolního roku, celebruje P. Vladimír

Slámečka OP

4 Konc e r t y v kos t e l í c h
4 Premiéra chrámových skladeb Milo�e Boka. Skladby Credo fis moll a Hymnus k Duchu

svatému dne 28. 5. od 19.30 hod. v kostele sv. Tomá�e v Praze na Malé Straně zazní v
podání �pičkových interpretů: P. Zobalová � soprán, K. Jalovcová � alt, M. Pelikán � tenor,
P. Vančura � bas, VUS UK Praha, VUS Pardubice, Ústecký dětský sbor, orchestr Če�tí
symfoničtí sólisté, dirigent Milo� Bok.Vstupné na koncert je dobrovolné. 
Počátkem tohoto roku se M. Bokovi dostalo zcela mimořádného uznání, kdy� pape� Benedikt
XVI. ocenil jeho činnost, o které byl informován z CD nahrávek jeho skladeb a fotografií z
chrámových provedení, je� mu byly doručeny spolu s osobním skladatelovým dopisem biskupem
Radkovským během náv�těvy Ad Limina Apostolorum na sklonku roku 2005. Svatý otec, který je
známý svým vřelým vztahem k hudbě, ve své odpovědi Milo�i Bokovi děkuje za "krásné znamení
sounále�itosti s nástupcem sv. Petra a s jeho univerzálním pastýřským posláním".

T  Skau t i
T Děti ji� dostaly předbě�né přihlá�ky na tábor, které je třeba včas odevzdat Petru E. T.

Čaplovi. Případní zájemci o účast na táboře se mohou přihlásit komukoli z vůdců. Bli��í
informace najdete na nástěnce. 

T Schůzky skautského oddílu Ocelotů a té� oddílu vlčat 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.      

Zpravodaj  
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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.

T Schůzky skautského oddílu Ocelotů se konají v�dy v pátek od 16.00 do 18.00 (18.15)
hodin ve skautské klubovně na faře. 

T Předbě�né přihlá�ky na skautský letní tábor v Hutích pod Třem�ínem byly rozdány a ji�
jsou v běhu i závazné přihlá�ky. S těmito závaznými přihlá�kami je potřeba odevzdat i
potřebnou částku peněz k úhradě za tento tábor. A to Lence Čaplové � střediskové
vedoucí - do Katolické mateřské �kolky na faře. Nejpozději v�ak do 30. června 2006.
Peníze je mo�né zasílat i na účet na�eho střediska Radost a Naděje. Číslo účtu:
164329638/0300 Jako variabilní symbol uvádějte první část rodného čísla dítěte, za které
po�adovanou částku platíte:  př. 710322 Při odevzdávání závazné přihlá�ky prosím uveďte,
jakou formou jste se rozhodli zaplatit! U�etříte nám  nejen čas, ale i starosti. 

T Informace pro ty, kteří by rádi jeli na skautský letní tábor,ale nejsou zaregistrováni
v na�em středisku tzn. neplatili registrační poplatek 400,- za osobu. Z tohoto poplatku,
který se platí jednou za rok, je hrazeno poji�tění přihlá�eného dítěte! Proto je třeba za tyto
(�přespolní�) děti zaplatit registrační poplatek 300,- k základní ceně za tábor. To proto,
abychom mohli va�e dítě po dobu nezbytně nutnou, tzn. po dobu trvání tábora řádně
pojistit. Cena za leto�ní tábor, který potrvá od soboty 15.července  do soboty 29.července
2006, je stanovena na 2500,- za osobu. Pro nezaregistrované zájemce, neboli �přespolní� je
2500,- + 300,- poji�tění. Čili celková častka 2800 korun. Tento poplatek je nutné odevzdat
s řádně vyplněnou závaznou přihlá�kou. Součástí této přihlá�ky je vyjádření o�etřujícího
lékaře a seznam věcí na tábor. Opakuji nejpozději do 30.června 2006. 

T V pátek 9. června v 18.30 hod. se bude konat Velká rada na�eho střediska. Ve
skautské klubovně v kaplance na faře. Je to velmi důle�itá ráda. Bylo by dobré, kdyby se jí
zúčastnili v�ichni vedoucí i ti, kteří se podílejí na běhu na�eho střediska. Na této radě budou
upřesněny pokyny pro ty, co chtějí jet pomoc se sekáním louky a přípravou táboři�tě, viz ní�e.

T Ve dnech od 16. června do 17. června proběhne sekání louky a příprava táboři�tě (WC)
na louce v Hutích pod Třem�ínem. Předbě�ný odjezd je v pátek okolo 17.00 hodin auty.
Návrat v sobotu 17. 6. okolo 18.00 hodin. Proto bych rád po�ádal prostřednictvím tohoto
Zpravodaje, v�echny, co chtějí pomoci a také ty , kteří nám pomohli s přípravou loni, aby se
přihlásili Petru Čaplovi, tel. 724 551 646. S sebou si vezměte: pracovní oblek, peníze,
jídlo, pití a � to je důle�ité: stan na přespání, karimatku, spacák. Bude potřeba dost
hřebíků � 80ky, 100ky a kladivo s kle�těmi, lopata, krumpáč nebo rýč. 

T Chceme navázat na tradici předtáborových srazů, které ji� dříve probíhaly. Je to mo�nost
nejen pro členy na�eho střediska, ale té� a hlavně pro rodiče dětí jedoucích na skautský
tábor, dozvědět se něco více o táboře a programu. Proto jsme domluvili takovýto sraz na
pátek 23. června od 18.15 v dolní klubovně v kaplance na faře. Bude zde mimo jiné
prezentována leto�ní Celotáborová hra. Kterou pro děti a nejen pro děti připravují na�i
roveři a rangers.  Proto zvu v�echny, kdo mají zájem, aby se při�li podívat. Budete mít
mo�nost zeptat se na náv�těvní den na táboře a dal�í potřebné informace. Odjezd na tábor
by měl být v tento den ji� dohodnut. Kdo se nebude moci zúčastnit srazu, tomu za�leme
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dopis s přesným časem a místem odjezdu na jeho adresu trvalého bydli�tě. Před odjezdem
na tábor je potřeba před nástupem do autobusu odevzdat potvrzený průkaz o bezinfekčnosti
dítěte jeho lékařem a zdravotní průkaz poji�těnce do rukou Nadě�dy �babičky Marry�
Prů�ové, na�í zdravotnice.                                                             S pozdravem Va�i vůdcové

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
CentrumVOlného Času CVOČ připravuje v červnu:

# 6. 6. - Lidé z PET lahví � originální ekologický happening na 3. Z� 
# 8. 6. - Dramatická dílna na 3. Z� / výrobu kulis a nastudování krátkých divadelních

scének povede budoucí vedoucí dramatického krou�ku Monika Sklenářová. Akce je
určena pro děti II. stupně Z�.

# 13. 6. - Den dětí /zakončení �kolního roku. Akce plná her a soutě�í se bude konat buď
na 3.Z� nebo na Městské hoře

# 17. 6. - Arteterapie hrou tentokrát pro mláde� � proběhne podle počasí pro změnu
nejspí� v plenéru, od 9:00 do 17:00 hod., lektor Zuzana Svobodová. 
Cena: 400,- Kč na osobu, počet účastníků: 5 -10 osob ve věku 16 � 25 let.

# V období letních prázdnin (v červenci) připravuje CVOČ týdenní příměstské tábory: 
STROJ ČASU a PRAVĚK. 
Účastníky čeká zajímavý týden s táborovou hrou, výlety, rukodělné činnosti a je�tě něco
navíc. Oba týdny bude příměstský tábor probíhat denně od 8:00 do 15:30 převá�ně
v prostorách Farní charity, dále pak v okolí Berouna. 
Bli��í informace o připravovaných akcích najdete na nástěnkách.

M  KM�
M Uzavření Katolické mateřské �koly:  Po projednání s rodiči a zřizovatelem �koly, tj.

Arcibiskupstvím pra�ským, bylo rozhodnuto, �e řádný provoz KM� končí v tomto �kolním
roce v pátek 16. června. Od pondělí 19. června do neděle 3. září bude na�e M� uzavřena.
Důvodem uzavření je nezbytná rozsáhlá rekonstrukce �kolky. V pátek 23. června odjí�díme
s přihlá�enými dětmi na týdenní pobyt do �koly v přírodě v Česticích u Volyně.

M Prosba o pomoc: 
# Rádi bychom poprosili ty z vás, kteří by byli ochotni pomoci v polovině června při

přípravě �kolky na vystěhování před hlavní etapou přestavby a koncem srpna při
závěrečném úklidu, aby nás ve �kolce laskavě kontaktovali ji� nyní. Budeme tak vědět,
na koho bude mo�né se obrátit. 

# Stále je�tě sháníme banánové krabice na uskladnění hraček a pomůcek během
přestavby. Rádi je převezmeme kdykoli ve v�ední dny od 6.30 do 16.00 hodin ve �kolce,
nebo je mo�né nechat je kdykoli pod přístře�kem u vchodu do �kolky. Předem vám za
jakoukoli pomoc velmi děkujeme!

M Hrnčířské trhy. Dovolte, abychom na tomto místě rovně� poděkovali v�em, kteří se
jakýmkoli způsobem zaslou�ili o zdar leto�ní tomboly na hrnčířských trzích. V prvé řadě
na�e poděkování patří hlavnímu organizátorovi trhů Městu Beroun a panu Izbickému, kteří
umo�nili i v leto�ním roce uspořádání tomboly ve prospěch na�í mateřské �kolky. Otci
Michalovi děkujeme za to, �e se opět ujal nesnadného úkolu celou tombolu připravit a
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zorganizovat. Společenství mláde�e a dal�ím dobrovolníkům patří díky za trpělivost při
přípravě v�ech losů, skautům z na�eho střediska za jejich úspě�ný prodej mezi lidmi na
náměstí i pomoc ve stánku, paní Majce Fukové a Blance Čaplové za vytrvalost, s ní� nám
pomáhaly nabízet losy kolemjdoucím, Lojzovi Va�ků za namno�ení �cen útěchy� �
obrázků od dětí. A samozřejmě stánkařům za poskytnutí pěkných výher i finančních darů.
Zdar �ádné tomboly by ale nebyl mo�ný bez nakupujících. Díky tedy v�em! Věřím, �e pro
mnohé z vás bylo vět�í odměnou vědomí, �e pomáháte dobré věci, ne� výhra samotná.
Jsme proto velmi rádi, �e se s vámi mů�eme podělit o dobré zprávy. Čistý výtě�ek
z leto�ních hrnčířských trhů, v něm� je zahrnut výtě�ek tomboly i peně�ní dary
jednotlivých stánkařů nás velmi mile překvapil. Na konto farnosti určené na přístavbu
�kolky přibylo po těchto dvou dnech téměř 90 tisíc korun. Také tato částka jistě přispěje ke
zdárnému průběhu celé rekonstrukce.                           Za kolektiv �kolky Jana Stielová

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.                            -red-

$ Zveme v�echny, kdo mají chuť zpívat písničky s kytarou, flétnou či bubínky. Do prázdnin
zatím ka�dý pátek (a potom dle domluvy) po m�i svaté cca v 18,15 na půdě farní klubovny
v Berouně budeme zkou�et písničky z Hosany, Koinonie, Zpíváme si písničku a jiných
křesťanských zpěvníků. Prvním cílem je hudební doprovod k dětským m�ím. Hudební
nástroje a oblíbený repertoár s sebou! Děkujeme za podporu, tě�íme se na vás.                -iva-

