
Leden 2010

BEROUNSKÝ
KATOLICKÝ
ZPRAVODAJ

Obsah:
! Úvodník - MMX ... str. 2
! List svatého Mikulá�e z

Loděnice................ str. 9
! Podivuhodné cesty hud-

lického betléma .. str. 10
! Co se dělo: Duchovní

obnova v Arcibiskup-
ském semináři ,,Adventní
Tammím 2009,, ... str. 11

! �edesátiny Katolického
týdeníku .............. str. 12

! Co se dělo: Azylový dům
má obraz sv. Jakuba
Star�ího ............... str. 13

! Kalendář aneb Úvaha
novoroční ............ str. 13

! Ze �ivota svatých Sv.
Antonín Veliký ... str. 15

! O na�em nejstar�ím
písemnictví Chronicon
Aulae Regiae � Zbra-
slavská kronika ....str. 16

! Jdeme si pro Betlémské
světlo .................. str. 19

! Roverské okénko aneb
středisková výprava tak
trochu z pohledu R+R
............................. str. 20

! Vánoční pohlazení ze
�kolky ................. str. 21

! Bohoslu�by ......... str. 23



MMX
Jednou dávno jakási dívka potkala v kostele mládence, který neměl před sebou

zpěvníček. Tu při�la chvíle tě�kého rozhodování. Přistrčím mu zpěvníček � bude to vypadat,
�e se vnucuji. Nepřistrčím � bude to vypadat, �e  jsem sobecká.

Přistrčila zpěvníček. Po letech jsou z nich stárnoucí man�elé, mnoho vnoučat kolem a
mohou si říci: budeme svůj příběh datovat od toho zpěvníčku. Příhoda mohla zůstat
bezvýznamnou drobností. Nezůstala. A přitom se nevědělo předem, �e bude zpěvníček tak
důle�itý. Ké� bychom dnes přesně věděli, který zpěvníček to byl.

Viděl jakýsi člověk rozvoj techniky a kapitálu a řekl si � ano, vývoj a zdokonalování
byly na počátku, práce polid�tila opici, podstatou je evoluce.  A polo�il tak začátek pro
v�echny, kdo pova�ují práci, techniku, majetek a peníze za smysl �ivota. Národ, který
usuzoval, �e je vysvobozen Hospodinem, pokládal začátek k vyvedení z Egypta, lid víry
k Abrahamovi a lid vděčný za krásu stvoření byl nucen vytvořit příběh o Adamovi � proto�e
při stvoření nebyl svědek pořizující zápis.

A kdo se cítil být Čechem, vytvořil si praotce Čecha � a vyhrabal ho snad ze zvlá�tní touhy
učinit če�ství základní věcí ve chvíli, kdy se cítil ohro�en raku�áctvím. A pokud se smysl
organizace zvané Evropská unie posunoval stále více k úsilí zvítězit ekonomicky nad Amerikou a
Čínou, muselo se prohlásit, �e počátek v�eho je ve vědeckotechnické revoluci a vzniku bank. A to
se také prohlásilo. A to se budou děti ve �kolách učit, a� se nám bude hlava točit.

Byl jakýsi skromný mnich, jmenoval se Dionysius Exiguus � to druhé slovo mů�e
znamenat krátký, ale také právě skromný. A ten Dionysius skromně navrhl, �e by se roky
nepočítaly nadále podle císaře Diokleciána (který křesťany mučil), ale podle Krista. A
počítal ze v�ech sil a vy�lo mu, �e by se měl psát rok 525. Tento jeho koníček vznikl, kdy�
bádal nad tabulkami pro výpočet data velikonoc.  V�e důle�ité se sna�il přelo�it z řečtiny do
latiny. A viděl také, �e římské číslice nemají nulu, tak jí označoval slovem �nihil� � nic
(neznaje chudák muslimské dobrodiní znaku pro nulu). Mo�ná mu ten znak právě chyběl ve
chvíli, kdy měl zavést �rok nula�. Nezavedl ho. Ač po něm matematici dodnes tou�í, proto�e
je nelogické, �e člověk narozený roku 5 před Kristem oslaví roku 5 po Kristu deváté
narozeniny a ne desáté (nakreslete si to).

Dionysius svůj letopočet datoval od vtělení, nikoliv od narození. Leden po Kristově vtělení a
narození  byl lednem roku jedna. S datem narození 25.prosince počítal u� Hypolit Římský v roce
204.  Je zvlá�tní, �e pape� Benedikt pova�oval za důle�ité na Hypolita letos vzpomenout.

Tak by se tedy Kristus narodil 25.prosince během roku před rokem jedna. Ke konci roku jedna
mu tedy bude jeden rok a za jednoleté dítě se bude pova�ovat i během roku dva. Pěkná matematika.

Vraťme se ale ke smyslu �ivota a hledání počátku. Dionysius své přesvědčení a svou
nejkrásněj�í naději vtělil do čísla 525. Kdykoliv budeme psát číslo 2010, vyjadřujeme tím
toté� přesvědčení, tuté� naději. Ať u� si to uvědomujeme nebo ne. MMX. Slovo mille a znak
X znázorňující dvě ruce a počet jejich prstů.

Ka�dá lidská společnost či civilizace musí mít jakési východisko svých úvah a mýtů, bod,
ze kterého pramení smysl v�eho. A ten bod pak začne pova�ovat za počátek dějin. My jsme
uvěřili, �e Bůh sám vstoupil do na�ich lidských dějin, stal se člověkem a sám osobně takový
bod určil. Bod vtělení. Okam�ik lásky Boha k člověku. Početí syna Bo�ího. Počátek civilizace
lásky, mů�eme říci, aby se nám úvaha nějak pěkně uzavřela.                          P. Cyril Kubánek

Zpravodaj  
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 Zpr á v y z far n o s t i
Slavnost Zjevení Páně: Liturgickou slavnost Zjevení Páně (6. ledna) překládáme na
neděli 3. ledna. Bohoslu�by v berounském kostele sv. Jakuba budou v 9.00 a v 18.00
hodin. K bohoslu�bám si mů�ete k po�ehnání přinést vodu, sůl, kadidlo a křídu.
M�e sv. �pro děti� � čtvrtek 7. ledna:  Zveme rodiče s dětmi k bohoslu�bě, která se
koná ve čtvrtek 7. ledna od 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba (!), neboť si i tentokrát
mů�eme zazpívat �u jesliček�.
Svátek Křtu Páně. V neděli 10. ledna zavr�íme svátkem Křtu Páně dobu vánoční.
Bohoslu�by budou v řádném nedělním pořádku.
Ekumenická setkání berounských křesťanů: Ve dnech 20. - 22. ledna se uskuteční
ji� tradiční modlitební setkání berounských křesťanů. Setkání budou probíhat v�dy
od 18.00 hodin, a to:

o ve středu 20. ledna: Církev římskokatolická � kaple Pový�ení sv. kří�e
o ve čtvrtek 21. ledna: Českobratrská církev evangelická � Husovo nám. 4
o v pátek 22. ledna: Církev adventistů sedmého dne � Tylova 8

