
Ta t r a n k a , r o h l í k a
zák u s e k

Tatranka je ideální potrava moderního člověka. Křupavé
pečivo, čokoláda a velký přísun cukru navodí okam�itý
příjemný zá�itek. Navíc posléze přivodí jakousi
mikro-kocovinu a připraví půdu pro pří�tí hledání v regálech.
Vět�í a vět�í nákupní ko�íky nahradí máminu starou ta�ku, ze
které koukaly konce pórku tahaného z obchodu
Ovoce-zelenina.

Kdo to chce zkoumat podrobněji, mů�e číst o střevech
zalepených jemnou bílou moukou a organismu poničeném
řepným cukrem. Kdo nechce číst, mů�e zvědavým okem
zkoumat vztah mezi obsahem nákupního ko�íku a vzezřením
toho, kdo jej tlačí.
Snad prodavačky
by nám mohly
vyprávět?

Vidíte plné
regály a mů�ete
zaplakat: nemohu
koupit skoro nic.
Lep�í je ale
zaradovat se: nepotřebuji z toho skoro nic.

Od okam�iku, kdy to zjistíte, nastává boj, který je dost
duchovní � stojíte na rozcestí. Buď plnit ko�íky jako v�ichni.
Nebo vybrat těch pár věcí, které potřebujeme. Třeba? Třeba
�itná mouka, brokolice, salát, rý�e, brambory, maso, ryba,
občas sýr nebo jogurt, olivový olej. Jedna cesta vede k �ivotu
napucánka a mdloby. Druhá cesta rozjasní mysl, dá energii,
radost, svobodu.

A je�tě jedno postní zamy�lení. Promiňte. Jsou opravdu
nutné v�echny ty hnilobné procesy v ústech, záněty dutin a
nosohltanů, záněty mandlí a plic? Jsou nutné nepořádky
v �aludku a ve střevech?  Není i taková starost součástí  lásky
k bli�nímu (na kterého nedopatřením dechneme)?

P. Cyril Kubánek
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 Zpr á v y z far n o s t i
1. pátek v měsíci - 6. března. M�e sv. v kapli Pový�ení sv. kří�e začíná v 18.00 hodin. Po
m�i sv. bude adorace před Nejsvětěj�í svátostí oltářní a zásvětná modlitba k Pánu Je�í�i.
Přede m�í sv. bude od 17.00 hodin příle�itost ke svátosti smíření.
2. neděle postní � přijetí katechumenů mezi čekatele křtu. V neděli 8. března při
liturgii 2. postní neděle v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba budou mezi čekatele křtu přijati
na�i katechumeni, kteří tak vstoupí do bezprostřední přípravy na velikonoční přijetí
iniciačních svátostí (křest, biřmování a eucharistie). Prosíme o modlitby za ně!
3. postní neděle � předání pokladů Církve a skrutinia: Při liturgii 3. neděle postní
svěříme té� na�im katechumenům poklady Církve (vyznání víry a modlitbu Páně), při
liturgiích dal�ích postních nedělí budeme společně prosit o jejich vnitřní proměnu
(skrutinia). Prosíme o modlitby za na�e katechumeny!
M�e sv. �pro děti� - v úterý 10. března! Zveme rodiče s dětmi k účasti na �kytarové�
bohoslu�bě �pro děti�, která se nyní kvůli změnám časů bohoslu�eb bude pravidelně konat
ka�dé druhé úterý v měsíci, tentokrát tedy v úterý 10. března v 18.00 hodin v kapli
Pový�ení sv. kří�e v areálu fary v Berouně.
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Slavnost sv. Josefa budeme slavit ve
čtvrtek 19. března. M�e sv. v kostele sv. Jakuba začíná v 18.00 hodin.
Slavnost Zvěstování Páně - 25. března: Poutní m�e sv. bude v kostele Zvěstování Páně slou�ena
ve středu 25. března od 8.00 hodin. Tento den je té� dnem modliteb za úctu k počatému �ivotu!
Modlitba kří�ové cesty: Po celou dobu postní bude pravidelně - vyjma Popeleční středy -
ve středu (od 7.30 hodin) a v pátek (od 17.30 hodin) v kapli Pový�ení sv. kří�e modlitba
kří�ové cesty. M�e sv. pak bude volně navazovat (od 8.00 a od 18.00 hodin).
V Loděnici bude modlitba kří�ové cesty ka�dou postní neděli v 9.30 hod. přede m�í svatou
(v 10.00 hod.).
Duchovní obnova na Tetíně. V sobotu 14. března se na Tetíně od 13.30 hodin uskuteční
postní duchovní obnova, konec je plánovaný na 18.00 hod. Doprava účastníků z Berouna
bude zaji�těna auty.  Odjezd z farního dvora je v 13.00 hodin.
Upozornění na změnu času: Ze soboty 28.3. na neděli 29.3. se mění čas na �letní�.
Nezapomeňte si v noci na neděli posunout hodinky o hodinu napřed!
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, vyu�ít jej mohou předev�ím lektoři k
přípravě na čtení v rámci liturgie.
Farní knihovna bude otevřena v neděli 8. a 22. března, v�dy od 10.00 do 10.45 hodin v
přízemí fary v Berouně.
Pochod pro �ivot 2009. Pozvánka na protipotratový pochod pro �ivot 2009, který se koná v Praze,
28. 3. 2009. M�e sv. od 13.00 hod. v kostele sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1. Pochod pro �ivot od 14.00
hod. Účastníci pochodu mohou vyu�ít společného převozu osobními automobily z Berouna do
Prahy a zpět. Sraz na farním dvoře v sobotu 28. 3. ve 11.45 hod. Zájemcí o společnou přepravu ať se
hlásí Cyrilu Kubánkovi tel.: 605 981 000 nebo Ivanu Lebarovias tel.: 723 712 661.
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Modlitba rů�ence na Tetíně se koná pravidelně ka�dé 3. úterý v měsíci ve 20.00 hodin
na faře. Tentokrát se výjimečně sejdeme a� čtvrté úterý 24. března, tě�íme se na v�echny
nové příchozí.                                                                                                Farníci z Tetína
Setkání ministrantů. 14. března v sobotu se uskuteční opět pravidelné setkání
ministrantů (cca 9-15 let), tentokrát v Kolíně. Začátek v 9.30 v chrámu sv. Bartoloměje,
předpokládané ukončení v 16.00. S sebou ministrantské a sportovní oblečení (obuv do
tělocvičny!), 100,-Kč. Bli��í informace o cestě sdělí Alois Va�ků tel.: 602 129 195.
Setkání star�ích ministrantů. 20. - 21. března se uskuteční setkání star�ích ministrantů
v Rakovníku. 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.
Setkávání maminek: Milé maminky, milé děti! Přijďte mezi nás - scházíme se pravidelně
jako celý loňský rok - ka�dou středu od 9.00 hodin na farní půdičce - a rádi vás mezi
sebou uvidíme☺. Rozhodnete-li se přijít, neváhejte kontaktovat Báru Bene�ovou na  tel.
776 829 859 a pro informaci zkuste případně juknout na
http://www.omadeg.cz/farnostberoun/pastorace/maminky.htm                                      LK
Farní kalendář - rádi bychom vám nabídli novou �rubriku� farních stránek - kalendář, kam
osoby pověřené umisťují (či budou umísťovat, jak doufáme☺) plánované akce man�elského,
maminkovského společenství či spolča mladých, chrámového sboru, skautů, KM�, K-klubu ap,
pota�mo celé farnosti vůbec. Vedle přehledného uspořádání informací je prvotním důvodem
vzniku snaha společně skoordinovat program ve farnosti tak, aby se �ádná zajímavá nabídka
nepotkala ve stejném čase s nabídkou je�tě zajímavěj�í. Je důle�ité pokud mo�no zanést do
kalendáře program nejméně na měsíc dva dopředu (nebo dokonce na celý rok dopředu u aktivit
s pravidelným tradičním datem konání). Přístup k editaci mají kně�í, v�ichni členové
pastorační rady a vedoucí jednotlivých skupin v rámci farních ativit. Koordinátorem je Alois
Va�ků. Pokud by chtěl kdokoli jiný vlo�it zajímavou poznámku o akci týkající se nějak na�í
farnosti, obraťte se na něj  (mobilní telefonní číslo 602 129 195, e-mail: vasku@omadeg.cz).
Kalendář naleznete na www.beroun.farnosti.cz, odkaz je na úvodní stránce.                       -red-

 Z v i kar i á t u
Vikariátní konference.  V úterý 17. března se v �ebráku uskuteční pravidelné setkání
kně�í na�eho vikariátu. M�e sv. začíná v kostele sv. Vavřince v 9.00 hodin.
Slavnostní bohoslu�ba na hradě Karl�tejně. V neděli 29. března od 14.00 hodin
bude na Karl�tejně v kostele Nanebevzetí Panny Marie u příle�itosti 652. výročí
zalo�ení místní kapituly (27. března 1357) slou�ena slavnostní m�e sv., ke které jste
v�ichni srdečně zváni. Slavnostní liturgii bude svým zpěvem doprovázet berounská
�Svatojakubská schola�.

 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.
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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. Stále máme dost - náplasti s pol�tářkem, obinadla,
kompresní čtverce, vatu atd. Materiál má v�ak pro�lou lhůtu spotřeby. Máte-li zájem,
kontaktujte mě na tel. č. 728 236 981. Stačí sms.                                                    Hanka B.

  KM �
Zápis do Katolické mateřské �koly na �kolní rok 2009-2010 se uskuteční v úterý
17. března 2009 od 14,00 do 17,00 hodin v budově �koly na Seydlově náměstí 24
v Berouně. S sebou je třeba přinést rodný list dítěte. Více k zápisu � viz článek na str.17
Ble�í trh: Ve středu 1. dubna 2008 od 8,00 do 16,00 hodin pořádá Křesťanský klub ve
spolupráci s KM� a maminkami z farnosti v prostorách bývalé kaplanky na berounské
faře BLE�Í TRH, jeho� ve�kerý výtě�ek bude věnován ve prospěch Katolické mateřské
�koly. Na tento ble�í trh sbíráme dětské oblečení a obuv, sportovní potřeby, hračky,
kní�ky a oblečení pro nastávající maminky. Prosíme vás v�echny, kdo byste mohli
přispět třeba jen několika věcmi, abyste své dary předali ve �kolce kdykoli v pracovních
dnech od 7,00 do 16,00 hodin, nejpozději v�ak do pátku 27. března 2008. Děkujeme vám
předem za v�echny va�e příspěvky a srdečně vás zveme k levnému nákupu!