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 Celostátní setkání animátorů: Sekce pro mláde� ČBK ve spolupráci s
hnutími pořádá 13. - 19. 8. 2006 3. ročník formačního týdne v
Litomy�li; je určen mladým lidem a dobrovolníkům, kteří vedou
společenství mláde�e nebo se ve farnosti věnují dětem a mláde�i.
Tématem leto�ního setkání animátorů je Katechismus a Modlitba. Na
téma Katechismus promluví delegát České biskupské konference pro
mláde� Mons. Jiří Paďour, který bude přítomný po celou dobu setkání.
Součástí programu jsou kromě předná�ek s diskusními skupinami také dílny nazvané "Znamení
doby", které se budou zabývat aktuálními tématy. Večery budou věnovány různým stylům
modlitby. Nebude nouze ani o kulturní program, účast přislíbila mezinárodní křesťanská
skupina Heaven´s Shore. Smyslem setkání je pomoci mladým lidem z celé republiky, kteří ve
farnostech a �kolách pracují s mláde�í nebo se na tuto slu�bu připravují. Týden nabízí �irokou
�kálu mo�ností osobního rozvoje od hledání odpovědí na otázky duchovního �ivota a� po
metodiku práce s dětmi a mláde�í. Relaci věnovanou Celostátnímu setkání animátorů je mo�né
sly�et 17. 5. ve 22.00 (reprízu 22. 5. v 9.30) na Radiu Proglas.  Aktuální informace včetně
přihlá�ky lze nalézt na: www.csa.signaly.cz. Termín přihlá�ek je do konce května 2006.
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j  Diář Man � e l s k é h o spo l e č e n s t v í
J Man�elé (zvlá�tě loděničtí :-)) pozor! Červnové setkání man�elů se bude konat v úterý

6. 6. od osmé hodiny večerní v Loděnici u man�elů Doanových (nad základní �kolou).
Kdo neznáte cestu, přijeďte k loděnické faře, povedeme vás. Tématem sdílení nám
bude text osmé kapitoly Markova evangelia, Bible s sebou!

J Exercicie pro mladé man�ele do pěti let po svatbě  7. � 11. července 2006  Koclířov �
duchovní centrum Povede P. Josef Čunek, SJ  ve spolupráci s man�elským párem. Program
a ubytování bude v areálu poutního místa - Duchovní centrum Českomoravské Fatimy,
Koclířov u Svitav. Cílem exercicií je umo�nit man�elům zti�ení mimo svou rodinu.
Ubytování ve dvoulů�kových pokojích s plnou penzí. Cena na osobu a den je 280,- Kč. Na
exercicie je nutné se předem přihlásit na telefonním čísle nebo e-mailové adrese Centra pro
rodinu. Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pra�ském, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.
220 181 777,e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz.

J Exercicie pro man�elské páry s tradičními i netradičními prvky �A Bůh jim po�ehnal��
(Gen 1,28) 5. � 13. srpna 2006 Králíky � poutní místo Hora Matky Bo�í. Povede P. Jiří
�indelář CssR. Program a ubytování bude v klá�teře redemptoristů, který se nachází v krásném
prostředí uprostřed přírody  nad městem Králíky v Orlických horách. Exercicie jsou určeny
pro samotné man�elské páry v produktivním věku. Cílem exercicií je umo�nit man�elům
zti�ení mimo svou rodinu. Ubytování ve dvoulů�kových pokojích s plnou penzí. Cena na
osobu a den je 250,- Kč. Na exercicie je nutné se předem přihlásit na telefonním čísle nebo
e-mailové adrese Centra pro rodinu. Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pra�ském,
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel. 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz

 Zpr á v y od j in u d
Imago 2006 - Křesťanské umění dnes: Vernisá� výstavy proběhne v  pondělí 29. 5. 2006 od
15.00 hodin v románských sálech Strahovského klá�tera.  Výstavu o křesťanském umění
spolupořádají Kulturstelle der Erzdiözese Wien a Královská kanonie premonstrátů na Strahově.
Koncert u příle�itosti zahájení výstavy se bude konat v neděli 28. 5. od 19.30 hodin. Výstava
potrvá od 30. 5. do 18. 6. (otevírací doba: úterý - neděle: 9.00-12.00 hodin a 12.30-17.00 hodin).
Adorační den a modlitba za povolání 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 kři�ovníci a sestry vor�ilky. Slavnostní bohoslu�bě
2. 6. 2006 v 16.30 hod. bude předsedat biskup Václav Malý; nám. Míru, Praha 2 - Vinohrady.
�tafetový běh Praha � Řím � Orvieto 8. - 16. 6. 2006: Arcibiskupství pra�ské se v leto�ním
roce podílí spolu s Arcidiecézní charitou Praha, AC Spartou Praha a Magistrátem hl. m. Praha
na organizování české části �tafetového běhu do Orvieta. Jedná se o ji� 3. běh po stopách kněze
Petra, který ve 13. století putoval z Prahy do Říma na náv�těvu k pape�i Urbanu IV. Těnto kněz
měl pochybnosti o pravosti Kristova těla v hostii, na cestě do Říma se mu v Orvietu dostalo
vidění, které ho pochybností zbavilo: Hostie se proměnila ve skutečné tělo Krista a na oltářním
stole v Orvietu dodnes uchovávají stopy krve, kterou zde Tělo Páně zanechalo.
Farnost u kostela sv. Jiljí v Praze zve na Mariánskou pobo�nost u nové sochy Panny Marie
v Celetné ulici v sobotu 3. června 2006 v 17 hod. Dal�í program v kostele sv. Jiljí: 17.45 -
Loretánské litanie, modlitba rů�ence; 18.30 - m�e sv. ke cti Matky Bo�í Panny Marie.
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Katolická charismatická konference 19. - 23. 7. 2006 v Českých Budějovicích. I letos
zveme v�echny k účasti na nev�edním programu, společných modlitbách, předná�kách...
Anselm Grün opět v Brně: Ve dnech 9. - 11. 6.2006 nav�tíví Brno známý autor knih o
křesťanské spiritualitě P. Anselm Grün. Setkání s benediktinem P. Anselmem Grünem,
jedním z nejznáměj�ích světových autorů duchovní křesťanské literatur, spolupořádají
Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství. Program setkání:
pátek 20.00 hodin � předná�ka "Čím jsem si to zaslou�il?" (aula Biskupského gymnázia v
Brně, Barvičova ulice 85), sobota 9.00 hodin - Dimenze víry - celodenní rekolekce
zakončená bohoslu�bou (aula Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova 85),neděle 9.30
hodin - bohoslu�ba - celebruje Anselm Grün - (kostel sv. Jakuba v Brně), 11.00 hodin �
autogramiáda (knihkupectví Cesta na Ra�ínově ulici - naproti kostelu). 
P. Anselm Grün se narodil v roce 1945 v Junkershausenu v Rhönu. Roku 1964 maturoval
ve Würzburku a ve stejném roce vstoupil do benediktinského klá�tera v
Münsterschwarzachu. V letech 1963-71 studoval filozofii a teologii v St. Ottilien a v Římě.
Roku 1974 byl promován na doktora teologie. Mezi lety 1974-76 studoval ekonomii v
Norimberku. Od roku 1977 je cerelářem opatství, vedle toho se věnuje práci s mláde�í,
předná�í a vede duchovní rekolekce pro kněze a řeholníky v krizových situacích. Dal�í
informace na: www.biskupstvi.cz/pastorace

Podpořte televiz i Noe
(Z listu biskupů k této iniciativě)

"...Máme radost, �e z iniciativy Telepace Ostrava a Radia
Proglas byla zalo�ena televize NOE, která začala se zku�ebním
vysíláním u� 10. května. Proto�e vysílá přes satelit, je viditelná
v�ude, pokud máme potřebné zařízení. Televize NOE bude
televize rodinného typu, která si přeje své diváky nejen vzdělávat,
ale také bavit. Jejím cílem je přiblí�it �ité křesťanství a také
pomoc duchovnímu a mravnímu rozvoji dětí. Bli��í informace o této televizi, o tom, jak se dá
sledovat, se dočtete na letáčcích nebo v Katolickém týdeníku.

Tento odvá�ný projekt si zasluhuje na�i podporu, a to jak modlitbou, proto�e jeho úspěch
závisí na Bo�ím po�ehnání, tak i finančním darem. ... Jistě bude vhodné dílo podpořit také
dobrými nápady, konkrétní nabídkou pomoci nebo i členstvím v klubu přátel.

Upřímně děkujeme v�em za velkorysou podporu tohoto díla, které chce pomoci nejen
evangelizaci, ale i pozvednutí kultury �ivota a smý�lení v na�em národě.

S přáním v�eho dobra od Pána ka�dému z vás ze srdce �ehnají
biskupové Čech, Moravy a Slezska"

Jeden z nejmladší ch jezui tských kněží
P. Miroslav slouži l mši u sv. Jakuba

Čtvrtou neděli velikonoční představil berounský vikář, děkan Karl�tejnské kapituly P.
Josef mladého, nově vysvěceného kněze, jezuitu P. Miroslava, který přijal jeho pozvání slou�it
v kostele sv. Jakuba star�ího primiční m�i svatou. Mladý, sympatický kněz ve své homilii
hovořil o Je�í�i jako dobrém pastýři. Proto�e ten den, v neděli 7. května, se na náměstí před
kostelem konaly hrnčířské trhy, zmínil se P. Miroslav o svém předchůdci, známém
vlasteneckém jezuitovi Bohuslavu Balbínovi, který znal tehdej�í poměry v Berouně tak, jak je
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popisuje v knize �Historické rozmanitosti
Království českého� z roku 1679. Tam se
zmiňuje právě o berounských hrnčířích.

Celá m�e sv. byla prozářena zpěvem
chrámového sboru, který doprovázel hrou
na varhany a dirigoval Luká� Petřvalský.
Nádherná atmosféra shromá�děných
věřících i kně�í byla zakončena
novokně�ským po�ehnáním.

P. Miroslav se tak stal nejnověj�ím
členem jezuitského řádu, který vystoupil v
Berouně. Po svém vysvěcení na kněze,
chce dokončit magisterské studium v
Olomouci. Je velmi hrdý na příslu�nost k
řádu jezuitů, kteří se v na�í republice sice

počítají na desítky bratrů, ale v zahraničí na tisíce. Ti působí po celém světě. P. Miroslav zná
dobře historii Berounska, v�dyť zde v minulosti působili významní řádoví kazatelé.

Významné bylo působení jezuitů v roce 1598, kdy uspořádali z Prahy první procesí do
Svatého Jana pod Skalou. Dva roky poté kně�í Ondřej Neygebauer a Theofil Křístek přivedli za
zpěvu a s vlajícími prapory 300 pra�ských věřících. Poutím, které se ka�doročně opakovaly,
dodávala významu účast mocné katolické �lechty. V roce 1616 se pouti k hrobu sv. Ivana
zúčastnil sám císař Matyá� s man�elkou a celým dvorem. Císařovna Anna dala nad světcovým
hrobem postavit oltář z bílého mramoru.                                                                                 -vac-

Návštěva dvou biskupů 
Během jednoho týdne se slavnostních chvil berounských farníků zúčastnili dva milí hosté. V

neděli 14. května slou�il m�i sv. na tetínské pouti pomocný biskup pra�ský, otec Karel Herbst.
Proto�e v těchto dnech vzpomínáme
památky sv. Jana Nepomuckého, hovořil
v promluvě zejména o tomto světci, který
svým �ivotním postojem patří v Čechách
mezi nejoblíbeněj�í. Nejen v na�em kraji
nesou jeho jméno četné kapličky, kostely
i dal�í duchovní stavby. V rámci poutě
zaujala četné náv�těvníky zajímavá
výstava ikon v nejrůzněj�ím uměleckém
zpracování a předná�ka paní Jany
Baudi�ové na toto téma. Odpolední
programy zpestřil svým vystoupením  
pěvecký sbor.

