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Osobnost i  našich farnost í
Rok a půl je v lidském �ivotě krátký časový úsek. P. Benedikt ale za tu dobu působení

v berounské farnosti dovedl ukázat věřícím různé cesty k Bohu. Mnohým přirostl k srdci a
loučí se s ním neradi, i kdy� chápou, �e byl poslán tam, kde je třeba kázat slovo Bo�í. Před
jeho odchodem jsme ho po�ádali o několik my�lenek a informací.

Jaké jsou va�e pocity při změně působi�tě? Co se vám povedlo?
Rok a půl utekl jako voda. Byl jsem tady dobře přijat, jak ze

strany pana vikáře Josefa a P. Cyrila, tak i ze strany farnosti. To vůbec
není samozřejmé. Měl jsem mo�nost navázat celou řadu vztahů, které,
jak doufám, budou pokračovat i nadále. Jak a co jsem udělal mohou
jistě lépe posoudit představení i farníci. Předev�ím v�ak Hospodin,
v jeho� milosrdenství doufám. Úkol kněze vidím stále v připravování
cesty na�emu Pánu Je�í�i Kristu. V tomto ohledu je mi velkým vzorem,
zvlá�tě v této adventní době, sv. Jan Křtitel. 

Jak vidíte situaci věřících na Berounsku?
Myslím si, �e tento kraj není tak poznamenán odvratem od Boha

jako například Rakovnicko. O historii křesťanského �ivota i o jeho současné podobě nakonec svědčí
kostely, kří�e, Bo�í muka, celkový ráz krajiny. Berounsko je poznamenáno  vírou lidí, kteří obstáli i
ve velice tě�kých situacích. Svědčí o tom i památník politických vězňů u lomu Mexiko či klá�ter ve
Svatém Janu pod Skalou, kde byli vězněni v nelidských podmínkách političtí vězni padesátých let.
Nemáme se za co stydět a je na nás, abychom �ili jako katolíci a nestyděli se ke Kristu přiznat. Jen
jako křesťané máme budoucnost, proto�e jedinou budoucnost, jedinou skutečnou naději nám nabízí
Bůh. Ani ú�asný blahobyt, ani skvělý sociální systém, ani zdravotní péče sama o sobě nedává smysl
a nenaplňuje na�e �ivoty. Pokud místní křesťané budou �ít skutečně jako křesťané, není se čeho bát. 

Přibli�te nám alespoň to, co víte nyní o svém budoucím působi�ti.
Měl bych působit jako administrátor farnosti Neratovice ve

vikariátu Podřipsko. Město samotné má asi 20 tisíc obyvatel a do
farnosti patří i několik dal�ích vesnic. Celkem 11 kostelů a
kaplí. V Neratovicích, které jsou silně poznamenány
�socialistickou� výstavbou, jsou dva kostelíky, a to na okraji
současného osídlení. Chybí farní budova i vlastní místo pro
setkávání věřících, zatím se v�e ře�í provizorně, pronájmem.
Dá-li Bůh, rád bych pokračoval v tom, co můj předchůdce
započal, a budu se sna�it nějak vlastní prostory zajistit.

Závěrem bych rád poděkoval Pánu Bohu, jeho Matce Panně
Marii a v�em, kteří mi pomáhali ve farnosti Beroun svými
oběťmi, modlitbami, pomocí či dary. Pán Bůh vám odplať! 

Při va�em loučení dovolte poděkovat Pánu, �e jste byl u
nás pilným slu�ebníkem na vinici Páně, a vypro�ujeme Bo�í
po�ehnání pro va�i bohulibou činnost. Nezapomeneme.

Jaroslav Vacík
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P . Be n e d i k t Hu de m a

Otec Benedikt   foto av

Se spolubratry v katedrále   foto av
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Loučení s P. Michalem, vítání P. Benedikta

 Při křtu v Loděnici             foto av

 Fotbálek Beroun : Řevnice  na hři�ti 
v Hlinkách                   foto av

Letní pě�í pouť na Svatou horu           foto J. Be�čec

�Uvítací výbor� Farního plesu 2007 foto av 
 Setkání ministrantů při jáhenském svěcení v katedrále sv.

Víta, Václava a Vojtěcha           foto av



 Zpr á v y z far no s t i
Bohoslu�by ve farnosti. Dne 2. ledna 2009 odchází z na�í farnosti P. Benedikt Hudema do
farnosti Neratovice, a tak místo tří kně�í zůstávají ve farnosti kně�í pouze dva. Z tohoto důvodu
dochází i k jistým změnám a redukcím bohoslu�eb v na�í farnosti, a to od 3. ledna 2009:

15.00**Hudlice
16.30*Vrá�
17.00Hýskov
16.00Ni�bor
18.0020.00Sv. Jan

16.00Chýňava
11.00Tetín

17.0010.00Loděnice
17.00  8.00Král. Dvůr

18.0018.0019.3018.0018.00  9.00
18.00Beroun

SobotaPátekČtvrtekStředaÚterýPondělíNeděle

Rozp i s boh o s l u ž e b :

* Bohoslu�by na Vrá�i: kromě 1. soboty v měsíci
** Bohoslu�by v Hudlicích: jen v 1. sobotu v měsíci

Příprava na přijetí svátosti biřmování. V sobotu 3. ledna se od 9.00 hodin na faře
uskuteční 1. setkání kandidátů přijetí svátosti biřmování. Domluvíme se na termínu i obsahu
schůzek, které by měly být v�dy jednou týdně.
Slavnost Zjevení Páně - 4. ledna. Liturgickou slavnost Zjevení Páně (6. ledna) překládáme
na neděli 4. ledna. Bohoslu�by v berounském kostele sv. Jakuba budou v 9.00 a v 18.00
hodin. K bohoslu�bám si mů�ete přinést k po�ehnání vodu, sůl, kadidlo a křídu.
M�e sv. �pro děti� - 8. ledna. Zveme rodiče s dětmi k účasti na bohoslu�bě �pro děti�, která
se koná ve čtvrtek 8. ledna od 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba (!).
Svátek Křtu Páně. V neděli 11. ledna zavr�íme dobu vánoční svátkem Křtu Páně.
Bohoslu�by budou v řádném nedělním programu.
Ekumenická setkání berounských křesťanů. Ve dnech 21. - 23. ledna se uskuteční ji� tradiční
modlitební setkání berounských křesťanů. Setkání budou probíhat v�dy od 18.00 hodin, a to:

" ve středu 21. ledna: Církev římskokatolická: kaple Pový�ení sv. kří�e
" ve čtvrtek 22. ledna: Českobratrská církev evangelická: Husovo nám. 4
" v pátek 23. ledna:  Církev adventistů sedmého dne - Tylova 8, Závodí 

V tyto dny večerní m�e svaté nebudou.
Z důvodu odchodu P. Hudemy dochází také k drobným změnám v dal�ích farních
aktivitách. Bohu�el nemohou být čtvrteční Hovory o víře. Nábo�enství v Berouně zůstává
ve stejných časech, nejmlad�í �koláčky převezme Veronika Frantová, ostatní povedou
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P. Josef Pecinovský a P. Cyril Kubánek. Společenství mladých zůstává v pátek po večerní
m�i svaté, doprovázet mladé bude P. Josef Pecinovský. 
Nábo�enství v Loděnici bude té� probíhat i nadále v�dy ve čtvrtek kromě prázdnin,
vyučovat jej bude na loděnické faře Ivana Va�ků a to v časech: mlad�í (1. -2. třída) od
15,00 do 15,45 hodin a star�í (3. -4. třída) od 15,50 do 16,35 hod.
Setkání ministrantů. 10. ledna v sobotu se uskuteční opět pravidelné setkání
ministrantů (cca 9-15 let), tentokrát ve Stře�ovicích (setkání v Kolíně by mělo být v únoru).
Začátek v 9.30 v chrámu sv. Norberta, předpokládané ukončení v 16.00 hod. S sebou
ministrantské a sportovní oblečení (obuv do tělocvičny!) a 100,- Kč. Bli��í informace o cestě
sdělí Alois Va�ků.
Setkání star�ích ministrantů. 23. - 24. ledna se uskuteční setkání star�ích ministrantů
v Novém Stra�ecí. Odjezd v pátek ve 20.00 od fary v Berouně, návrat v sobotu večer.
S sebou 150,-Kč, ministrantské oblečení, spacák, karimatku, boty a oblečení do tělocvičny.
Jídlo i cesta zaji�těna. Kontaktní osoba: Jakub Kodras.
Předná�ka na téma: "Eutanázie - legislativní trendy" se uskuteční v kaplance na
berounské faře ve čtvrtek 29. ledna 2009 v 18.30 (po m�i svaté). Předná�ející je prezident
Hnutí pro �ivot ČR, Mgr. Radim Ucháč.
Modlitba rů�ence. Zveme v�echny zájemce o modlitbu rů�ence na faru v Tetíně ka�dé
druhé úterý v měsíci v 20.00 hod. Tentokrát se sejdeme k modlitbě v úterý 13.  ledna,
v�ichni jste srdečně zváni.                                                                                farníci z Tetína
Farní knihovna bude otevřena v neděli 11. a 25. 1., v�dy od 10.30 do 11.15 hodin v
přízemí fary v Berouně.
Sbírka na bohoslovce. V neděli 30. listopadu proběhla také v na�í farnosti tzv. �Mikulá�ská
sbírka� na bohoslovce, při které se vybralo 3.500,- Kč. V�em dárcům patří upřímné poděkování!
Pouť do Svaté země: Po Velikonocích, od 20. do 28. dubna 2009, bychom rádi uskutečnili farní
pouť do Svaté Země, na které by poutníky doprovázeli oba na�i farní vikáři: P. Cyril Kubánek a P.
Benedikt Hudema. Předpokládáme osmidenní putování po místech, je� jsou spojena s dějinami
na�í spásy a se �ivotem Pána Je�í�e Krista. Zájemce o tuto �ivotní pouť �ádáme, aby se stále
hlásili u P. Benedikta Hudemy (tel: 724 209 774), který zájezd pomáhá organizovat.
Setkávání maminek: Hola, hola, maminky! Přijďte mezi nás - scházíme se pravidelně jako
celý loňský rok - ka�dou středu od 9.00 hodin na farní půdičce - a rádi vás (a samozřejmě
va�e děti) mezi sebou uvidíme☺. Rozhodnete-li se přijít, neváhejte kontaktovat Hanku
�tusákovou na tel. 602 610 893 a pro informaci zkuste případně juknout na
http://www.omadeg.cz/farnostberoun/pastorace/maminky.htm                                        LK
Letáček �Nedělní liturgie�: Připomínáme, �e 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.