V tyto dny m�e sv. nebudou.
Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 9. 1. a 23. 1. od  10.00
do 10.30 hodin v přízemí fary v Berouně.
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.
Konto � �nový oltář�: Projekt zhotovení nového oltáře do kostela sv. Jakuba
v Berouně je mo�né finančně podpořit příspěvkem na konto: 019 � 361038389/0800 (u
ČSp. Beroun). Jako variabilní symbol je mo�né uvést rodné číslo, té� je mo�né �ve
zprávě pro příjemce� uvést název �oltář�.
Sbírka na bohoslovce: V neděli 6. prosince se uskutečnila �mikulá�ská sbírka na
bohoslovce�, při které se v na�í farnosti vybralo 5.600,- Kc. V�em dárcům děkujeme.
Příprava dospělých ke křtu: Od počátku �kolního roku probíhají pravidelná setkání
pro dospělé, kteří svou cestu k Bohu a k pro�ívání své víry v Církvi teprve hledají, a to v
budově fary ka�dou středu od 18.00 - 19.00 hodin. 
Příprava mláde�e ke křtu: Pravidelná setkání � příprava ke křtu, tentokráte spí�e pro
�...náctileté� � probíhají v budově fary ka�dou středu od 16.00 - 17.00 hodin..
Biblické hodiny: Ke společným biblickým hodinám se v leto�ním �kolním roce budeme
scházet pravidelně ka�dé úterý od 18.00 � 19.00 hodin na faře v Berouně.
Pravidelné náv�těvy nemocných: Na�e �staré a nemocné�, kteří se nemohou účastnit
bohoslu�eb, či se ocitli kvůli nemoci v tě�ké �ivotní situaci, bychom rádi nav�těvovali
pravidelně, a to ka�dou středu od 9.00 � 12.00 hodin. V případě nutnosti nebo
�naléhavého případu� pak volejte kdykoli(!) na na�e tel. čísla 724 227 853 (P. Josef
Pecinovský) nebo 605 981 000 (P. Cyril Kubánek).
Ministrantské setkání pro mlad�í ministranty  se uskuteční v sobotu 9. ledna (kluci
cca od 9 do 14 let) v Nymburku. Zahájení v 9.30 v kostele. S sebou ministrantské a
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sportovní oblečení a obuv (do tělocvičny) a příspěvek 120,- Kč (60,- Kč jako příspěvek
na oběd, 60,- Kč příspěvek řidiči na benzín). Oběd a svačina zaji�těna. Ukončení cca v
16 hodin. Bli��í informace: Alois Va�ků tel.: 602 129 195 nebo P. Benedikt Hudema
(benedikthudema@atlas.cz)
Setkání star�ích ministrantů: Ve dnech 22. - 23. ledna se uskuteční setkání star�ích
ministrantů (kluci od 15 - 25 let) v Hostíně u Vojkovic. Zahájení v pátek večer,
ukončení v sobotu večer. Duchovní i sportovní program. S sebou sportovní i pracovní
oblečení, spacák, karimatku a 150,- Kč jako příspěvek na jídlo. Bli��í info poskytuje
Luká� Klimovič 728 307 267 nebo P. Benedikt Hudema 724 209 774.
Cesta do Říma. V prvním březnovém týdnu se uskuteční (ji� druhá) poutní cesta
star�ích ministrantů (cca od 15 do 26 let) do Říma a okolí. Cestou si prohlédneme
Assisi, nav�tívíme hlavní poutní basiliky, hrob kardinála Berana, katakomby,
vykoupeme se v moři, fotbálek se seminaristy a kně�ími Pape�ské koleje
Nepomucenum atd.... Předpokládaná cena 6.000,-Kč. Je nutné přihlásit se nejpozději
do konce ledna. Bli��í informace P. Benedikt Hudema 724 209 774
(benedikthudema@atlas.cz)
Setkávání maminek: Hola, hola, milé maminky, pokud některá z vás mezi nás je�tě
nezavítala, pak se prostě osmělte a přijďte i s dětmi! Scházíme se ka�dou středu v 9.00 ráno v
půdním prostoru farní kaplanky, v případě pěkného počasí se vyskytujeme v přívětivých
prostorách farní zahrady či jinde podle domluvy (proto je záhodno, aby se nově příchozí
maminka nebála �přihlásit� na telefonním čísle 732 508 097, aby se dozvěděla, kde nás
najde). Případně je také mo�no juknout na www.beroun.farnost.cz - odkaz �Maminky�, kde
by aktuální dění mělo být k nahlédnutí. Tak přijďte. Bude nás víc! ☺
Srdečně zveme na modlitební společenství: I v novém roce se samozřejmě uvidíme, a
to ve čtvrtek 14. ledna � jako obvykle ve 20 hodin v kaplance v Berouně na faře.
Přijďte! :)                                                                                                              Tým MS

 Z vi kar i á t u  
Vikariátní konference. V úterý 19. ledna se v Berouně uskuteční setkání kně�í
na�eho vikariátu. M�e svatá, při které se budeme modlit zvlá�tě za farnosti na�eho
vikariátu, začíná v kapli Pový�ení sv. kří�e v 9.00 hodin. 
Večerní m�e sv. se pak ji� nekoná!

 Kon c e r t y v kos t e l í c h
Tříkrálové vánoční zpívání a koledování v kostele sv. Václava v Loděnici v neděli
3. 1. v 17 hodin: Pokud čtete zpravodaj v den vydání, máte je�tě mo�nost stihnout malý
koncert v podání zdej�ího smí�eného a ekumenického sboru COMODO, které zazpívá
svůj vánoční repertoár,  a ni�borského varhaníka Kry�tofa Zusky. Přijďte si u�ít
posledního vánočního dne! Vstupné dobrovolné.
Tříkrálový koncert. Farnost Panny Marie a ZU� Praha 7 vás srdečně zvou na provedení díla
Česká m�e vánoční J. J. Ryby; účinkuje smí�ený sbor GAUDIUM pod vedením Zdeny
Součkové a Vladislava Součka, neděle 3. ledna 2010 16.00 hodin, kostel Panny Marie
Sně�né, Jungmannovo nám. 18, Praha 1. Vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2010.

Zpravodaj  
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 Ska u t i
Schůzky dívčího kmene: 

SVĚTÝLKA: středa 16.00-18.00 hodin pod vedením Veroniky Rejskové v�dy
jednou za 14 dní. 
SVĚTLU�KY: pátek 17.00-19.00 hodin  pod vedením Marie Stielové.
LASIČKY:  úterý 16.10-18.10 hodin pod vedením Kristýny Kodrasové a Kláry
�vandové.

Schůzky chlapeckého kmene: 
LVÍČATA: středa 16.00-18.00 hodin pod vedením Dominiky Kodrasové s Pavla
Konráda v�dy jednou za 14 dní.
VLČATA: pátek 17.00-19.00 hodin. pod vedením Pavla Schöberle, Jakuba Kodrase
a Jana Franty.
OCELOTI: středa 16.00-18.00 hod. pod vedením Petra Čaply a Luká�e Klimoviče. 
ROVEŘI & RANGERS: schůzky se konají ka�dý sudý týden ve čtvrtek od 18.00
do 20.00 pod vedením Milana Vaňka, Jirky Hazuky ml. a Jana Marka.

Letní skautský tábor bude v termínu 17. července a� 31. července 2010 - za SRJ Frantík. 

Letem světem - Estonsko: Znovu se setkáme s Janem Markem, který nás ji� na
podzim prováděl Pobaltím, aby nás v neděli 31. ledna doprovodil slovně i obrazně
do Estonska. Čas promítání bude tentokrát výjimečně (jako dík průvodci☺) posunut za
večerní m�i svatou, sejdeme se tedy v 18,45 hodin.
M�e svatá pro děti bude ve čtvrtek 7. ledna tentokrát v kostele sv. Jakuba, proto�e si
je�tě budeme moci zazpívat koledy u jesliček! Doprovodí vás i letos kapelka 4K.
(Původní název Kytarová kapelka K-klubu jsme z různých - třeba redakčních - důvodů
zkrátili, a teď jako vánoční překvapení nejen vám, ale asi i některým členům kapely,
prozradíme jeho dvojsmyslnost: čtyři káčka to je jasné, ale pokud se čtyřka přečte
anglicky, jak je dnes tak v módě, zní to jako for, tedy pro. Pro K si tedy hrdě vykládáme
jako pro Krista, pokud to není moc py�né...☺)                                                           -iva-
Eldorádo masek: Předbě�ně zveme na Ma�karní rej v Eldorádu, konat se, dá-li Pán,
bude v sobotu 6. února 2010 kolem 16. hodiny odpolední na známém místě v sále
restaurace Eldorádo na Jarově. Podrobnosti najdete na plakátech, v pří�tím čísle
zpravodaje a na farním webu.

Pravidelná páteční setkání: Scházíme se ka�dý pátek večer po m�i svaté, to je cca
v 19.00 hodin. Přijďte!
SNBweekend 22. - 24. 1. 2010  Jezdí� na prkně nebo se to chce� naučit? Jestli jo, tak
paráda, proto�e SNowBoard weekend miluje ka�dej prknař. A nejen proto, �e si luxusně
zajezdí�, ale hlavně si zajezdí� s velkou grupou kámo�ů. A pak je úplně jedno, jestli
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skáče�, dává� trubky, jezdí� freeride, u�ívá� si sjezdovky nebo se učí� jezdit, proto�e v
partě to je zábava v�dycky. Tak�e budem jezdit, fotit, točit videa, nebude chybět ani
klasická sobotní večerní show a hlavně na něco jako je nuda nebude vůbec �ádnej čas.
Sjezdovku a snowpark prohlídni na sportprofi, o tom, kde budem vět�inu času, se dozví�
na stránkách Vesmíru, zjisti víc o SNBweekendu na facebooku, zabal věci, vem prkno a
přijeď sám nebo s kámo�ema na tenhle bezchybnej víkend. Ptej se: Fanda -
sem.vul@seznam.cz , Vítek � v.stranik@centrum.cz 
JUMP 10  JUMP 10 ML: 25. - 31. 7. 2010; JUMP 10 XL: 2. - 8. 8. 2010. Podrobnosti
k přihla�ování na JUMP 10 Přihla�ování na JUMPy 2010 bude probíhat vyplněním
přihla�ovacího formuláře zde na JUMPím webu, a to pouze od úterý 16. 3. 2010 od
20.00 hodin do středy 17. 3. 2010 do 20.00 hodin. Z do�lých přihlá�ek se bude stejně
jako v minulých letech losovat.