Následující neděli přijel do Berouna
udělit svátost biřmování otec kardinál, arcibiskup pra�ský, Miloslav Vlk. Ve své homilii přiblí�il
Dary Ducha sv. a  jejich význam. Na přátelském setkání věřících na farní zahradě setrval s
přítomnými a ve zvlá�ť milém osobním setkání s novými biřmovanci. Jeho náv�těva, druhá za
jeden a půl roku, patří k četným osobním stykům biskupů s berounskými duchovními a věřícími.
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 Novokněz P. Miroslav        foto J. Hazuka

Biskup Karel Herbst na Tetíně             foto av 



Tak četné náv�těvy
zpravidla historie
nepamatuje. Berounský
vikář, P. Josef  
Pecinovský, přivítal na
této slavnosti i zástupce
města Berouna,
místostarostu  ing.
Tomá�e Havla s
man�elkou.               -vac-

Zahradní slavnost s otcem kardinálem
Opravdu milé bylo setkání s Miloslavem kardinálem Vlkem při zahradní slavnosti na

berounské farní zahradě. Byli jsme vděčni sv. Petru, �e v neděli skutečně nepr�elo, v�ak jsme
od časného jitra s prosbou v očích v�ichni obzvlá�ť zbo�ně hleděli k nebi. Stany toho rána u�
podruhé stály, aby nabízely případné přístře�í - nebylo to ale, chvála Pánu, příli� třeba. Pí�i-li
�podruhé stály�, myslím tím, �e stany byly ráno přede m�í několika obětavci znovu postaveny.
V sobotu od tří se na zahradu stěhovalo: přístře�ky, stoly, �idle z Loděnice, skautské stoly a
lavice... Na v�e, vzorně předem připravené, začala v sobotu večer útočit vichřice a  obyvatelé
fary museli stanové plachty a konstrukce honit a� na náměstí i dále:-)! Zahradní slavnost byla
tedy zachráněna, je�tě přede m�í ráno na stoly putovaly ubrusy, termosky s kávou, sodovky i
soudek piva, nejrůzněj�í sladkosti i slanosti z domácích kuchyní, teplé poho�tění zajistilo i letos
Řeznictví Alfery, slavnostní pohoda mohla začít.

�Odpovím dřív, ne� se někdo zeptá�, zahájil pan kardinál besedu s námi, nesmělými farníky, a
začal sám vyprávět o své cestě do Afriky - Ugandy a jiných míst, kam charita směřuje svou pomoc
a kam té� míří finanční dary v�ech �na dálku� adoptivních rodičů. �Velvyslanec říkal, v�dyť vy
tady pro ty lidi děláte víc, ne� my. � To byla velká pochvala, povzbuzení do dal�í činnosti a páně
kardinálův podnět pro na�e zamy�lení o případné pomoci... Pak u� i nějaké ty na�e dotazy padly,
například: �Mluví se o sloučení farností. Co se očekává od nás, farníků?� �A vy jste farník
odkud?� �Z Loděnice�, odpovídá tazatel z farnosti, kam kněz pravidelně dojí�dí. Jsou v�ak
farnosti, kde se pravidelné bohoslu�by nekonají buď pro nedostatek farníků, či pro nedostatek
kně�í. � S radostí zji�ťuji, �e zdej�í farnost je velmi �ivá�, říká otec kardinál. (�e je veselá, o tom

svědčí radostné
výkřiky na�í
zaslou�ilé paní
katechetky, která
i Otce Miloslava
donutila k
úsměvu.) �Jsou
v�ak farnosti,
kde je mrtvo.
Na�ím cílem je,
aby i v těchto
místech byl
člověk, třebas
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�Pán s Vámi!� Otec kardinál a sídlem či rodem beroun�tí kně�í.   foto av

Otec kardinál v kruhu farníků; tentokrát bylo na zahradě opravdu plno.       foto av 



pověřený laik, který by byl schopen vést i bohoslu�bu slova  a i jinak farnost podporovat. My jsme
z minulosti zvyklí na určitý servis, kdy kněz býval v ka�dé vesničce. Nyní tomu tak není, ale
řekněme si to upřímně: Vy, farníci, jste schopni za lecčím si kamkoli dojet...� Farnosti se
�automobilizují�, i spoje u� jsou častěj�í. A tak bude třeba si občas dojet i �za Bohem�. Nedělní
slavnost opět potvrdila, �e to nejen lze, ale �e to je i velmi hezké, kdy� se v�ichni z Berouna  i okolí
společně sejdeme, abychom oslavovali Bo�í radost a děkovali za dary. 

Děkujeme ti, Hospodine, za tuhle krásnou neděli! Vypro�ujeme nově biřmovaným, ale i sobě,
moudrost a plnost Darů Ducha svatého... Tereza, Jana, Daniel, Franti�ek, Zdislava, Augustýn... a
jiní, to v�echno jsou nádherná biřmovací jména a za nimi nádherné osudy světců. Ať i vám, kdo
jste přijali pečeť Darů, se podaří pro�ít takový �ivot v plnosti jako va�im patronům!                 -iva-

VOLBY 2006?  
(pokračování z 1. str.)

Jsou to skutečnosti, které přesahují rámec politicko-ekonomického my�lení, neboť v mnohém
zasahují i do oblasti mravní. K tomu se jako občan - kněz mám nejen právo, ale i povinnost vyjádřit!
Rád bych proto připomněl, �e tím, kdo o takovýchto zásadních problémech hlasuje a rozhoduje,
je potom KA�DÝ Z NÁS! Přitom hlasujeme a rozhodujeme tak, jak hlasuje strana
(poslanec), kterou jsme svým hlasem právě ve volbách podpořili. Nechť se tedy ka�dý při
pohledu na ní�e uvedené výsledky a hlasování v Parlamentu ptá ve svém svědomí, nakolik a
zda jsou v souladu s na�í vírou, ke které se jako křesťané hlásíme, a v zájmu poslání
společenství Církve v na�í zemi, společenství, do kterého patříme.                         J. Pecinovský

Často i od křesťanů slýcháme � NENÍ KOHO VOLIT. Před  volbami je sly�et mnoho
různých slibů � pro dobré rozhodování je v�ak u�itečné vědět, jak se kdo choval
v minulosti. �PO OVOCI POZNÁTE JE.�

1. Vatikánská smlouva
Jedná se o ratifikaci standartní mezinárodní  dohody, která byla podporována nejen katolickou
církví, ale i ostatními křesťanskými církvemi. Jsme jedním z mála evropských států, který nemá
uzavřenou podobnou smlouvu.
Na návrh poslanců Vojtěcha Filipa KSČM a Hynka Fajmona ODS byla smlouva mezi ČR a
Svatým Stolcem zamítnuta, pro zamítnutí bylo potřeba 89 hlasů, 16. schůze Poslanecké
sněmovny, hlasování č. 2O8:

5200410Proti zamítnutí
00384428Pro zamítnutí

US-DEUKDU-ČSLKSČMODSČSSD

2. Protipotratový zákon:
Byla vyvolána celospolečenská diskuse o zákazu interupcí. Hlasy poslanců z ČSSD, ODS,
KSČM a US-DEU byl návrh tohoto zákona zamítnut, pro zamítnutí bylo potřeba 86 hlasů.   3O.
schůze Poslanecké sněmovny, hlasování 125:

117041Proti zamítnutí
50384050Pro zamítnutí

US-DEUKDU-ČSLKSČMODSČSSD
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3. Církevní zákon:
ČSSD spolu s komunisty schválila návrh církevního zákona, který omezuje nábo�enskou
svobodu a dotýká se práva zřizovat církevní sociální a vzdělávací instituce jako jsou CHARITY
či diakonie. Senátoři se ihned obrátili se stí�ností na Ústavní soud ČR.
Návrh na přijetí zákona o církvích; návrh byl přijat, bylo potřeba 88 hlasů, 45. schůze
Poslanecké sněmovny, hlasování č. 93:

3190191Proti
0037060Pro 

US-DEUKDU-ČSLKSČMODSČSSD

4. EUTANASIE:
Návrh nového trestního zákoníku obsahoval ustanovení, které by znamenalo beztrestnost při
pou�ití eutanasie a prakticky její legalizaci.
Pro zamítnutí ustanovení o eutanasii bylo potřeba 94 hlasů, 51. schůze Poslanecké sněmovny,
hlasování č. 176:

920405265Z přítomných
920201715Pro zamítnutí

US-DEUKDU-ČSLKSČMODSČSSD

5. Výzkumy na EMBRYÍCH:
Zákon umo�ňující vědecké experimenty na lidských zárodcích.
Senát vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně. Sněmovna návrh zákona na své 55. schůzi
přijala 115 hlasy, k přijetí bylo potřeba 81 hlasů, hlasování č. 218:

1170111Proti
60352252Pro 

US-DEUKDU-ČSLKSČMODSČSSD

6. ZÁKON O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ:
Zákon, který ohro�uje INSTITUT TRADIČNÍ RODINY, proti jeho přijetí se vyslovily v�echny
křesťanské církve. Přijat byl díky hlasům ČSSD, KSČM, ODS a US-DEU.
Návrh zákona o registrovaném partnerství byl  přijat, po VETU prezidenta bylo potřeba pro
přijetí 1O1 hlasů. 54 schůze Poslanecké sněmovny, hlasování č. 311:

0209262Proti
7026266Pro 

US-DEUKDU-ČSLKSČMODSČSSD

I v dal�ím volebním období bude Poslanecká sněmovna projednávat řadu velmi
důle�itých témat. Pokud nechcete, abychom my křesťané v pří�tích letech jenom
neprohrávali, VOLME MOUDŘE.

 Zdroj: www.res claritatis.cz
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“Proč jsem vstoupil do veřejného dění?”
Na tuto otázku bych odpověděl asi následovně: Do KDU-ČSL jsem před lety vstupoval z euforie po

sametové revoluci � bylo mi 23 let. Dnes jsem členem z jiného důvodu. Mám na různé věci názor, který vyplývá
z mé víry. Názor okolí se od toho mého nebo na�eho čím dál více vzdaluje. Do
popředí jde prospěch jednotlivce nebo i různých skupin na úkor společnosti. 

Jako příklad bych vybral zákon o registrovaném partnerství, který
prosazuje zájem údajně 4% lidstva. Ve skutečnosti ani v�ichni z této
skupiny o něj nestáli, proto�e ho chápou jako zbytečnost. Lidí, kteří jsou
věřící, je údajně podstatně víc. V�ichni uznávají �desatero�, a přesto nejsou
schopni prosadit, �e vra�da není právo těhotné �eny... nebo trpícího, který
se rozhodne své utrpení ukončit a do�aduje se toho u druhých...