 Z v i kar i á t u  
V úterý 20. ledna se v Berouně uskuteční pravidelné setkání kně�í na�eho vikariátu. M�e sv.
začíná v kapli Pový�ení sv. kří�e v 9.00 hodin. Večerní m�e sv. pak ji� nebude.
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 Kon c e r t y v kos t e l í c h
Novoroční koncert �Malá vánoční hudba od klasiky po současnost� v kostele sv.
Václava v Loděnici 4. 1. 2009 v 16 hod. Varhany P. Fabianová, zpěv L. Pexová, pevěcký
sbor COMODO o.s. Art Time Loděnice a dal�í. Srdečně zveme!
Tříkrálový benefiční koncert v Obecním domě pořádá Arcidiecézní charita Praha v
pondělí 5. ledna 2009 od 19.30 ve Smetanově síni Obecního domu. Výtě�ek koncertu je
určen na podporu stavby pedagogické �koly v indickém Bídaru a na vzdělávací pobyty
běloruských studentů v České republice. Koncert se koná pod zá�titou pape�ského nuncia v
České republice arcibiskupa Mons. Diega Causera a za účasti arcibiskupa pra�ského,
primase českého Miloslava kardinála Vlka.. Nemáte-li mo�nost se benefičního koncertu
zúčastnit, a přesto máte zájem přispět na jeho úmysl, mů�ete zaslat finanční dar na bankovní
konto 749011/0100, variabilní symbol 1213.
Koncert k nedo�itým 80. narozeninám Petra Ebena Kardinál Miloslav Vlk zahájí
koncert k nedo�itým 80. narozeninám Petra Ebena (Labyrint světa a ráj srdce), který ve
Dvořákově síni Rudolfina začíná 27. ledna 2009 v 19.30. 

 Ska u t i
Schůzky dívčího kmene v novém �kolním roce: SVĚTÝLKA - čtvrtky 16.00-18.00 hodin
pod vedením Veroniky Rejskové a Dominiky Kodrasové. SVĚTLU�KY A LASIČKY -
pátky 16.00-18.00 hodin pod vedením Marie Stielové a Kristýny Kodrasové.
Schůzky chlapeckého kmene: VLČATA ka�dý pátek od 16.00 do 18.00 hodin.
OCELOTI: Budeme se scházet ve středu od 16.00 do 18.00 hod. v klubovně na faře.
Nabízíme zdravotnický materiál � náplasti s pol�tářkem, obinadla, kompresní čtverce,
vatu atd. Materiál má v�ak pro�lou lhůtu spotřeby.

Letem světem - Indie. Ve středu 7. ledna 2009 od 17,45 hodin (před m�í svatou)!
Zveme vás na dal�í z cyklu cestopisných promítání. Tentokrát nás bude slovem a
fotografiemi provázet pan Marián Fabian.
Eldorádo masek: V sobotu 24. ledna od 16 hod. se tě�íme na setkání nejen rodin s dětmi
při očekávaném ma�karním reji v restauraci Eldorádo na Jarově (nad Berounem, směr
Koněprusy). Na programu máme tradičně tanec, mo�ná i zpěv, určitě dětskou tombolu a
samozřejmě soutě� o nejkrásněj�í masku. Zvlá�ť ceněná kategorie jsou tzv. masky rodinné.
Vstupné dobrovolné. (Budeme vděčni, vybere-li se dostatečná částka na pronájem sálu.)
Parkování mo�né. Se začátkem programu posečkáme do příjezdu autobusu C, který na Jarov
přímo pod restauraci Eldorádo přijede krátce po čtvrté.

Setkávání mláde�e (od 15 let) - ka�dý pátek po m�i sv. (cca 18,45 hod.) v přízemí farní
budovy. Zveme k přátelskému posezení, hovorům o víře, modlitbě atp. Leto�ní téma - Písmo
svaté. �Kdo nezná Písmo, nezná Krista� Setkání doprovází P. Josef Pecinovský.
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 Diář Man� e l s k é h o spo l e č ens t v í
Zveme v�echny man�ele (i jednotlivě☺) na první novoroční setkání man�elského
společenství. Konat se bude ve čtvrtek 15. ledna od 20 hodin na půdě farní klubovny v
Berouně. Bibli a občerstvení s sebou.

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
Farní charita shání byt 2 + 1 pro svého zaměstnance na 1 - 2 roky, od února 2008, Beroun,
Hořovice a okolí.  Nájemné max. 5000,- Kč.
Hledáme je�tě několik "králů" na Tříkrálovou pochůzku po Berouně ve dnech 10. 1. nebo
11. 1. 2009. Máme vedoucí skupinky, která skupinku povede a bude zodpovědná za kasičku a
průběh sbírky, scházejí nám koledníci. Konkrétní hodinu obchůzky si mů�ete určit sami.
Kontaktujte: 603 477 791. Pro tříkrálové koledníky je připravený malý dárek ve formě volné
vstupenky na divadelní loutkové představení pro děti 25. ledna v 10.30 v Berouně.
Farní charita Beroun Vás zve na benefiční představení pohádky pro děti: O líné
Liduně a třech přadlenách. Začátek představení 25. ledna 2009 v 10.30 hod. v sále České
poji�ťovny. (Po domluvě mů�eme chvilinku počkat na rodiny přicházející z kostela.) Text na
motivy pohádky Bo�eny Němcové napsala a hraje: Jarmila Vlčková, výprava: Jaroslav
Dole�al, hudba: Petr Vy�ohlíd. Přístupné divákům od 3 let. Délka představení 50 minut bez
přestávky. Potě�íte svoje děti pohádkou a je�tě pomů�ete dobré věci. Zakoupením vstupenky
přispějete do veřejné sbírky Pokojíčky určené na vybudování azylového domu pro matky s
dětmi v Lochovicích. Více informací na www.sbirka-pokojicky.cz
Veřejná sbírka Pokojíčky na podporu azylového domu pro matky s dětmi v tísni
v Lochovicích. Veřejná sbírka Farní charity Beroun �Pokojíčky�  je od 13. 9. 2008 zapojena
do DMS. Va�e dary vyu�ijeme na vybavení budoucího Azylového domu svatého Josefa pro
matky s dětmi v tísni. Na podporu na�eho projektu ode�lete dárcovskou SMS ve tvaru DMS
POKOJICKY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Veřejná sbírka Pokojíčky
obdr�í 27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.  Fórum dárců spustilo
společně s mobilními operátory novou slu�bu pod názvem DMS Roční podpora. Tato slu�ba
funguje na stejném principu jako standardní dárcovská SMS. Pomocí této slu�by mohou dárci
pravidelně v průběhu roku přispívat men�ími finančními částkami vybrané neziskové
organizaci. Pokud byste měli zájem podpořit na�i sbírku touto formou, postup je jednoduchý.
Dárce za�le SMS-ku ve tvaru DMS 2008 POKOJICKY na telefonní číslo 87 777. Ka�dý
měsíc po dobu jednoho kalendářního roku Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Konto této sbírky, na které je také mo�no přispívat, je 0400642379/0800.

