
„Šéf“ se nemění , jen jeho
„náměstek“!

Ji� del�í dobu se mezi věřícími i ve společnosti
diskutuje a spekuluje o mo�ném nástupci Miloslava
kardinála Vlka a o osobě nového pra�ského arcibiskupa.
Jména mo�ných kandidátů se objevují v médiích,  na jedné
straně zaznívají �zaručené zprávy�, na druhé straně někteří
vě�tí �velké překvapení�...

Nedávno jsem se ocitl ve skupince diskutujících, kde
po del�í době zazněl ji� poněkud unavený výrok: �Vy s tím
naděláte, nemění se ��éf�, jen jeho �náměstek�! ��éf� je
ji� 2000 let pouze jeden, a lep�í u� být nemů�e..!�

Jistě dotyčný diskutující nechtěl shodit důle�itost správné
volby osoby a následného jmenování nového pra�ského
arcibiskupa pape�em Benediktem XVI. Ani nechtěl
zpochybnit důle�itost na�ich modliteb na tento úmysl. V�dyť
na�e Církev i celá společnost potřebuje v této slo�ité době
�dobrého pastýře�. Snad jen tím chtěl vyjádřit hlubokou víru,
�e v
�ivotě
Církve
v�e
na�těstí
nezávisí
jen na
lidských
silách,
schopnos
tech a
rozhodnu
tích. Bůh
si vede svůj lid po cestách spásy, přesto�e ne v�dy ve slu�bě
biskupů a kně�í byli světci. Na druhé straně pro Bo�í lid bylo
v�dy velkým po�ehnáním, kdy� se i takoví na�li!

J. Pecinovský
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 Zpr á v y z far n o s t i
Svátek Uvedení Páně do chrámu. Liturgický svátek Uvedení Páně do chrámu budeme
slavit v úterý 2. února při bohoslu�bách: v 17.00 hodin: v Králově Dvoře

v 18.00 hodin: v Beroun
v 19.00 hodin: na Tetíně

M�e sv. �pro děti� � 4. února. Zveme rodiče s dětmi k bohoslu�bě, která se koná ve
čtvrtek 4. února od 18.00 hodin v kapli Pový�ení sv. kří�e.
1. pátek v měsíci � 5. února. M�e sv. začíná v kapli Pový�ení sv. kří�e v 18.00 hodin,
po ní následuje adorace před Nejsvětěj�í svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je mo�né
přijmout svátost smíření.
Popeleční středa � 17. února. Popeleční středou vstoupíme do doby postní a doby
příprav na velikonoční svátky, je� jsou spojeny s obnovou křestních slibů a s udílením
iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie) na�im katechumenům. Od 17.00
hodin bude mo�né v kostele sv. Jakuba přijmout svátost smíření.
Bohoslu�by na Popeleční středu budou: 

" v 16.00 hodin: v Králově Dvoře
" v 17.00 hodin: v Loděnici
" v 18.00 hodin: v Berouně
" v 19.00 hodin: ve Sv. Janu pod Skalou
" v 19.30 hodin: na Tetíně

Připomínáme, �e tento den je dnem přísného postu.
Nábo�enství v Loděnici: Abychom nikomu neuzavřeli mo�nost náv�těvy m�e svaté, na
Popeleční středu 17. 2. se děti z obou tříd loděnické výuky nábo�enství sejdou (místo v
půl páté a ve čtvrt na �est) společně v 17 hodin v kostele sv. Václava v Loděnici na m�i
sv. s udílením popelce. Vezměte s sebou, prosím, i své rodiče a sourozence.               -iva-
1. neděle postní, přijetí katechumenů mezi čekatele křtu � 21. února Při dopolední liturgii
1. neděle postní 21. února v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba budou mezi čekatele křtu přijati na�i
katechumeni, kteří o velikonoční vigilii přijmou iniciační svátosti (křest, biřmování, eucharistie).
2. neděle postní, předání pokladů Církve � 28. února Při dopolední liturgii 2. neděle
postní 28. února v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba budou na�im katechumenům
(čekatelům křtu) předány �poklady Církve� (Vyznání víry a Modlitba Páně). 
Modlitba kří�ové cesty Po celou dobu postní se v kapli Pový�ení sv. kří�e budeme
ka�dý pátek od 17.30 hodin modlit �kří�ovou cestu�. 
Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 14.2. a 28.2. 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.
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Beroun). Jako variabilní symbol je mo�né uvést rodné číslo, té� je mo�né �ve zprávě pro
příjemce� uvést název �oltář�.
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
scházíme 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 13. února (kluci cca
od 9 do 14 let) v Praze - Stra�nicích.. S sebou ministrantské a 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).
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! ☺
Modlitební společenství: V měsíci únoru se, prosím, sejdeme dvakrát!! A to 11. 2. a
25. 2., obojí ve čtvrtek od 20 hodin v budově kaplanky v Berouně na faře. Pokud se
tento �dvojitý model� ujme, snad nám nic nezabrání pokračovat v něm i v následujících
měsících. Přijďte. ☺                                                                                             Tým MS