No a to je jeden z mnoha důvodů, proč jsem členem KDU-ČSL a
podporuji její kandidaturu ve volbách. Není to osobní prospěch, ale
touha po tom, aby nás zastupovalo ve vládě dostatečné mno�ství lidí,
kteří by mohli společnost vést přijatelným směrem a nemuseli za to
stále platit kompromisy.                                                   Daniel Prů�a

“Hurrrá,  bl íž í se prázdniny. . . ”
... tak vítá můj malý syn konec �kolního roku. Ne �e by těch prázdnin v jeho průběhu měli

málo, ale tyhle jsou velké, dvouměsíční. A to je přece důvod k radosti. "Taky má� radost?" ptá se
zkoumavě." To ví�, �e mám", říkám automaticky. Ale umím se opravdu radovat? Dr. Josef Hlouch
ve své Minutěnce k tomu výsti�ně říká : "Radovat se - je umění nevinných. Hledej v�dy důvod k
radosti! To je �ivinou zdravých nervů a elánu k práci. Raduj se z víry, kterou vidí� Boha v sobě i
vůkol sebe ve v�em! Raduj se z ranního slunce, z ka�dého květu, z krásné písně, kterou právě
sly�í�, z hezké tváře, kterou vidí�, z pěkných �atů bli�ního, z úspěchu národního mu�stva, z plného
kostela, ze svého zdraví, �e má� práci i co jíst! Radost předpokládá sestru skromnost! Kolik tu�eb
má náročný člověk, tolik bičů si na sebe upletl. Pokoje nedojde� triumfem tu�eb, ale odříkáním a
mno�stvím radosti, kterou jsi z lásky k Bohu způsobil bli�ním. Jsi na světě, abys působil radost, a
nikomu bolest. Jen ten, kdo radost rozdává, ten radost má. Milujeme tvář, třebas vrásčitou, jen kdy�
prokvétá úsměvem.- Radost je tak velká a trvalá, jako její pramen. Tím je cenněj�í, čím více nás
stála. Obejmout kří� a bez nářku jej donést a� na Kalvárii - zda to není radost vět�í, ne� ka�dá jiná?
"Otče, oslavil jsem Tě na zemi ... Dokonáno jest!" to je největ�í triumf - a proto Velikonoce -
největ�í radost! Namítne�: "Ale co můj osud?" ... Radost není v tom, �e bychom změnili svůj osud,
ale v tom, abychom v něm co nejlépe jednali a věřili, �e svým nejmilej�ím Bůh rezervuje největ�í
nevýslovné radosti pro jiný svět, kde se radost nemen�í, nýbr� kde trvá věčně!"                       - atm-

Svá t o s t sm í ř e n í V I I
Květnový Zpravodaj přinesl poznámky k vlastnímu průběhu svátosti smíření,

které přeru�il u povzbuzení kněze. Po něm ulo�í kněz kajícníkovi pokání. 
I kdy� se ve sloven�tině nazývá pokání "svátostná pokuta", nejde o

pokutu v pravém slova smyslu. Smysl pokání je jednak v nápravě zaviněných
�kod, pokud vznikly, a také  jde o projev na�eho vztahu k bli�ním, proto�e to
je jeden z podstatných rysů lítosti. Pokání mů�e mít ov�em i charakter léku
proti na�í slabosti. V�dy ale platí, �e pokání je de facto dobrovolné a nemá
podobu trestu, jak je tomu v případě pokuty. Proto odpu�tění není závislé na
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splnění pokání. Pokud tedy pokání nesplníme ze záva�ného důvodu, je vhodné to v následující
svátosti smíření uvést, ale hříchy byly odpu�těny! Je také mo�né dojít znovu za knězem a
po�ádat ho o změnu pokání nebo připomenutí, pokud jsme zapomněli.

Nyní - na konci slavení této svátosti - má kajícník vyslovit krátkou modlitbu, v ní� prosí Boha
za odpu�tění. Mů�e být volně formulovaná nebo podle nějakého vzoru. Velmi důle�ité ov�em je, �e
hříchů skutečně litujeme. Tato lítost je podstatou uvedené krátké modlitby, a proto se u ní zastavme. 

Lítost tvoří samotné jádro svátosti smíření a bez ní je celá svátost nemyslitelná.  Lítost je
"bolestí ducha a odsouzení spáchaného hříchu, je� je doprovázeno předsevzetím v budoucnu u�
nehře�it" (KKC 1451). Někdy lidé ře�í léta nějakou svojí slabost a mají problém dát si
předsevzetí "ji� nehře�it", kdy�  z dlouholeté zku�enosti vědí, jak je to pro ně obtí�né. Myslím,
�e zde musíme pečlivě rozli�it, co jsme schopni zvládnout a co ne. Za druhé je nutné posuzovat,
nakolik jsme se sna�ili s danou věcí bojovat. Mnohdy nám Pán dává řadu příle�itostí, jak se
věci vyhnout, ale na�e zvědavost, lenost, výřečnost, ukřivděnost,... nakonec způsobí pád. Pak je
tedy hříchem předev�ím to, �e jsme odmítli Bo�í nabídku pomoci a na vlastní pěst riskovali.
Lítost zde bývá hlavně na�e bolest nad tím, �e se věc stala. Tak i ti, kteří zakou�í ve svém �ivotě
jakoukoli závislost, mají ke svátosti pokání přistupovat, ač nejsou schopni se své náklonnosti
definitivně zříci. Důle�ité je, �e po definitivním zřeknutí tou�í a usilují o něj přes v�echnu svojí
slabost. 

Někdy v modlitbě lítosti uvádíme slova: "Lituji v�ech hříchů vědomých i nevědomých." Přísně
vzato je to hloupost, proto�e neexistuje nevědomý hřích. Součástí hříchu je právě na�e svobodné
rozhodnutí. Ale my tím často myslíme ty hříchy, na které si nyní nemů�eme vzpomenout. Proto je
vhodněj�í říci např.: Lituji v�ech hříchů, i těch, na které si nyní nemohu vzpomenout. 

Po modlitbě lítosti kněz zpravidla vztáhne ruce nad na�i hlavu a říká slavnostní formuli
rozhře�ení: Bůh, Otec ve�kerého milosrdenství smrtí a vzkří�ením svého Syna smířil se sebou celý
svět a na odpu�tění hříchů poslal svého Svatého Ducha. Ať Ti pro tuto slu�bu církve odpustí
hříchy a naplní Tě pokojem. Uděluji Ti rozhře�ení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Tato slavnostní formulace je teologicky velice obsa�ná! Ale
předev�ím beze zbytku konstatuje, �e NÁM BŮH ODPUSTIL. Je
to okam�ik, kdy k nám sám Bůh ústy kněze promlouvá ve své
milující lásce a odpou�tí. Formulace této slavnostní modlitby
mluví o Otci, který je také Otcem milosrdenství - od něj
milosrdenství pochází. Milosrdenství není součástí �ádného
vývoje v přírodě,  je skutečně darem Bo�ím a pochází od něj.

 Toto milosrdenství se projevilo tím, �e nám skrze smrt a
vzkří�ení svého Syna dal odpu�tění. Zde nádherně zaznívá jedna
zásadní teologická pravda: Nejen skrze smrt, ale skrze smrt a
vzkří�ení máme odpu�tění! Tím, kdo nyní zprostředkovává odpu�tění, je Bo�í Duch. Ten je
tedy v tuto chvíli přítomen, aby odpustil i kajícníkovi.

Na konci svátosti smíření mů�e kněz je�tě přidat citaci �almu 118, 29: "Chvalte
Hospodina, neboť je dobrý." A kajícník odpoví: "Jeho milosrdenství je věčné."

Tak se zavr�uje bolestná, ale nádherná cesta od selhání a odloučení od Boha a� k navrácení
se do Bo�í náruče, kde poznáváme jeho neskutečné milosrdenství.

 Kdy� nás Bůh takto miluje, dává takové prostředky k naplnění radostí, jak bychom je
mohli nevyu�ívat?                                                                                                                    -mn-
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Osobnost i  našich farnost í
Snad mi odpustíte kulturní �botu�:  ač od malička automaticky spojuji slova Praha a

jaro s festivalem hudby, netu�ila jsem, �e kromě přehlídky talentů jde také o soutě�e.
Ka�dý rok soutě�í jiná �kombinace nástrojů�, letos při�ly na řadu varhany a violoncello. 

�Profesorka při�la dva dny před soutě�í s tím, �e dal�í �ance bude nejdřív tak za �est let, tak
proč to nezkusit...�, odpovídá Pavla Bočková, varhanice v Loděnici a Sv. Janu pod Skalou, na
mou otázku, jak se člověk dostane na festival Pra�ské jaro... Seznámila jsem se s Pavlou asi před
čtyřmi lety, začalo to nesmělým zazvoněním na faře. Za dveřmi stála tehdy studentka gymnázia a
ptala se, zda by u nás mohla cvičit na varhany.  Od té doby v Loděnici pravidelně nejen cvičí, ale i
pomalu převzala slu�bu varhanice od Pavly Fabianové, která má povinnosti mimo jiné je�tě v
pra�ské farnosti. A není to slu�ba jednoduchá. Kromě orientace v me�ním řádu - tedy jednodu�e
nutnosti vědět, kdy a co hrát - vy�aduje umění zahrát tak akorát, abychom my dole nebrzdili
rozlet varhan, stíhali číst noty, text a je�tě dýchat. Zpívající farník je zvlá�tní tvor: doká�e si občas
stě�ovat, �e to bylo příli� rychle, příli� pomalu, příli� vysoko či příli� neznámé. Ale Pavla u� tohle
ovládla stejně jako zručnost v dal�ím nutném varhanickém řemesle - preludiu..

�V prvním momentě bezprostředně po dohrání jsem si říkala: mohla jsem to zahrát líp. Bylo
to narychlo, tréma pracovala�, říká druhá nejmlad�í
účastnice soutě�e varhaníků. �Ale byla to ú�asná
zku�enost. Po soutě�i jsem měla mo�nost seznámit se s
členy poroty, povídala jsem si s například s varhaníkem  
z Anglie. Představovali jsme se, on říkal: j́á jsem sedm
let hrál ve Westminster Abbey´.... a já na to: ´já hraju v
Loděnici... (smích)´ Je zajímavé, �e Loděnici vět�inou
v�ichni znali. ´Ano, to je blízko Prahy´, říkali...� Do
druhého kola nakonec postoupila jedna z Pavliných
kolegyň, Lucie �áková, celkově první místo nebylo
uděleno a na jednom ze dvou druhých se vedle varhanice
z Ruska umístil ná� Petr Čech.

Mo�ná u� jste si byli varhanní hru Pavly Bočkové
poslechnout při některém z koncertů v Loděnici či naposled na Jarním koncertu v Berouně.
Pavla je nesporný talent, navíc má ale vytrvalost a obrovskou vůli ke zdokonalování svého
varhanního přednesu, pravidelné cvičení navíc musí skloubit se studiem biochemie na
Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy. Věřím, �e při své dal�í �anci na světově proslulém
festivalu Pra�ské jaro u� do konečného pořadí promluví. Zatím promlouvá do hudby nedělní
liturgie a my, loděničtí i svatoján�tí, musíme říci, �e velmi dobře. Děkujeme.                       -iva-

Svědectví :  Okna řvou, lidi mlčí
�Okna řvou, lidi  mlčí,� napsala mi zoufale Franti�ka. Opravují jí od času zlomu jara a léta okna a

láme se toho hodně. Například její obavy z řemeslníků se lámou v jistotu. I po jejich odchodu jedno okno
visí na jednom pantu � nelze zavřít. �ádné ře�ení � jen čekat a koukat, kdy� u� jsou ta okna dokořán.