 Zpr á v y od j i n u d
Výstava "Svatý Václav - ochránce České země". Unikátní expozici artefaktů v prostorách
Ane�ského klá�tera v Praze, která je organizována Arcibiskupstvím pra�ským ve spolupráci s
Národní galerií v rámci Svatováclavského roku,  mů�ete nav�ítvit a� do 8. března 2009. 
Tříkrálový průvod Prahou. Tradiční pra�ský průvod Tří králů se uskuteční 5. ledna 2009.
Začne v 15:30, trasa povede od Arcibiskupského paláce (Hradčanské náměstí) Loretánskou
ulicí a� na Loretánské náměstí, kde se Tři králové pokloní novorozenému Je�í�kovi. Ka�par,
Melichar a Baltazar mu otevřou své pokladnice, ale i pra�ské děti přinesou Je�í�kovi své
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dary, které Tři králové předají potřebným dětem 6. ledna. Akci pořádají Misionáři a
Misionářky Identes.
Kardinál Vlk po�ehná knihkupectví sester paulínek. Dne 10. ledna 2009 v 16.00 po�ehná
kardinál Miloslav Vlk nové knihkupectví sester paulínek v Praze na Jungmannově náměstí.
Předná�ky V. Sokola a J. Holuba na téma O umění výtvarném a hudebním v průběhu
staletí. První předná�ka se koná v pondělí 8. prosince 2008 v 19 hodin v kapli kostela sv.
Václava ve Vr�ovicích (vchod zezadu). Dal�í předná�ky tohoto cyklu jsou naplánovány na
12. 1., 9. 2. a  9. 3. 2009 � v�dy druhé pondělí v měsíci.
Ikonografie sv. Václava - předná�ka J. Royta ve čtvrtek 15. 1. v 16.30 v rámci
doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav. Předná�ka se koná ve Slavnostním sále (refektář) v
přízemí Ane�ského klá�tera. Aktuální informace o doprovodných akcích najdete na webových
stránkách NG a Arcibiskupství pra�ského: www.ngprague.cz, www.apha.cz
Den otevřených dveří kostelů sv. Václava 17. ledna 2009 10.00-17.00 hod. Stará
Boleslav, románská bazilika sv. Václava � místo umučení sv. Václava.
Prohlídka kostela sv. Václava ve Vr�ovicích 22. ledna 2009 od 15.30 s výkladem Dr.
Richarda Biegela (historika architektury a jednatele Klubu za starou Prahu) v rámci
Uměnovědné a historické sekce ČKA.
Otázky pastorální medicíny - předná�ka M. Ka�parů V rámci Psychoterapeutické sekce
České křesťanské akademie promluví 23. ledna 2008 od 17.00 hod. na téma �Otázky
pastorální medicíny� Dr. Max Ka�parů. Předná�ka proběhne v Salesiánském středisku na
Kobyliském náměstí v Kobylisích.
Poklad sv. Václava - předná�ka Dany Stehlíkové. Ve čtvrtek 22. ledna 2009 v 16.30 přednese
v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav � ochránce České země svou předná�ku
�Poklad sv. Václava� Dana Stehlíková, Národní muzeum Praha. Předná�ka se koná ve
Slavnostním sále (refektář) v přízemí Ane�ského klá�tera. Aktuální informace o doprovodných
akcích najdete na webových stránkách a Arcibiskupství pra�ského: www.apha.cz
Den otevřených dveří kostelů sv. Václava: Prosek Den otevřených dveří kostelů sv. Václava v
rámci výstavy Svatý Václav � ochránce České země: 24. ledna 2009 10.00-17.00 Praha 9 �
Prosek, U Proseckého kostela, románský kostel sv. Václava � místo, kde se zavra�děný sv.
Václav zjevil svému synovci kní�eti Boleslavu II. a nabádal ho ke zbudování svatyně.
Kardinál Vlk se setká s řeholníky. V sobotu 31. ledna se uskuteční setkání řeholníků a
řeholnic pra�ské arcidiecéze. V 10:00 bude kardinál Miloslav Vlk předsedat slavení m�e
svaté ze svátku Uvedení Páně do chrámu v Praze na Strahově. 
Kristiánův �ivot a umučení sv. Václava a Ludmily Ve čtvrtek 29. ledna 2009 v 16.30
přednese v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav � ochránce České země svou
předná�ku �Kristiánův �ivot a umučení sv. Václava a jeho báby Ludmily -
nejzáhadněj�í česká legenda� Petr Kubín, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze. Předná�ka se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí Ane�ského klá�tera.
Aktuální informace o doprovodných akcích nejdete na webových stránkách NG a
Arcibiskupství pra�ského: www.ngprague.cz, www.apha.cz
Den otevřených dveří kostelů sv. Václava: Smíchov Den otevřených dveří kostelů sv.
Václava v rámci výstavy Svatý Václav � ochránce České země: 31. ledna 2009 10.00-17.00
Praha 5 � Smíchov, Nám. 14. října, novorenesanční bazilika sv. Václava � významná
sakrální architektura Prahy od Antonína Barvitia.
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Jak se kněží překládají ? 
V souvislosti s �náhlým odchodem� P. Benedikta Hudemy jsem sly�el z více stran

rùzné komentáře, a jistě se nabízejí mnohé otázky: Není to příli� velký zápřah na
lidskou psychiku někoho stěhovat u� po roce a půl? I kdy� kně�í slíbí poslu�nost vůči
biskupům, jsou to také jen lidé s pocity radosti i smutku. Mo�ná se s těmi přesuny
lépe vyrovnáme my dospělí, ale co děti? A jde to vyře�it jen tím, �e se to oznámí po
m�i v kostele a ka�dý se s tím vyrovnej, jak chce�? V minulosti jsme byli svědky
účinné výpomoci polských kně�í, nebylo by mo�no hledat pomoc tam? (Otázky jsou z
nepublikovaného článku man�elů Lukavských.) Rád bych na tyto otázky pomohl
nalézt odpověď.

Chápu, �e odchod P. Benedikta se nás v�ech více či méně dotýká (mne mo�ná více,
ne� kohokoli jiného), ale nedá se říci, �e se pouze oznámí datum přesunu a �hotovo�.
Ka�dého kněze, jeho� se přelo�ení týká, biskup (eventuálně generální vikář) pozve na
osobní setkání, při kterém se kněz má také mo�nost vyjádřit a případně podat i vá�ný důvod
"proč ne"! Vím o nejednom případě, kdy takový rozhovor původní představu biskupa
(generálního vikáře) změnil. Kromě kně�í, kterých se to týká, je v�dy kontaktován i
okrskový vikář (v případě P. Benedikta jsem to byl já) a i s ním biskup, eventuálně
generální vikář, hledá ře�ení personálního obsazení daných farností... 

Není lehké nastalou situaci uspokojivě vyře�it. V poslední době ode�li krátce po sobě
mimo slu�bu tři kně�í, ať u� z důvodu úmrtí, nemoci, či jiného. V pra�ské arcidiecézi tak
zůstaly neobsazeny dvě veliké farnosti (Praha - Hole�ovice a Praha - Vinohrady). Na celý
vikariát Beroun zůstává nyní jen 8 kně�í, kteří musí zvládnout v�echny farnosti. V době
pobělohorské to byli, tu�ím, jen 3, tedy jsme na tom je�tě dobře☺. 

Pro nás v�echny je jistě bolestné, �e P. Benedikt musí odejít. Zvlá�tě tě�ké to bude pro
společenství mláde�e, které duchovně doprovázel, a také pro malé ministranty, kteří se na
ka�dé setkání s P. Hudemou velmi tě�ili. Je v�ak třeba zmínit, �e tato společenství a jejich
aktivity nezaniknou! Mláde� se bude nadále scházet ve stejném čase a ministrantská setkání
bude P. Benedikt pořádat pravidelně jako dosud (v tomto ohledu se Otci Benediktovi pouze
roz�íří prostor pro získávání nových ministrantů☺ ). Důle�itá je vůle scházet se i nadále.

Diskutovat s farníky o tom, zda chtějí, či nechtějí přelo�ení toho či onoho kněze
skutečně nejde. Ka�dý kněz má svůj "fan club", ale také i ty, kteří ho moc "nemusí". To
bychom se brzy ocitli na �jednání na�eho Parlamentu�. Navíc katolická církev není
organizace řízená demokraticky zvoleným parlamentem, ale hierarchicky uspořádané
společenství Bo�ího lidu, který si Bůh vede skrze své pastýře, a to i přes jejich osobní
hří�nost a ne v�dy �ťastná rozhodnutí, dějinami ke spáse! Chápu, �e i toto někdy
vy�aduje velmi hlubokou víru... 

Pol�tí kně�í nám na mnoha místech na�í arcidiecéze pomáhají. Díky Bohu za ně! U�
fakt, �e tu jsou, je ale spí�e znamením, �e biskupové ře�ení personálného obsazení farností
hledají! Na druhé straně také ne ka�dý polský kněz chce také být misionářem v Čechách...

Mo�ná je na čase, abychom se za nová kně�ská povolání nejen modlili, ale i své děti v
modlitbách Pánu Bohu pro případná duchovní povolání "nabízeli". Kolik křesťanských
rodičů to opravdu dělá?

P. Josef Pecinovský
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Jaký byl rok 2008 v českých a moravských diecézích
Z webu České biskupské konference jsme občas převzali některé události ze �ivota církve v
českých a moravských diecézích. ČBK připravila stručné shrnutí těch nejdůle�itěj�ích a my
věříme, �e následující řádky budou i pro vás zajímavým ohlédnutím za uplynulým rokem.

Pražská arc idiecéze
V sobotu 21.6.2008 oslavil kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 40.

výročí svého kně�ského svěcení. Pra�ský arcibiskup také udělil kně�ské svěcení Martinu Vlčkovi,
Stefanu Michalu Wojdyłovi a Piotru Henryku Adamczykovi. Po kně�ském svěcení nových kně�í byl
čtyřem kně�ím pra�ské arcidiecéze předán dekret, který je bude opravňovat k u�ívání titulu
Monsignore. Těmito oceněnými jsou Tomá� Halík, Jiří Skoblík, Bohumil Kolář a Miroslav Vágner.

Dne 5.8.2008 po�ehnal generální vikář Mons. Michael Slavík v Poličanech základní
kámen nového klá�tera Na�í Paní nad Vltavou sester trapistek. M�i, v rámci které �ehnání
proběhlo, slou�il apo�tolský nuncius arcibiskup Diego Causero.

Letos ji� po�esté se ve dnech 26.-27.9.2008 konala Národní svatováclavská pouť ve Staré
Boleslavi. Tradice byla obnovena v roce 2003 díky vzájemné spolupráci Města Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav a Římskokatolické církve.

Dne 29.9.2008 byl v Čerčanech na Bene�ovsku otevřen Hospic Dobrého pastýře. Slavnostnímu
zahájení provozu byl přítomen také kardinál Miloslav Vlk, který nové zařízení po�ehnal.

V rámci Svatováclavského roku pořádalo ve dnech 5. a 6.11.2008 Arcibiskupství pra�ské a
Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK vědeckou konferenci na téma
Svatý Václav a jeho kult. Ve čtvrtek 18.12.2008 byla v klá�teře sv. Ane�ky České slavnostně
zahájena svatováclavská výstava "Svatý Václav � ochránce České země", kterou v rámci
Svatováclavského roku uspořádalo Arcibiskupství pra�ské ve spolupráci s Národní galerií.

Českobudějovická diecéze 
Pape� Benedikt XVI. jmenoval 26.1.2008 biskupa Pavla Posáda, který byl litoměřickým

biskupem, světícím biskupem českobudějovické diecéze a udělil mu titulární stolec ve Ptuji
(Slovinsko). Slavnostní uvedení do slu�by proběhlo při m�i svaté 8.3.2008 v katedrále sv.
Mikulá�e v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích bylo zřízeno ji� �esté regionální studio Rádia Proglas. Sídlí v
ulici Na Sadech v prostorách přiléhajících ke konventu �kolských sester de Notre Dame. 

V průběhu května a začátkem června se ve vikariátech českobudějovické diecéze u�
pravidelně konaly dětské poutě. Jejich leto�ní téma znělo "Karlův most � svědek staletí".