 Z vi kar i á t u  
Vikariátní konference � 16. února. V úterý 16. února se v Řevnicích uskuteční setkání
kně�í na�eho vikariátu. M�e svatá, při které se budeme modlit zvlá�tě za farnosti na�eho
vikariátu, začíná v kostele sv. Mořice v 9.00 hodin.
Kurzy ALFA: Kdy? Od  9. února  do  20. dubna, v�dy v ÚTERÝ v 9:30 hodin.
Kde? V prostorách fary v Řevnicích, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20. Spojení: vlakem
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na trase Beroun - Karl�tejn - Praha. Přihlásit se mů�ete telefonem: pevná linka 257 711
388, mobil 774 625 502; e-mailem: alfa.revnice@seznam.cz po�tou na adresu: Jitka
Folejtarová, U Kotle 6, 252 29 Lety. Na setkání s vámi a va�imi přáteli se tě�í tým
spolupracovníků kurzu Alfa. Více na str.10.                  Jitka Folejtarová, vedoucí kurzu

 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.

Výpravy vlčat: 20. 2. 2010 se koná vlčácká výprava společně s vlčaty z Černo�ic; dal�í
výprava je plánována na 20. 3. 2010. O podrobnostech ka�dé výpravy vás budeme
informovat na schůzce týden před, letáčkem či e-mailem. Upozorňujeme, �e pokud je v
sobotu výprava, v pátek před ní není schůzka. Děkujeme.            Za vůdce vlčat Frantík
Celostředisková výprava se bude konat 24. 4. 2010. 
Letní skautský tábor bude v termínu 17. července a� 31. července 2010 - za SRJ Frantík.

  KM �
Zápis do Katolické mateřské �koly na �kolní rok 2010-2011 se uskuteční ve čtvrtek
18. února 2010 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. 23

Letem světem: Do teplého �panělska a Portugalska se ve studeném únoru podíváme
spolu s Jaromírem Tejklem, tentokrát v neděli 28. 2. od 16,30 hod. Tě�íme se na vás!
Minulé promítání o Estonsku s Janem Markem proběhlo na konci ledna ke spokojenosti
v�ech cca 15 účastníků a bylo velmi zajímavé nejen pro nás star�í, ale  i pro mlad�í
účastníky - �koláky, kterým Honza vymyslel soutě� na body.  Vzhledem k dřívěj�í
hodině konání tentokrát je mo�né vzít s sebou i  mlad�í děti.
V sobotu 6. 2., jak jste někteří zjistili z minulého zpravodaje, proběhlo pro období
masopustu samozřejmě tradiční Eldorádo masek na berounském Jarově. Ačkoli z

Zpravodaj  

4. strana 



důvodu prázdnin vy�el únorový farní zpravodaj o týden později a Ma�karní Eldorádo tak
tro�ku při�lo o propagaci, své příznivce si přesto na�lo. Děkujeme, v�em, kteří při�li
podpořít takovéto setkání rodin s dětmi. Pokud byste se mohli rozdělit se čtenáří o své
zá�itky a dojmy, napi�te nám je prosím na jakoukoli z adres uvedených v tirá�i nejlépe
do dvacátého února, nebo alespoň do dvacátého března... (A nebo, �e jste to vy, do
kteréhokoli dvacátého, hlavně kdy� něco napí�ete☺.)                                               -iva-

P Pravidelná páteční setkání: Scházíme se ka�dý pátek večer po m�i svaté, to je cca
v 19.00 hodin. Přijďte!