Letem světem -TUNISKEM s dětmi. Ve středu 18. března 2009 od 17,45 hodin.
Zveme vás na dal�í z cyklu cestopisných promítání. Tentokrát nás bude slovem a
fotografiemi provázet rodina Tejklových.

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.
Arcidiecézní setkání mláde�e. Sobota 28. března 2009, se uskuteční Arcidiecézní setkání
mláde�e v Salesiánském středisku v Praze - Kobylisích (stanice metra C - Kobylisy).
Začínáme opět v 9 hod. a mů�ete se tě�it na zajímavé předná�ky, sport, tvořivé dílny i
duchovní program a m�i sv.
JUMP 2009    JUMP 09 ML (15 - 18 let): 26. 7. - 1. 8. 2009 
                        JUMP 09 XL (18 - 23 let): 3. 8. - 9. 8. 2009
Přihla�ování proběhne zde od středy 11. 3. 2009 od 20.00 do čtvrtka 12. 3. 2009 do 20.00.
Z přihlá�ek se bude losovat.
Co je to JUMP. JUMP je tábor pro věřící lidi ve věku od 15 do 22 let. JUMP je ale jiný
ne� ostatní tábory. Cílem není jen se vyřádit a být chvíli bez rodičů, ale základním cílem je
potkat se s Bohem, se sebou samotným, s ostatními účastníky a s církví tro�ku jinak. Co
teda člověka čeká? Společná modlitba (chvály), předná�ky na aktuální témata (o hledání
Boha, o �ivotě, o vztazích...), program v klanu (malé skupině), přiučení se něčemu novému
či rozvinutí svých schopností v kůlnách (rukodělných, výtvarných, dramatických,
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naučných...). Na JUMPu jsou vám k dispozici kně�í - "reverendi", ať u� k osobnímu
rozhovoru či svátosti smíření. Na JUMP musí ka�dý chtít sám a rozhodnout se pro něj sám,
proto�e jinak nemá smysl. JUMP má svoje zákony a ty se dodr�ují.

 Diář Man � e l s k é h o spo l e č e n s t v í
Zveme v�echny, kdo si vzájemně udělili svátost man�elství, ať u� vloni či před zlatými
padesáti, na setkání man�elského společenství. Konat se bude první čtvrtek v měsíci,  
5. března od 20 hodin na půdě farní klubovny v Berouně. Bibli a občerstvení, v lep�ím
případě, pokud máte hlídání, i man�ela/ku s sebou.
Sobota pro man�elky se koná dne 28. 3 2008 od 9 do 17 hodin v Pastoračním středisku
při Arcibiskupství pra�ském, Kolejní 4, Praha 6, na téma: �Kotva naděje� Setkáním bude
účastnice provázet: Dr. Kateřina Lachmanová. Srdečně zveme �eny �ijící v man�elství!
Obsahem jsou předná�ky, sdílení ve skupinkách i osobní zti�ení. Odpoledne bude
příle�itost ke svátosti smíření a na závěr m�e svatá. Občerstvení v poledne bude zaji�těno.
Doporučený příspěvek na sál a na občerstvení 60Kč bude vybírán na místě. Na setkání je
nutné se předem včas přihlásit na telefonu 220 181 777 nebo mailu cpr@apha.cz.
Pořádá Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pra�ském, Thákurova 3, Praha 6,
http://cpr.apha.cz, http://manzelstvi.cz, ve spolupráci se sdru�eními YMCA ��ivá rodina,
http//zr.ymca.cz a Rodinné centrum Praha, http://RodinneCentrum.cz.
Přirozené plánování rodičovství.  Kurz symptotermální metody pro man�elské páry a
snoubence. Místo konání: Fara Praha - Stra�nice, 4 setkání v termínech 26.3., 23.4. a 28.5.
2009, v�dy od 19.00 do 21.30. Obsah kurzu: Naučit se rozumět vlastní plodnosti a umět ji
pou�ívat jako dobrý dar ve spolupráci se Stvořitelem? Vyu�ití metody jak pro předcházení,
tak pro docílení těhotenství? Pohled katolické církve na man�elství, sexualitu a odpovědné
rodičovství? Prostor pro diskuzi. Bli��í informace a přihlá�ky: man�elé Novákovi, tel: 775
358 911, e-mail: novakovi@lpp.cz. Kurzovné dobrovolné.
Exercicie pro rozvedené (i znovu sezdané) 7. května 18.00 - 10. května 2009 13.00.
pořádá Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie (Svatá Hora u
Příbrami), povede Mons. Ale� Opatrný, ThD. Místo: Svatá Hora - Exerciční dům. Začíná
se večeří první den a končí poslední den obědem. Cena: 1200 Kč

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
Pračka pro Azylový dům. Azylový dům sv. Jakuba v Berouně potřebuje naléhavě pro své
klienty pračku!!! Obracíme se tedy na v�echny, kterým není čistota lidí bez domova
v Berouně lhostejná☺), s prosbou o pomoc�
Pračka, kterou máme v Azylovém domě v současné době k dispozici, u� mno�ství a
nebývalému zájmu na�ich klientů o praní naprosto nedostačuje�Uva�ujete-li tedy o tom,
zbavit se třeba v dohledné době své star�í, ale je�tě funkční pračky, jste u nás v Azylovém
domě sv. Jakuba na Zavadilce vítanými hosty� Pračku si po domluvě odvezeme. Adresa:
Azylový dům sv.Jakuba v Berouně, Roháče z Dubé 131, Beroun, kontakt: 311 621 783,
mobil: 724 216 051. Děkujeme vám.                                      Jindřich �tusák � vedoucí AD
Kurzy anglického jazyka: Farní Charita Beroun zahajuje v březnu 2009 dal�í kurz anglického
jazyka určený pro začátečníky včetně seniorů. Výuka bude probíhat v budově Komunitního centra,
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Bezručova 928, 266 01 Beroun � Město, přízemí vlevo v Počítačové a vzdělávací místnosti FCH
Beroun, pod vedením lektorky ing. Marie Borské. Termín: čtvrtek 17,00  - 18,00 hod. Cena 200
Kč/měsíc (senioři 150 Kč/měsíc). Informace na tel. 311 624 140; mob: 724 700 351, ing. Borská.
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, je postup 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.