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
Tříkrálová sbírka. V na�í farnosti se bude konat i letos Tříkrálová sbírka, a to od
neděle 3. ledna do pondělí 11. ledna 2010. Farní charita Beroun, která sbírku organizuje
v na�em regionu, hledá dobrovolníky (dospělé i děti) pro koledování v Berouně i
okolních vesnicích. Dobrovolníci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 724 105 905 a
311 622 422. Sbírku pořádá Charita České republiky a má celorepublikovou působnost.
Hlavním cílem sbírky je "zviditelnění" církve ve společnosti a její výtě�ek slou�í na
podporu charitativních projektů. V na�í farnosti se sbírka koná ji� popáté. Výtě�ek
sbírky bude letos vyu�it na tyto účely: 
  - 65% z výtě�ku se vrací do projektu Farní charity Beroun, konkrétně na provoz
Stacionáře sv. Ane�ky pro seniory v Berouně na  Závodí. 
  - zbývajících 35% se rozdělí mezi projekty Charity v Čechách i v zahraničí. 
Sbírka podpoří:  1. stavební úpravy v charitním domě pro seniory v Mukařově. 
                           2. provoz azylového domu sv. Terezie v Praze 8 Karlíně. 
                           3. podporu chudých dětí v Bělorusku. 
                           4. stavbu základní �koly v Ugandě. 
V�ichni, kteří se Tříkrálové sbírky zúčastní (včetně ů dětí, které budou koledovat) jsou
zvání na slavnostní m�i sv. slou�enou otcem kardinálem Miloslavem Vlkem, v neděli 3.
ledna 2010 ve 14.00 hodin na pra�ském arcibiskupství (sál kardinála Berana). 
Benefiční představení: Farní charita Beroun ve spolupráci s Cafe Klaun pořádá
benefiční představení ve prospěch veřejné sbírky Pokojíčky SVATOVÁCLAVSKÁ
LEGENDA ANEB PLÁ�Ť A HRUBÁ HALENA dne 18. 1. 2010 v 16.00 v Cafe
Klaun. Legenda o českém kní�eti jemného srdce a silného ducha, který vládl národu
obzvlá�ť divokému, nedůvěřivému a hrubému. Stavěl kostely místo vojsk, cvičil se
v modlitbách místo ve zbrani, provokoval okolní kní�ata laskavostí a překvapoval mnoha
zázraky, je� provázely celý jeho �ivot. Představení spojuje prvky činoherního herectví,
loutkoherectví a jarmarečního divadla  a je vhodné pro mateřské �koly i 1. stupeň
základních �kol. Hraje, loutky vodí a zpívá herečka Kateřina Molčíková. Loutky a scéna:
Kateřina Kabe�ová. Délka představení: přibli�ně 40 min.

Mgr. Barbora Jakůbková, koordinátorka Tříkrálové sbírky a VS Pokojíčky

Zpravodaj  
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Betlém, klub pro děti a rodinu, od pondělí 12. 10. změnil své působi�tě z důvodu
probíhající rekonstrukce objektu (objekt se přestavuje na azylový dům pro matky s
dětmi v tísni). Po dobu rekonstrukce (zhruba rok) bude Betlém vyu�ívat prostory na
Obecním úřadě v Lochovicích ka�dé pondělí a středu 9.00 - 18.00. Keramická dílna
bude v provozu ve středu v odpoledních hodinách (podle programové nabídky).
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.
Charitní pečovatelská a odlehčovací slu�ba a osobní asistence přesídlila od 16. 11.
2009 do Komunitního centra v Berouně, Bezručova 928. Spolu se změnou
pracovního zázemí a vedení slu�by (V. Kare�ová se nyní bude věnovat zavedení nového
projektu zaměřeného na seniory a zdravotně handicapované) zároveň dochází ke změně
kontaktu. Tel: 311 510 652, Martina Malá a Marta Altmanová.

 Zprá v y od j i n u d
 Modlitba Taizé: Farnost Praha - Bohnice. Zveme vás na pravidelnou modlitbu Taizé v
kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8,  která se koná 6. ledna od 20.00 hodin. Modlitby se
konají pravidelně v�dy první středu v měsíci.
Výstava o �ivotě kardinála Josefa Berana A� do 5. ledna 2010 probíhá v kuloáru
Katolické teologické fakulty UK a Arcibiskupského semináře v Praze - Dejvicích výstava
zachycující �ivot kardinála Josefa Berana. Její autorkou je historička Stanislava Vodičková,
která o kardinálu Beranovi nedávno vydala rozsáhlou publikaci. Výstava byla otevřena 7.
prosince 2009 při příle�itosti odhalení a po�ehnání pomníku kardinála Berana. Deset panelů
přibli�uje slovem a obrazem �ivotní pouť této významné osobnosti 20. století. Beranův �ivot
je zachycen na unikátních dobových fotografiích, které mů�e veřejnost vidět poprvé právě a�
na této výstavě a v nedávno publikované knize. Také kniha Stanislavy Vodičkové �Uzavírám
vás do svého srdce� vydaná nakladatelstvím CDK v koedici s Ústavem pro studium
totalitních re�imů obsahuje toti� kromě čtivě psaného �ivotopisu také desítky fotografií
kardinála Berana. Výstava potrvá do 5. ledna a bude poté putovat po dal�ích diecézích. (ap)
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BETLÉMSKÁ HRA VÁNOČNÍ aneb VYPEČENÁ GENERÁLKA TÉTO,
KTERAK SE PŘIHODILA OCHOTNÍKŮM V MALÉ LHOTĚ L.P. 18XX. kostel
sv. Petra a Pavla v pátek 8. 1. 2010 v 19.30 hod. Cyklus pravidelných kulturních akcí v
kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8 - Bohnicich - "Kulturni Osmicky" se konaji v�dy 8.
dne v měsíci mimo letnich prazdnin. Vstupné je dobrovolné (doporučené vstupné je 100,-
Kc).Ve�keré informace (nejen) o koncertech najdete na www.osmicky.cz
Betlémy z Tře�tě přímo do Jindři�ské vě�e. V�dy velmi vá�ně zva�ujeme inzerci akcí,
které mají komerční ráz. V tomto případě v�ak činíme výjimku. Náv�těva výstavy ručně
vyřezávaných betlémů spojená s nev�edním výhledem na adventní Prahu mů�e být
hezkým zá�itkem pro celou rodinu. Jedinečnost a neopakovatelná atmosféra betlémů z
Tře�tě se náv�těvníkům představí od 21. 11. 2009 do 2. 2. 2010 ve druhém a třetím patře
pra�ské novoměstské Jindři�ské vě�e. www.jindrisskavez.cz. O betlémářském městě
Tře�ti více na www.trest.cz.
Nový obor na Katolické teologické fakultě UK. Do února 2010 mohou zájemci podat
přihlá�ku na nově akreditovaný obor "Aplikovaná etika", který se rozběhne ve �kolním
roce 2010/2011. Tento dvouletý studijní magisterský program propojuje svět křesťanské
teologie se světem ekonomie, politiky, médií či lékařství. Studium je vhodné pro studenty
s praxí ve veřejném i soukromém hospodářském, lékařském, právním nebo mediálním
prostoru. Přijímáni budou absolventi alespoň bakalářských humanitních, ekonomických,
právních a sociálně zaměřených studijních programů. Studium bude probíhat prezenční
formou. Pracujícím studentům vychází vstříc organizace výuky, která je zařazena blokově
v odpoledních hodinách dvakrát týdně. Studium je zaměřeno mezioborově a výuku
zaji�ťují odborníci z teologických i neteologických disciplín. Bli��í informace o oboru
získáte na adrese: aplikovana.etika@ktf.cuni.cz, www.ktf.cuni.cz. Přihlá�ky zasílejte na
adresu: studijni@ktf.cuni.cz, kontakt: 220 181 402. (ap)
Cesta 121: Občanské sdru�ení Cesta 121 vzniklo na podporu starých a nemocných
kně�í, aby mohli trávit podzim �ivota co nejdéle ve svých farnostech a mezi lidmi, které
znají a mají rádi. Zakladatelé se inspirovali známým �almem: �Pozvedám své oči k
horám, odkud mi přijde pomoc.� Určitě bude u�itečný rozhovor s dětmi i mláde�í na
téma sounále�itosti, spoluodpovědnosti a pomoci. Cesta 121, Londýnská 44, 120 00,
Praha 2 Předsednictvo: P. Prokop Siostrzonek OSB, Antonín Randa, Martin Steiner
Telefon: 224 250 395, Mobil: 736 500 703, E-mail: info@cesta121.cz
Vysoko�kolské katolické hnutí Praha s radostí oznamuje, �e v sobotu 30. 1. 2010 od
19:00 se v Kulturním centru Novodvorská bude konat ji� pátý ročník salvátorského
tanečního večera. Zahraje skupina Funny Dance Band (www.funnydanceband.com).
Vstupenky za 200 Kč v prodeji. Srdečně zveme v�echny nejen tancechtivé k oslavě pátého
výročí salvátorského plesání! Té� sháníme finanční sponzory i dárce do tomboly. Pokud
byste měli zájem nám přispět, ohlaste se mailem nebo osobně v sakristii kostela. Děkujeme
a tě�íme se na viděnou. Kontakt: Petra Le�áková, petalez@seznam.cz Kulturní centrum
Novodvorská, Novodvorská 1013/15, metrem C do stanice Kačerov, dále autobusem č.
106, 170, 196, 203 nebo metrem B do stanice Smíchovské nádra�í, dále autobusem č. 196,
198, 199 do stanice Sídli�tě Novodvorská.
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Emauzská liturgická hra vánoční (Svátek křtu Páně) 10. ledna 2010 v 16:00. Emauzská
liturgická hra vánoční byla sestavena benediktiny v Emauzích před více ne� 100 lety z
latinských liturgických textů. Schola od sv. Gabriela a sv. Hildegardy ji ka�dým rokem zpívá
u jesliček v opatském kostele v Emauzích. Hra byla dlouhou dobu pova�ována za ztracenou a
byla nalezena a� po roce 2000. Emauzské jesličky pocházejí z beuronského období.