V katedrále sv. Mikulá�e v Českých Budějovicích přijali 6.9.2008 z rukou
českobudějovického biskupa Jiřího Paďoura, OFMCap. jáhenské svěcení Stanislav Bro�ka, Jan
Hamberger, Petr Hovorka a Josef Proke�. 

Dětská diecézní pouť se konala v sobotu 4.10.2008 v Pelhřimově. Téma poutě naznačoval
její název: "Jakou barvu má tvé povolání?" Leto�ní poutě se zúčastnilo na 800 dětí převá�ně
mlad�ího �kolního věku. 

Královéhradecká diecéze
Oslavy 700. výročí zalo�ení katedrálního chrámu Svatého Ducha pokračovaly i letos

(3.10.2007-11.11.2008) řadou různých akcí. Připomeneme alespoň některé. Dne 11.5.2008 se v
katedrále konala poutní slavnost za účasti apo�tolského nuncia, arcibiskupa Diega Causera. V
Muzeu východních Čech byla 15.5.2008 otevřena dlouhodobá výstava Od chrámu ke katedrále.
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Slavností královny Eli�ky ve dnech 5.-7.9.2008 se zúčastnili kardinál Karl Lehmann a biskup
Pierre Raffin OP. Výročí posvěcení katedrály 30.10.2008 se účastnil arcibiskup Jan Graubner a
výročí pový�ení kostela na katedrálu 11.11.2008 kardinál Miloslav Vlk a dal�í biskupové.

Svatovojtě�ská pouť v Libicích nad Cidlinou 26.4.2008 byla spojena s oslavou 65 let
biskupa Dominika Duky OP, který 26.9.2008 slavil také 10. výročí biskupského svěcení.

V den 50. výročí úmrtí pape�e Pia XII. (9.10.2008) se v katedrále Svatého Ducha v Hradci
Králové konalo rekviem, po kterém na biskupství následovala diskuse k aktuálnímu vydání revue
Salve nazvané Pius XII.

Rok 2008 zavr�il sedmiletý pastorační program jako Rok nové evangelizace (patron roku
sv. Klement I.). Na Chlumku u Lu�e se 6.7.2008 konala hlavní diecézní pouť.

Z oblasti kultury připomínáme otevření sochařského souboru "Příběh naděje a utrpení
člověka" na Kuksu (4.10.2008) a prohlá�ení zrekonstruovaného chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Polné národní kulturní památkou (14.9.2008).

Litoměř ická diecéze
Pape� Benedikt XVI. jmenoval 4.10.2008 Mons. Jana Baxanta 20. diecézním biskupem

v Litoměřicích, který přijal biskupské svěcení 22.11.2008 v litoměřické katedrále sv. �těpána.
Hlavním světitelem byl kardinál Miloslav Vlk a spolusvětiteli apo�tolský nuncius v České
republice Diego Causero a diecézní českobudějovický biskup Jiří Paďour OFMCap.

Plzeňská diecéze
Ve dnech 18.-19.1.2008 probíhaly akce solidarity s �idy umučenými za 2. světové války.

Plzeň�tí křesťané si na pietním shromá�dění v katedrále sv. Bartoloměje připomněli oběti
�idovských transportů. V den výročí prvních transportů plzeňských �idů do Terezína uspořádali
modlitební shromá�dění před Velkou synagogou, jím� zároveň protestovali proti chystanému
pochodu neonacistů městem. V�ech akcí se aktivně účastnil i biskup Franti�ek Radkovský.

Dny víry v Plzni (30.5. � 1.6.2008) byly letos věnovány oslavám 15. výročí zalo�ení plzeňské diecéze.
Tradiční celodiecézní pouť do klá�tera v Teplé k ostatkům bl. Hroznaty, patrona diecéze, se

konala 6.9.2008. Bl. Hroznata byl zakladatelem premonstrátského klá�tera v Teplé, zemřel
mučednickou smrtí, a stal se patronem nespravedlivě pronásledovaných. Od roku 2004 probíhá
proces jeho svatořečení.

15. ročník Rusinského hudebního léta PRKULE se uskutečnil 19.-21.9.2008 za účasti
mnoha desítek mladých věřících v kostele sv. Jakuba a ve staré �kole v Prusinách v okrese Plzeň
� jih. Součástí programu byly hudební a divadelní produkce, workshopy a předná�ky.
Organizátorem byla jako ka�dý rok farnost Plzeň � Slovany spolu s dominikány.

V rámci Ekumenické neděle (28.10.2008) se v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni konala
slavnostní ekumenická bohoslu�ba, které předsedal biskup Franti�ek Radkovský za účasti
představitelů deseti křesťanských církví.

Olomoucká arc idiecéze 
Leto�ním Dnům lidí dobré vůle (5.7.2008) předcházelo otevření stezky, která spojuje

poutní místa Hostýn a Velehrad.
Ve dnech 18.-20.7.2008 se na Velehradě uskutečnilo Setkání české a slovenské mláde�e,

ActIv8, které se konalo ve stejném termínu jako Světové dny mláde�e v australském Sydney pro
mladé lidi, kteří se nemohli do vzdálené Austrálie vydat.

Ve Veselí nad Moravou byla 2.9.2008 otevřena nová církevní základní �kola.
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V září byly v olomoucké katedrále sv. Václava a v kostele sv. Michala instalovány nové zvony.
Ve dnech 10.-20.10.2008 se konala diecézní pouť do Svaté země, které se účastnil i

arcibiskup Jan Graubner.
Brněnská diecéze

Rok svatého Pavla byl v brněnské diecézi slavnostně zahájen 29.6.2008 pontifikální
bohoslu�bou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. K této příle�itosti byly zřízeny internetové
stránky www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla a konala se řada akcí. V listopadu proběhla
jednodenní konference o svatém Pavlovi "Vím, komu jsem uvěřil", diecézní Katechetické centrum
připravilo mj. tematickou výtvarnou a literární soutě� o sv. Pavlovi.

Biskup Vojtěch Cikrle slavil 21.6.2008 v Brně-Husovicích, rodi�ti Heleny Kafkové, později řeholní
sestry Marie Restituty, m�i u příle�itosti 10. výročí jejího blahořečení Janem Pavlem II. ve Vídni.

Při kně�ské pouti v Kostelním Vydří (16.7.) se připomnělo 100 let od příchodu Řádu
karmelitánů na toto místo.

Ve Slavkovicích byl vysvěcen nový kostel, zasvěcený Bo�ímu milosrdenství a sv. Faustyně,
první tohoto zasvěcení v ČR.

Letos uplynulo 800 let od první písemné zmínky o Tuřanech. Výročí bylo připomenuto
28.9. i na vernisá�i výstavy Matka Bo�í Tuřanská.

Ostravsko-opavská diecéze
V sobotu 5.1. při slavnostní m�i svaté v ostravské katedrále Bo�ského Spasitele slavil své 60.

narozeniny ostravsko-opavský biskup Franti�ek Václav Lobkowicz za účasti pape�ského
nuncia arcibiskupa Diega Causera, kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa Jana Graubnera a dal�ích
biskupů Čech a Moravy, desítky kně�í, jáhnů a zasvěcených osob. Řady kostelních lavic lemovala
čestná strá� � Lobkowiczká garda granátníků z bavorského Störnsteinu.

Setkání mláde�e ostravsko-opavské diecéze s biskupem Franti�kem Václavem
Lobkowiczem se konalo ve Stonavě na Karvinsku 8.3.2008. Tématem setkání byl citát ze Skutků
apo�tolů "Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky" (Sk 1,8).

Ostravsko-opavský biskup Franti�ek Václav Lobkowicz, biskupka církve Československé
husitské Jana �ilerová a dal�í duchovní se 16.8.2008 se během ekumenické bohoslu�by v kostele
sv. Bartoloměje ve Studénce modlili za oběti �elezničního ne�těstí, ke kterému zde do�lo.

Apošto l ský exarchát
Dne 21.1. se v katedrále sv. Klimenta konala ekumenická bohoslu�ba za účasti zástupců

České biskupské konference a Ekumenické rady církví. 
Oslava jubilea biskupa Ladislava Hučka (60 let) se konala 16.2. v katedrále sv. Klimenta.
Ekumenickou modlitbu za domov (Slovensko) uspořádala 6.4.2008 slovenská farnost v

chrámě Nejsvětěj�í Trojice. 
�ivotní jubileum (85 let) slavil emeritní biskup Ivan Ljavinec 18.4.2008.
Od 2.10.2008 do 18.1.2009 probíhají předná�ky zimního semestru Institutu sv. Kosmy a

Damiána (liturgie, teologie, východní křesťanství) v chrámě Nejsvětěj�í Trojice v Praze.
převzato z netu ČBK

Co se dělo:  Adventní duchovní obnova.
   Ji� del�í dobu jsem se tě�ila na dal�í duchovní obnovu na Tetíně, která byla předzvěstí

nastávajícího adventu. Tentokrát obnovu �vedl� otec Karel Bi�ko, který je kaplanem v Řevnicích,
a já osobně jsem se s ním setkala poprvé. Řekl nám o sobě, �e konvertoval ve 24 letech a knězem
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se stal ve 40 letech. Vyprávěl také o tom, jak nebylo lehké v jeho letech studovat v semináři
s mlad�ími kolegy. 

 Po krátké adoraci v kostele sv. Kateřiny jsme pokračovali v teple na faře, kde nás přivítaly
na�e �známé� a milé sestry spolu s maminkou Janou. Otec Bi�ko nám připomněl, �e advent je o
zklidnění, zti�ení, uvědomění si sebe sama, o duchovním růstu a hledání Je�í�e. Otec Bi�ko
převá�ně mluvil o různých podobenstvích, kterých pou�íval Je�í� Kristus při svých kázáních.
Prvním podobenstvím bylo to o rozsévači, který rozsévá zrnka - semena. Mnoho jich zajde, ale
zrnko, které padne do dobré půdy, vyroste ve velkou rostlinu.V tomto malém zrnku je obsa�ena
síla a �ivot. I nám Bůh dává mo�nost přijmout Bo�í slovo a duchovně sílit a vzrůstat.