 Zprá 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�tívit a� do 22. března 2009.
Modlitba se zpěvy Taize se koná ve středu 4. března 2009 od 20.00 hodin v kostele sv.
Petra a Pavla v Praze - Bohnicích. Spojení ze stanice metra C Kobylisy nebo Nádra�í
Hole�ovice autobusem č. 102 do zastávky Staré Bohnice. 
Ekumenická bohoslu�ba za politické vězně Ekumenická bohoslu�ba za popravené,
umučené a politické vězně se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v neděli
1. 3. ve 14.00 hodin. Přítomni budou mimo jiné kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pra�ský,
a předseda Ekumenické rady církví ThDr. Pavel Černý. III. ročník mezinárodního festivalu
proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel konané ve dnech 23. 2. - 1. 3.
2009 pořádá občanské sdru�ení Umění bez bariér, hl. m. Praha, Konfederace politických
vězňů ČR a Ústav pro studium totalitních re�imů.
Svatováclavský kult v hudbě včera, dnes a zítra V úterý 3. března 2009 v 16.30 přednese
v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav � ochránce České země svou předná�ku
�Svatováclavský kult v hudbě včera, dnes a zítra� Viktor Velek, Universität Wien /
Masarykova univerzita v Brně. Předná�ka se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí
Ane�ského klá�tera. Aktuální informace o doprovodných akcích nejdete na webových
stránkách Národní galerie a Arcibiskupství pra�ského: www.ngprague.cz, www.apha.cz
Sv. Václav v pozdně gotickém deskovém malířství Ve čtvrtek 5. března 2009 v 16.30
přednese v rámci doprovodných akcí k výstavě Svatý Václav � ochránce České země svou
předná�ku �Sv. Václav v pozdně gotickém deskovém malířství� �těpánka Chlumská,
Národní galerie. Předná�ka se koná ve Slavnostním sále (refektář) v přízemí Ane�ského
klá�tera. Aktuální informace o doprovodných akcích nejdete na webových stránkách
Národní galerie a Arcibiskupství pra�ského: www.ngprague.cz, www.apha.cz
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Adorace za povolání v kostele sv. Ludmily. V kostele sv. Ludmily v Praze na
Vinohradech se v pátek 6. března 2009 koná adorace za nová povolání ke kně�skému i k
zasvěcenému �ivotu, za rodiny a za věrnost v�ech, která je zakončena slavnostní m�í sv., jí�
bude předsedat generální vikář Michael Slavík. Společnou adoraci povedou seminaristé.
Adorační den se koná v�dy první pátek v měsíci. Je zahájen m�í svatou v 7.30 hodin, po ní
následuje celodenní eucharistický výstav s mo�ností individuální adorace. Společnou
adoraci od 15.30 hodin vedou bratři a sestry z různých společenství zasvěceného �ivota.
Adorace je zakončena společným slavením eucharistie v 16.30 hodin.
Postní víkendové setkání v kně�ském semináři. Bohoslovci českých diecézí zvou mladé
mu�e ve věku od patnácti let na Postní víkendové setkání, které se uskuteční ve dnech 13. �
15. 3. 2009 v Arcibiskupském semináři v Praze. Setkání je určeno v�em, kteří hledají svou
�ivotní cestu a chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem. Mladým mu�ům nabízíme prostor pro
modlitbu, zti�ení, mo�nost hovořit o tom, co pro�ívají, workshopy a setkání se zajímavými
lidmi.Účast je třeba nahlásit do 6. 3. 2009 na internetových stránkách Arcibiskupského
semináře, e-mailem: seminariste@arcs.cuni.cz, telefonicky na č. 220 181 404 nebo písemně
na adrese: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, 160 00 Praha 6.
Postní duchovní obnova pro �eny: Unie katolických �en zve v�echny zájemce na postní
duchovní obnovu pro �eny, v sobotu 14. března 2009 od 9:00 do 16:00, která se uskuteční
ve Farním klubu Panny Marie Sně�né,
Jungmannovo náměstí 18, Praha 1 (vchod z
Franti�kánské zahrady). Duchovním průvodcem
bude P. Josef Čunek, SJ. Program bude zakončen
odpoledne m�í svatou. Oběd je mo�né přihlásit
na tel.: 220 181 329 (v době nepřítomnosti
pou�ijte záznamník) nebo emailem:
ukz@volny.cz nejpozději do 11. 3.
Mladí pro církev - církev pro mladé Iniciativa Sekce
pro mláde� České biskupské konference nazvaná Mladí
pro církev � církev pro mladé s podtitulem Týden
modliteb za mláde�, kterou přijali če�tí a morav�tí
biskupové, bude v pra�ské arcidiecézi realizována v
týdnu od 22. 3. do 28. 3. 2009. Tato iniciativa má vést
v�echny věřící k tomu, aby osobně vnímali mladé lidi
jako ty, které předkládají Bohu v modlitbě, a aby si
mladí lidé uvědomili svou spoluzodpovědnost za církev.
Modlitba je důle�itá, aby akce pro mláde� nebyly
pouhým vněj�ím aktivismem, ale aktivitou, na ní� se
oslaví Bo�í jméno. Ka�dé dílo je potřeba připravit i v
modlitbě. Společná modlitba vytváří �ivou církev.
Materiál, který při této přile�itosti biskupové schválili, obsahuje sedm témat k pro�ití týdne modliteb
za mláde�, která jsou vzta�ena k �ivotu apo�tola Pavla s ohledem na mladé lidi současnosti.
Maltéz�tí rytíři zvou na pouť do Lurd České velkopřevorství spolu s Maltézskou pomocí o.p.s.
chystá poutní výpravu ve dnech 30. 4. a� 4. 5. 2009. Organizátoři zvou nemocné i zdravé poutníky k
účasti stejně jako v loňském roce, kdy byla pouť spojena s oslavou 150. výročí prvního zjevení Panny
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Marie dívce Bernadettě. Zváni jsou předev�ím nemocní, které bude provázet tým zdravotníků a
dobrovolníků, i zdraví, kteří mohou podle svých mo�ností také vypomoci s doprovázením nemocných.
Ve skupině (180 míst) bude 65 členů Maltézského řádu a Maltézské pomoci, kteří tvoří o�etřovatelský
a pracovní tým, dále skupina 30 tě�ce nemocných poutníků, zejména vozíčkářů. Zbylou část výpravy
tvoří poutníci méně nemocní nebo zcela zdraví. Doprava z Prahy do Lurd a zpět bude zaji�těna letecky
z Prahy, předpokládaná cena je 16 000 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, stravování formou
plné penze po celou dobu cesty a pobytu. Ubytování bude zaji�těno pro tě�ce nemocné v
bezbariérovém hospici, pro ostatní poutníky a doprovod ve tříhvězdičkovém hotelu. Na mariánském
poutním místě bude připraven bohatý společný program - např. česká m�e sv. v jeskyni zjevení,
společná maltézská pontifikální m�e sv. za účasti členů řádové vlády, noční procesí se svíčkami nebo
eucharistický průvod. Mezi společnými aktivitami je mo�nost individuálního programu podle zájmu
jednotlivců. Po celou dobu pobytu bude přítomno několik kně�í, kteří povedou pobo�nost kří�ové
cesty, společné modlitby rů�ence a budou k dispozici pro v�echny účastníky ke svátosti smíření.
Letní tábor pro děti od 6 do 12 let 11. 8. - 22. 8. 2009. Jedeme stejně jako loni na faru do
Chotěborek v Podkrokono�í, budeme mít s sebou stany pro ty, kteří si chtějí u�ít léto víc �v
přírodě�. (Bereme i před�koláky.)  Děti se mů�ou tě�it na dobré jídlo od na�í �ikovné kuchařky, na
hry, výlety, celotáborovou hru o sv. Pavlu a na příjemné vedoucí. Děti je mo�né přihlásit na mailu
bet-el@seznam.cz (uveďte jméno dítěte, datum narození, kontaktní adresu na vás a telefon), nebo
mů�ete nechat tyto údaje v obálce ve vrátnici Komunitního centra sv. Prokopa. Na
www.bet-el.signaly.cz je ke sta�ení přihlá�ka. Cena je letos 2350,-Kč (z toho 50,-Kč je na úrazové
poji�tění). Je mo�né platit na účet o.s. Bét-el (prosíme ne dřív ne� v květnu a nejpozději do 30. 6.
09) nebo hotově na schůzce s rodiči. Pro ty rodiče, kterým přispívá zaměstnavatel, mů�eme připravit
fakturu nebo potvrzení. V případě odhlá�ení je nevratné storno 150,-Kč. Předtáborová schůzka pro
rodiče proběhne v úterý 17.června 2009 v 19h. v Komunitním centru sv. Prokopa na Nových
Butovicích. (více informací na www.bet-el.signaly.cz). Přihla�ovat děti je mo�né do 30. června 2009
nebo do naplnění kapacity (20osob). o.s. bét-el (Magda Vlčková 608610600)

Co se dělo:  Karneval 2009
Je sobota, konečně mám volno... Procitl jsem s úsměvem do

nového dne. Ten úsměv mi ov�em okam�itě zkazila má budoucí �ena.
Neboť mi suchým anglickým humorem (jak je u ní zvykem) oznámila,

�e �ádné volno nemám, proto�e mi nastává
sobotní směna s na�imi čtyřmi dětmi. A ona �e
odjí�dí za vzděláním... Smysl jejího vzdělání
mi v tu chvíli unikal. Co mi ov�em neuniklo
byl fakt, �e se nebudu moct věnovat svým
"důle�itým" zále�itostem, ale �e opravdu budu
muset vymý�let výrobu masek na karneval... Po
politické rozmluvě o tom, �e si mají děti masky
samy vymyslet a vyrobit, jsem si uvědomil, �e
se oné radostné chvíle budu přece jenom muset
zúčastnit. Nutno podotknout, �e velice rád. To
jsem ov�em zjistil a� ve chvíli, kdy jsem stál v
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převleku �tětky na WC. No maska by byla. Bohu�el jen ta
moje. Po dal�ích peripetiích jsme nakládali �Domestos�,
��tětku na WC� a �dvě kočičky s princeznou� do auta, no do
dvou aut. Tolik masek a dětí se do jednoho auta přecejen
nevejde... Po pozdním příjezdu do Eldoráda jsme prakticky
vklouzli do masek a u� jsme se tlačili kupředu do ji�
rozběhlé skvělé atmosféry díky řádění několika klaunů a
hromady dal�ích velice zajímavých masek.

Klauni opravdu předváděli skvělé představení. S
technickým zázemím Pata a Mata včetně odborných rad v
podobě starého známého �kauboje� Kodryho se rozběhl

opravdový rej masek.Ten nepřestával, naopak nabíral na intenzitě, a na�i technici měli chvílemi
plné ruce práce s neposlu�nou technikou, létajícími balonky a bonbony, které se s neuvěřitelnou
přesností a záhadou strefovaly do právě nic netu�ících
�takzvaných� terčů.

Tuto záhadu v�ak při bli��ím zkoumání odhalilo
nejedno očko rodičovských detektivů a tak si děti /i ty
náctileté/ musely vystačit s poněkud okoukaněj�í
aktivitou. Pak ov�em odněkud přilétla spr�ka vody,
která mě dokonale probrala z ranního komatu ,a já
jsem s hrůzou zjistil, �e jsem "�tětka na hajzl" a �e
suchý humor mé �enu�ky se skutečně naplnil.

Co dodat na závěr? Snad jen to, �e mi při úklidu
bylo tak trochu divné, �e se klaun od loňska poněkud
rozmno�il. A mladému dorostu od klaunů opravdu
fandím, neboť je vidět �e jablka od stromu daleko
nepadla a �e na ně mů�e být klaun Kodry právem hrdý a v budoucnu určitě je�tě bude. 

Dřevák - �tětka - P.
Co se dělo: Setkání  starších ministrantů v Novém Strašecí
Ve dnech 23.1. a 24.1. proběhlo v Novém Stra�ecí ministranské setkání a vzhledem k tomu, �e jsem na
něm byl přítomen i já, dostal jsem od ,,�tábu� za úkol o tom podat zprávu.. Tak tedy � setkání začalo v
pátek, a to tím způsobem, �e já, Kuba Kodras, Vojta Morču� a Luká� Klimovič jsme vyrazili autem v
19:15 na cestu do místa určeného. Cesta proběhla celkem v klidu a� na malé setkaní se srnou, která
na�emu ,,fáru� zkří�ila cestu☺. Nic se samozřejmě nestalo, jeliko� jako správní křesťané jsme vá�ené
slečně srně zabrzdili, aby mohla v klidu a bez stresu přejít přes silnici do lesa. Asi tak ve 20:30 jsme
dorazili do Nového Stra�ecí, kde nás srdečně přivítal taměj�í kněz otec Vít. Poté nás uvedl do místnosti,
kde jsme měli nocovat, tam jsme se setkali s Vojtou a Kry�tofem, dal�ími členy této operace nazvané
,,Nalejme do nich tolik moudra Ducha Svatého co se do nich vejde☺!� Potom co se s námi přivítal i ná�
milý otec Benedikt, začala společná modlitba a ú�asná večeře. Pak u� měl následovat spánek, ale jak u�
se stává, nenásledoval... Místo spánku započal v na�em pokoji velký ,,sumo� zápas! Za občasného
nahlédnutí otce Benedikta, který o ná� zápas projevoval nezvyklý zájem. Po skončení tvrdého a
vysilujícího zápasu jsme konečně ulehli ke spánku, to bylo úderem 1 hodiny ranní. Nu a jak u� při
takovéto operaci bývá, se vstávalo v 7:30 ráno. Následovala m�e svatá, při které jsme ministrovali, po
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m�i při�lo prvé silné nalévání Ducha Svatého a to formou předná�ky otce Víta o hlubinách lásky! Velice
efektivní předná�ka s velkým smyslem a sílou. Nu a
pak snídaně (ta také měla velký a hluboký smysl☺) a
také silencium! Nejtě��í a vyčerpávajíci úkol... �Dlete
v�ici v mlčení, aby k vám Bůh mohl, a to a� do 12:00.�
Po  snídani jsme měli dal�í předná�ku, která byla dle
mého názoru velice mocná a hluboce otřásla mou du�í
i srdcem. Tuto předná�ku o upřímnosti měl otec
Vojtěch, který nás nav�tívil společně s otcem
Martinem při snídani a po předná�ce opět odjel,
proto�e měl je�tě nějaké vyřizování. Ov�em je�tě před
odjezdem jednoho z nás mírně pokáral a uvádím to z
důvodu krásné věty, kterou při tom pou�il: �V tichu a
mlčení k nám Bůh proumlouvá, ale při hluku nikoliv�.
Tato věta na mě hluboce zapůsobila, proto jsem ji
uvedl, a je to tak. Bůh k nám v tichosti promlouvá a
jeho hlas je jemný jako hřejivý jarní vánek... Kdy�
skončilo silencium, započal oběd a poté tříhodinový fotbálek ve zdej�í hale. Při něm se k nám přidal
dal�í člen operace, a to Honza Morču�. Fotbálek zahřál na du�i a nejen na ní, ale i celkově! Kupodivu
nejvíce při fotbálku pookřáli na�i milí otcové - otec Vít, otec Benedikt a otec Martin☺! Po tak
vysilujícím turnaji následovala k na�emu údivu poslední, vysoce teologická předná�ka otce Martina o
apo�tolátu.. Jistě si v�ichni doká�eme �ivě představit, jak to muselo vypadat, kdy� z fotbalu unavení a
uhnaní členové operace této předná�ce naslouchali! A  tak, jak u� se to u smrtelníků stává, brzy se ji�
několik z nás začalo toulati takzvaně ve svých vlastních teologických či filozofických představách, a to
prosím se zavřenýma očima☺! Nu a to a� do začátku večeře. Po večeři pak ji� následovalo jen promítání
hraného filmu Cesta kolem světa za 80 dní. Po filmu jsem já, Kuba, Honza, Luká� a Vojta odjeli zpět
do Berouna. Cesta to byla opravdu veselá, při ní jsme toti�, jako správní křesťané dali přednost dvěma
stádům divokých prasátek a jedné kmotřičce li�ce, o které Kuba tvrdil, �e je kočkou či kocourem☺. Nu
a to je v�ecinko, co jsem vám chtěl napsat.                                                     Vá� bratr v Kristu Ondřej Č.