List svatého Mikuláše z Loděnice
Milé děti, a tím myslím vás v�echny, kteří se cítíte být dětmi Bo�ími! Tak

jsem znovu po roce zavítal sem do krásné zahrady kolem kostelíčka zasvěceného
kolegovi svatému Václavu. Zahradní areál se pravda trochu rozpadá, kdy� jsem tu byl
minule, bylo tu jen le�ení na staré stodole a za ten rok přibyla tesařská konstrukce

podpírající
kostelní
hradbu, jí�
hrozí
vyvrácení
kořeny lípy,
a netesařská
ohrádka
kolem
starého
sklípku... No
ale du�e se
tu na�těstí

nerozpadají a jak vidím, mno�í se (tak se tu jistě časem najde dost pomocných rukou,
které půvabnou zahradu pomohou dát zase dohromady☺)!

Moc rád vás zase po roce vidím: tuhle Verču, Matýska, Simonku, Dádu, Aďu, Mí�u,
Martičku, Barborku, Aničku a Vojtu, Maru�ku a Jiříka, Terezku a Bětu�ku, �těpánka a
Johanku, Kačenku a brá�ky, Kry�tofa, Tadeá�e, Kristýnku, Va�íka s Helenkou, Michala,
Dana, Lojzíka, Janka,
Michaela a Matěje,
Franti�ka a Pavlíka. A
tamhle koukám - Verunka u�
chodí, a tamhle Honzíček má
zbrusu novou sestřičku
Terezku, Vavřinec s
Kristiánem nového brá�ku
Dalibora... A Jakub, Eli�ka,
Kristýna, Dominika a
Danielka mají konečně
brá�ku Vojtu... A z Eli�ky i
její sestřičky Markétky jsou
hotové zpěvačky... Tamhle je
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 Zprvu se děti příli� blízko �svatosti� nepřibli�ovaly...    foto av 

  Je�tě společná fotodokumentace, ne� se na rok rozjdeme.     foto



Martínek s brá�kou a Vojtí�ek s brá�kou a Va�ík se sestřičkou... Tomá�ek a Naděnka... A
tamhle těch pět - to budou jistě Petru�ka, Dan, Honzík, Martínek a... jo, Josífek , trochu se
mi to plete... A je�tě...  Vítek, Adam, Tobijá� a Franti�ek... a... promiňte, musím se podívat
do zlaté knihy, některá jména mi trochu vypadla, těch farností je tolik...

Nechtěl jsem ru�it m�i svatou, při�el jsem letos tro�ku dřív (a málem bych tak zapoměl
na berlu)... A tak jsem chvíli stál za dveřmi a poslouchal pana vikáře, jak krásně vyprávěl
dětem. A po roce jsem zase usly�el známé hlasy z kúrů - tedy ne andělských, to si je�tě musí
chvíli počkat - Lucii s flétničkami,  Evu se zlatem v hrdle,  Lojzu a Dana nejen se zlatem, ale
i s kytarami, Pavla, co s nimi dr�í basu, a Ivu s pí�ťalkou, bubínky a vajíčkem☺... No chvála
Pánu Bohu, �lape vám to.

 Zkrátka měl jsem z vás v�ech takovou radost, �e jsem rozdal dva přetékající ko�e dárků.
A je�tě jsem se nechal před odjezdem zpět do nebe zlákat ke společné fotografii.... Letos
jsem při�el sám, tady prý nejsou čerti zatím třeba a andělů strá�ných s vámi bylo nejmíň
tolik, kolik bylo vás☺... Jestlipak jste si jich v�imli...  Tak spolu je�tě pěkně poděkujeme
Otci na�emu, jen� je v nebesích... S Bohem a zase za rok a nezlobte se tady!

 Vá� svatý Mikulá�
Podivuhodné cesty hudlického

betléma
Kostel v Loděnici a v Hudlicích mají ji� druhým rokem

něco společného. Začnu trochu ze�iroka. V době, kdy v
Loděnici je�tě nebyla obývaná fara, byl několikrát kostel
vykraden. (Od té doby ne �e by k novým pokusům nedo�lo,
ale zloději byli v�dy chvála Bohu vypla�eni!) A tak kromě
některých soch zmizel i původní lidový betlém. Kdy� v
Loděnici působil svatojánský kaplan P. Michael �pilar,
nechal studenty Svatojánské koleje pro loděnický
svatováclavský kostel vyrobit keramický betlém - ně�nou
Marii s Je�í�em v náručí, ochranitelského Josefa, tři krále i s
velbloudem, pastýře, ovečky... Nic nechybělo a celý betlém
byl a je pouze z pálené hlíny - příjemně přírodní.  

V Hudlicích mají historický lidový
betlém - �stříbrobarevné� figurky jak z
pohádky - sedláky, selky, zvířátka od
ovcí po slona a v barvách vyvedenou
betlémskou jeskyni i s jejími svatými
obyvateli. Bohu�el obrovský a chátrající
kostel v Hudlicích nyní neslou�í svému
účelu, hrstka věřících se nově schází v
postranní upravené a zateplené kapličce.
A tak byl Betlém zapůjčen do Loděnice,
kde se z něj tě�í nejen děti. Ale aby toho
betlémského putování nebylo málo, u�
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...v této noční hodině u betlémské jeskyně...   foto av 



druhým rokem jste mohli tento Betlém spatřit ve výstavních síních Hořovického zámku, kde se
ka�doročně o prvních třech adventních víkendech pořádají Adventní prohlídky. Podle
zámeckých zaměstnanců jde o velmi půvabnou akci, která zatím není příli� nav�těvovaná, prý
lidé jakoby se vůbec nechtěli dozvědět, proč se vlastně slaví křesťanské vánoce, zajímavosti o
slavení vánočních svátků a adventních tradic...  Po skončení adventu se Betlém v pořádku vrací
na své místo, nyní do Loděnice. Je�tě nejméně dnes máte �anci si jej v Loděnici prohlédnout. A
kdy� ne dnes, tak zase za rok. V zámku, nebo v kostele.                                                           -iva-

Co se dělo: Duchovní obnova v Arcibiskupském semináři
 ,,Adventn í Tammím 2009, , 

Duchovní obnova pro mladé mu�e se začala úderem 17. hodiny pátečního podvečera
v Arcibiskupském semináři v areálu Katolické teologické fakulty v Praze - Dejvicích.
Z berounské farnosti se zúčastnil jen
Honzík Morču� a spoluredaktor Rádia
Pohádka, autor příspěvku (J. �.);
společně s námi pak ná� starý známý
V�evěd (Petr Mare�) z neratovické
farnosti. Prostředí semináře se začalo
překvapivě plnit během m�iku. U
vstupní chodby do semináře byla
recepce, kde jsme se hlásili svými
velectěnými jmény u bohoslovců. Ti
nás srdečně přivítali. Dostali jsme
ka�dý jmenovku se svým jménem a na
poblí� postavenou nástěnku s mapou
České republiky jsme napíchli své
jméno na papírku �na příslu�nou farnost�,  odkud jsme. Poté jsme se zabydleli v na�em
exkluzivním pokoji, dále nás čekala vysněná večeře, která započala krásnou uvítací modlitbou
z úst otce rektora, otce spirituála a bohoslovců. K uvítací večeři je prý v�dy tradiční sma�ený
sýr s bramborami (moje tvář se lehce zasmála)� Program pokračoval společnou modlitbou
v kapli, seznámením ve skupinkách v pokojích a tento nádherný večer skončil, jak jsem čekal,
klidným silentium - tzn.chvílí zti�ení a naslouchání Pánu Je�í�i. 

O sobotním ránu jsme vylezli s nad�ením z postelí, zkulturnili jsme se a se�li se
dobrovolně v 7.00 hodin v kapli na ranní chvály. Poté následovala modlitba v asi desetičlenné
skupince. V 8.00 hodin zahájila modlitba očekávanou snídani. Kdy� v�ichni dojedli,
následovalo zamy�lení nad Písmem, poté výlet na pra�skou Loretu. Účastníci si také mohli
vybrat mezi hraním florballu, fotbalu a společenských her. Konkrétně my jsme si u�ívali
prohlídku Lorety. Po vynikajícím obědu, ke kterému bylo hovězí maso se svíčkovou omáčkou
a houskovými knedlíky, pokračoval program předná�kami. Předná�ka vojenského kaplana,
který působil na misiích v Afghanistánu, měla název ,,Ať zhynu, jestli ustoupím�.