Okno do du�e oko, ké� nad tebou stálé oko Bo�í bdí, sms-kuji Fantině. Na víc účasti
momentálně nemám. Mně připadá normální, kdy� je okny vidět, a je�tě lépe: kdy� jimi volně
proudí vzduch, a co víc: májový! 
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***
U� dlouhé roky vedle hlavní silnice z busu pozoruji jeden postar�í rodinný dům. Je toti�

výjimečný jedním oknem. V �edé ulici by docela zapadlo, ale ono trčí, proto�e ostatní dvě okna
toho domu jsou v�dy nablýskaná a navíc v době květeny vyzdobená. Nechápala jsem tp a
nechápu teď tím více, kdy� zdej�í domácí přistavěli. A dal�í okno, vyblýskané, �pinavost toho
za�lého okna je�tě zdůrazňuje. A mně něco připomíná� A tu, ejhle, vynořil se mi klíč okenní!
Dostala jsem  knihu: Elias Vella: Je�í� � lékař těla i du�e. Je to hotová apatyka k uzdravení
zranění du�í cestou: Love is God. 

A v ní jsem se dočetla o Johari oknu. Jen zkráceně jej teď popí�u:
Psychologové říkají, �e ná� �ivot je jakoby okno rozdělené příčkami na čtyři části. 
1.část: část mé osobnosti, která je stejně dobře známá mně jako i ostatním lidem kolem mne.
2.část:část mé osobnosti, kterou znám já, ale kterou vy neznáte. 
Tato plocha je vám neznámá, pro vás le�í ve tmě. Ale pro mě je proniknuta světlem,

proto�e ji znám. 
3.část: to je ji� vá�něj�í. To je oblast mé osobnosti, kterou znají druzí, ale kterou neznám

já. Nejsme toti� schopni otevřeně přijmout to, čím ve skutečnosti jsme. 
4.část: oblast mé osobnosti, která je ukryta přede mnou i před druhými lidmi. Neznámá

v pozitivním i negativním, proto�e nedostala příle�itost, aby se projevila.
O co tedy jde? P. Elias Vella říká: Jestli�e chceme měřit svou zralost, musíme se řídit jen

prvním oknem. Čím více ze sebe se mi podaří odhalit, tím vět�í svobodu získávám. V dal�ích
třech oblastech na�eho �ivota skutečnou svobodu nepro�íváme. Skutečně svobodní budeme
tehdy, kdy první okno roz�íříme, čím� se zbylá tři zmen�í. 

Neustále nará�ím do nejtemněj�í části svého okna � brání mi ve sdílení se, v radosti. Dává
černé okno vyniknout oknům s bílými záclonkami a rozkvetlými  mu�káty, nebo okna plná
�ivota vypichují do zřítelnic kolemjdoucích okno mrtvé? Odpověď asi rozli�uje pesimistu od
optimisty, momentálně v můj neprospěch. Jsme ale na cestě a míjíme spoustu domů,
rozkvetlých zahrad i ruin�

***
Franti�ka má skvělou �anci �ít zjara do plného léta málem
pod �irým nebem. Nejsem v její ků�i, tak její situaci vidím
optimisticky. Ona se zas mů�e zasmát jednomu z mých
oken, které raději ji� několik let nezavírám ani v největ�ích
mrazech, proto�e by mi taky mohlo zůstat v rukou. 

Být optimistou, křesťanem, mů�e tedy znamenat dívat
se na sebe ne jako na můj dům � nebrat se tak vá�ně. A
stavět na skále, na Slovu �ivého Boha. A nezapomenout se
z oken na svět, na lidi smát �  tak se sna�ím.

***
Okno u Franti�ky u� dr�í, a je jí zdrojem humoru: pořád

by si chtělo povídat. A lidi? Kdy� se smějí, tak mlčí - nebo
naopak... právě potřebují sdílení. Někdy i to nejdůle�itěj�í:
sdílení s Bohem. A od toho tu také jsme. Ké� nám oko do
du�e okno čisté zachová. Tak láska tvoje Kriste, láme strach. 

 makozska
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Z e � i v o t a s v a t ý c h
Sv . Bo n i f á c

( 5. června )
Pocházel z urozené rodiny,  narodil se asi r. 675 v Krirtonu.

Byl vychováván v benediktinských klá�terech Exter a Nursling.
Ve třiceti letech byl vysvěcen na kněze. Ve čtyřiceti plul poprvé
jako misionář do Germánie, ale ve Frísku se nesetkal s
pochopením krále Radboda a vrátil se domů. Nechtěl zůstat jako
opat v Nurslingu a opustil v roce 718 nav�dy svou zem. V Římě
ho Řehoř II. pověřil generálním apo�tolátem pro pohanské
zále�itosti a dal mu jméno Bonifác. To na paměť mučedníka
uctívaného v pape�ském městě. Po několika pokusech v
Durynsku se připojil ke svému zaslou�ilému předchůdci biskupu
Willibrordovi ve Frísku, kde mezitím zemřel král Radbod. Tím
se staly podmínky pro misionářskou práci příznivěj�í. Jak
úspě�ně si vedl, je vidět z toho, �e biskup Willibrord si ho
vyhlédl za svého nástupce. Bonifác v�ak tou�il pouze po
misionářské práci a proto ode�el do Hesenska. Zde zalo�il první
klá�ter a kdy� byl v Římě vysvěcen na biskupa, konal dále
misionářskou činnost. V Hesensku a Durynsku obrátil na víru

mnoho pohanů. Z Anglie přicházeli dal�í mni�i, a tak přibývaly dal�í klá�tery. V Germánii se
začala ujímat křesťanská civilizace. Prozíravý pape� Řehoř III. posílil Bonifácovu autoritu tím,
�e jej jmenoval r. 732 arcibiskupem a udělil mu právo světit biskupy. Na své třetí římské cestě
získal mezi krajany nové spolupracovníky. Pape� ho zároveň pověřil, aby jako legát pro
Germánii dal kanonický řád církvi v Bavorsku, Hesensku a Durynsku. Tam v�ude Bonifác
zakládal biskupství. R. 744 zalo�il opatství ve Fuldě a to se zde stalo ohniskem křesťanského
�ivota pro Germanii. Co to znamenalo pro budoucnost, je vidět z toho, �e od roku 1869 se zde
scházejí něměčtí biskupové ke ka�doročním konferencím. Měl v�ak mnoho odpůrců, a tak roku
745 byl přepaden hordou pohanů a zabit. Bonifác je patronem Německa, knihkupců a krejčích a
jeho atributy jsou li�ka, kří�, důtky, havran a kniha probodená mečem.                                -vac-

Klášter ve Svaté Dobrotivé
plní heslo augustiniánů

�Předev�ím, nejmilej�í bratři, milujte
Boha a po něm bli�ního�

V minulém Berounském katolickém zpravodaji jsme objasnili dobu zalo�ení klá�tera a� po
jeho první vypálení husity v roce 1421. Rány osudu v�ak nemilosrdně dále dopadaly na klá�ter.
Dvacet jedna mnichů, kteří se uchýlili na hrad Valdek, chtělo jednat s husity. Neuspěli a v�ichni
tito nejstatečněj�í zde polo�ili své �ivoty. Husité v roce 1425 zpusto�ili klá�ter podruhé a kdy�
sirotci dobyli a částečně vypálili �ebrák a Hořovice, byl klá�ter vypálen potřetí. V první
polovině 16. století museli mni�i opustit klá�ter znovu. V�dycky, kdy� hrozilo nebezpečí,
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ukrývali své poklady v hlubokých sklepích hradu
Valdek. Válečná vřava jim nedovolovala svůj
majetek vyzvednout. Proto v některých pověstech
je zmínka o pokladech a ta se traduje a� do dne�ní
doby.

Ale jsou i pověsti jiné, například o zázračném
návratu so�ky svaté panny Dobrotivé. Spolu s
jiným vybavením kostela ji vezli do bezpečí a po
dobrodru�né cestě najednou zjistili, �e jim z vozu
zmizela. V�ichni byli přesvědčení, �e ji ztratili, ale
kdy� se vrátili do kostela, stála opět na svém
oltáři. Významným dnem se stal 5. červenec 1676,
kdy se do klá�tera opět mohli stěhovat mni�i. Při
bourání starého oltáře objevili olověnou schránku,
kde byl nápis: S. Benignae corpus A.D. 1493

recondicium, co� v če�tině znamená, �e v onom roce zde bylo ulo�eno tělo svaté Benigny, česky
Dobrotivé. Zpráva se roznesla do okolí a přinesla obnovu klá�tera. Při v�ech pohromách měl ale
klá�ter výjimečné milosti. To kdy� například místní obyvatel Matěj Vodrá�ka se zasadil o
zachování poutního místa. Vykonavatelé císaře Josefa II. ji� chtěli klá�ter zru�it, ale kupodivu
důvod, aby augustiniáni převzali pastorální péči o farníky od faráře v Mýtě, zvítězil. Obtí�né
doby pokračovaly pro klá�ter a� do roku 1990. Klá�terní prostory slou�ily jako depozitář Muzea
tělovýchovy a sportu a celý areál byl ve velmi �patném stavu. To v�ak původní majitele
neodradilo. Pravidelně začali v kostele slou�it m�e a vytvářet příznivé podmínky pro obnovu
poutního místa.V roce 2004 se sehnaly prostředky na obnovu
klá�terního kostela. Kostel Zvěstování P. Marie prochází
náročnou obnovou z prostředků Programu záchrany
architektonického dědictví. V tom roce bylo obnoveno
západní průčelí a polo�ena druhá vrstva �indelové krytiny na
trojlodi. Dominantou hlavního oltáře velkého kostela,
umístěného nad místem zjevení, je působivé rokokové plátno
�Prosba Panny Marie k Oldřichovi z Valdeka�. Kromě
komunity mnichů by měl klá�ter poskytovat dočasné přístře�í
i přicházejícím poutníkům, a to od několika hodin a� po
několik dnů. Klá�ter s kostelem by se měl stát místem duchovní i tělesné obnovy mláde�e i
rodin uprostřed krásné přírody kolem.                                                                                     -vac-

O N a š e m N e j s t a r š í m P í s e m n i c t v í
Život sv. Konstantina, Život sv. Metoděje aneb Naše první legendy

V křesťanském světě byly v�dy oblíbeným �ánrem legendy - vyprávění o �ivotě,
mučednictví a zázracích světců a světic. V�dy byly také pova�ovány za zobrazení vy��í pravdy,
tedy jiné, ne� je pravda historická. Někdy toti� nejsou úplně spolehlivým historickým
pramenem, proto�e autoři byli vedeni často spí� upřímnou snahou ukázat velikost světce či
mučedníka a o přesné zachycení událostí jim ani tolik ne�lo, ostatně je ani nemuseli znát
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osobně! Také je třeba chápat mnohé motivy v legendách jako symboly, metafory, umělecké
prostředky.

Nejstar�ími takovými skladbami v na�í literatuře jsou vyprávění o �ivotě sv. Konstantina a
Metoděje. Někdy bývají označovány jako panonské legendy, podle Panonie, římské provincie na
území dne�ního Maďarska. V 9. století tu �ili pouze Slované, Maďaři sem při�li a� na jeho sklonku.
Literární historikové pro obě prózy u�ívají je�tě jiné názvy - �ivot sv. Konstantina (�K), �ivot sv.
Metoděje (�M). Obě práce jsou opravdu spí� �ivotopisy ne� legendami. Typická legenda toti� vnímá
světce nebo mučedníka jako jakýsi vzor pro křesťany, chce působit na čtenáře nebo posluchače, na
jejich obrácení světcovým příkladem. �ivot Konstantinův a �ivot Metodějův spí�e polemizují s
odpůrci cyrilometodějské mise, jsou pojaty jako obrana (apologie) díla soluňských bratří.