Poděkování za Př íběh jednoho Ježí ška
To bylo hezké čtení, to muselo být krásné, ten ��ivý betlém� v kostele na �tědrý den!

�koda �e člověk nestihne v�echno, co by
rád viděl a pro�il, proto�e na �tědrý den je
spousta příprav... Pak jsem si vzpomněla,
�e něco podobného u� kdysi v Berouně
bývalo. Znám to z vyprávění. Začala jsem
v rodinném albu hledat tu dávnou
fotografii � a na�la! Pochází z třicátých let
20. století, asi tak z roku 1932 nebo 33,
proto�e malému Václavovi, který hrál
Je�í�ka, je tam asi čtyři nebo pět let.
Tenhle ��ivý betlém� byla vlastně vánoční
hra se zpěvy, kterou tehdy napsal pro děti
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ná� dědeček Karel Pobuda. Mo�ná se hrála v kostele, mo�ná spí� na faře, podrobnosti si bude
asi pamatovat spí� někdo star�í. Třeba se dokonce najde nějaký pamětník, který se na té fotce
pozná! (Chlapeček Va�ík, Je�í�ek, byl můj strýček a právě teď by mu bylo osmdesát let. Na
snímku jsem mezi účinkujícími objevila i svou maminku.) Ovečky tam tenkrát neměli, zato
hodně betlémských andílků. U� teď vím jedno � jestli bude o pří�tích Vánocích v Berouně
zase tak krásný podvečer pro děti, o jakém nám vyprávěl Honzík Kopačka a jeho
maminka, určitě tam nebudu chybět! Děkujeme...                                                              -lf-

Co se dělo:  Výlet do Neratovic na ples
Jeliko� se v na�í berounské farnosti najde mnoho milovníků tance:), tak se nelze divit,

kolik z nás kývlo na nabídku neratovické farnosti, přijet předvést své taneční kreace na taměj�í
farní ples. Byla to zároveň jedinečná příle�itost opět se vidět s otcem Benediktem a alespoň
trochu poznat jeho nové působi�tě. To jsme si přece
MY, BEROUNSKÉ SPOLČO, nemohli nechat
ujít☺. (Ani my, o desítku, či desítky let star�í, kteří si
v�ak star�í je�tě nepřipadáme, ačkoli �mládí� ze
spolča se nám jaksi u� ostýchá tykat☺ - přijelo nás málem sedm! pozn. redakce)

V klidu domova se ka�dý z nás naobědval a poté vyrazil na vlakové nádra�í v Berouně, kde
jsme měli ve 14hod sraz. Kromě velkého baohu táhl ka�dý z nás je�tě společenský oděv na
večer. Připadal jsem si chvílemi trochu jako vě�ák oblo�en v�emi těmi věcmi a pravda je, �e
náhodný kolemjdoucí si o na�í skupince mohl myslet ledacos☺. Cesta proběhla dle
předpokladů pohodově. Zbývalo pár hodin do začátku plesu, tak�e řada z nás marně ře�ila
problémy typu- jaký je vlastně rozdíl mezi rumbou a walzem, ale to u� k plesům asi patří☺.

Dotáhnout �aty, uvázat kravaty a je to tady - 19.30hod - bál začíná... Moderátor večera zdraví
početné hosty z Berouna (cca 20, pozn. red.), co� nás samozřejmě tě�í. Netrvá to dlouho,
počáteční ostych z nás padá a necháváme se uná�et rytmem☺. K půlnoci u� v�ak mnoho sil
nikomu nezbývá. Je vyhlá�ena taneční soutě�, tedy příle�itost pro nás ukázat Neratovicím, �jak se
to dělá�☺. Taneční drama vrcholí a do finále se dostávají dva páry- jeden z Berouna, druhý
z Neratovic. Vítězi jsou nakonec vyhlá�eni v�ichni čtyři poslední tanečníci. Otázkou v�ak zůstává,
jak by to celé dopadlo, nebýt toho, �e Neratovice měly výhodu domácího prostředí☺. Kolem jedné
hodiny ranní nás moje mamka a pan Va�ků převá�ejí na faru v Obříství, kde trávíme noc. Na
programu je je�tě pozdní večeře, či brzká snídaně, zále�í na tom, jak tomu říkáte☺. A jde se spát.

Vstávání v 6.30 hodin bylo kruté,
je�tě krutěj�í ne� jsem čekal... Otec
Benedikt nám u� po �esté hodině volá
s otázkou �jak se nám vstává�. Moc
inteligentní odpovědi se mu překvapivě
nedostává☺. Spacák opou�tím, ji�
tradičně, jako spolehlivě poslední☺.
V 7.00 hodin vyrá�íme z fary a jdeme na
autobus. Dorazíme do Neratovic a hurá na
ranní bohoslu�bu. A� tam si řada z nás
postupně uvědomuje, �e u� vlastně není
noc☺. Po m�i jsme si je�tě zakopali míčem
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a vydali se směrem k faře otce Benedikta. Tam se sna�íme zahřát hrou vybíjené. Ale moc se to nedaří,
zima je nám pořád. Při pohledu na teploměr, který ukazuje teplotu hluboko pod bodem mrazu, se tomu
vlastně ani nelze divit. Poté společně s otcem Benediktem a neratovickou mláde�í jdeme na oběd.
Odpoledne se toti� chystá dlouho očekávaný fotbalový zápas Beroun vs. Neratovice, tedy je potřeba se
pořádně posilnit☺. První rozehrávka utkání a hra začala. Tempo je strhující, jedna parádní akce střídá
druhou☺. Konečný výsledek je v�ak 4:2 pro Neratovice a nám nezbývá ne� sportovně uznat, �e vyhrál

ten lep�í tým. Opou�tíme hři�tě a jdeme pomalu
směrem na vlakové nádra�í - výlet za otcem
Benediktem se pro vět�inu z nás pomalu blí�í ke
svému konci. Kuba K., Ondra Č a já zůstáváme
v Neratovicích je�tě do následujícího dne, ale
v�ichni ostatní kamarádi ze spolča nás u�
bohu�el opou�tějí a vyrá�ejí vlakem na zpáteční
cestu směrem do Berouna. Dal�ího dne se i my
musíme vrátit do svých domovů. U otce
Benedikta nám bylo, jako v�dy, moc příjemně...

Na závěr bych rád poděkoval
neratovické farnosti za pozvání na
společenský večer- DĚKUJEME!

Jan Morču�
Sv ě d e c t v í :  No v ý o l t á ř

Před čtyřmi roky jsem dostala pozvánku na oslavu narozenin: �Zanedlouho se do�ívám
věku 75 let, co� zajisté stojí za projev díků; a při té příle�itosti chci zavzpomínat na pro�itou
dobu předcházející a rozdělit se o tuto radost se svými bli�ními a přáteli. Proto si Vás dovoluji
pozvat na společné pro�ití této oslavy...� Následovalo místo a čas. Ale pak je�tě jeden důle�itý
údaj: �Děkovná m�e svatá se koná v nově opraveném kostele sv. Franti�ka z Assisi v
Kamenici v 11 hodin.� Podepsán byl Jan, tatínkův bratranec.

Jela jsem tam. Tou dobou byla zrovna pravá česká zima, napadly spousty sněhu, mrzlo a�
pra�tělo. Ke kostelu svatého Franti�ka vedly hluboké proházené a pro�lapané cestičky, brodili
jsme se po nich sněhem. Kostel (či spí� kostelík, proto�e opravdu není veliký ani zvenčí, ani
vevnitř) zářil novotou � nové omítky, okapy, mo�ná i střecha... Maru�ka mi �eptala, �e to její
bratr Jenda nechal opravit ( přesněji �e na to věnoval opravdu veliký obnos); děkoval tím Pánu za
svoji malou vnučku, která se málem utopila, ale podařilo se ji Bo�ím řízením �ťastně zachránit.
Uvnitř kostela bylo čerstvě vymalováno, v�echno nablýskané... Ale hlavně � v presbytáři stál
nový oltář! Podle předpisu � kamenný, pevně spojený se zemí... 

Kdy� jsem u nás v Berouně asi před dvěma třemi lety sly�ela od P. Pecinovského první
zmínku o tom, �e by v kostele sv. Jakuba mohl být nový oltář, představila jsem si ho bílý. Z bílého
mramoru. Snad proto mě návrh, zveřejněný koncem minulého roku, tolik oslovil. Kdy� na�imi
vysokými gotickými okny dopadá světlo a kněz pozdvihne do vý�ky hostii, září v jeho rukou jako
slunce, vychází z ní bílé světlo, je to v tu chvíli nejjasněj�í bod v celém chrámovém prostoru.
Představuji si, jak asi bude zářit ten bělostný mramor. Stane se představa skutkem?