  Po skončení předná�ek ka�dý z nás mohl zajít ke svátosti smíření a k duchovnímu
rozhovoru, této nabídky jsme vyu�ili skoro v�ichni. Od 17.00 hodin se slavila m�e svatá,
někteří z nás také ministrovali.
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Dále následovala v refektáři (jídelně) vydatná večeře a modlitba. V 19.30hod jsme se
pomodlili v kapli večerní chvály, následovala adorace s doprovodem hudby, také svátostné
po�ehnání a v přelomu dne (24.00 hodin) vigilie, na které u� někteří z nás nebyli�

Nedělní krásné ráno začalo v kapli společnou ranní chválou, snídaní, setkáním po
skupinkách, nácvikem zpěvu a liturgie. V 11.00 se slavila m�e svatá s otcem arcibiskupem
Miloslavem Vlkem, který nám odpovídal po m�i svaté na besedě na na�e otázky. Ty byly

zpracovány písemně na papírcích. Kolem 13.00 hodin nás
v refektáři k obědu čekaly kuřecí řízky s bramborovým
salátem. Kdy� jsme v�ichni dojedli, následovala závěrečná
modlitba a po�ehnání na cestu. A poté �edesát účastníků
setkání pomalu odcházelo z areálu semináře.

Nyní bych chtěl zhodnotit toto super setkání. Viděl jsem v
očích a tvářích v�ech účastníků po celý víkend jen radost a
odhodlání přijet znovu, proto�e bohoslovcům a v�em těm, kteří
se na této duchovní obnově podíleli, se jejich činy povedly na
jedničku!!! Mnozí z nás si odnesli domů vědomosti ,skvělé
my�lenky, poučení, také zdokonalení vědomostí z Písma
Svatého. Já osobně jsem poznal mnoho lidí, kteří jsou milí,

otevření srdcem k druhým a nepřetvařují se..
Nakonec bych vám v�em chtěl od srdce popřát krásné a klidné pro�ití konce vánoční

doby, jeliko� slavíme narození na�e jediného, věrného, odpou�tějícího Je�í�e Krista, který si
zaslou�í, abychom navodili klidnou atmosféru a prostředí; a aby Je�í� cítil lásku a věrnost,
kterou k němu cítíme a pěstujeme my.                    Zpracoval druhý redaktor Rádia Pohádka  

                                                                                   Jan �tromajer (Houska)
Še de s á t i n y Ka t o l i c k é h o t ý d e n í k u

V nejrůzněj�ích �devítkových� letopočtech zanikla pro nás významná událost, kdy� před
�edesáti lety začaly vycházet Katolické noviny, které se roku 1989 přejmenovaly na
Katolický týdeník. Pro berounské čtenáře je významné i to, �e od roku 1968 se zaslou�il o
jejich vydávání P. Vladimír Rudolf, rodák z Berounska, který v Berouně studoval reálné
gymnasium. Slou�il jako farář ve Zbiroze a v Berouně měl mnoho osobních přátel, ne� byl
později povolán do Prahy. I tam za ním Beroun�tí často jezdili, zvlá�tě kdy� v kostele
instaloval zcela nově pojatou kří�ovou cestu a spolupracoval se známým katolickým
dobrodincem a organizátorem Stádníkem.

Tehdy  na podnět biskupa Tomá�ka v roce
1966 sháněl P. Rudolf pro redakci Katolických
novin nové spolupracovníky. Kromě toho jako
administrátor v Praze Lhotce organizoval různá
setkávání laiků s katolickými aktivitami. Měl
velkou zásluhu na rozpu�tění katolického
�Mírového hnutí� katolického duchovenstva.
Proto byl velmi vhodným iniciátorem změn
redakce katolických novin. Nabídl tehdej�ímu
biskupu Tomá�kovi nové schopné lidi pro práci
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v nové redakci. K výměně do�lo v březnu 1968. V redakci kromě něho byli například Antonín
Mandl z Říma, doktor teologie a zahraniční voják, Václav Frei, v té době vědecký pracovník
na matematicko-fyzikální fakultě, P. Kune�, rektor kostela sv. Ignáce i Zdeněk Cikler, bývalý
vězněný agilní laik, který do redakce obětavě jezdil a� z Březových hor u Příbrami. Tito lidé
měli svá zaměstnání a práce v novinách byla jejich vedlej�í činností.                                  -vac-

Co se dělo: Azylový dům má obraz sv. Jakuba Staršího
V sobotu 26. prosince byl v kostele sv. Jakuba Star�ího

představen obraz tohoto světce namalovaný v �ivotní velikosti. 
Po m�i sv. ho po�ehnal vikář P. Josef Pecinovský. Při této milé

slavnosti bylo zdůrazněno, �e ho iniciativně namaloval klient azylového
domu. Dům nese ve svém názvu
jméno tohoto světce. Poděkování
patří nejen autorovi-malíři, ale i
Farní charitě Beroun, která se
stará nejen o provoz domu, kde
potřební mu�i nachází dočasný
azyl, ale kde nacházejí dobré
podmínky i ti, kdo chtějí něco
realizovat a zapojit se do
u�itečné činnosti. Obraz sv.
Jakuba zkrá�lí prostředí
azylového domu, kde ho uvidí
ka�dý hned při vstupu. Obraz
světce dokládá spojení
berounské farnosti, která je

tomuto světci zasvěcená, i charity, která se stará o lidi, kteří potřebují naléhavě pomoc.               -vac-
Ka l e n d á ř an e b Úvah a no v o r o č n í

Je prvního ledna, otvírám nový kalendář. V duchu sly�ím slavnostní a vá�nou melodii
Den přeslavný jest nám při�el, v něm� má býti ka�dý vesel. Radujme se, veselme se v tomto novém
roce. Zpívali jsme ji doma v�dycky na Nový rok, vět�inou hned po půlnoci... Kalendář se
jmenuje Malá poselství, je barevný, lesklý, plný fotografií, je�tě voní z tiskárny. A napadá mě
nad ním několik my�lenek současně. Optimistická - jaký ten nový rok asi bude, co dobrého
nám přinese? Nostalgická - zase jsme o rok star�í... Filozofická � v�e plyne, nevstoupí�
dvakrát do té�e řeky... Zvědavá � jak to vlastně  s tím na�ím kalendářem je?

V současné době je celosvětově pou�ívaným systémem pro počítání času gregoriánský
kalendář, zavedený r. 1582 pape�em Řehořem XIII. Jednotlivé země jej ale nepřijaly hned, byl
postupně zaváděn v následujících letech a v některých zemích byl přijat a� ve 20. století. Jeho star�í
bratr juliánský kalendář fungoval docela dobře celá staletí, ale to u� byla teď na konci 16. století
minulost. Proto�e tropický rok je o jedenáct minut krat�í, ne� předpokládal juliánský kalendář, začal
se čas podle kalendáře opo�ďovat vůči okam�ikům, kdy nastává rovnodennost či slunovrat. Roku
453 byla diference jeden den, roku 581 u� dva dny. Nyní, po jednom tisíci let, u� to byla diference
9,809 dne, tedy téměř deset dní! Pro římskou církev to byl stav naprosto neúnosný, proto�e
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velikonoční neděle ani zdaleka nebyla nedělí po prvním jarním
úplňku. Nesoulad kalendáře s astronomickou skutečností vadil
pape�ům u� od čtrnáctého století, a proto se zabývali my�lenkami na
reformu. Ve hře byly třeba i Koperníkovy návrhy, ale rozhodnutí
zaznělo a� za pontifikátu pape�e Řehoře XIII. Nový návrh předlo�il
r. 1575 kalabrijský lékař a astronom Luigi Giglio, latinsky té�
zvaný Aloisius Lilius (1510 � 1576). Schválení své reformy se
nedo�il, jeho práce s názvem Compendium novae rationis
restituendi kalendarium byla schválena pape�skou komisí později.
24. února 1582 vydal Řehoř XIII. bulu Inter gravissimas, jí� vyhlásil kalendářní reformu. Během
jednoho roku se mělo vynechat deset po sobě jdoucích dnů, proto muselo být vybráno období, kdy
to jako zásah do liturgického roku bude nejméně vadit. Reforma měla být provedena po svátku sv.
Franti�ka, připadajícím na čtvrtek 4. října. Následující den byl pova�ován za pátek 15. října. Tato
korekce vyrovnala zpo�dění za astronomickým časem. Pravoslavní reformu nikdy nepřijali, a proto
např. v Rusku a v Srbsku mají Vánoce a� 13 dní po římskokatolických Vánocích. 