P 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.

P Modlitba chval 4. 3. Společenství animátorů a dal�í mláde�e zve na modlitbu chval v
prostorách sálu smíchovské fary (na Andělu) při kostele sv. Václava. Charakter modlitby je
ovlivněn charismatickou obnovou, tak�e si např. zazpíváme celou řadu �ivých duchovních
písní, nechybí v�ak také prostor pro meditaci. Modlitba začíná ve 20.00, prosíme v�ak
příchozí, aby byli přítomni v sále nejpozději v 19.45. Konec bývá kolem 21.15.

P Nazaretský miniples 12. 2. Srdečně zveme v�echny, kdo mají rádi dobrou zábavu a
tanec do Nazareta na miniples, který začíná v 19 hodin. Dále Vás čeká půlnoční
překvapení, tombola, předtančení, výborná atmosféra a mnoho dal�ího... Během celého
miniplesu bude opět mo�nost: - občerstvit se (pochutiny, jídlo, pití, pivo...) - zti�it se v
kapli před NSO - a mnoho dal�ího... Tě�íme se na v�echny známé a přátele Nazareta,
stejně jako na ty, kteří třeba dorazí poprvé...

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
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
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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
DUCHOVNÍ OBNOVA V TAMMÍM. atum: pátek 5. března (příjezd do 17 hod.) do
neděle 7. března 2010 (odjezd od 14 hod.). Místo konání: Arcibiskupský seminář
v Praze, Thákurova 3, Praha 6-Dejvice (metro Dejvická). Dobrovolný příspěvek
s doporučenou vý�í 300-400 Kč/os./víkend vč. stravy, noclehu, programu.
Pouť snoubenců. V sobotu 13. února 2010 proběhne v Praze na Vy�ehradě v rámci památky
svatého Valentina ji� druhá Pouť snoubenců. Na pra�ském Vy�ehradě je uchováván ostatek sv.
Valentina. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlá�ené snoubence od 9,00 do
15,00 a poutní m�e svatá v 15,30 ve vy�ehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Na rekolekci, kterou
povede Mons. Ale� Opatrný, Th.D., se páry snoubenců přihla�ují telefonicky či mailem v Centru
pro rodinu nebo přes formulář na webu http://manzelstvi.cz/valentin/, kde je mo�no nalézt té�
aktuální informace. Na poutní bohoslu�bu 15:30 v bazilice sv. Petra a Pavla pak srdečně zveme
nejen ty, kteří vá�ně do budoucna uva�ují o vstupu do man�elství, ale i ostatní věřící. Pouť
snoubenců se uskuteční v rámci tradičního Národního týdne man�elství
(http://tydenmanzelstvi.cz/), který proběhne ve dnech 8. a� 14. února 2010.
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,
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Praha 2. Předsednictvo: P. Prokop Siostrzonek OSB, Antonín Randa, Martin Steiner
Telefon: 224 250 395, Mobil: 736 500 703, E-mail: info@cesta121.cz
ZÁBAVNÉ (předmasopustní) ODPOLEDNE:  11.února 2010 od 14 do 19 hod.
v sále Pastoračního střediska Arcibiskupství pra�ského v Praze 6, Kolejní 4. Na
programu je přehlídka ukázek dramatické a taneční tvorby �áků církevních �kol pra�ské
arcidiecéze. Od 14 hod. se představí: Církevní Z� logopedická Don Bosco a M�
logopedická Z� sv.Vor�ily v Praze, Veselá �kola � církevní Z� a ZU�. Od 17 hod.
pokračují: Křesťanské gymnázium, Katolický domov studujících � soubor �kopek,
Svatojánská kolej � VO� pedagogická. Nej�ir�í divácká veřejnost je srdečně zvána.
Vstup volný. Pořádá odbor církevního �kolství Arcibiskupství pra�ského.
XXI. Katolická charismatická konference - Brno 2010. Leto�ní ročník Katolické
charismatické konference proběhne v Brně ve dnech 7.-11.7.2010. Brno: Pavilon F
brněnského výstavi�tě se letos ji� počtvrté stane na několik dnů útoči�těm více ne� dvou
tisícovek věřících, kteří přijedou do jihomoravské metropole, aby vyslechli předná�ky i
osobní svědectví, a aby se ve společenství s druhými povzbudili na cestě víry i slu�by.