V Kamenici teď pro změnu vybírají na opravu varhan; jsou po�kozené a místo nich
mají v kostele sv. Franti�ka z Assisi jen harmonium. My máme varhany nové. Budeme mít i
nový oltář?                                                                                                    Lidmila Fričová
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Co se dě lo :  Min i s t r ant ské se tkán í mladš í ch
V sobotu 14. 2 .2009 jsme měli dal�í ministrantské setkání.

Napřed jsme jeli autem do Rakovníka, kde byla v kostele sv.
Bartoloměje m�e svatá. Byl to moc hezký kostel, prostorný a měl
hodně maleb. V sakristii je velká socha Panny Marie. Bylo nás
hodně u oltáře, asi 25, kně�í bylo 8. Hodně lidí bylo i v lavicích.
Na kúru zpívali a jeden dirigoval. Na konci m�e svaté nějaká paní
podala jednomu z pánů farářů kytici. Pak jsme jeli do Nového
Stra�ecí. Tam byl oběd, měli jsme sekanou s bramborem. Pak byl
test - 10 otázek. Nakonec jsme hráli fotbal v tělocvičně. Byly tři

dru�stva ze 4
kně�í a asi 16
ministrantů. Byl
jsem rád v
dru�stvu také s
P. B. Hudemou.
Setkání se mi
líbilo. Hodně ten velký kostel, ten byl moc
hezký. Na fotbal se taky moc tě�ím. Pří�tě to
bude asi v Kolíně. Zvu i dal�í ministranty, co s
námi je�tě nebyli.                                                  
                                                   Vítek Markgraf

Svědectví :  L o d ě n i c k á  lá z e ň du š e
Loděnický kostelíček! Mnohokrát mé cesty vedly cesty kolem něho a v�dycky jsem se v duchu

ptal, jak tam �ije místní křesťanské společenství. A� teď mě okolnosti zavedly sem na nedělní m�i
svatou. U� při vystupování po schodech do kostela jsem si v�iml upraveného okolí i starobylé fary,
která �ije. Tak jak to má být. Příjemně na mě dýchla atmosféra čistého vnitřku kostela. Před m�í bylo
dosti času na společnou modlitbu rů�ence nás, vět�iny pamětníků. Takové věkové slo�ení věřících
jsem původně předpokládal. Jak se ale blí�il začátek bohoslu�by, překvapilo mě, co přicházelo
�středňáků� i mladých. Nechyběli rodiče s dětmi, některé s ratolestmi v kočárkách. 

Pater Josef u� zahajoval - se �esti ministranty - před hezky naplněným kostelem. Kostelní
prostor najednou zněl modlitbami i zpěvem. Bylo to zcela
něco jiného, působivého, ne� kdy� jsou lavice
poloprázdné. Jak u� to mém věku chodí, v�ímal jsem si
pozorného soustředění a nejvíce mě potě�ilo, jak se
přítomné děti chovaly ukázněně. �e by to v na�ich
mladých rodinách nebylo s výchovou zas tak �patné?
Říkal jsem si: �No vida, my staří míváme často obavy, jak
to vírou u nastupujících generací asi bude.� Najednou
jsem cítil, �e podobné obavy jsou zbytečné! Pán si své
ovečky umí vést jako dobrý pastýř. A je�tě něco. U
vchodu jsem na�el stůl plný vzorně utříděných
informačních tiskovin, �e podobný se nevidí ani v daleko
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vět�ích kostelích. Díky, �e se najdou lidé, kteří na podobné i jiné kostelní slu�by pamatují. V Loděnici
ti, kdo si chtějí nedělní sváteční chvilku pro�ít nad duchovním slovem, nemají o informaci nouzi. Pro
Loděnické je to snad tohle v�echno samozřejmé.  Snad! Ale v na�í společnosti nebude nikdy dost
projevů víry, porozumění i kolektivní sounále�itosti vzájemně si pomáhat.                      Jaroslav Vacík

Hank o , dě k u j e m e !
Kdo jednou �el kolem, nebo se nějak náhodně nachomýtl ve středu dopoledne kolem deváté

na farní dvůr, jistě si pov�iml pozoruhodného hem�ení - tou dobou přijí�dí mnoho aut, ze
kterých vystupují starostlivě a malinko unaveně vyhlí�ející �eny, z nich� ka�dá své vozidlo
několikrát obejde, přičem� pozotvírá v�echny mo�né dveře a z nich postupně vypro�ťuje
nejrůzněj�í vět�í či men�í ta�ky (tu a tam z ní kouká ma�karní maska, nočník či rekvizitka na
maňáskové divadélko), děti, podnos s koláči a dal�í a dal�í věci a postupně je na sebe vě�í,
vrství, a� sama nakonec není vidět, nohou zabouchne poslední dveře a poslední volnou rukou
auto zamkne (pokud si vzpomene). Takto obtě�kána pomalu přejde dvůr, natlačí své ratolesti do
dveří kaplanky a pomalu stoupá do schodů, a� s funěním dosáhne útulné farní půdičky, kde s
výdechem v�echny své "ozdoby" upustí...

Ano, jedná se o farní maminky s dětičkami, které se tu takto pravidelně  schází.
Jak dlouho u� se takto schází? Inu, dlouho....od září roku 2005!
A proč se takto schází? Důvody jsou různé:
# socializační - děti se tu setkávají s jinými dětmi, s tetami, zkrátka s jinými tvářemi ne�

mohou neustále vidět doma
# zdravotní - děti si tu projdou základní �kálu nemocí je�tě před vstupem do �kolky
# zdravotně regenerační - maminky si navzájem "proči�ťují hlavy" sdělováním veselých,

dramatických (i tristních) historek z mateřského či man�elského �ivota a načerpávají tak
inspiraci i sílu pro dal�í týden povinností

# vzdělávací - děti se toho spoustu dozví a naučí - z poutavých divadelních příběhů, z
textů písní a říkadel, z vystřihování, lepení a malování, maminky si sdělí nej�havěj�í
recepty na vaření a fígle při výchově dětí

# stabilizační - děti si zatančí, zaskotačí a ztratí přebytečnou energii - prostě se utahají
# seberealizační - ka�dý týden se setkání nese v duchu programu, který jedna z maminek

připraví jak pro děti, tak pro ostatní maminky
# duchovní - celé setkání pak "rámuje" nebo alespoň zahajuje krátká modlitba, o její�

funkci a účinku snad není nutno psát :)
 ...a pak je tu je�tě jeden důvod, proč se maminky takto pravidelně a rády scházejí....
Proto�e kdysi kdesi jedna skvělá osůbka dostala nápad, �e by bylo dobré maminkám na

"osamělé" mateřské dovolené takto zpříjemnit a do jisté míry i zjednodu�it ka�dodenní �ivot.
Nápad byl pak skvěle zrealizován spolu s dal�ími třemi podnikavými maminkami (Gábinou,
Janou a Luckou), za co� jim patří monumentální dík! Za to v�ak, jak dneska na�e "Setkávání
maminek" vypadá, jakou má náplň a atmosféru , za to, �e tam v�echny chodíme moc rády a dal�í
nové maminky stále přicházejí, za to mů�e opět ona zmiňovaná osůbka!

A proto�e se tato osůbka nedávno sama rozhodla na�e maminkovské spolčo ji� jaksi
neza�tiťovat a nadále mezi nás jen tu a tam zaskočit ☺, chtěly bychom jí v�echny touto cestou
poděkovat a vyjádřit vděčnost za ve�kerou energii vlo�enou do na�ich setkání: "Díky, Hanko,
pokusíme se navázat na to, co Ty sama jsi začala a čemu jsi tolik věnovala".                           -lk-
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Z e � i v o t a s v a t ý c h
Sv . Ku n h u t a

( 3. března )
Kunhuta se narodila v roce 980 jako dcera lucemburského

hraběte Sigfrieda a jeho man�elky Hedviky. Okolo r. 995 se provdala
za bavorského vévodu, pozděj�ího krále a císaře Jindřicha II.
Doprovázela ho na jeho cestách a jejím přičiněním získal Jindřich
vět�í lásku k církvi Je�í�e Krista i k lidu své země. Proto lid nazýval
Kunhutu matkou své země. Roku 1007 jí Jindřich daroval pozemek,
kde bylo zalo�eno biskupství bamberské. Její nepřátelé jí jako
císařovnu obvinili, �e se zpronevěřila man�elské věrnosti. Sama
přistoupila na středověký soud, v pevné víře, �e Bůh nedopustí

nespravedlnost, třeba i za cenu zázraku. Měla kráčet po �havém �eleze. Stal se skutečně zázrak.
Na jejích chodidlech nebyla nalezena ani nejmen�í památka po �havém �eleze.

Později se Kunhuta, ač nemocná, rozhodla, �e za uzdravení nechá postavit klá�ter
benediktinů v dne�ní Kaufungen u Kasselu v Severní Hesensku. Pozděj�í léta strávila v tomto
klá�teru a tam roku 1039 zemřela. Pape� Inocenc ji roku 1200 prohlásil za svatou. Ve středním
Německu je sv. Kunhuta vroucně uctívána.                                                                             -vac-

Sv . Ma t y l da
( 14. března )

Svatá Matylda pocházela ze saského hraběcího rodu. Narodila se roku
895. Vychovávala ji její babička v klá�teru Hartford u Bielefeldu. Kdy�
dospěla, ucházel se o ní syn saského vévody, budoucí král Jindřich
Ptáčník. Svatba se konala v roce 913. Oba králov�tí man�elé �ili v pokoře
a Bo�í poslu�nosti. Prchlivá povaha Jindřichova působila Matyldě velké
utrpení, zvlá�tě kdy� drancoval zemi polabských Slovanů a chystal se i do
Čech. Ne�těstí kní�e sv. Václav včas rozpoznal nebezpečí a raději
Jindřichu Ptáčníkovi odváděl daň. Oboustranný vztah byl téměř přátelský,
neboť oba spojovalo nebezpečí nájezdu Maďarů.