Je zajímavé si pov�imnout, s jakým pochopením se reforma setkala v Evropě. Ani
katolické země v tom toti� nebyly jednotné. �panělsko, Portugalsko, Polsko a vět�í část
Itálie korekci provedly bez problémů (a zřejmě bez reptání) ve stanovený den. Problém byl
snad jedině v tom, �e prostí lidé změnu nechápali a domnívali se, �e jim těch deset
vypu�těných a tedy �chybějících� dní někdo ukradl. Někde měli i nejasnosti ve výpočtu daní,
mezd, úroků apod. V Nizozemí to nedomysleli a reformu sice 1582 realizovali, ale a� na
konci roku, a tím Holanďané při�li o Vánoce. Jak se s tím asi vyrovnali?

Katolické země ve Svaté ří�i římské přijaly reformu v rozmezí let 1582 � 1584, ale
protestantské země a� v roce 1700. Pape� Řehoř XIII. zde byl posmě�ně označován jako
Řehoř Kalendářník a tvrdilo se, �e je to Antikrist, který nutí křesťany modlit se v nesprávný
den (přitom se neposouvaly dny v týdnu, ale data).

V Čechách byla situace také zajímavá a připomínala
v mnohém dne�ní poměry. Původně oznámil změnu pra�ský
arcibiskup Martin Medek z Mohelnice, a to z data 14.
listopadu na datum 25. listopadu 1582. Protestantská �lechta,
obyvatelstvo i astronomové to odmítli, r. 1583 reformu zamítl
i zemský sněm. Ale císař Rudolf II. vydal 3. prosince mandát,
poddaní měli uposlechnout a z 6. ledna 1584 se skočilo
rovnou na 17. leden. Ve Slezsku byla změna provedena z 12.
ledna na 23. leden 1584. Morav�tí stavové prozměnu mandát
neuposlechli, a tak na Moravě nadále platil juliánský

kalendář. V červenci ov�em císař vydal druhý mandát, a ten u� Morava odmítnout nemohla.
Po 3. říjnu následoval 14. říjen. Toho roku do�lo k zajímavému časovému rozkolu �
v Čechách se slavily Velikonoce o čtyři týdny dříve ne� na Moravě.

Největ�í zmatek si �vyrobili� ve �védsku � nepřijali reformu ani r. 1700 jako ostatní
protestantské země, ale začali vypou�tět přestupné dny a tím získali úplně jiný kalendář ne�
kterákoli evropská země. Vynecháváním přestupných dnů po 40 let chtěli svůj kalendář srovnat
s gregoriánským, ale pak od tohoto záměru upustili (r. 1712), vrátili se k juliánskému kalendáři
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a gregoriánský zavedli a� r. 1753. Anglická královna Al�běta I. se rozhodla reformu přijmout,
ale anglikánská církev byla proti, a tak se do Velké Británie dostal nový kalendář a� r. 1752.
Je třeba si uvědomit, �e evropská nejednotnost v počítání času působila nemalé zmatky.

A přitom jsou pravidla gregoriánského kalendáře tak jednoduchá!
1) Rok je přestupný, pokud je letopočet dělitelný číslem 4
2) Výjimka č. 1: Rok není přestupný, pokud je letopočet dělitelný číslem 100
3) Výjimka č. 2 z výjimky č. 1: Rok, na který se vztahuje výjimka č. 1, je

přestupný, pokud je letopočet dělitelný číslem 400
Rozdíl mezi juliánským a gregoriánským kalendářem je v nyněj�í době třináct dní; od 1.

března r. 2100 to bude čtrnáct dní. Odchylka gregoriánského kalendáře od astronomického
roku je pouhý jeden den za 2620 let.                                                              Lidmila Fričová 
Svět c i a svět i ce v lednových pranost iká ch

Svátky mnohých světců se pojily s lidovým pozorováním a tato vazba představovala u na�ich
předků důle�itý rámec jejich �ivota. V�echno, co lidé dělali, s čím se setkávali, o co usilovali, to se
opakovalo v rámci církevního roku. Dokazuje to i několik zajímavých lednových pranostik:

Tři králové mosty staví, nebo boří.
Na svatého Knuta přichází zima krutá.
Na svatého Pavla je-li pohoda, jistá Bo�í úroda.
Vincence slunečnost dává vína hojnost.
Na svatého Polykarpa plná sněhu ka�dá �karpa.
Svatý Vigil z ledu mosty zřídil.                                               -vac-

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Sv . An t o n í n Ve l i k ý

( 17. ledna )
V historii je snad největ�ím poustevníkem. Kdy� mu zemřeli v

Egyptě jeho rodiče, rozdal v�echno, co měl, odebral se do hrobní
sluje na opu�těném místě a začal �ít asketickým �ivotem. Nejprve
�il na okraji pou�tě, později na neobydleném pohoří. Kolem r. 311
pomáhal Antonín v Alexandrii přes úřední zákaz a s nebezpečím
�ivota mnoha zajatcům císaře Maximina Dazy. Ten pronásledoval
křesťany. Antonín se osvědčil nejen jako pomocník zajatců, ale
jako rolník a v první řadě jako rádce a učitel stále rostoucího
zástupu mnichů. S nimi �zalo�il� způsob �ivota ve společenství
poustevníků, který byl dosud neznámý. Antonín zde zavedl
�angeliku�, mni�ské roucho. Je�tě před svou smrtí opustil Antonín

poustevnickou obec na pou�ti a �el na prosby svého přítele a patriarchy alexandrijského
církevního učitele Atáná�e do Alexandrie a těm ohnivě kázal proti ariánskému učení. Do své
smrti měl neustálý písemný kontakt s císařem Kontantinem. Zemřel ve věku asi 105 let. K
roz�íření jeho úcty přispělo také blahodárné působení řádu antonitů. Antonité chovali vepře a
jejich maso o výročí rozdávali chudým. Albert Bavorský zalo�il r. 1382 řád rytířů sv. Antonína.
Sv. Antonín je patronem rytířů, řezníků, tkalců, cukrářů, ochránce domácích zvířat, vepřů a
ochráncem proti dobytčímu moru. Je zobrazován jako stařec s holí a knihou.                         -vac-

Leden 2010

15. strana

redakční archív 



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
Chron i con  Au lae Reg iae  — Zbra s lav ská

kron ika
�Ty jsi pěkná, ty jsi nás vynechala!� ...Já jsem toho vynechala... �Ani sis na nás,

dcero, nevzpomněla!� �Na koho �e jsem si ani nevzpomněla?� �No na nás, na Otu a na
Petra!� �Kterého Petra?� ��itavského přece! A na na�i kroniku!� �Jo vy jste ti ze
Zbraslavi? Nojo, kdy� vy jste to napsali latinsky... A císař Karel IV. měl předloni výročí,
a tak jsme se dostali do jeho doby...� �Jen se nedělej, jen se nedělej! Vadilo ti, �e jsem
Durynk...� �a �e já zase pocházím z �itavy! A to si říkáte Evropané... vy Če�i v 21.
století... a nám Němcům halt furt něco předhazujete! Koukej o nás taky pěkně napsat!�
�To se mám vracet zase zpátky proti proudu času?� �Jen se vrať, jen se vrať, ono to
zase tak moc zpátky nebude!� �A �e jsem tak smělá, otcové opati, nechtěli byste si to
napsat sami? Jste rozhodně znamenitěj�í vypravěči a kronikáři ne� já...� �Nebuď líná,
dcero, lenost je hřích! Připrav si pergamen, seřízni brk a jako pokání to napi� sama,
kdy� u� si tedy jsouc pokolení �enské (kam ten svět spěje!) troufá� vůbec něco psát!� �No
dobře, ale na pergamen a husím brkem to rozhodně nebude... Jdu to nastudovat...�

Zbraslavská kronika se vlastně jmenuje Chronicon Aulae Regiae, tedy doslova
Kronika Síně královské. Dne 10. srpna 1292 český král Václav II. podepsal zakládací
listinu pro klá�ter cisterciáků ve Zbraslavi a
pojmenoval ho Aula Regia, čím� dával
najevo vazbu tohoto klá�tera k panovnickému
rodu; zamý�lený chrám Nanebevzetí Panny
Marie se měl stát novým pohřebi�těm
Přemyslovců. Král tím toti� plnil slib Bohu,
�e odčiní popravu svého otčíma Závi�e
z Falken�tejna. Pět let nato, 3. června 1297,
zde byl polo�en základní kámen tohoto
velkého gotického dómu. (Byl zničen � jak
jinak � za husitských válek, kdy byly
vydrancovány i přemyslovské hrobky.)