Obě legendy jsou dost ob�írné. Byly zapsány staroslověnsky nepochybně je�tě na moravské
půdě v 9. stol. a jsou to určitě práce původní, i kdy� je známe jen z mlad�ích opisů. Autoři zdá se
měli v�echno z první ruky, mohli to být přímí svědkové či účastníci událostí a nejspí� se na
slovanské misi podíleli. Mohli patřit k �ákům Cyrila a Metoděje, k první generaci slovanských
vzdělanců. Nevíme, kdo to byl, neznáme jejich jména. Oni se toti� autoři legend po celý středověk
halili často do anonymity - a nejen oni, dělali to i kronikáři, básníci, skladatelé písní ... Důle�ité
bylo dílo, které vytvořili, autor sám ne. Legendista měl o důvod víc: - Mé jméno není třeba znát.
Jsem člověk bezvýznamný, poslední z posledních a na mém jméně pranic nezále�í - napsal jsem
slovo k uctění světce a k vět�í slávě Bo�í. - A tak víme pouze, �e oba na�e texty nepsal jeden
člověk, �e autoři byli nepochybně dva.

�ivot Konstantinův vypravuje dost podrobně o světcově mládí a studiích, o jeho misijní
činnosti na Krymu. Spisovatel uvádí po vzoru řeckých legend obsáhlé filosofické disputace,
které sv. Konstantin vedl s pohany a později i s odpůrci slovanské liturgie.

"Co� nepadá dé�ť od Boha na v�echny stejně? Nebo slunce také nesvítí na v�echny?
Nedýcháme na vzduchu v�ichni stejně? Kterak se tedy vy nestydíte připomínat jen tři jazyky a
chtít, aby v�echny ostatní jazyky a národy byly slepé a hluché?" (�K)

Uva�uje se o tom, �e při líčení disputací mohly být pou�ity i řecké zápisky samého
Konstantina. Nelze také vyloučit, �e �K byl napsán za Metodějova přispění. Autor ne�etří
metaforami, u�ívá rétorické prvky, citáty z Písma, a próza tím nabývá teologicko-filozofického
významu. Do textu jsou vkládány i ver�ované pasá�e. Historické údaje v �K jsou zřejmě dost

přesné, o jejich ceně pro poznání té doby nelze pochybovat. Pouze některé
informace asi mů�eme brát spí� s rezervou, např číselnou symboliku tolik
oblíbenou ve středověku. Významnou roli tu má číslo sedm - sv.
Konstantin byl ze sedmi dětí, "potom dobří rodičové shodli se na tom, �e
zachovají čistotu a nebudou ji� spolu obcovati a po čtrnáct let
nepřestoupili tohoto předsevzetí". Konstantin zemřel ve čtyřiceti dvou
letech, pape� choval jeho mrtvé tělo sedm dní v rakvi ... Samé sedmičky a
jejich násobky.

�ivot Metodějův byl napsán brzy po smrti prvního moravského
biskupa (885) některým z jeho �áků. Na rozdíl od �K je stručněj�í,
kompozičně jednodu��í. Je to prost�í vyprávění událostí z Metodějova
�ivota a svým obsahem je bli��í moravskému prostředí. I tady najdeme
zajímavé umělecké prostředky, např závěr celé skladby je vlastně
hymnickou invokací (oslovením), jaké se u�ívají v řeckých legendách.
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Autoři obou děl byli vynikající umělci, jejich práce patří k tomu
nejlep�ímu, co u nás v raném středověku vzniklo. Obě památky
představují vrchol literární tvorby své doby a svědčí o vysoké úrovni
velkomoravského prostředí - předpokládají také toti� vzdělané a vyspělé
čtenáře, kteří tou�í po takové duchovní literatuře a jsou jí schopni
porozumět. V těch časech čtenáře předev�ím z řad duchovenstva.

"Moravané k apostolikovi vypravili poselství: - Poněvad� ji� dříve
na�i otcové přijali křest od svatého Petra, dej nám tedy Metoděje za
arcibiskupa a učitele. Apostolik jej tam hned odeslal. I přijal jej
Svatopluk se v�emi Moravany a svěřil jeho péči v�echny kostely a kleriky
na hradech. Od tohoto dne počalo učení Bo�í velmi vzrůstat a kleriků
přibývat na v�ech hradech, pohané se zříkali svých bludů a přijímali víru
v pravého Boha. I moravská oblast se začala tím víc �ířit na v�echny
strany a úspě�ně porá�et své nepřátele." (�M)

Lidmila Fričová

Tajemství velikonočních her
(dokončení)

V minulém čísle Zpravodaje jsme se seznámili s velikonoční
hrou jako takovou a s jejími nejstar�ími zápisy u nás. Nyní se

podíváme, co se s tímto fenoménem stalo dále, a jak se s postupujícím časem velikonoční hry
proměnily. Je nasnadě, �e takové pojetí podstatné části  velikonočního evangelia vzbudilo u lidí
nad�ení. A s tím také při�la vlna nových zpracování dal�ích událostí spojených s Kristovým
zmrtvýchvstáním. Po scéně setkání anděla s �enami v hrobě přibývá scéna apo�tolská. Tedy
moment, kdy se apo�tolové dozvědí o tom, �e Kristus opět �ije, a jdou tuto skutečnost hlásat mezi
lidi. Bylo obvyklé, �e součástí této apo�tolské scény byl i zpěv sekvence Victimae paschali laudes,
která se dnes zpívá o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně před evangeliem. Tím se vysvětluje
skutečnost, �e tento starý gregoriánský zpěv byl v celé historii nejfrekventovaněj�ím zpěvem  
vůbec. Na závěr hry se zpívalo Te Deum. Od 13. století se objevují ver�ované podoby textu a také
prvky, které znamenaly zesvět�tění her jako celku. Tehdy se velikonoční hry u� hrály více
v národních jazycích a ne jen latinsky. Mo�ná si vzpomenete na hodiny če�tiny, kdy se zmiňovala
středověká hra Mastičkář. To je scéna, kdy Marie, předtím ne� jdou ke Kristovu hrobu, přicházejí
k mastičkáři koupit potřebný balzám k pomazání těla. Scéna obsahuje mnoho komických
momentů, které se dostaly mimo rámec důstojného pojetí takového �ánru přípustného do liturgie.
Postupně přibyly scény o �ivotě Marie Magdalény před obrácením (některé dámy přítomné
v kostele se začaly červenat), jednání �idovské rady o Kristově zatčení, scéna s Pilátem. Vznikaly
té� hry spojené s ostatními liturgickými obdobími � po velikonočních hrách byly nejoblíbeněj�í hry
vánoční (narození Krista, útěk do Egypta, tříkrálová scéna, scéna se Simeonem) a adventní (scéna
zvěstování, nav�tívení). Tvůrci takových her byli velmi nápadití, a tak se v rámci liturgické hry
odehrála i nějaká ta scéna, která pod rou�kou dramatické fabulace ukázala na nějaký ten aktuální
ne�var na daném místě, popřípadě mohlo dojít i k pranýřování určité osoby, pakli�e si to zaslou�ila.
A lidé se smáli, co� přimělo duchovní na odpovědných místech uva�ovat, zdali tyto hry je�tě
napomáhají pro�itku liturgie nebo naopak odvádějí pozornost účastníků bohoslu�by úplně někam
jinam. V jednom jihoitalském městě pojali scénu slavného Kristova vjezdu do Jeruzaléma skutečně
naturalisticky a přitáhli do kostela �ivého osla. Zvíře evidentně mělo radost ze svého hereckého
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debutu a dávalo to hlasitě najevo, čím� liturgie značně utrpěla. A tehdy nastal čas, aby se v�echny
dramatické projevy spjaté s duchovní látkou přemístily před kostel na jeho schodi�tě či na náměstí.
Pak u� nehovoříme o liturgických hrách, ale o hrách duchovních. Duchovní hry byly doménou
�áků, studentů a i kantorů. Postupně byly dramaticky zpracovávány výjevy ze �ivota svatých, různé
biblické příběhy, ať u� starozákonní nebo novozákonní. Z těchto her se vyvinulo divadelní drama
tak, jak je chápeme dnes. Duchovní hry se rozvíjely do 16. století, kdy do�lo k úplnému oddělení
her se světskými tématy, a tím de facto ke vzniku nového plnohodnotného uměleckého druhu �
dramatu. V takových hrách figurovala hudba ji� odděleně od slova. Vznikla tzv. kramářská píseň,
kuplet, pamflet a později zpěvohra a opera.                                                             Luká� Petřvalský

varhaník
Koncert duchovní hudby aneb
Doteky kouzelné flétny

Na začátku máje je jaro nekrásněj�í. Ovocné stromy v plném květu, na barokních korunách
ka�tanů plá nespočet rozzářených bílých svící, vzduch plný vábivé vůně, zeleň je je�tě mladá ...
Prostě kouzelná doba! Sobota 6. května 2006, kostel sv. Jakuba apo�tola v Berouně. Na tento
den připadá opět jeden z koncertů duchovní hudby, tentokrát nazvaný Doteky s flétnou. Pořádá

Seydlovo sdru�ení, účinkují flétnistka Ane�ka Be�čecová a varhaník Luká�
Petřvalský. Koncert uvádí několika větami sbormistr svatojakubského
chrámového sboru Jiří Be�čec. Flauto dolce - sladká flétna ... Sladká flétna v
sladkém čarovném máji ...

Program je rozmanitý svým výběrem hudebních stylů. Johann Sebastian
Bach, mohutný pilíř barokní hudby, a jeho Preludium a fuga e moll a Fantazie G
dur. Klasicismus Wolfganga Amadea Mozarta. (V�dycky se mi vybaví Haydnova
slova: �Mozart - to je sluníčko!�) Zazní jeho Koncert pro flétnu  a orchestr č. 1,
transkribovaný pro flétnu a varhany, dále Andante C dur pro flétnu a continuo a
skladba Ave verum corpus. Impresionismus Clauda Debussyho a jeho Syrinx;
tóny jako by zaznívaly z nějaké snové krajiny ... Ti�e vnímáme krásu hudby,
souznění obou nástrojů, jejich barvu, to v�echno skrze působivou interpretaci ...

Vtom se ozval nějaký ru�ivý tón; nepřestává znít. Disonance ... To dělají
varhany, uvědomila jsem si. Luká� Petřvalský se pokou�í nástroji domluvit, ale
marně; jedna pí�ťala zní neposlu�ně dál. Luká� vypadá chvilku dost zoufale, ale
pak rázně vypíná varhany, vstává a duchapřítomně a s espritem sobě vlastním
vysvětluje posluchačům, �e i tohle se někdy stává a �e na�e varhany �zlobí�
zejména na jaře. Proto�e přiznané nedokonalosti umí lidé spí� ocenit, jsou jeho
slova přijata s bouřlivým potleskem! Pí�ťala se mezitím umoudřila ...