Otec Bi�ko také zmínil, �e dne�ní doba není jednoduchá. Je rozseto �hodně dobrého zrna,
ale také hodně plevele!� A je potřeba se modlit za odvahu dětí, které chodí na nábo�enství,
proto�e to leckdy nemají jednoduché se svými spolu�áky. Dne�ní svět není �ťastný, zabývá se
konzumem, hlukem, prázdnotou�

Je důle�ité uvědomovat si, �e ná� �ivot
neuděláme �ťastným mno�stvím peněz a
bohatstvím. Mnohem lépe nám bude, kdy� ná�
�ivot bude skromněj�í, pokorněj�í a místo na
penězích a bohatství nám bude zále�et na radosti a
čistotě du�e, neboť Bohu zále�í na na�í du�i, a ne
na penězích, které máme. Čtyři adventní neděle
nás postupně přivádějí k Vánocům, abychom si
uvědomovali, kolik krásného nás potkalo
narozením Je�í�e. A advent je čas, abychom v sobě
nechali růst křesťanství.

Po první hodině promluvy jsme se
občerstvili čajem, kávou a moučníky, které se
zde nacházely v nadměrné míře☺. Po občerstvení jsme mohli pokračovat. Dal�í podobenství bylo
o hřivnách. Přemý�lím, jak asi v Bo�ích očích nakládám já se svými svěřenými hřivnami�
Rozmno�uji je,  nebo jsem je zakopala někde v zemi? A dal�í podobenství o rozumných a
po�etilých �enách, které s lampami čekaly na příchod �enicha. A opět moje zamy�lení� Jsem
po�etilá - nepřipravená, anebo rozumná - připravená na příchod �enicha - Je�í�e, syna Boha?

Dal�í podobenství nazval otec Karel podobenstvím radosti např. o ztracené ovci, o pokladu na poli,
o marnotratném synu. Kdo by tato podobenství neznal? Kolik z nás je tomuto synu podobných?
Máme-li peníze, �těstí, jdeme �do světa�, na Otce zapomeneme a bavíme se. Pak ale �dojdou peníze�,
nedaří se nám, �těstí nás opou�tí, cítíme se �patně a sami. Pak si vzpomeneme na Otce, jak nám s ním, u
něho bylo dobře a tak ne�ťastni, unavení a nemocní na du�i se vracíme k Otci.

A co udělá ná� Otec poté, co mu srdečně řekneme, �e litujeme svých činů a �e  bychom
chtěli být zase v jeho blízkosti? Otevře dokořán svoji náruč a řekne: �Odpou�tím ti a buď opět se
mnou!� Jaká je v nás � ve mně radost z odpu�tění? 

Blí�il se konec druhé hodiny promluvy a já si je�tě zapsala: Křesťanství je věc
odpovědnosti� Pravá láska není pro slabé lidi obklopující se pozlátky a konzumem, ale pro lidi
silného ducha. Po této hodině jsme se opět občerstvili jídlem, a ti, co potřebovali občerstvit nebo
spí�e očistit svoji du�i, měli mo�nost jít ke svátosti smíření.

Odpoledne jsme zakončili m�í svatou. A já poděkováním Bohu, �e jsem se mohla účastnit
obnovy, i kdy� mi dopoledne nebylo zrovna dobře na du�i. Toto adventní setkání mi dodalo sílu
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zase vztyčit skleslou hlavu a říci: �Děkuji ti, Bo�e, za v�e, co mi dává�.  Za to dobré i za to
�patné. V�dyť tak to asi má být, abychom na cestě za tebou ukázali, co v nás je a jestli si
zaslou�íme být s Tebou navěky. Amen.                                                                                  M z P

Co se dělo:  Svátek sv. Klimenta
Bylo 23. listopadu, svátek sv. Klimenta. S otcem Benediktem jsme tento den chtěli patřičně

oslavit, a tak jsme se vydali na předem domluvený fotbalový zápas do Prahy (Pra�áci proti
Berouňákům). Dopoledne okolo dvanácté hodiny jsme měli sraz na faře v Berouně, odkud jsme
vyjí�děli otcovým vozem �super rychlá formule�. I s otcem Benediktem nás jelo pět: kluci
Morču�ovi, Michal Paulíček a já. Do Prahy jsme se dostali kolem jedné hodiny, pak jsme skoro
hodinu nedočkavě hledali místo na zaparkování. No konečně se nějaké na�lo a hurá na fotbal.
Na�e utkání se konalo v jednom nejmenovaném pra�ském gymplu. Byli jsme v�ichni hodně
natě�ení, �e tento zápas vyhrajeme. Kupodivu jsme prohráli, ale zase jsme si suprově zahráli.☺

Po na�em fotbalovém zápase jsme se v�ichni
vydali do Staré Boleslavi. Tam jsme �li oslavit svátek
sv. Klimenta svou přítomností na m�i svaté, která se
konala v kostele právě  tomuto světci zasvěcenému. Po
m�i svaté jsme se vydali po Staré Boleslavi najít
nějakou hospodu či restauraci. Po krátkém hledání
jsme také jednu na�li, ka�dý jsme si objednali, na co
jsme měli chuť, a zároveň si pěkně popovídali. Domů
jsme se vydali někdy kolem desáté večer, v�ichni byli
tak unaveni, �e skoro celou cestu prospali, teda kromě
otce. To by asi nedopadlo dobře ☺ (Ano, ani přes
znásobený počet strá�ných andělů, který ka�dý kněz
musí asi mít, se nevyplatí opová�livé spoléhání.. Pozn. red.☺)                                       Jakub K. 

Co se dělo:  Minis t rant ské setkání pro star š í
Na�e ministrantské setkání se konalo v Novém Stra�ecí na faře u otce Víta ve dnech 28.-30.

listopadu. Sraz ministrantů byl tradičně na farském dvoře v Berouně s plnou polní. ☺ Vyjeli jsme
kolem osmé večer. Vydal se s námi Honza Morču�, Luká� K., Jakub K. a otec Benedikt. Po dlouhé
cestě jsme konečně dorazili na tu vysněnou faru. Nečekali jsme, �e tam budeme jako první, a tak
jsme se museli chopit rozdělání několika kamen, abychom měli alespoň trochu teplo. Mezitím se
sjí�děli ministranti a kně�í z různých koutů na�í republiky. Ministrantů bylo čtrnáct a kně�í se
během na�eho pobytu vystřídalo...? Něco kolem pěti. ☺ Večeři jsme měli společnou z na�ich
přivezených zásob. Po ní a večerní modlitbě jsme se odebrali do svých pokojů. Kně�í samozřejmě
ka�dý zvlá�ť a my � společně do jednoho. No určitě si doká�ete představit to rodeo v na�em pokoji -
čtrnáct kluků ☺. Nejspí� jsme ale byli docela potichu, proto�e na nás nikdo nepři�el. 

V sobotu ráno nás otcové budili u� kolem půl sedmé, abychom včas při�li na ranní modlitby
do kostela, které se konaly v sedm hodin. Následovala předná�ka, potom m�e svatá a společná
snídaně. Mnozí z nás ji uvítali s otevřenou náručí. Po ní nás  čekala dal�í předná�ka, ticho
spojené s rozjímáním a mo�ností jít ke svaté zpovědi. Ne� jsme se nadáli, u� byl připraven oběd
na stole. Mimochodem byl �výbornej�! Mňam, mňam. Nestačili jsme ani pořádně strávit, nato� si
lehnout, a u� nás kně�í k na�emu velkému údivu �hnali� do �kolní tělocvičny. Tam jsme hráli
super fotbal, byl to fotbal jen pro nad�ence a �dr�áky�. Hráli jsme v kuse něco přes čtyři hodiny.
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Kdy� jsme pak končili a odebírali se na zpáteční
cestu na faru, nikdo z nás nemohl normálně
chodit. Byla to docela sranda. Kdy� jsme
dorazili na faru, v�ichni jsme museli hned do
sprch. Jak se říká, voda to je lék - a je opravdu.
Během deseti minut jsme byli plní síly. A �li
hrát znovu. Ne, kecám☺. To bychom u�
nedali... Nakonec jsme společně shlédli film
Indián Jones a kři�ťálová lebka. S nad�ením
jsme sledovali velké plátno a hýbající se
postavy na něm a spokojeně lízali nanuky
značky MAGNUM. ☺

Po filmu jsme měli společnou večeři, po které jsme se někteří museli ji� odebrat do svých
domovů. Domů jsme dorazili někdy kolem desáté hodiny večer. Zbytek odjí�děl a� v neděli ráno.
Jinak se tě�ím na dal�í podobnou akci.                                                                             Jakub K.
Min is trantské setkán í v Novém Strašec í  28.-29.11 .

Pro nás to začalo v pátek na spolču, odkud jsme se v osm hodin sebrali a naskládali do auta.
Já, Kuba, Honza a Vojta Morču�ovi a otec Benedikt. Cesta trvala jen krátce a za několik
okam�iků jsme byli v Novém Stra�ecí. Sotva jsme dorazili my, přijel i otec Vít. Ve�li jsme na
faru a odlo�ili si věci. Hned potom jsme se s Kubou pustili do rozdělávání ohně v kamnech.
Připravili jsme večeři a přijeli dal�í účastníci v čele s otcem Markem. Pojedli jsme a popovídali
si, pak jsme �li u� spát. Od rána jsme dr�eli přísné mlčení, tak�e se mohlo mluvit jen výjimečně.
Ráno jsme �li na m�i sv. a první rozjímání. Zkrátka do oběda jsme v mlčení třikrát nabírali síly
při rozjímání. Na obědě u� jsme si mohli v klidu popovídat a pak jsme vyrazili na fotbal. Po
fotbale nás čekala večeře a film. Pak jen rychle domů!                                                           Lukin
Co se dělo:  Rekviem za Karla IV. na Karlštejně

Je první neděle adventní, 30. listopadu. Čekám na hradním nádvoří, a� zacinkají klíče a a� se
�otevřou brány�. Přijela jsem vlakem, a to raději brzy, proto�e mě bolí pata a chodím (chvílemi
spí� �pajdám�) pěkně pomalu.  Nemrzne, ale �ádné teplo tu tedy zrovna není. Slunce se schovává
v mlze a hlavně u� sem na nádvoří teď v listopadu ani nedosáhne. Liduprázdno, �ádní turisté,
�ádné prohlídky. Hrad je na pár týdnů uzavřen a dnes se vlastně otevírá kvůli m�i svaté. Právě
přijí�dí děkan karl�tejnské kapituly (přesněji Královské kolegiátní kapituly při kostele
Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karl�tejně) P. Josef Pecinovský. Tak to u� brzy opravdu
zarachotí klíče v zámku a otevřou se brány... A tak jsem se trochu předčasně dostala dovnitř a
měla mo�nost vyslechnout zkou�ku dobřichovického souboru Ludus musicus, který se zaměřil
na středověkou a renesanční polyfonní hudbu a také pou�ívá dobové hudební nástroje. Bude
doprovázet liturgii adventními zpěvy.