Po smrti man�ela musela obtí�ně ře�it spory svých čtyř synů ve
snaze o trůn. Nakonec přece u Boha vymodlila s míření svých synů, z
nich� Bruno se stal arcibiskupem v Kolíně a dosáhl svatosti. Matylda se
cele věnovala zakládání klá�terů v Guedlinburgu, Nordhauzenu,
Halberstadtu i dal�ích městech.

Po její smrti v roce 968 zřídil její syn, císař Ota I. arcibiskupství v Magdeburgu, sídle středního
Saska, které mělo význam pro polabské Slovany a celou oblast včetně Čech.                            -vac-
Svědectví :  M i l o s t p a n í

Neviděly jsme se často. Vlastně jen párkrát v jednom vesnickém kostelíku. V té hrstce místních
farníků ale nebyla k přehlédnutí. �tíhlá, drobná �ena, slu�ivě oblečená a namalovaná. Nikdo by jí
nehádal osm kří�ků. Co v�ak bylo je�tě typičtěj�í byl výraz její tváře. Prostě �studený čumák�. Nesla
se kostelem, bezvýrazně reagovala na pozdravy. Její chování mě drá�dilo. Co si o sobě myslí,
milostpaní? Svěřila jsem se se svými pocity doma. Zjistila jsem, �e v tom nejsem sama. Prý byla v�dy
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nad v�echny pový�ená, proto�e její rodiče byli �někdo�. A v tom ji také vychovávali. Dělalo mi dobře
přilévání oleje do ohně. Utvrdila jsem si svoji pravdu. Za�oupla jsem ji do �katulky protivů a
nafoukanců. Po čase jsme se začaly potkávat ve stejném autobuse. Jen jsem ji prvně viděla, ztratila
jsem náladu. Přesto jsem se usmála a pozdravila, to je slu�nost. �ádná reakce. Zkusila jsem to i pří�tě,
opět bez odezvy. To u� mě na�tvalo. �Tak tobě, holka, se u� vnucovat nebudu�, umínila jsem si.
Situace se opakovala. Při vystupování jsem svedla vnitřní boj. Tolik se mi chtělo ji beze slova minout,
ale nějak to ne�lo. To by mi nebeský Otec jistě neschválil. Musím to udělat. Trochu jsem se k ní
sehnula a zahalekala jí do ucha :�Dobrý den!� Trhla sebou, nejspí� se lekla a téměř stejnou silou hlasu
odpověděla. Poprvé jsem ji sly�ela nahlas promluvit. Poprvé jsem zahlédla v její tváři nějakou odezvu.
Od toho okam�iku se cosi změnilo. Společné cesty jsme příjemně propovídaly, občas se i zasmály.
Jako bychom na�ly ten správný klíč. Pro mne to bylo vpravdě osvobozující. To já shodila svěrací
kazajku a uvnitř pocítila pokoj a radost. Mo�ná i ona. Teď jsme se zase del�í čas nepotkaly. Jen
jednou jsem ji zahlédla v davu. Zase měla svůj starý výraz. Mo�ná má starosti, nebo ji něco bolí, kdo
ví. Docela ráda bych si s ní zase někdy jen tak popovídala.                                                                -atm-

Historické kouzlo Seydlova náměstí
Poezii tohoto místa, připomínající malostranská

zákoutí staré Prahy, nejlépe ztvárnili ve svých dílech
beroun�tí výtvarníci Karel Souček, nezapomenutelný
Jaroslav Goldmann a dal�í. Proměňující se atmosféru tohoto
místa ve v�ech ročních obdobích zachytili mnozí
fotografové. My, kteří tudy procházíme, cítíme v okolních
stavbách dech minulých století, mají nám co vyprávět.

Západní stranu náměstí tvoří Kostelní ulice s koloritem malých obchodů i nejvy��í
hotelovou stavbou. Naproti ní, na straně ji�ní, je dominanta Berouna, chrám svatého Jakuba
star�ího s hlavním vchodem. Po jeho pravé straně stojí �elezný kří�, vlevo pak nad  vchodem na
kůr je ve zdi pamětní deska Martina Podstatného z roku 1825. Tento významný berounský

mě�ťan odkázal své značné jmění na zřízení �koly pro hudbu v
Berouně. Ta byla z jeho peněz zřízena v 1831. Na severní
straně náměstí vykukuje za zdí starobylá budova děkanství,
postavená po velkém po�áru v roce 1735. Tady se scházívaly
význačné osobnosti nejen duchovního �ivota. Na budově
působení berounského rodáka, kronikáře a děkana Josefa
Antonína Seydla zvěčnila pamětní deska. Stranu náměstí
dokresluje i obnovená budova kaplanky. Historické proměny
prodělala i budova na ji�ní straně náměstí. Původně to byla
stará �kola, kterou postavil význačný berounský stavitel Jiřík
Táborský (vytvořil i památný mramorový portál na domě
rodiny Čí�ků z Jen�tejna). V této budově se vyučovalo a� do
roku 1865, kdy budova byla upravena pro městský úřad.
Pamětníci ví, �e zde potom byly učebny zvlá�tní �koly. Dnes je
zde moderní obchod a cukrárna.

Jako ozdoba náměstí stojí uprostřed mezi dvěma lipami
morový sloup z roku 1861. Dříve se tomuto sloupu říkávalo
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Bo�í muka. Okrouhlý sloup stojí na čtverhranném podstavci. Nahoře má čtverhrannou hlavici,
kde jsou vymalovány obrázky Sv. Rocha, sv. �ebastiána, sv. Floriána a sv. Rozalie. U těchto
�Bo�ích muk� konali beroun�tí věřící a� do roku 1729 ka�dý den večerní pobo�nosti. Sloup
nestál původně na Seydlově náměstí, ale stával na hlavním náměstí, v jeho horní části. Později
byl přenesen před městský �pitál na konec zdi starého zru�eného hřbitova a teprve potom byl
přenesen před hlavní vchod do kostela. O vzniku sloupu děkan Seydl vypráví: Panna Zuzana
Knoflíčková, 63 let stará, a panna Al�běta Konvičková, �edesátiletá, obě dobré přítelkyně, se
potkaly v době moru na berounském náměstí. Při loučení se políbily. Poté panna Al�běta klesla
mrtva k zemi. Zuzana ihned následujícího dne učinila poslední pořízení a na paměť této
události, jako� i na paměť tohoto moru, kdy téměř polovina obyvatel zemřela, kázala tento sloup
postaviti. Sama pak za týden po této události zemřela.                                                           -vac-

Záp i s do šk o l k y  
V jarních měsících probíhají ka�doročně zápisy dětí do

mateřských �kol. I kdy� k nám zájemci přicházejí průbě�ně během
celého �kolního roku, po Novém roce zaznamenáváme v�dy postupný
nárůst jejich počtu. Rodiče se přicházejí informovat na mo�nost přijetí
svého dítěte do před�kolního zařízení na následující �kolní rok. Od

konce ledna jsme tak v Katolické mateřské �kole v Berouně hovořili na toto téma ka�dý týden
osobně nebo telefonicky s několika rodinami. Tato situace mě přesvědčila o potřebě napsat do
farního Zpravodaje také letos pár řádků o přijímání dětí do na�í mateřinky. 

Jak ji� vět�ina z vás ví, �kolka je jednotřídní s kapacitou 26 dětí a o jejím dal�ím roz�iřování
se z prostorových důvodů neuva�uje. Ka�doročně po zápisu přijímáme děti na místo těch, které
nastupují do 1. třídy základní �koly. Jejich počet je v jednotlivých letech odli�ný, obvykle se
obmění asi jedna třetina třídy. Pro pří�tí �kolní rok se ale uvolní pouze 5 míst. 

Je�tě před vyhlá�ením zápisu přitom evidujeme více ne� 20 �ádostí o přijetí. Někteří čekají
na uvolněné místo od loňského zápisu, jiní vá�ní zájemci nás nav�tívili postupně během
�kolního roku, hlásí se také sourozenci dětí, které k nám ji� docházejí. Ji� nyní je tedy zřejmé,
�e výběrové řízení bude velmi slo�ité. 

Termín zápisu jsme po dohodě se zřizovatelem �koly Arcibiskupstvím pra�ským stanovili na
úterý 17. března od 14,00 do 17,00 hodin. Zápis proběhne v kanceláři �koly, s sebou je třeba
přinést rodný list dítěte. Jako v minulých letech i letos bude při výběru dětí zohledněn zájem
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rodičů o křesťansky orientovanou výchovu, celková rodinná situace, věk dítěte, skutečnost, zda
jsou zaměstnáni oba rodiče nebo to, zda má dítě ve �kolce ji� sourozence apod.

Proto�e bude mo�né uspokojit jen malou část zájemců, zvolili jsme záměrně termín zápisu
o měsíc dříve ne� v ostatních M� v Berouně, kde proběhne 16. a 17. dubna 2009. Rodiče
nepřijatých dětí tak budou mít dostatek času pro volbu jiné berounské �količky.

Situace v dal�ích letech by měla být ji� o něco příznivěj�í. O rok později v na�í �kolce
dosáhne před�kolního věku 13 dětí a zároveň jsou plánovány i dal�í kapacity v jiných
mateřských �kolách v Berouně.                                                                                Jana Stielová

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
Staročeská Legenda o svaté Kateř ině

je vlastně ver�ovaný �ivot svaté Kateřiny, jen� má 3519 osmislabičných ver�ů. Patří
k umělecky nejvý�e ceněným skladbám své doby, je napsána v tzv. vysokém stylu, exkluzivním, to
znamená, �e byla určena pro vy��í �lechtu. Obsahuje v sobě toti� prvky kurtoazní neboli dvorské
poezie a má skutečně vysokou uměleckou úroveň. Její autor čerpal z dvou latinských legend,
jejich� motivy spojil v jedno vyprávění. Skladba se vymyká bě�né legendistice a obsahuje řadu
lyrických pasá�í, např. kdy� se Kateřina vyznává ze své lásky ke Kristu.  