Zdej�í kronika je po Kosmovi nejdůle�itěj�í, umělecky vynikající a nejrozsáhlej�í dílo
na�eho latinského kronikářství. Kronika vznikala v letech 1305 � 1338, zaznamenává
události z let 1252 � 1337. Sepisovat ji začal zbraslavský opat Ota po smrti Václava II. Byl
to druhý opat klá�tera (asi od roku 1297). Jeho dílo se mělo stát předev�ím oslavou krále.
Snaha vyzdvihnout zakladatele klá�tera je patrná i z toho, �e kronika nezačíná stvořením
světa, ale hned stručnou zmínkou o �ivotě Přemysla Otakara II., Václavova otce. Za devět let
Ota napsal 48 kapitol z celkových 179; dovedl svou kroniku a� do r. 1314, kdy sám zemřel.
U středověkých autorů bylo velmi vzácné, kdy� se pokusili vystihnout i du�evní �ivot člověka
a jeho pohnutky � Ota se sna�il takto vidět krále Václava a v�ímal si i tě�kých okolností a
zápasů, jimi� je�tě jako kralevic u� od dětství musel projít.

Pokračovatelem kronikáře Oty se stal opat Petr, narozený v �itavě někdy mezi roky 1260
� 1270. �itava v té době patřila k Českému království, Petr pobýval v Praze asi od r. 1297 a
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k zbraslavským cisterciákům při�el asi r. 1306. S�il se s českým prostředím a dá se říci, �e se
stal člověkem latinsky pí�ícím, ale česky smý�lejícím. (Dokonce se na některých místech
v kronice i vysmívá Němcům, třeba �e Sasové a Bavoři mluví tak odli�nými nářečími, �e si
navzájem nerozumějí.) Petr �itavský byl třetím zbraslavským opatem; byl zvolen r. 1316 po
smrti prvního opata Konráda (Ota mezitím za své funkce odstoupil). Svého předchůdce jako
spisovatel značně předstihl, jeho dílo má vysoké umělecké kvality a značnou historickou a
dokumentární hodnotu nejen pro Čechy, ale i pro celou střední Evropu. Byl nadprůměrně
vzdělaný i nadaný a v českém politickém �ivotě měl asi vysoké
postavení. V kronice stojí za Eli�kou Přemyslovnou a vnímá ji
jako nositelku přemyslovského dědictví, stojí proto i za novou
dynastií Lucemburků. Psal o různých událostech, např. o vykázání
kralevice Václava a jeho matky Kunhuty Uherské na hrad Bezděz,
o hladomoru v Čechách, o drancování �oldnéřů z Bavor, o ra�bě
českých gro�ů... Rozhodně to nebyl nudný autor. Ve svých
kronikářských záznamech (mimochodem � události zapisoval brzy
poté, kdy se udály) střídá prózu a poezii, a to podle toho, jak to
zrovna cítí. Ver�e jsou toti� dobově chápány jako vzne�eněj�í vyjadřování ne� próza. Vyprávění
prokládá citáty z Bible, jako vynikající stylista usiluje o elegantní slovesný výraz, libuje si
v básnických metaforách. Občas se rozhodl zařadit některé ver�ované oddíly jako víceméně
uzavřené celky; např. elegii nad úmrtím Přemysla Otakara II. nebo líčení korunovace Václava II.
Poslední 3. knihu kroniky začíná nad�eným vylíčením návratu mladého prince Karla a končí
rokem 1337, sepsaným na jaře 1338. Dál se Petr �itavský nedostal... Abychom si ale nemysleli,
�e se ná� kronikář věnuje jen �velkým dějinám�, tedy králům, politice a důle�itým událostem;
v�ímá si i stavu společnosti jako takové. Nejvíc mě pobavila kapitola O novotách mravů, je�
je cenným dokumentem o dobové módě a zvycích:

Jsou někteří, (...) kteří po způsobu barbarů pěstují dlouhé brady a neholí se. Jsou i
jiní, kteří zneucťují mu�skou důstojnost a v úpravě vlasů se ve v�em přidr�ují �enského
způsobu; jedni své vlasy jako vlnaři na�iroko rozčechrávají do okrouhla a a� po u�i si
je rozpou�tějí, druzí si je nakrucují �elízky, aby zdobili své plece vlasy zkadeřenými a
kolem poletujícími. (...) V oděvech je tak veliká znetvořenost, jak veliká různost
znetvořených myslí uvnitř to ká�e. U� je vidět u vět�iny lidí krátké a úzké �aty s jakýmsi
cípem, u lokte splývajícím na sukni, který poletuje jako oslí u�i. Klobouky dlouhé a
nahoře �pičaté, různě zbarvené. (...) Nevidíme u� na polích orat �ádného tak
opovr�eného sedláka, který by nenosil �irokou a podlouhlou kapuci. Nad botami a
střevíci, které velmi těsně stahují lýtka a nohy, staří a rozumní lidé se diví a smějí. Nyní
nosí kně�í na hlavách malé tonzury svými vlasy zakryté, ale po boku veliké meče a dýky
(...) Nastalo tak veliké zneu�ívání odporných novot, �e je kárám nejen sám, nýbr� i
vět�ina lidí, a nechci je popisovati. Neboť tato novota naznačuje převelikou změnu
Českého království. V�dyť po záhubě přirozených králů zakou�ely Čechy různé a
mnohonásobné vlády a přijaly od nich obyčeje různých mravů. Vzniklo nyní obecné
přísloví: ,Če�i se chovají jako opice,� neboť dělají, cokoli uvidí jiné provádět.�

K tomu není co dodat. Snad jediné � �O tempora, o mores!� 
Lidmila Fričová
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Jdeme si pro Bet lémské svět lo
Vlčácký výlet

Tento den jsem mne probudil rachot nekompromisního budíku. Ten mě
jako ka�dý den budí do práce? Pohled na připravený
kroj přes okraj postele mě uvádí ihned do příznivé
nálady: �Dnes nemusí� do práce. Hurá!!!�

Do batohu, který jsem si připravil včera, dodávám svačinu, pití a
dva �pekáčky z lednice. Bunda, rukavice, čepice, �ála, boty na nohy,
petrolejka do ruky a hurá ke klubovně.

Sněhová pokrývka a k tomu �10 oC, to byli na�i dne�ní soupeři pro
pře�ití či u�ití si vlčácké výpravy. První částí výpravy proto bylo
rozehřátí v klubovně, kde jsme udělali docházku do bodování a zahráli

si dvě hry �
�Hledání
razítka v klubovně� a �Dr� se stolu a
přitom nebuď chycen�.

Plánovaný odchod v 8:30 se tak
změnil na 9:15. Jdeme s dru�inovými
vlajkami skrz náměstí směr nádra�í.
Po cestě Lolkovi teče z nosu krev,
ale jeliko� jde o nejstar�í vlče, ihned
situací ře�í sám a papírový
kapesníček nekompromisně láduje
do nosní dírky.

Od nádra�í jdeme po modré
značce, která nás provází přes silniční

most nad tratí, do kopce ke cvičáku. Funíme a přitom někteří �kodolibě hází koule po v�em co se
hýbe. Samozřejmě kromě psů na cvičáku a jejich páníčků, neboť ka�dý si je jist, co by asi
následovalo. Jeden papírový kapesníček by asi nepomohl a ten pou�itý u� vůbec ne☺.

Nad cvičákem si dáváme první
odpočinkovou pauzu a vytahujeme si
dobroty, které nám připravily
maminky. Frantík se nám pokou�í
vnutit vzorek vánočního cukroví,
které má v plastikové dóze, a zkrátka
nikdo nemů�e odolat. 

Jdeme dál. Modrá značka nám
dává sbohem a míří do Tetína, ale my
míříme polní cestou k úpatí hory
Damil. Přicházíme k smrkovému lesu.
Frantík s Mauglím se rozhodují, �e
zde na poli uděláme oheň. U� nám je
zima a hlavně si chceme upéct buřty.

Leden 2010
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Na pokraji �smrti� mrazem☺, ale stálo to za to...   foto av

Světlo z Betléma nav�tívilo Beroun.            foto av 



Na poli odhrnujeme sněhovou pokrývku a jdeme pro dřevo. V�ichni nosí smrkové větve a
větvičky a přitom myslí na
voňavé �pekáčky, které se
budou nad ohněm opékat. 

Rozdělávání ohně
proběhne na čtvrtý pokus, kdy
nás zachraňuje KPZ. Opět
Lojzíkova - vytahuje z ní
březovou kůru. Tak�e doufám,
�e si ji doma doplní�!☺

Oheň hoří a rozdělujeme
se do dvojic a jdeme si udělat
pruty na opékaní. Opékání a
pojídání opečených buřtíků �
no to je prostě ú�a. U ohně se
skoro zapomene, �e venku mrzne. Je nám příjemně. 

Čas je nekompromisní, balíme, hasíme oheň (vlčata, která byla na výpravě, vědí jak☺),
ohni�tě zahlazujeme a přikrýváme sněhovou pokrývkou.

Jdeme zpět do Berouna. Po cestě potkáváme Daniela a jeho tátu Miloslava a jdeme
společně s nimi na nádra�í pro Betlémské světlo. Zde se setkáváme se světlu�kami na�eho
střediska, ostatními skauty z jiných středisek a ostatními lidmi, kteří si jdou také pro
Betlémské světlo. Vlak má zpo�dění 20 minut. I minulý rok si vlak dával na čas, ale nakonec
v�dy přijel a přivezl to, na co jsme čekali. 