Je první neděle adventní a v kapli svatého Mikulá�e na hradě Karl�tejně bude slou�ena
slavnostní m�e svatá � rekviem za císaře římského a krále českého Karla IV., který zemřel 29.
listopadu před �esti sty třiceti lety. Kaple sv. Mikulá�e (zároveň prostorný rytířský sál) se postupně
zaplnila věřícími. Přichází hlavní celebrant Mons. Franti�ek Radkovský, plzeňský biskup, přijeli
také kanovníci z řezenské kapituly a i �domácí kanovníci� karl�tejn�tí. A nakonec kromě v�ech
právě vyjmenovaných přijel je�tě jeden vzácný a trochu exotický host a� z ugandské Kampaly,
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arcibiskup Cyprian Lwanga, který na pár dní nav�tívil Českou republiku. Napadlo mě, copak si
asi právě myslí, jak na něho působí prostředí středověkého hradu...

Konečně vzplály svíce na gotickém oltáři i na
adventním věnci a liturgie začala. M�i sv. celebruje
biskup Franti�ek Radkovský, koncelebranty jsou
arcibiskup Cyprian Lwanga a ná� P. Josef
Pecinovský. Jako v�dy má m�e svatá zde,
v historických prostorách, zvlá�tní slavnostní
atmosféru a člověk si uvědomuje sepětí dne�ka
s těmi dávnými časy. Prosíme mimo jiné i za
dobrého panovníka, císaře Karla, ale zároveň se
také modlíme za český národ i za na�i vlast.
Slavnostní průběh dotváří dobová liturgická hudba.

Mons. F. Radkovský hovoří ve své
promluvě o významu adventu. V samotném
závěru k nám promlouvá (anglicky a s tlumočnicí) otec Cyprian a přibli�uje nám své současné
poslání v České republice. Je zde jako představitel charitativních organizací v Ugandě a přijel
předev�ím domluvit dal�í rozvojové  projekty, které se mají uskutečnit v jeho zemi za pomoci
pra�ské Arcidiecézní charity.  Zmiňuje se i o adopci na dálku a o tom, jak lidé z České republiky
podporují vzdělání afrických dětí. 

Napadají mě slova dálka, vzdálenost... Vzdálenost �esti století mezi námi a dobou
Karlovou... Dálka tisíců kilometrů mezi Čechami a africkou Ugandou... A zároveň mě
napadají slova mosty, blízkost... Proto�e modlitby i skutky překonávají dálky, boří hory,
zasypávají propasti a urovnávají cesty... tak je to přece v jednom adventním čtení... Třeba
k tomu leto�ní bohoslu�ba za císaře Karla blahé paměti také přispěla... třeba byla
takovým mostem a znamenala blízkost...                                                            Lidmila Fričová

Z oh l a s ů č t e n á ř ů Be r o u n s k é h o
ka t o l i c k é h o zp r a v o d a j e .

Máme velikou radost, �e články v na�em farním Zpravodaji věřící nejen čtou, ale
hovoří o nich a přiná�ejí nové zajímavé poznatky ze �ivota té doby.

Jedna ze čtenářek obětavě
přinesla ze svého osobního archivu
fotografie, z nich� jednu rádi
otiskujeme, proto�e se týká členky
III. řádu sv. Franti�ka, sestry Aloisie
Silva-Tarouca, o její� práci jsme se
nedávno zmínili. Proto�e foto je z
roku 1941, je na místě přiblí�it, jaká
to tehdy byla obtí�ná doba.

Tehdy v Evropě zuřila 2.
světová válka a přiná�ela v�em
nemilé útrapy. I na�i farnost
zasáhla nejednou, například v
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dubnu r. 1940 se provedla násilná rekvizice kostelních zvonů. Přibyly i přírodní katastrofy.
Začátkem roku 1941 zablokovala sněhová kalamita prakticky ve�kerou dopravu, pak zahrozila
Berounka, kdy� při jarním tání se hnuly ledy a voda zaplavila velkou část Závodí. Mnozí
obyvatelé byli nuceni evakuovat. V té době sociální pomoc byla dvojnásob potřebná a slu�by,
které vykonávala sestra Tarouca pomáhaly lidem, kteří byli na pokraji zhroucení.

V té době řídil duchovní �ivot v Berouně neúnavný katolický kněz P. Chalupecký. I v té
době nezapomínal na výchovu a pod jeho patronací se konaly exercicie pro mláde�, jak ukazuje
foto. Vedle pana děkana sedí sestra Aloisie a dal�í dvě řeholní sestry. Snad se poznají některé
účastnice katolických akcí. Na�e farnice pamatují, �e exercicie se konaly v budově děkanství v 1.
poschodí a sestra Aloisie Silva-Tarouca na nich byla jednou z předná�ejících. Řádové sestry
bydlely v kaplance hned vedle kostela. Děkujeme za fotografie i vzpomínky z té doby a pokud se
najdou dal�í pamětníci, rádi jejich příspěvky otiskneme.                                                         -vac-

Co se dělo:  Duchovní obnova dívek
                                                                                aneb na Tetíně s otcem Benediktem

V pátek 5. prosince jsme vyjely v osm hodin večer z berounské fary dvěma auty na tetínskou
faru, kde nás přivítali řeholní sestřičky výbornými palačinkami. Po večeři jsme hrály na kytaru,
zpívaly a povídaly. Dívčí duchovní obnovy, kterou pořádal otec Benedikt, se zúčastnila Lída B.,
Zuzka K., Dominika K., Kristýna K. a �ákyně vy��í �koly ze Sv. Jana pod Skalou. Druhý den
(v sobotu) po ranní m�i svaté jsme mlčely a zúčastnily se rozjímání v kostele, kde se také konalo
několik zajímavých předná�ek. Měly jsme příle�itost svaté zpovědi, kterou mnohé z nás vyu�ily.
Před obědem jsme se opět zúčastnily modlitby rů�ence a pak hurá na oběd. Na obědě jsme mohly
konečně rozmlouvat s ostatními, při té příle�itosti jsme se také dozvěděly, jak se tetínské sestry
staly řeholnicemi. Na závěr na�eho společného pobytu jsme shlédli film o páteru Piovi. Potom
nás otec svezl autem před berounskou faru, kde jsme se roze�ly domů.

Moc se mi duchovní obnova líbila, má du�e se opět trochu �rozrostla�. ☺            Kristýna K.

Cesty Cesty Cesty
Kamilovi je 43 let a pracuje jako

psychoterapeut s drogově závislými. Lucii
je 39 let a pracuje jako překladatelka a
tlumočnice z angličtiny. Ital�tinu, kterou
také vystudovala, úspě�ně zapomíná. Ve
volném čase, který nemáme, by se Kamil
rád věnoval své milované hudbě. Rád by
například zase zaslechl v kostele zaznít
bigbeatové tóny. Lucie by ráda ve volném
čase oprá�ila dal�í jazyky� snad v
důchodu.

Kačka studuje třetím rokem na
Gymnáziu Josefa �kvoreckého. Sedí ve
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třetí lavici u okna�☺ Jejím koníčkem jsou pozdní příchody. A tak třetím rokem jsme
v očekávání třetí třídní důtky� Snad tradici zachová a� do maturity.

Tom je v prvním ročníku Karlínského gymnázia. Ten zase chodí do �koly s půlhodinovým
předstihem� Ale vstávání v půl �esté ráno jeho velkým koníčkem není.

Anička nav�těvuje druhý ročník místní základní �koly. Ta zase občas zapomíná chodit včas domů.
S Kamilem jsme se seznámili před necelými deseti lety ve víru prachu na půdě domu

jednoho společného kamaráda, kterému jsme při�li pomoct vyklízet haraburdí a Kamil také radit,
které knihy dát do stoupy a které zachovat pro budoucí generace. Já byla v teplákách a vytahaném
svetru a Kamil ve vypůjčených montérkách, které mu nesahaly ani ke kotníkům� tak�e láska na
první pohled� Kamil byl vdovec se dvěma dětmi a krátce po na�em seznámení dětem oznámil, �e
spolu budeme ji� napořád. Tomík řekl: �Tak fajn, tati, ale pojď u� hrát ten fotbal�. A Kačenka
uronila slzičku� ☺ Máme se moc rádi a já jsem za to vděčná. Po pár měsících jsme měli svatbu
a po roce se nám narodila Anička. Tak�e máme tři skvělé děti a já jsem je�tě navíc rodila jen
jednou. Které mámě se to po�těstí?

Oba jsme z Prahy a z věřících rodin. Společně jsme se v roce 1999 nastěhovali do Rudné a
chvíli hledali farnost. Nejprve jsme zakotvili v Řepích. Po odchodu pana faráře Pecky jsme se
doslechli o jednom mladém knězi v Loděnici, který při m�i rozdává dětem ply�áky ☺. Jeli jsme se
na Michala podívat a u� v Loděnici zůstali. Měli jsme ho moc rádi a nelibě nesli jeho odchod. Pak
při�el otec Benedikt se svou nezdolnou energií. A u� zase odchází�                             L. Lukavská

Píšete nám:  
Na návštěvě Kolegiátní  kapituly sv. Jana v Regensburgu

�Nechcete jet se mnou v pondělí do
Regensburgu?� Tuto otázku jsem dostal od
pana faráře Josefa Pecinovského v pátek před
2. nedělí adventní 2008. Odpovídám, �e právě
v pondělí budu mít dovolenou, to by �lo!