Nedílnou součástí programu bývá "dětská konference", proto konferenci nav�těvuje stále
více rodin s dětmi. K dění na konferenci patří i kulturní nabídka � divadelní představení,
koncerty apod. Katolickou charismatickou konferenci organizuje v České republice od
roku 1989 hnutí Katolické charismatické obnovy. Jak uvádějí organizátoři konference na
oficiálních stránkách www.konference.cho.cz, účast letos přislíbil také francouzský
kněz Jacques Philippe, známý exercitátor i autor několika knih z komunity
Blahoslavenství. Dal�í informace se dozvíte na těchto konferenčních stránkách v březnu
2010, kdy bude spu�těno také on-line přihla�ování.
4. seminář z cyklu předná�ek o liturgii - 9. 2. 2010, 19:30 hod., Místo: farní sál
kostela sv. Václava, Čechovo nám., Praha. Dal�í seminář z cyklu předná�ek o liturgii,
pořádaných farností u kostela sv. Václava ve Vr�ovicích, bude věnován tématu
"Eucharistie: Eucharistická modlitba - jako text a jako čin", předná�í Mgr. Jan Rückl.
Předná�ka z cyklu �enská spiritualita, 24. 2. 2010, 18:00 hod. Unie katolických �en zve
na Předná�ku z cyklu �enská spiritualita: Obrácení Marie z Magdaly, ve středu 24. února
2010 od 18.00 hod., předná�í: PhDr. Mireia Ry�ková, ThD. Předná�ka se uskuteční v
budově Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6, v I. patře, v učebně P1.
TEC v Praze - Vinoři 26. 2. 2010 - 28. 2. 2010:  TEC je určen lidem zhruba od 16 do 22
let a má za cíl otevřít nové cesty k uchopení a pro�ití velikonočního tajemství. Probíhá ve
třech dnech nazvaných Den umírání, Den vzkří�ení a Den rozeslání. Součástí programu je
m�e svatá, modlitba, promluvy, obřady vycházející z katolické liturgie, hry, tvořivá činnost
a plno překvapení. Zveme tedy na dal�í TEC, který proběhne v termínu 26.-28.2.2010 v
Praze-Vinoři na faře. Program začíná v pátek v 17 hodin a končí v neděli kolem 17 hodiny
po společně slavené m�i svaté. Stravování je zaji�těno na místě. Cena programu je 450,-
Kč. Informace a přihlá�ky: Veronika Hrubá, mobil 603 207 725, e-mail:
veronika.hruba@seznam.cz. Podrobné informace na http://web.katolik.cz/TE
Večery u sv. Havla: Praha, kostel sv. Havla 8. 2. 2010 Modlitební setkání Zveme vás
na Večerní chvály s katechezí a mo�ností svátosti smíření. Kaa�dé druhé pondělí v
měsíci v Praze na Starém městě v kostele sv. Havla. (5 minut od stanice metra "A i B"
Můstek) Začátek je v 19 hod, konec kolem 20:30. 
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�I 17-11: Man�elství a rodina � co v�echno se změnilo?� Římskokatolická farnost v
Praze-Stra�nicích & Karmelitánské nakladatelství vás zvou na dal�í besedu Iniciativy
17�11. Druhé ze tří setkání, v nich� se věnujeme rodině, poctí svou náv�těvou psycholog
PhDr. Josef Zeman. Mluvit bude na téma: Man�elství a rodina � co v�echno se změnilo?
Předná�ka s následnou diskusí se koná ve středu 10. února 2010 od 19 hodin v Divadle
MIRIAM (Ke Stra�nické 10, Praha 10-Stra�nice, sál při kostele Neposkvrněného početí
Panny Marie). Vstup je volný, otázky vítány. A jaké zazní náměty? Man�elství a rodina jsou
v tě�ké době. Nelze ale vidět jen ohro�ení. Je tu i mnoho nadějného, například důraz na
kvalitu vztahů a �ivota v man�elství. Proměny man�elství a vývoj v man�elství. Jak velké je
bohatství obsahu věty: �Man�elství v�dy směřuje k rodině�? Jaká témata jsou nejčastěji
zmiňována ve společnosti a jaká v katolickém prostředí? PhDr. Josef Zeman, CSc. je
psycholog. V letech 1974�1990 pracoval ve Výzkumném ústavu pediatrickém v Brně, kde
se věnoval problematice dětí se zdravotním posti�ením a jejich rodin. Od roku 1991 dosud
vede brněnskou man�elskou a rodinnou poradnu Bethesda (bethesda@volny.cz, tel. 542
214 547) Informace a kontakty: iniciativa1711@centrum.cz