Středověk uctíval ve sv. Kateřině jednak učenou dívku, vyvracející pohanské bludy, jednak
krásnou mučednici, s ní� je spojeno mnoho zázraků. Umučení sv. Kateřiny historikové kladou k r.
305 � 307 do Alexandrie. Její obliba v Čechách stoupla v době vlády Karla IV.; císař ji měl ve
zvlá�tní úctě, neboť jí vděčil záchranu svého �ivota v bitvě. 25. listopadu 1332 podstoupil Karel svou
první skutečnou bitvu, napadl oddíly severoitalské ligy pod hradem San Felice. Bylo mu �estnáct let
a krátce předtím byl pasován na rytíře. Chtěl se bít jako lev, ale padl pod ním kůň. Obával se o
výsledek bitvy, ale nakonec byla vítězná. Za vítězství děkoval sv. Kateřině; měla ten den svátek, a tak
se k ní po celou dobu modlil. V Čechách jí bylo za jeho panování zasvěceno mnoho kostelů. R. 1367
se císař osobně zúčastnil slavnostního vysvěcení klá�terního kostela sv.
Kateřiny na Novém Městě pra�ském, obřad vykonal jeho přítel,
arcibiskup Jan Očko z Vla�imi. Světice se také stala patronkou pra�ské
artistické (později filozofické) fakulty.

Kateřina Alexandrijská byla dcera kyperského krále,
nejkrásněj�í a nejmoudřej�í. Odmítala v�echny nápadníky, mezi nimi
i syna pohanského císaře Maxencia. �ádný z nich nebyl dost krásný
a moudrý, aby se jí vyrovnal. �la se poradit k poustevníkovi, a ten ji
nadchl pro jiného mu�e, �múdrého nade v�ie múdrosti, krásného
nade v�ie jasnosti� � pro Krista. Také ji seznámil s Kristovým
učením a ona vzplanula láskou a touhou oddat se Kristu a slou�it mu.
Poustevník jí dal Kristův obrázek a poradil jí, �e má prosit Pannu
Marii, aby jí svého syna ukázala. Kateřina pak měla dvě vidění. V prvním stála na louce a viděla
Krista jako krásné dítě, ale dítě na ni vůbec nepohlédlo, ani kdy� ho k tomu Marie vybídla,
proto�e Kateřina nebyla pokřtěná.

Po svém křtu měla královská dcera druhé vidění.Tentokrát stojí v nádherné síni, Kristus u�
je dospělý mu�, ona se do něho zamiluje a slaví s ním v tomto vidění svatbu. Kristus jí navlékne
prsten, který předtím sňal ze své ruky. Zpívá jí: �Vítaj, moje choti ladná! Poď sem, zvolené
líčko, ke mně, milá holubičko!� Kateřina odpovídá: �Ju� nevěstú slovu chotě, jen�to mě
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nezměnil, svým prstenem mě obvěnil, po něm�to sem srdcem vadla.� Kdy� procitne, ten
prsten z nebeského zlata skutečně má na své ruce.

Rozezlený pohanský císař Maxencius svolá padesát učenců a ti mají dívku přesvědčit, aby
svolila se sňatkem, jen�e Kateřina je v�echny obrátí na křesťanskou víru, potom i dvě stě rytířů a
nakonec i samotnou císařovnu. Ukrutný císař dá v�echny popravit a Kateřinu chce zlomit
mučením. Bo�í milost dává světici sílu překonat i nejtě��í muka, její rány v�dy zmizí a ona, je�tě
krásněj�í ne� předtím, zůstává věrná Kristovi, svému �nebeskému �enichovi�. Rozzuřený císař ji
nechá stít, ale kdy� jí kat setne hlavu, místo krve jí prý�tí ze �íje mléko jako symbol čistoty:

A to Buoh učinil proto,
�e drahúcie mléko toto
znamenávalo jistotú
jejé velikú čistotu
i jejé panenstvo čisté.�

(...)��e z téj  hlavy po tom stětí
i z jejie �íje z milúcie
miesto krvi mléko bělúcie
�čedře tečie�e potokem
na zemi před mnohým okem.
Potom se stane druhý zázrak - přiletí andělé a její vzácné tělo odnesou na horu Sinaj, kde ji

pohřbí a její du�i po�lou do nebes.
Mystické prvky jsou tu vyjádřeny prostředky dvorské poezie � na zmučeném těle světice se po

bičování objeví barvy, které v sobě nesou zvlá�tní symboly; jedná se tedy o tzv. symboliku barev,
která čerpá a� z biblické Písně písní. Básník na mnoha místech odkrývá podivuhodné hloubky
milostného citu, obdivuje se dívčí kráse, doká�e vyjádřit radostnou atmosféru přírody. Nebeskou
síň popisuje jako chrámový prostor oblo�ený drahokamy. Do legendy je také zařazena rozsáhlá
disputace o věroučných problémech, kterou představuje právě učené hádání moudré Kateřiny
s pohanskými mistry. A konečně o náročném čtenáři (či snad lépe vnímateli) svědčí i zmínka o
milostném příběhu Tristana a Izoldy, který znala převá�ně jen �lechta.

Kdo byl autor, nevíme. Své jméno nám nezanechal. Jako v�dy v těch dobách nebyl důle�itý on
sám, ale světice, o ní� vyprávěl. Nesporně měl vynikající talent, vybudoval si svůj osobitý styl, jím� se
li�il od ostatních, u�íval bohaté jazykové prostředky. V legendě jsou stopy moravského nářečí, tak�e asi
pocházel z moravského prostředí. �ivot svaté Kateřiny  vznikl asi v 60. letech 14. století, mo�ná prý i
později; do dne�ní doby se uchoval rukopis z počátku 15. stol. Je ulo�en ve Státním archivu v Brně a
označován jako stockholmský; �védská vojska ho toti� odvezla během třicetileté války do �védské
královské knihovny a domů se vrátil a� ve 2. polovině 20. století.                                   Lidmila Fričová

Cesty Cesty Cesty
Do Malých Přílep jsme se přistěhovali s Prahy o Velikonocích roku 2004. Je nás pět � taťka

Josef, mamka Jitka, Honza, Vojta a Zuzka. Taťka pracuje jako elektroprojektant, tak�e 90%
denního programu tráví v kanceláři ve společnosti počítače. Jeliko� se stará o finanční zaji�tění
rodiny, na dal�í aktivity mu moc času nezbývá. Pokud se najde chvíle, tak po obědě a tu si zpříjemní
polohou v horizontu na pohovce. Mamka pracovala jako redaktorka map. Teď je u� několik let ¨v
zajetí  ̈ rodiny. Nejstar�í syn Honza (20) letos nastoupil do prvního ročníku vysoké �koly. Má rád
hudbu, sport a ve�keré pohybové aktivity. Momentálně trápí kytaru, či spí� ona jeho. Mlad�í syn
Vojta (17) nav�těvuje prvním rokem učňovský obor kuchařské práce. Vaření ho baví, tak�e doma
občas vládne kuchyni. Rád podniká výlety s kamarády, jezdí na kole a stará se o své andulky a
křečka. Hraje čtvrtým rokem na trubku, my jsme z toho zatím neze�edivěli a ani neohluchli.
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Nejmlad�í je Zuzka (13), která chodí na berounské gymnázium. Jako v�echna omladina ráda
komunikuje s kamarády přes počítač,
chodí plavat, v zimě bruslí... S Honzou se
střídá v trápení kytary.

Cesty, které nás svedly
dohromady:

Poznali jsme se v roce 1985 na
táboře jako vedoucí. Po čase jsme
zjistili, �e víra ani jednomu není cizí.
Po Pepově roční vojenské slu�bě jsme
spolu nav�těvovali společenství
mladých věřících v Praze na Proseku.
Tam, v kostele svatého Václava, jsme se
v roce 1987 vzali.

Cesta k víře:
Oba jsme základ víry získali

v rodině. Jako ka�dý jsme si cestu ke skutečnému ¨ano  ̈Kristu museli nasměrovat sami. Nyní se
na tomto směrování, teď u� rodiny, podílí i děti � kluci chodí po pozvání otce Benedikta
Hudemy ministrovat � v neděli nás pobízí k rychlému odjezdu na m�i svatou. Zrovna tak jako
v berounském kostele, tak i na akcích farnosti se cítíme dobře.                                              -red-

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

Azylový dům svatého Jakuba
Na úvod na�eho portrétu azylového domu malé �okénko do historie�:
Tímto číslem farního zpravodaje otevíráme cyklus zaměřený na spolupráci farnosti a charity.
Rozhodli jsme se otevřít jej slu�bou, kterou mnozí znáte nejdéle a její� rozvoj jste měli

mo�nost sledovat téměř od počátku.  
Azylový dům pro mu�e bez přístře�í

funguje v Berouně od roku 2002. V jeho krátké
historii se vystřídali tři správci. Nejdříve MÚ
Beroun, pak od ledna 2002 převzala slu�bu
Arcidiecézní charita Praha, která se zaslou�ila o
první úpravy objektu. Za zmínku stojí předev�ím
oprava střechy, vybudování čističky odpadních
vod či plynového kotle ústředního topení. Ji�
v této době, kdy dům vedla paní Marie
Bure�ová, byla slu�ba předmětem zájmu a
podpory ze strany berounské farnosti. Postupně
následovaly dal�í dvě zásadní úpravy objektu, o
které se zaslou�ila ji� Farní charita Beroun � úpravy ubytovacích prostor pro klienty azylového
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domu v 1. p a přestavba přízemí.  Farní charita Beroun přebrala vedení projektu od ADCH Praha v
lednu roku 2005 a nadále jej spravuje samostatně. 

Mnozí z vás sledovali spolu s námi rozvoj azylového domu. Přicházení a odcházení nových
zaměstnanců a formování pracovního týmu. Postupné zkvalitňování slu�eb díky osobnímu
nasazení jednotlivců a také díky dvouleté dotaci EU. Ná� neustálý boj o finanční zaji�tění
slu�by. Období úspě�ná i obtí�ná, i kdy� v této práci se jedno prolíná s druhým. 

Budeme rádi, pokud nám nadále zachováte svůj zájem a přízeň. 
Jaká je současnost a co nabízíme? 
Azylový dům svatého Jakuba provozuje pod

svou střechou dle nového názvosloví slu�by
dvojího druhu: nocle�na a azylový dům. Slu�by
zaji�ťuje celkem 7 pracovníků a fungují díky
dotacím Ministerstva práce a sociálních věcí a
Středočeského kraje. Provozní náklady pomáhá
hradit město Beroun.  