Odjezd je domluvený po osmé hodině
ranní. Pan farář je spolehlivý a zodpovědný
řidič, k tomu suchá a volná dálnice, slunečné
počasí, kolem a kolem v 10.30 nás vítá
bavorské město Regensburg. Systém
jednosměrek je srozumitelný pouze místním a

podle toho vypadá i na�e orientace ve
městě, ale po nějaké chvíli na nás mává
pán v černém kabátu s tváří známou
z Karl�tejna. Pan prelát z kapituly sv.
Jana u� měl obavy.

Společenská místnost kanovnické-
ho domu na mě působí jako velmi
vkusně vybavená obytná galerie. Kromě
známých tváří nás vítá dal�í prelát. Jsme
mu představeni, podává nám ruku.

Zpravodaj  
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Nápis na kapitulním kostele sv. Jana             foto J. Be�čec

Na skleničce s Georgem Ratzingerem... foto H.



Nejdříve věnuje svoji pozornost svému kolegovi od �řemesla�. �Ty jsi ale mladý kanovník!�
Následuje vzpomínka na předchůdce v kanovnické slu�bě PP. Grimmiga a Nováka. Pan prelát chvíli
se skloněnou hlavou odpočívá a pak se obrací na mě. �Vy jste varhaník?� �Ne, ne,� odpovídám,
�jsem v berounské farnosti sbormistrem�. �A jaké skladby hrajete?� Následuje moje stručná
informace. Stě�í uplynulo pět minut rozhovoru a pan prelát rezolutně rozhoduje: �Dáme si
panáka�. Pan prelát je viditelně unavený. Jeho čeká odpočinek a nás dal�í program. Teprve později
jsem se dozvěděl, �e jsem vypil panáka s Georgem Ratzingerem, bratrem současného pape�e.

Historické centrum Regensburgu je opravdu nádherné. Z údivu nevycházím při prohlídce katedrály,
kde plánují stavbu nových varhan, i nedaleko stojícího kapitulního kostela sv. Jana. To je jako galerie,
říkám a pan prelát se souhlasně usmívá. Kostel je na fasádě vybaven pamětní deskou opatřenou mj. i
českým textem: �Léta Páně 845 přijal Ludvík 14 českých kní�at s jejich dru�inami, kteří tou�ili po
křesťanství, a nechal je pokřtít.� �e by první pokřtění Če�i? Je�tě před Cyrilem a Metodějem? Asi ano!
V kostele sv. Emmerama jsou ulo�ené ostatky sv.
Wolfganga, iniciátora zalo�ení pra�ské diecéze. Jsou zde
k vidění také základy Mutterkapelle pra�ské diecéze...

Na�i hostitelé a průvodci vědí mnohem lépe ne�
já, jak silná je na�e historická vazba na toto město!
Jak významně ovlivnili Regensbur�tí �íření
křesťanství v Čechách.

Nedaleko katedrály nás na�i hostitelé zvou do
stylové �echt� bavorské hospody. Sedíme jen několik
metrů od nádherné měděné pivní várnice a jen
posloucháme, jaké komplikace museli na�i hostitelé
překonávat při náv�těvách Karl�tejna před listopadem 89.
Napadá mě, �e i oni určitě přispěli k tomu, �e Královská
kolegiátní kapitula na Karl�tejně pře�ila tuto nepříznivou dobu. Nad�eně vyu�ívám privilegia
spolujezdce a vychutnávám místní kvasnicové pivo.

Zpáteční cesta proběhla v pracovním duchu. Je třeba pohovořit o navrhovaném projektu
nového oltáře pro kostel sv. Jakuba v Berouně, probrat organizační věci kolem chrámové hudby o
Vánocích, svolat mimořádné jednání pastorační rady v souvislosti s nečekanou personální
změnou v obsazení fary.

Usínám jen obtí�ně, dlouho se mi nechce tento den
stisknutím očí ukončit.                                    Jiří Be�čec

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Zjev e n í Pá n ì - t ø i k rá l o v é 

(6. ledna )
Podle Matou�ova evangelia se u krále Heroda v

Jeruzalémě objevili mudrcové z východu. Hvězda je
upozornila na příchod Krále, a tak se mu při�li poklonit.
Mudrci byli pohané z daleké země. Jejich známí nemohli
pochopit, �e se chtějí klanět dítěti, o něm� sly�eli jen z
proroctví. Cestování nebylo tehdy tak pohodlné jako
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Kanovnický dům                   foto J. Be�čec   

Cesta za hvězdou     redakční archív



dnes. Jak namáhavá a nebezpečná byla jejich cesta! A přece tito �lechetní mu�i �li, tak veliká
byla jejich víra.

Herodes, kdy� je vyslechl, se ptal, kde se má Vykupitel narodit. Oni mu řekli: V Betlémě,
neboť je takto psáno skrze proroka: A ty Betléme v zemi judské, nikoli nejsi nejmen�í mezi městy
judskými. Vzejde z tebe ten, který bude spravovati můj lid izraelský. Herodes je poslal narozené
dítě hledat a chtěl, aby mu na zpáteční cestě popsali ono místo. Mudrci dorazili do Betléma,
na�li tam svatou rodinu a  klaněli se narozenému. Obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Zpět se nevraceli k Herodovi a jeli jinou cestou do své vlasti. Herodes pak ze strachu o trůn
nechal vyvra�dit v�echny betlémské chlapce mlad�í dvou let.

Tito mudrcové - zřejmě chaldej�tí hvězdopravci - byli později označeni jako králové a
dostali i jména Ka�par, Melichar a Baltazar. Dary odevzdané Je�í�kovi znamenají: zlato - znak
královské důstojnosti, kadidlo - u�ívané při obětech a modlitbách, myrha - vonná pryskyřice jako
znak Je�í�ova člověčenství.                                                                                                      -vac-

Výpomoc Pražanům
Úspě�ná výprava berounského spolča se konala 19. a

20. prosince 2008. Byla spojena hlavně s pomocí na
stavbě �lesa� v

chrámu Matky Bo�í před Týnem. V pátek večer jsme se začali
postupně sjí�dět po skupinkách, jak kdo mohl. Se�lo se nás
kolem dvaceti lidí z Berouna a okolí plus samozřejmě pár
Pra�áků. Akce se konala pod vedením otce Benedikta a pana
probo�ta. Ráno jsme začali ranními modlitbami a pokračovali
m�í svatou s rorátními zpěvy. Po m�i byla snídaně a po ní jsme
se vydali stavět ten vytou�ený les. Měli jsme za úkol postavit
asi dvacet čtyř a� �estimetrových smrčků a rozestavět je na
určitá místa. Zatímco my kluci jsme stavěli, holky uklízely po
snídani a sna�ily se uvařit oběd. V takovém počtu lidí �la práce
jako báseň, a proto jsme stihli v�echno udělat do půl jedné
odpoledne. Potom jsme měli společný oběd v sále hodně

velkém. V takovém počtu jsme tam ale byli stejně
jak sardinky☺. Po obědě jsme je�tě uklidili faru,  
umyli nádobí, vytřeli atd. Kdy� bylo konečně
v�echno hotové, mohli jsme jet na prohlídku
benediktinského klá�tera v Břevnově, kterou nám
otec Benedikt zařídil. Prohlídka zahrnovala
expozici vykopávek ve sklepeních klá�tera, dále
prohlídku baziliky sv. Markéty a samotného
komplexu klá�tera. Po stěnách bylo vyvě�eno hodně
zajímavých a starých obrazů, kde byly vykresleny
osobnosti spojené s benediktinským řádem a
břevnovským klá�terem. Po prohlídce jsme se začali
postupně rozcházet domů. Někdo jel autem, někdo

vlakem. Myslím, �e se povedlo udělat dobrý kus práce a zároveň pro�ít pěkný den s přáteli.    Honza K.
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Beroun Praze na pomoc  foto J. Kodras

 Nový sport?                            foto J. Kodras   



“DOSPÉLý,  pŕeskoć!”

-red-
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Fejetonově:  Zá h a d n á na d í l k a
To jsem se takhle vracela 5. prosince večer z kostela a říkala jsem si, �e letos nějak málo chodil

městem svatý Mikulá�. Vůbec jsem ho nepotkala. No, mo�ná chodil u� dřív, hned kdy� se setmělo, ale
u nás na Vr�ku jsem nesly�ela �ádné cinkání zvonků. Do�la jsem do na�í ulice, k na�emu domu,
odmykám vrátka, chci je za sebou zavřít, sáhnu po klice � a na ní visí sáček. Copak mi tu kdo nechal?
Potmě rozpoznávám jenom jakýsi ozdobný papír. Kdy� doma rozsvítím, nechce se mi tomu věřit.
V sáčku je balíček, na něm nálepka a na ní je napsáno �Lidu�ce od svatého Mikulá�e�.