Kdy� Jiří Be�čec zahajoval tento koncert, představil nám svoji neteř Ane�ku
jako mladou, krásnou a velmi talentovanou. Stříbrná flétna jí pak o�ila v rukou a
chrámový prostor se rozechvěl čarovnými  tóny. Ane�ka působila tak
přesvědčivým a přirozeným dojmem, jako by se s flétnou u� narodila. Dostala od
Boha veliký dar - a obdarovává jím druhé ... Dotýká se flétny a ta hudba se dotýká
nás ... na�ich du�í ... Hlas flétny se prý nejvíc ze v�ech nástrojů podobá lidskému
hlasu. Flauto dolce - sladká flétna. Zpívající ... Čarovná sladká flétna v čarovném

máji ... Kouzelná flétna v rukou kouzelné dívky Ane�ky ... Poděkujme oběma interpretům! Na
začátku nejkrásněj�ího měsíce máje nás obdarovali dotekem krásy ...                 Lidmila Fričová
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Píšete nám:  Střípky z Indie
(dokončení)

Je poslední večer. Do mého pokoje  přichází
Avishek (čerstvý Ph. D., syn hostitele, právě se
vrátil z Francie) s najatým řidičem a vozem
značky Tata a jedeme k nim na večeři. Plní se mé
tajné přání vidět indickou domácnost. Bydlí v
lep�í čtvrti v domku o třech podla�ích. Ale
myslím, �e je tam s nimi v domě i nějaké dal�í
příbuzenstvo. Tě�ko vnitřek popsat. V�e, řekl
bych, skromněj�í. Dole v malém dvorku mají
auto, ale s ním nás nevozil. Domácí pán � onen
professor - men�í zavalitěj�í, někdo jako jeden z
pohádky Kvak a �bluňk. Prý má plat kolem

tisícovky dolarů. Tedy zhruba jako u nás. Paní vy��í vzne�ená dáma. V brokátovém bordó sárí,
ředitelka střední �koly. O jediném dítěti Avishekovi jsem se ji� zmínil; je�tě dva Japonci jsou
tam. K snědku je kuře, rý�e a tak něco. Alkohol oni neznají. Ne �e by o něm věděli a stě�ovali
si, �e je to zakázané ovoce. Oni prostě na něj nemají vyvinuté chuťové buňky či co.

Dostávám do zavazadla nějaký obrázek a kovové vyobrazení nějaké starodávné bitvy a
trochu čaje Pak jdeme k autu a řidič shledá, �e musí vyměnit kolo. Nikdo mu nepomáhá. Akorát
Japonec vytáhne baterku a svítí. Návrat do ubytovny s tím, �e v deset mě vyzvednou a
pojedeme na leti�tě Dum Dum. Název má snad dokonce nějakou návaznost na o�klivou
prvoválečnou zbraň. Letadlo mi �jede� a� ráno, ale prý noční �ivot ve městě v jedenáct končí.
Včetně taxíků. Proto ten včasný odvoz. Noc proklimbávám na leti�ti. Je�tě �e mě strá�níček
pustil dovnitř. Vzpomínám na bezdomovce, se kterým jsem se nedávno v Praze seznámil, a
zakou�ím, jakým způsobem on tráví nesčetné noci. Uprostřed čekání ale cítím zvlá�tní kručení
v bři�e. A za chvíli je mi jasné, �e se naplnila předpověď z webové stránky na�eho ministerstva
zahraničí, �e ka�dý náv�těvník Indie mezi pátým a sedmým dnem pobytu zakusí průjem. A já
jsem v Indii zrovna ji� sedmý den! Beru si nějaké uhlí, co mi �ena přibalila pro strýčka příhodu,
a zapojuji ve�keré bři�ní svalstvo do pohotovosti. Nejhor�í ale je, �e náhradní oblečení ji� čeká
v podpalubí saharského Boeingu. Začíná rozbřesk nového dne a dvouhodinová cesta do Delhi -
Dillí. No pře�il jsem ji bez úrazu. Odmítám snídani. V Delhi mě čeká �estnáctihodinová pauza.
To abych bezpečně stihl moskevský spoj. Musím se přepravit z domácího na mezinárodní
terminál. Mám na to připraveno pár rupií. Ale
tentokrát je to prý zadarmo. Leti�tním autobusem.
Nasedám do něj. Kdysi musel být pěkný. Řidič s
kulometčíkem jsou odděleni dřevěnou zdí. Vpředu je
cítit voňavé tyčinky. Nevím proč si sedám dozadu.
Tam to ale páchne, jako by tam někdo vykonal
tělesnou potřebu. Velkou! Tak před měsícem! No
nakonec dojedeme. Myslím na to, jak vejdu do
mezinárodní haly leti�tě a budu se tě�it z pohodlí a
blízkosti záchodů. Strá�níček u dveří mne ale
vypoklonkuje, �e já mám je�tě daleko do odjezdu a
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Stánky po indicku...                                       foto autor

To není vrak, ale policejní anton... foto autor



tedy, �e nech sa páči vedle, za malý ostr. bnos, do čekárny. Trojúhelníková místnost o stranách
snad 100 metrů s létajícími holuby a mnoha trojicemi křesel uvnitř. Neuvěřitelně �pinavých.
Zřejmě jak tam sedí lidi v těch vedrech bez klimatizace. A cítím benzín. Asi jak potahy křesel
čistili. V�eho �sa hambím�, ale můj zdravotní stav - měl jsem horečku - mě přemů�e.
Vyhledám trojici křesel, kde jsou vylámaná opěrátka, prostřu si pod sebe noviny a v le�e
čekám. Tak se�lo z mého úmyslu se případně podívat do hlavního města. Ostatně stejně nebylo
kam odlo�it �vercajk�. K večeru mě ji� pou�tí do leti�tní haly a já úzkostlivě sleduji, zda se na

světelné tabuli objeví letadlo Aeroflotu. A
přemítám, zda by se o mně někdo postaral,
kdyby z Moskvy letadlo pro mne
nepřijelo. Nakonec se na tabuli objevilo.
Projdu v�emi roentgeny (teplotu mi
na�těstí neměřili jako před pár lety v době
SARSu v �anghaji). Nástup do neútulného
korábľu s nízkými ručkami, odmítnutá
večeře a konečně doma. Tedy chci říct v
�Mockbě�. U� je to jen kousek... Po cestě
dumám, jak si po této zku�enosti upravím
svůj dal�í zájezdový kalendář.

 Doma se za pár dní vyléčím. Ale noty
Rybovky o půlnoční u svatého Vojtěcha je�tě musím �eně převracet pro jistotu s prázdným
�aludkem. Ve chvílích nejhor�ích mi spojení s domovem pomáhal udr�ovat mobilní telefon.
Ale teď se ne a ne zbavit indického času do něho vlo�eného. Tuhle jsem si na něm nastavil
budíka a vzbudil mne o čtyři a půl hodiny dříve! 

Marián Fabian

Jsme tu doma: Máme zahrádku!
�Ale my se tu cítíme jako doma!� oprávněnou výčitku jsem si vyslou�ila kterýmsi

článkem, kde jsem si zřejmě pustila na �pacír vzpomínky na dobu, kdy v Berouně vznikala
�kolka, klubovna, kdy v�ichni, kdo mohli, na farním dvoře např. vyráběli z krajinek podsady
pro skautský tábor a pak společně pojídali chleby od paní hospodyně Maru�ky - jako jedna
rodina... Ta doba je toti� časem mé osobní konverze, kterému ve vzpomínkách asi patří první
místo. Ale samozřejmě �e i nyní farnost opravdu �ije! Společně a v různosti. Jen si to
spočítejte: �kolka, skauti, maminky s dětmi,
zpívání s kytarami, pěvecký sbor, Klub pro
rodiny, Farní charita, společenství biblické,
man�elské a modlitební, mláde�, to v�e za
vydatné podpory na�ich kně�í... A to nezmiňuji
hodiny nábo�enství a pak �rady� - tým farní,
ekonomický či redakční... Nezapoměla jsem na
někoho? No samozřejmě, na na�e zahradnice.
Ano, za farou či před farou (no prostě tam,
odkud kdysi koukal farní pes Lord) dnes u�
druhým rokem kvetou, voní a krásní květiny,
které slou�í nejen k ozdobě oltářů v kostele.
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Hostitelé a jejich hosté...                        foto autor

Zvelebená zahrádka potě�í oko i du�i!    foto av 



�...V�dyť jsme pořád rodina, jsme tu opravdu doma, dokonce tu máme �svou� zahrádku!!!� Za
tenhle postřeh jsem vděčná. Právě od vás �slu�ebně star�ích� jsem byla ubezpečena, �e jste
za�ili ji� tolik kně�í a tolik různých přístupů a novot... a stále jste tu doma! �To mám vá�ně
radost! Tak nám o tom napi�te pár řádek�, říkám milé paní Aničce - mimo jiné té� jedné ze
zahradnic - a tě�ím se na počtenou! Zahrádka i ochotné ruce si publicitu zaslou�í!�              -iva-

NOVÝ TÝM AZYLOVÉHO DOMU SV.  JAKUBA V BEROUNĚ
SE PŘEDSTAVUJE …
Nový tým azylového domu se nám zvolna, ale jistě dotváří. S radostí a s velkou důvěrou

jsem předala jen na chvíli propůjčené ��ezlo� vedoucího domu p. Jindřichu �tusákovi. Nový
vedoucí domu vychází z farnosti, tak�e ho mnozí více či méně znáte. Ne tak ostatní členy
týmu. Po�ádala jsem proto své kolegy o krátké představení se � sebe sama, svého působení v
AD � a také o podělení se o část kouzelné formulky, která je k této fantastické práci poutá.
Přeji celému týmu mnoho zdaru v dal�ím působení, děkuji jim za jejich velkou chuť a
odvahu věnovat se lidem na okraji a také za čas, který jsem mezi nimi v týmu mohla strávit.

Martina Mossóczy, koordinátorka sociálních projektů FCH
V Azylovém domě sv. Jakuba v Berouně pracuji od října 2005, kdy jsem ukončila studium oboru

Psychosociální studia na Husitské teologické fakultě University Karlovy v Praze. K této práci jsem se
dostala přes svoji spolu�ačku Vandu, která zde v té době pracovala jako sociální pracovnice.

Ka�dodenní kontakt s lidmi bez domova je pro mě velmi obohacující. Uvědomila jsem si
mimo jiné, jak snadno se mů�e člověk do tí�ivé sociální situace dostat a jak tě�ká je cesta zpátky.
Nejde toti� jen o to najít si práci a ubytování, ale také najít si své místo ve společnosti a ve světě. 

Ráda bych svou prací přispěla k tomu, aby situace lidí bez domova byla nadějněj�í. 
Mgr. Barbora Rybářová, sociální pracovnice

�Daruje�-li člověku rybu � nakrmí� ho na den,
naučí�-li ho lovit � dá� mu potravu pro celý �ivot.�
V azylovém domě pracuji velmi krátkou dobu, přesto pár slov o mně a o mém zdej�ím

působení. Pracuji zde na částečný úvazek a současně se věnuji studiu oboru Sociální práce na
UK v Praze. Při práci s klienty tak vyu�ívám jak čerstvě nabyté vědomosti ze �koly, tak
dlouholetou zku�enost s cílovou skupinou získanou praxí v o.s. Emauzy ČR, Naděje či Diakonie
Broumov, kde se zabývají integrací osob na okraji společnosti do plnohodnotného �ivota. 

Do náplně mé práce spadá předev�ím pracovní terapie klientů. Obnovení či získání
pracovních návyků a nových dovedností napomáhá klientům získat nebo udr�et si zaměstnání.
Ve spolupráci s klienty a na základě jejich potřeb vyhledávám vhodné pracovní příle�itosti na
otevřeném trhu práce. Toto úsilí tak směřuje k prevenci sociální vyloučenosti.