Po převzetí Betlémského světla pořizujeme společnou fotku a předvedeme nástupi�ti
oddílový pokřik. V�ichni se loučíme, podáváme si levou ruku s přáním ��ťastných a veselých�.
Odcházíme domů s Betlémským světlem. Vymrzlí, ale spokojení. I já! Nemusel jsem do práce. Na
příhodu s ranním budíkem u� jsem dávno zapomněl.                          Jan Franta - Frantík

Roverské  okénko
aneb střed isková výprava tak tro chu

z pohledu R+R
Velká vět�ina členů  kmene R+R

zároveň vede nebo
pomáhá vést
jednotlivé oddíly
na�eho střediska.
Proto jsme na
střediskové
výpravě konané 5.
12. 2009
pomáhali hlídat
děti, které byly
rozděleny do
skupin po celou

Zpravodaj  
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Na zvlá�tní �betlémský� spoj čekali nejenom skauti...     foto av 

V cíli mikulá�ské cesty...   2x foto J. FrantaMikulá�ský  Hubert



dobu výpravy. Roveři dostali do rukou mapu s úkolem provést středisko lesem od rybníčku
pod golfovým hři�těm a�  k rozhledně na Lhotce. A� tam jsme ale nedo�li, jeliko� nás tlačil
čas -měli jsme se vrátit ve 14 hodin zpět ke klubovně.

Společně jsme se zasmáli, hráli jsme hry  a hlavně jsme �li a �li, abychom nepři�li pozdě.
Chválíme hlavně pře�koláky Světýlka a Lvíčata (ale i v�echny ostatní☺), �e statečně

do�la a� k Mikulá�i, který nás obdaroval nadílkou. A děkujeme v�em zúčastněným skautům a
skautkám za jejich přítomnost, která potě�ila jak vedoucí, tak i roverský kmen.☺

Zapsala Kristýna Kodrasová - Pípa

Vánoční pohlazení ze školk y
Jako ka�doročně se v mateřské �kolce konalo ve čtvrtek

10. prosince adventní odpoledne pro rodiče. Je to milé
zastavení v předvánočním shonu, kdy jsou lidé v jednom kole
a najednou je tu mo�nost se zastavit  v příjemném
�rodinném� prostředí. 

Děti si pod vedením paní učitelek připravily pásmo písniček, tanečků a básniček o době
podzimu, zimy a
adventu. Bylo to
roztomilé
podívání vidět, jak
děti celé nervózní
a stydící se
recitovaly
básničky. Vět�ího
sebevědomí
nabyly, jakmile
tancovaly či hrály
pohádkové scénky

Leden 2010
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Pohádka o medvědovi, v hlavní roli Vojta Lidmila.                       foto av 



společně, ale v ka�dém případě bylo znát, jak jsou na sebe hrdé, �e umí něco nového. Vrcholem představení
bylo putování �do Betléma� a závěrečný �ivý betlém.

Na závěr společného setkání nechyběla káva a malé
poho�tění, které rodiče povět�ině přinesli z domovů  a
při kterém se lépe navazují kontakty s dal�ími rodiči.
Navíc jako tradičně si mohly děti s maminkami či
tatínky vyrobit různé ozdoby na vánoční stůl či
stromeček.

Tím u� nádherné předvánoční setkání pomalu
končilo. Rádi bychom touto cestou poděkovali  v�em,
které se na chodu �kolky a na tomto setkání podílely a
podílejí � Janě Stielové, Janě Svato�ové, Aničce
Fellnerové, Aničce Karbu�ické i Lence Čaplové - za
příjemně strávené a klidné odpoledne a předev�ím za
v�echnu práci a starost o na�e děti.

     A. Va�ků 

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

POSLEDNÍ  SLOVO : Ráda bych se s vámi podělila o blahopřání, které jsem
dostala od svého syna k narozeninám.
Moc mě dojalo� Myslím si, �e není třeba k tomu dodávat komentář. Snad jen: Moc díky
a mám tě ráda!                                                                                                                    MzP

Blahopřání od srdce  
Milá maminko, dnes ti je zaslou�ených 44 let. Během
těchto let sis za�ila krásné chvilky, ale bohu�el i �patné
a bolestné a já se budu sna�it ti lidský �ivot jen
zpříjemňovat a dělat ti radost.
Ná� jediný společný přítel a Pán nás nade v�e miluje!
Nikdy nedopustí, abys �la sama temnotou, v�dy ti
pomů�e, jeliko� ví, �e v něj věří� a sna�í� se �ít jeho 
ustanovenými přikázáními. Temnota se před jeho tváří
bojí a zbaběle schovává. 

Přeji ti to nejdůle�itěj�í, jen� je dobré zdraví a hlavně, aby
tvá víra byla stále naplněna důvěrou a láskou. Smrtelníci
v�dy jen ře�í, jak se budou mít a kolik budou mít peněz,
ale nezapomeň: Je�í� se v�dy postará o Bo�í děti.
                                   Mám tě rád.           

                                     Tvůj syn    

Zpravodaj  
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Děti byly u stolků první...  foto av 

,, Jediná spása je ná� Pán Je�í��



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, Staročeské roráty 2008, Duchovní hudba východních Slovanů 2008. 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.                        D. Prů�a

HLEDÁME :
# Hledám mo�nost bydlení pro jednu mladou chudou rodinu. Dostala se k nám zatím

jedna nabídka, která bohu�el nevy�la, a situace je vá�ná. Čekají čtvrté dítě, a nemají
kde bydlet. Jsou velmi nenároční a budou vděční za cokoliv. Tatínek je �ikovný, mů�e si
prostory opravit. Pomohu v�e domluvit a zařídit. Děkuji předem za nabídky nebo rady.
Kontakt: D. Marek 603 863 266.

BOHOSLU�BY VE FARNOSTI

15.00**HUDLICE
16.30*VRÁ�
17.30HÝSKOV
16.00NI�BOR
18.0020.00SV. JAN

16.00CHÝŇAVA
11.00TETÍN

17.0010.00LODĚNICE
17.00 8.00KRÁL. DVŮR

18.0018.008.0019.308.00 9.00
18.00BEROUN

SobotaPátekČtvrtekStředaÚterýPondělíNeděle

Rozp i s boho s l u ž eb :

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

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB NA LEDEN :
$$$  Za nového arcibiskupa $$$

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA: V lednu vzpomínáme výročí úmrtí berounského rodáka P. Vítězslava
Kozy, který zemřel před 22 lety 25. 1. 1988. Vzpomeňte spolu s námi! V lednu by také
oslavil 80 let pan Antonín Chadima z Ni�bora. Ké� mu Pán dá věčnou slávu!

Rádi bychom srdečně poblahopřáli k lednovým výročím narození: Veronice Frantové
z Berouna (30 let), paní Lence Horčičkové z Loděnice (50 let) a Monice Horné té� z
Loděnice (40 let).

POHŘBY: V prosinci 2009 jsme v na�í farnosti do rukou Bo�ího milosrdenství svěřili paní
Martu Grygarovou z Berouna.

Milí přátelé, výjimečně si nechceme stě�ovat☺ na nedostatek redaktorů a díky obětavé práci
v�ech, kdo pí�í články, přepisují je do elektronické podoby, čtou korektury, fotografují či
jinak pro zpravodaj pracují je �ná�� či �vá�� časopis stále poměrně plný. V�em svým
spolupracovníkům a také na�im kně�ím, kteří na nás myslí se zprávami a úvodníky jménem
redakce tímto na prahu nového roku velmi děkujeme! Přesto stále nepostihneme v�e, co se ve
farnosti děje a občas obdr�íme připomínku, proč to či ono nebylo ve zpravodaji. A tak
bychom do nového roku kromě přání, abychom na těchto stránkách mohli chválit Pána
samými pozitivními či spí�e po�ehnanými zprávami, rádi sobě i vám vin�ovali jedinou věc:
Aby byl Berounský katolický zpravodaj opravdu vá�. I on je jako karavana - nenajdete tam
nic, co tam sami nepřinesete☺!    

 Va�e redakce

Zpravodaj  
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Berounský katolický zpravodaj - měsíčník pro farnost Beroun a filiální kostely Loděnice,
�elezná, Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Králův Dvůr - Počáply, Ni�bor, Vrá�, Hýskov,
Strádonice, Hudlice a Chýňava. Redakce: P. Josef Pecinovský, Jaroslav Vacík, Lidmila
Fričová, Ivana Va�ků, Ivana Prů�ová, Alena T. Margraffová, Lucie Lukavská. Sazba: Alois
Va�ků. Písemné příspěvky mo�no odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce do krabičky
�Dotazy a příspěvky� v kostele či do schránky �BKZ� ve vestibulu fary. 
Vydává Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24, pro vnitřní potřebu. 
V elektronické podobě na stránkách farnosti:        www.beroun.farnost.cz
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Kontakt: far. ú. - 311 621 964, redakce - 602 129 195, 602 945 017,  e-mail: red.tym@seznam.cz