První my�lenka: Kdopak si dělá legraci? Pěkná recese! To bude lisované uhlí... Nebylo. Je
to čokoláda zn. Orion. Druhá my�lenka: To se asi někdo spletl a patří to nějaké holčičce z okolí!
Nojo, ale tady bydlí Petru�ka, Danielka, Martička, Evička a Hanička, Karolínka, Kačenka � ale
�ádná Lidu�ka! (Takové exotické jméno...) Třetí my�lenka: Na mikulá�skou nadílku jsem teda u�
trochu stará! Dal�í my�lenka: �Lidu�ka� u� mi skoro nikdo neříká a těch pár lidí, kteří přece jen
ano, se mohu snadno zeptat... Ale ti by zase nenapsali svatý Mikulá�... A v na�í ulici nesvítí lucerna
a je tu taková tma, �e by to nikdo ani nena�el... Napadla mě teta, ale kam by sem potmě chodila...
To je nesmysl! Dal�í my�lenka: Tak u� to rozbal! (Otrávit mě taky asi nikdo nechce � je to
v originálním neporu�eném obalu�) Byla to krásně tmavá hořká čokoláda, s mandlemi � jedna
báseň. Moc dobrá! Druhý den se vyptávám. Jedna známá � nic. Druhá známá � taky nic. Teta se
srdečně zasmála a pravila, �e mám asi tajného ctitele. � Jo, a ten má �enské písmo. To určitě! Hanka
byla současně se mnou v kostele, to by nestihla ani na svém pověstném bicyklu. Pro jistotu jsem se
zeptala sousedky, jestli o tom něco neví. �Tak v tom jsem nevinně! My jsme to určitě nebyli!� A
pak mi povídá: �To neře�! Prostě to byl sv. Mikulá�!� 

Musím se přiznat, �e kdyby na té nálepce bylo písmo mé maminky nebo některé babičky (u�
dávno nejsou mezi námi), ani by mě to snad neudivilo. No nic � nemusím taky v�echno vědět!

 A tak ti děkuji, svatý Mikulá�i! (I kdy� � nebyl to přece jen nějaký omyl?)            -lf-

V ýp r a v a na Dě d
O víkendu 13. a 14. prosince jsme

měli jít s vlčaty na víkend přespat na
chaloupku, ale nakonec jsme ne�li,
proto�e Pája nemohl a neměli jsme od
chaloupky klíče. Nemohli jsme přespat

ani v klubovně, tam u� přespávaly holky. Napadlo taky
hodně sněhu a tak jsme �li jen na jednodenní výlet na Děd s
Kubou Kodrasem a Honzou Kébou. Děd je rozhledna na
kopci nad Berounem. Ráno nás dovezl táta autem na faru ke
�kolce, tady jsme měli sraz v 8 hodin. Ná� Matěj nemohl jít s
námi, proto�e trochu ka�lal, a tak nás aspoň doprovodil
autem na sraz a na rozloučenou nám zapálil dvě dýmovnice,
modrou a fialovou. Na výlet �el Tomá�ek, Milda, malý Kry�tof, Joná�, Lojzík a já (Mí�a). Na Dědu
jsme se fotili a koukali se do okolí - je tam hodně dobrej rozhled. Hráli jsme hodně her - koulovanou.
při který jsme se úplně zmáčeli a pak dostali od Kuby horký čaj. 

Kdy� jsme se�li z rozhledny na Dědu, byla tam taková cestička mezi křovím a tu jsme pro�li
úplně dolů a chvíli �li po cestě zpátky do Berouna a začali se koulovat. Pak jsme do�li na kři�ovatku
ve tvaru tvrdého Y, na které jsme předtím �li doleva, ale nyní jsme při�li zkratkou, která vedla zprava.

Zpravodaj  
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Cestou zpátky jsme se pěkně zahřáli, a já (Lojza) s Tomá�em jsme v úvozu běhali jako snowboardy z
jednoho okraje na druhý. Kdy� jsme byli u� na konci cesty skoro u Berouna, narazili jsme na takovou

malou louku, kde bylo hodně sněhu, tak jsme se tam asi půl hodiny koulovali.
Potom Milda dělal hodně velký koule a podával je Kubovi, a Kuba je hodil
někomu do náruče jako míč. Potom mně (Lojzu) s Tomá�em napadlo, abychom z
velké Mildovy koule udělali je�tě vět�í. A vzápětí při�el nápad udělat velikého
sněhuláka. Joná�, já (Lojza) a Kry�tof jsme si z velkých koulí udělali sedačky.
Potom jsme si v�ichni stoupli kolem sněhuláka - někdo ho musel taky trochu
podepřít - a Kuba nás vyfotil do kroniky.

Kdy� jsme do�li do Berouna, narazili jsme na místo, kde jsme začali na�i
cestu - u hřbitova - tak�e jsme to vlastně celé obe�li.

Kdy� jsme při�li do klubovny, hráli jsme zase hry - Medvěda - to je stejná
hra jako na babu, pak Čáp ztratil čepičku a stolní hry a potom u� jsme čekali
na rodiče. Přijel pro nás zase táta s Matějem a je�tě jsme dovezli Mildu domů
do Hýskova. 

vlčata Mí�a (s dopomocí) a Lojza

POSLEDNÍ  SLOVO : DÍKY , OTÈE BENEDIKT E !
Za�ili jsme to u� mockrát: P. Michael, P. Libor, P. Petr, P. Kry�tof... a P. Michal, kterého předloni

v červnu nahradil otec Benedikt Hudema. Na nového kněze jsme byli samozřejmě zvědaví, i kdy� úplně
nový nebyl, proto�e rok působil ve vedlej�í farnosti je�tě jako jáhen. Ale v tu chvíli jsme byli hlavně
smutní, �e po pěti letech odchází P. Němeček. A u� je to tady zase a neuběhlo ani pět let...

Rok a půl. Co se dá za takovou chvilku stihnout? A víte �e dost! Třeba získat si nás, přirůst k
srdci. I kdy� (ruku na �to� srdce) zpočátku jsme si ne v�ichni byli jisti! (Odpusťte mi, otče, i já se
k tomu musím přiznat, snad omluvena dne�ní opravdovou náklonností.) No v�dyť on �ten�
P. Benedikt chodí pořád v klerice. I �mezi lidmi� na náměstí nás zdraví (ó, hrůzo!) �Chvála
Kristu�! A navíc vystěhoval z jedné venkovské sakristie skříňku, která tam byla v�dy ☺. Dokonce,
kdy� jsme se na kůru s varhanicí nechaly unést a �eptaly na konci m�e poněkud déle, ne� bylo
třeba, neváhal přeru�it ohlá�ky a zeptat se, zda nechceme něco doplnit☺. Málem jsme tenkrát v
tom kůru zůstaly hanbou vrostlé a� do jara. A dnes? Sakristie je prostorněj�í a s novou skříňkou
hezčí, �Chvála Kristu� se zdravíme radostně od farníků po faráře, (při bohoslu�bě �u�� fakt
nedrbu!), děti, kdy� si mají vybrat při shodě akcí, zvolí raději setkání ministrantů s otcem
Benediktem, kde se �jen� chodí na m�i, kde je �jen� učení a �jen� se hraje fotbal, před výpravou
turistickou či skautskou! O mláde�i ani nemluvě. Teď je na na�í zodpovědnosti, abychom zrnka,
která jste zasadil a nechal vyrůst, nenechali zplanět. Na ka�dém z nás! Něco jste nás, otče,
naučil! Obyčejné věci jsou neobyčejné, kdy� se dělají s nasazením a láskou! Vím, co řeknete: To
ne já, to Hospodin! A děkujeme vám za tohle svědectví. Děkujeme vám za ka�dé slůvko, které jste
dokázal prohodit s ka�dým z nás při nejkrat�ím setkání, třeba i jen v letu z fary do kapličky. Díky
třeba za dva plesy, kdy jste nás doprovázel a podporoval svou přítomností (a s ka�dým chvilku
poseděl), přesto�e jako kněz ze zásady netančíte a ráno brzy vstáváte. Díky za spoustu dal�ích
věcí... Díky za to, s jakou vervou jste se nám v�em věnoval! Přejeme a upřímně vypro�ujeme je�tě
více síly a energie (u� tak neutuchající) do nového působi�tě (chce se mi napsat �do nového
nasazení�). Děkujeme Bohu, �e jsme se s vámi směli setkat. Chvála Kristu!                Ivana Va�ků
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NABÍDKA : 

$ Nabízíme audio a videozáznamy z těchto farních akcí: 
CD a DVD První svaté příjímání roku 2006 a 2004; koncerty: CD - Hudba pro �estě a varhany -
Vladimír Roubal, CD - Gregoriánský chorál - Svatojakubská schola kantorum - Staročeské
roráty. Dále dvojalbum DVD z �ehnání varhan u sv. Jakuba 2004 a CD - Vánoční m�e 2006 -
Luká� Petřvalský, Missa Brevis Jiřího Pavlici - 2007. V�e po 100 Kč,- objednávky se jménem a
kontaktem mo�no vhodit do schránky Dotazy a články pro zpravodaj v kostele v Berouně,
popřípadě elektronickou po�tou na dprusa@c-box.cz. Výtě�ek bude vyu�it ve prospěch farnosti.
Připravuje se i program adventu 2008.                                                                           D. Prů�a

M ODLITBA MÌSÍCE:  Ji� tradičně se v měsíci lednu setkáváme k modlitbám s
bratřími a sestrami, ji� pro�ívají své křesťanství a svou víru v Pána Je�í�e v jiných církevních
společenstvích. Je velmi povzbudivé, �e vztahy s křesťany jiných Církví jsou v Berouně dobré,
nebo velmi dobré. Modlitební setkání, ke kterým jsme v�ichni zváni, dávají příle�itost nacházet
�ivého a přítomného Krista i �za hranicemi� konkrétního farního společenství či sboru a dávají
mo�nost se vzájemně obohatit alespoň něčím, co jednotlivé tradice církví nabízejí...                -jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB NA LEDEN :
"""   Za dar jednoty mezi křesťany, za dar jednoty                              
                                      v na�í farnosti a v na�ich rodinách ...   """

FARNÍ KRONIKA

NAROZENÍ:  Tentokrát gratulujeme na�im milým �skladatelům!� zpravodaje, man�elům
Jedličkovým, kteří se 3. prosince stali prarodiči malé Al�běty Haklové z Berouna.
Předev�ím radost a sílu samozřejmě také vypro�ujeme rodičům a celé rodině! 

KŘTINY: V prosinci v na�í farnosti (v kostele sv. Václava v Loděnici) přijala svátost křtu
Barbara Jana Pilousová z Malých Přílep.

POHŘBY: V prosinci jsme svěřili do rukou Bo�ího milosrdenství paní Veroniku Červákovou,
paní Marii Wonkovou a pana Kiripolského z Berouna.

Zpravodaj  
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