Bc. Ane�ka Voglová, soc. asistentka pro pracovní terapii
V době, kdy jsem hledal nové pracovní uplatnění, mi byla nabídnuta práce v azylovém

domě. Předtím jsem ji� několik let v sociální oblasti pracoval, zejména pro sluchově a
zdravotně posti�ené.
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Přesto�e moje praxe v AD není dlouhá, stačil jsem si uvědomit, �e v sociální tísni se mů�e
ocitnout ka�dý z nás a často ne vlastní vinou. Proto věřím, �e svojí slu�bou přispěji k tomu, �e
se zde na�i klienti budou cítit skoro jako doma a snáze budou překonávat svoje problémy.

Jaroslav Valá�ek, sociální asistent- denní provoz
Rád bych se Vám tímto také představil. Je mi 29 let a �iji v Praze. Na�těstí na Smíchově, a tak

to dojí�dění není a� tak dlouhé. Měl jsem ji� mo�nost na podobné pozici pracovat, a to v občanském
sdru�ení Naděje a Emauzy ČR. Jsem rád, �e mohu znovu v tomto zaměstnání (jako sociální asistent)
pokračovat. Doufám, �e se nám v�em bude dařit pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují.

Martin Klásek, sociální asistent
V azylovém domě pracuji ji� poměrně dlouho. Myslím, �e pomoc lidem v nouzi je opravdu

důle�itá, ale musím také říct, �e by si na�i klienti měli uvědomit, �e nejsme trvalé ře�ení jejich
problémů. Je třeba, aby se sami sna�ili z AD co nejrychleji odejít a postavit se na vlastní nohy,
my jejich problémy za ně vyře�it nemů�eme.

Na druhé straně bych se rád podělil o zku�enost, �e bezdomovci nejsou jen takoví, jaké je
potkáváme v zubo�eném stavu po nádra�ích. Nikdo z nás neví, co se mu mů�e v �ivotě stát � Ač
tomu mnozí nevěří, v AD je mo�ná vět�í pořádek ne� v některých �normálních domácnostech�. 

Honza Havelka, sociální asistent
Celý �ivot jsem pracovala s lidmi � nejprve ve zdravotnictví a pak  v sociální oblasti v péči

o staré lidi. Tento druh práce se mi líbí, a proto jsem v loňském roce začala pracovat v AD.
Chci dále pracovat s těmi, kteří potřebují pomoci zařadit se do normálního �ivota, a
předpokládám, �e v této práci budu pokračovat v nově otevřeném denním centru (pozn. viz
minulé číslo zpravodaje).

Ludmila �lapánková, sociální asistentka
Nikdy dříve jsem s problémovými lidmi nepracovala. Po nastoupení zaměstnání v AD

(Pozn.: v loňském roce) jsem zjistila, �e mě tato práce naplňuje a dělám ji ráda. V současné
době pracuji v AD na poloviční úvazek a zároveň vypomáhám jako pečovatelka v charitní
pečovatelské slu�bě. (Pozn:. Zku�enosti z AD jistě pí. Petr�elová vyu�ije i v novém denním
centru, kam by měla od léta přejít).

Zdeňka Petr�elová, sociální asistentka
Do farní charity mě přivedl zájem o problematiku bezdomovectví a chuť lidem bez

domova pomáhat.
Doufám, �e se nám i v nové sestavě podaří navázat na dobrou tradici a vytvoříme

v azylovém domě kvalitní zázemí a podmínky pro ty, kteří na�i pomoc vyhledají. Chceme jim
pomáhat překonat tí�ivou �ivotní situaci a doprovázet je v hledání nové �ivotní cesty.

Toto úsilí není samozřejmě v�dy úspě�né, a tak s vědomím toho, �e v�e nezávisí jen na
na�ich omezených lidských silách a schopnostech, přeji v�em svým kolegům hodně trpělivosti a
radosti v práci s klienty.

Jindřich �tusák, vedoucí AD

Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
10,30 - 11,15  hodin
Fara -  přízemí vlevo
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POSLEDNÍ  SLOVO : Pro veřejnost zavřeno!
�Já jdu uklízet,� hlásím překvapeně páterovi. Dr�í strá� nad očistou na�eho kostela sv.

Jakuba, a taky dva kbelíčky s čistou vodou dr�í. �Pojďte,� zve mě s úsměvem,� sotva jsem se
pře�ehnala. Připadám si najednou tak krásně chráněná. Páter ani nemusel vysvětlovat, �e
vymezení náv�těv toho dne patřilo zvědavým turistům.

�Já myslel, jestli to nejsou va�i příbuzní nebo známí,� zní mi je�tě nad kbelíkem jeho
vysvětlení. A taky moje �ne,ne,ne, to nebyli moji příbuzní,� sly�ím je�tě svoje přiznání. Proto�e
to nevyřčené je tady a teď pravda. Tady a teď jsou moji nejbli��í příbuzní, s nimi� právě sdílím
chvíle očisty na�eho chrámu.

�Vemte zvrchu ty lavice,� dostává se mi místa určení.
�Děvčátka, vy jste mlaďounká, �ikovná, lehoučká, vy vemte oltáře, vám půjdou snáz,� provází dívky

s kbelíky na�e stříbrné sluníčko (�babička� s dukátky čokolády pro chlapečky a holčičky po kapsách).
�Je�tě tuhle �pínu mů�u odnést,� sly�ím pátera v d�ínách. Jako na zavolanou, v�dyť mi u�

�pína �plíchá z kyblíku zpátky. A pak � sotva jednou dvakrát smočíme hadr, u� máme zas vodu
čistou. Dál nezní ani tóny písní v modlení. Jen s časem co chvilku ťukne si ko�tě o lavice dutě.
Kdy� zmlkne vysavač, čistota se pozvolna líhne v tichém tetelení, docela rovnoměrně
rozptýlených slu�ebníků a slu�ebnic.

�U� to máme rozdělený��
�To u� je uděláno..�
�To nám to odsýpá, to je krása!�
Metu a souhlasím s nevyřčeným. Je to činná modlitba, s tím mokrým hadrem na ko�těti,

skrytá. V tom tajemství si ka�dý u�íváme privilegia pro tuto hodinu:
Pro veřejnost zavřeno.
Pro zítřej�í slávu biřmování budou otevřeny dveře veřejnosti. V uklizeném chrámu je

čitelněj�í prosba: Na cestu s námi vyjdi, Pane!                                                               makozska

D UCHNA:  Otec kardinál na zahradní slavnosti zmínil, �e bude třeba více laiků,
kteří by byli schopni vést bohoslu�by slova. Ale bohoslu�ba slova nemá takový smysl a
takovou hodnotu jako m�e svatá?                                                                        K. P. , Beroun

Ano, dá se souhlasit s tím, �e m�e sv., jako zpřítomnění Kristovy oběti na kří�i, se dá
tě�ko�plnohodnotně nahradit�. Přesto si je třeba uvědomit, �e to není jediný způsob na�eho
mo�ného setkávání s Bohem (Kristem). S Kristem se nesetkáváme jen v eucharistii, ale tentý�, a
o nic �men�í� Kristus, je přítomen ve svém Bo�ím slově, kdekoli a kdykoli je hlásáno. Stejný a
�celý� Kristus je uprostřed nás poka�dé, �kdy� se shroma�ďujeme (dva nebo tři) v jeho
jménu!� Ani� bychom chtěli jakkoli sní�it význam me�ní oběti a eucharistie, je třeba se učit
vnímat a pro�ívat setkání s Kristem i v Bo�ím slově a společenství věřících.

Bohoslu�by slova bez účasti kněze jsou sice bohoslu�bami bez zpřítomnění kalvarské oběti
(někdy pčípadně i bez podávání eucharistie), přesto mohou a mají být �plnohodnotným�
setkáním křesťana s Kristem. Schopnost věřících setkat se i bez kněze ve společenství víry s
Kristem i se sebou navzájem je pak jistě i známkou �ivého společenství a křesťanské zralosti.

Myslím tedy, �e pan kardinál chtěl tímto předev�ím povzbudit věřící v těch místech, kde pro
nedostatek kně�í nebude mo�né mít pravidelně slou�ené m�e sv., aby se s Kristem setkávali při
bohoslu�bách slova v Bo�ím slově a ve společenství Církve. Bylo by jistě smutné, kdyby si někdo
řekl: �Kdy� zde není m�e sv., tak zde není Kristus�...                                               J. Pecinovský

Červen 2006
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M ODLITBA MÌSÍCE:  V měsíci červnu se chceme ve svých modlitbách spojit v
prosbách za nová duchovní povolání, a sly�et tak Je�í�ovu výzvu: ��eň je sice hojná, ale dělníků málo.
Proste tedy Pána �ně, aby poslal dělníky na svou �eň!� Situaci v na�í české kotlině dobře známe a
nedostatek kně�í je stále citelněj�í, i kdy� u nás Berouně (co� je tak trochu luxus) jsme kně�í tři... 

Snad by nás při těchto modlitbách mohla napadnout otázka: �Odkud ale nové kněze brát,
kde se nová duchovní povolání mohou a snad i mají narodit?� 

Kde jinde, ne� předev�ím v na�ich křesťanských rodinách?!
Modlitby za nová duchovní povolání tak pro nás mohou mít najednou zcela nový a

konkrétní obsah: Mohou se stát modlitbou za na�e křesťanské rodiny, aby se staly místem,
kde se víra v Krista �ije, místem, kde se rodiče za povolání svých dětí (třeba i povolání
duchovní) upřímně modlí, místem, kde se s dětmi o případném duchovním povolání, alespoň
jako o jedné z mo�ností, hovoří!

Je�tě jedna zku�enost: Věřící se často modlí za nová duchovní povolání a Bůh je ve svém
smyslu pro humor občas vysly�í a �sáhne� zrovna do jejich rodiny. Je tragikomické, jaké občas
zavládne zdě�ení: �Pane, prosím..., ale na�i rodinu vynech!�

Ve společných modlitbách chceme ale také s vděčností pamatovat na v�echny, kdo v
na�ich farnostech jakkoli slou�í: modlitbou, zpěvem, kostelníci, ministranti, vedoucí různých
společenství, technici, účetní... Jistě nás přitom napadne i my�lenka, jak se do farního �ivota
zapojuji či mohu zapojit já?                                                                                                        -jp-

SPOLEÈNÝ ÚMYSL MODLIT EB  NA ÈERVEN :
!!!   �Za nová duchovní povolání a za v�echny,                           

                          kdo v Církvi i v na�í farnosti slou�í�   !!!

FARNÍ KRONIKA
JUBILEA: V květnu oslavila 97 let paní Rů�ena Holleová z Berouna, červnovou gratulaci k

po�ehnanému jubileu zasíláme paní Bo�eně Bumbálkové (85 let) a paní Ludmile Svato�ové
(80 let) do Loděnice; k čerstvému stavu �-cetiletých� blaho a dobro přejeme Jiřímu Hazukovi
ml. ze Zdejciny (20 let). Ať Vás  v�echny Hospodin naplní radostí a ať Vám �ehná! 

       Sílu ke slu�bě a radost do �ivota upřímně vypro�ujeme P. Michalu Němečkovi, který
oslaví 35 let. Ať nad ním rozjasní Hospodin svoji tvář!

(Omlouváme se pokud jsme nezmínili někoho vám blízkého, je to tím, �e o tomto datu bohu�el
nevíme. Pomozte nám, prosíme, na�i neznalost napravit: Pomocí lístečku do krabičky v kostele,
nebo SMS na tel.: 603927218 - prosím netelefonujte, přístroj nebývá zapnutý. -red-) 

Zpravodaj  
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