Co vstoupil v roce 2007 do platnosti nový
zákon o sociálních slu�bách, v�e v oblasti sociální
práce se stává přesněj�m a jednoznačněj�í. V tomto
roce připravuje celý ná� pracovní tým tzv.
Standardy poskytování sociální slu�by. Na první
pohled mohou tyto změny působit jako přemr�těná
byrokracie, ale opak je pravdou. Standardy postupně vná�í do slu�eb jistotu a klid. Někomu se
mohou zdát některé změny, hlavně v názvosloví, úsměvné, ale postupně si v�ichni zvykají a hodnotí
tyto změny kladně. Tak proto ta pro někoho mo�ná i nejasná slova o slu�bách v azylovém domě, a
ne jenom prostý název Azylový dům svatého Jakuba.

 Obě na�e slu�by jsou určeny mu�ům bez přístře�í a v obtí�né �ivotní situaci. V obou
slu�bách preferujeme předev�ím zájemce z Berouna a okolí. Co to znamená v reálných
situacích? U dveří AD někdo zazvoní. Sociální asistent vyjde ven k brance a po prvních
základních formalitách se zeptá, co si nově příchozí přeje. Kdy� je jeho přáním ubytováni,
polo�í první základní otázky. Klientem azylového domu se mů�e stát jenom občan EU  schopný
prokázat se platným osobním dokladem. Jako platný doklad uznáváme v�echny průkazy
opatřené fotografií. Tady a v tomto momentu začíná tzv. jednání se zájemcem o slu�bu. Sociální
asistent pozve zájemce o slu�bu do recepce a vysvětlí mu podrobně v�echno o na�em azylovém
domě. Provede ho po místnostech a seznámí ho se základními a nejpodstatněj�ími body
Provozního řádu AD. Je hodně věcí, které klient nesmí. V prostorách AD smí kouřit pouze v k
tomu vyhrazených prostorech, nesmí se zde pít alkohol, a to ani nějaký malý zdravotní přípitek,
to nemluvě o drogách a vná�ení alkoholu do objektu. Takté� důvodem k vyloučení klienta z AD
je agresivní jednání, napadání jiných klientů nebo zaměstnanců. Povídání o mo�nostech,  
zákazech a příkazech si zájemci o slu�by vyslechnou, ale ne v�dy dostatečně pozorně. Co je v
úvodu, ne� se stanou u�ivateli slu�eb, nejvíce zajímá, je postel, sprcha a kuchyňka, ve které si
mohou vařit. Příchozí se mů�e rozhodnout, jestli zůstane, nebo půjde někam o dům dál. Bývá to
tak 50/50. Pro ka�dého nejsou tyto přísné podmínky akceptovatelné ani za vidinu postele a
teplé vody ve spr�e. Kdy� se z příchozího stává klient, má na výběr mezi dvěma sociálními
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slu�bami. Mů�e bydlet na Nocle�ně. Tady je pro něj bydlení levněj�í, platí 35.- Kč za jednu
noc. Ale je tady, jak ji� plyne z názvu slu�by,
jenom na noc. Přichází nejdříve v 18 hodin a
odchází ráno nejpozději v 9 hodin. Pro
nocle�nu máme 6 lů�ek a lze přidat dvě
přistýlky. Nebo bude ubytován na Ubytovně,
bude tedy vyu�ívat slu�bu Azylový dům.
Bydlení je ji� tro�ku dra��í (70.- Kč za noc),
ale na druhé straně představuje určitý komfort.
Klienti bydlí v pokojích maximálně po třech,
míst na Ubytovně máme deset. Klienti mohou
zůstávat  v objektu i v průběhu dne dle
potřeby, zkrátka být �jako doma�: vařit si,
prát, dívat se na televizi. 

(pokračování pří�tě)
Článek sestavili: Martina Mossóczy, Henrieta Votíková, 

Mgr. Petra Müllerová a Jindřich �tusák

Modlitba před připojením se k internetu
Katolická církev na Slovensku má od 30.9.2008 oficiální modlitbu před pou�itím

internetu, kterou schválil bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav
Zvolenský. Zveřejňujeme její český překlad. Tato modlitba má velký mediální ohlas.
Zprávu o ní vysílala i Slovenská televize.

Oficiální zdroj www.adsum.sk uvádí: "Je to časopis slovenských bohoslovců (ADSUM),
kteří s nápadem na schválení této modlitby při�li. Internet je jako nástroj na získávání informací,
či komunikaci velmi dobré a u�itečné médium, v dne�ní době u� skoro nevyhnutelné. 

Ti, kteří s internetem přichází pravidelně do kontaktu, vědí, �e kromě dobrých a u�itečných
věcí, mů�e v mnohém � při �patném zacházení � i velmi u�kodit. Proto je potřebná
zodpovědnost. Abychom při pou�ívání internetu 'ne�lápli vedle', je dobré si tuto zodpovědnost
uvědomovat, vzbuzovat ji a vypro�ovat od Pána Boha. Patronem internetu je svatý Izidor.

Modlitba před připojením se k internetu v české verzi:
"V�emohoucí věčný Bo�e, ty jsi nás stvořil ke svému obrazu a nařídil nám, abychom

v�echno dobré, pravdivé a krásné hledali předev�ím v bo�ské osobě tvého jednorozeného
Syna, na�eho Pána, Je�í�e Krista. Prosíme tě, dej, abychom, na přímluvu svatého Izidora,
biskupa a učitele, na cestách internetem vedli své ruce a oči k tomu, co je milé tobě, a
ka�dého člověka, kterého potkáme, přijímali s láskou a trpělivostí.

Skrze Krista, na�eho Pána. Amen."
převzato z netu ČBK

P OSLEDN Í SLOVO:   J AK ZHUBNOUT ?   Navečer před Popeleční středou
mne v Albertu zastavila jakási paní a vsunula mi lísteček do ruky, �e by mě to mohlo zajímat. Hezky
jsem poděkovala a podívala se. Paní dychtivě čekala reakci. Stálo tam: Potřebujete zhubnout,
zaručíme vám 5 - 10kg. No tak to pěkně děkuju! �Mně to v�dycky skoro urazí!�, zněla má odpověď.
Já vím, komplexy. Ale proč to strkají v�dycky mně? Ausgerechnet ve chvíli, kdy se zrovna cítím
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dobře, odraz ve výlohách se zrovna tak spokojeně usmívá. Po téhle spr�e se  z výloh k zrcadlu v
koupelně zase proplí�í pěkně schlíple... �Ne, to tak nesmíte brát!�, spěchá dealerka zachránit
situaci. Tak jo! Potřebuju pohubnout! Zbavit se zbytečných �píčků netrpělivosti a netolerance,
zbytnělých pneumatik nepostradatelnosti, nadváhy vlastního ega, přebytku věčné nejistoty a
komplexů méněcennosti a v neposlední řadě ubrat svalovou hmotu na hlasivkách vypracovaných v
rámci synovy puberty (té� svaly na lýtkách od zbytečného stání před zrcadlem). A potřebovala bych
přibrat trochu pokoje, zklidnění k modlitbě, moudrosti k výchově a radosti z dětí, nejen kdy� spějí...
Tak od zítřka! Od zítřka začnu (hubnout) na těch správných místech.                                           -iva-

BOHOSLU�BY VE FARNOSTI  s platností od  26. 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

18.0019.308.0018.008.00  9.00
18.00Beroun

SobotaPátekČtvrtekStředaÚterýPondělíNeděle

Ro zp i s bo ho s l u že b :

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

MODLITBA  MÌSÍCE :  

O leto�ních Velikonocích budeme mít mo�nost, spolu s obnovou na�ich křestních slibů,
pro�ívat přijímání iniciačních svátostí (křest, biřmování a eucharistie) hned �est na�ich
katechumenů! Je to opravdu výjimečná a vskutku radostná událost: v dospělém věku najít
Boha a zcela mu odevzat svůj �ivot! Je jisté, �e na�i katechumeni potřebují i na�i duchovní
(mo�ná i praktickou) pomoc, a to nejen nyní v postní době, v době před jejich křtem, ale i
po něm. Věřím, �e v  na�em společenství se �neztratí� a naleznou i způsob, jak �ivot
farnosti obohatit.                                                                                                            -jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA BØEZEN :
$$$   Za na�e katechumeny  $$$

Březen 2009
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Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
10.30 - 11.15  hodin
Fara -  přízemí vlevo

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA:  V březnu oslaví Al�běta �Ela� Králová po�ehnaných 80 let, děkujeme za ve�kerou
pomoc při péči o kostel a květiny a vypro�ujeme stále tolik �ivotní energie a hodně zdraví! 
Dal�ími jubilantkami jsou Dagmar Sladká z Vrá�e (80 let), Eva Hazuková ze Zdejciny (45
let) a Stáňa Karbu�ická  z Berouna (25 let). V�em vypro�ujeme plnost Bo�ího po�ehnání!
V březnu dovr�í 30 let paní Magdaléna Koryčanská: ,,Maminko na�e milovaná, chtěli
bychom Ti k tvým nádherným kulatinám v�ichni tři chlapi popřát móóc zdravíčka,
radosti a bo�ího po�ehnání. Prosím, vydr� to s náma. 

To přejí děti Martínek a Matěj a man�el Martin."
V březnu by oslavil 90 let kanovník P. Gustav Novák, který a� do konce své kně�ské
slu�by působil v Berouně. Vzpomeňte na něj spolu s námi.                                      Farníci

Prosíme, pomozte nám roz�ířit farní �databázi� i rubriku Cesty! Byli bychom velmi rádi,
pokud byste se přihlásili, případně nám zaslali data narození a alespoň kontakty své, svých
blízkých a přátel.  (My, co nejsme z Berouna, při náv�těvě sv. Jakuba s radostí vídáme mnoho
�nových� tváří☺!) Ozvěte se nám na e-mail red.tym@seznam.cz,  na tel. 602 945 017, nebo
písemnou formou na lístečku, který vhodíte v kostele do krabičky �BKZ - Dotazy a články� na
stole s tiskovinami. (Budete první!) Databáze není veřejně přístupná a je pou�ívána pouze pro
potřeby farní kroniky a pro zasílání pozvánek na farní akce.                                                 -iva-

NAROZENÍ: Ve čtvrtek 26. 2. se narodila man�elům Janě a Tomá�ovi Fabianovým narodila dcera
Markétka Fabianová. Rodičům do Prahy a prarodičům do Ptic srdečně blahopřejeme. 

KŘTINY: V únoru v na�í farnosti přijala svátost křtu (v kostele sv. Jakuba) Kateřina Marie
Linhartová z Ni�boru.

POHŘBY: V únoru jsme ve farnosti do rukou Bo�ího milosrdenství svěřili Zdeňku Smutnou ze Zdic.
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