Co se dělo:  Spolčo  Si lvest r 
Společenství křesťanské mláde�e z Berouna se rozhodlo, �e netradičně oslaví příchod

Nového roku ne v Berouně, ale v Orlických horách v křesťanském centru pro mláde� Vesmír.
Dopoledne v 11.00 hod. 30. 12. se na dvoře berounské
fary se se�lo 13 účastníků, kteří nalo�ili své lodní kufry
a byly připraveni na odjezd na dalekou cestu. Ta
probíhala skoro a� hladce, ale u Hradce Králové jedna
ze tří posádek zjistila, �e nemá sně�né řetězy, a tak se hned musely koupit. Jinak bychom
nevyjeli terén, který nás čekal� Do centra Vesmír jsme přijeli těsně před večeří, přivítal nás
jeden z týmáků (členů zdej�ího animačního týmu, kteří zde �ijí). Je�tě jsme nebyli v�ichni,
jeliko� jsme čekali, a� dorazí dal�í tři účastníci, kteří se museli dopravit autobusem. Jakmile

přijeli, byli jsme kompletní. V�ichni jsme
se ubytovali, děvčata na holčičí půdě, a
chlapci odděleně na chatkách. Následovala
večeře, kde jsme se se�li u� v�ichni:
Celkový počet zatím byl ohromných
stopadesát účastníků. Otec Tomá� Hofman
po�ehnal pokrm, který pro nás byl
připraven, v klidu jsme povečeřeli. Po
večeři následoval program, který zahrnoval
vtipné scénky a končil (pro zájemce)
večerními ne�porami v kapli.

Silvestrovský čtvrtek nás probudil
odpočaté a svě�í. Následovala snídaně a

poté příprava na m�i svatou, která začínala v 11.00 v blízkém kostele Sv. Matou�e. Po m�i
svaté byl pro nás připravený oběd, při kterém jsme se dozvěděli, �e stav účastníků se zvedl
na stodevadesát, z čeho� jsme byli v�ichni hodně překvapeni! Po obědě na�e berounské
�komando� vyrazilo na procházku po příjemné horské krajině, která zavr�ila na�í účast na
koncertě v kostele Sv. Máří Magdalény v De�tném.
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Poté následovala večeře a připravený program po skupinkách. V přelomu 23. hodiny jsme
v�ichni vyrazili do kostela Sv. Matou�e,
kde začalo setkání, jeho� součástí bylo
spalování na�ich proseb a díků, adorace
a novoroční po�ehnání. Po ukončení
programu v kostele Sv.Matou�e
následoval slavnostní přípitek a malé
občerstvení, které vět�ina z nás ráda
vyu�ila, a také byla mo�nost tance.

Novoroční vstávání pro některé
z nás byl a pro některé nebyl problém,
ale hlavní je to, �e jsme se v�ichni
dostali na m�i svatou, která byla
v kostele Sv. Máří Magdalény �dole�
v De�tném. Následující čas byl volný, jeliko� vět�ina účastníků odjí�děla, i z na�ich řad také
bohu�el musely dvě účastnice odjet, a zbylí účastníci byly unavení. Společně jsme se se�li a�
na večeři, po které následovalo v místnosti zvané �Krbovka� zhodnocení celého pobytu,
my�lenky na zlep�ení, kterých nebylo mnoho, a toto posezení zakončil desátek rů�ence,
který vedl otec Tomá� Hofman. 

Sobotní ráno pro některé z nás nebylo příjemné, proto�e sníh, který jsme čekali
dříve, začal právě padat z nebes �na cestu�; také jsme se museli sbalit a připravit na
odjezd. Dva účastníci z na�ich řad opustili areál, jeliko� museli jet autobusem. Kdy� jsme
v�ichni byli hotovi s balením svých zavazadel, očistili jsme na�e vozy, rozloučili se
s organizátory a vyjeli směr Hradec Králové.

V�ichni jsme mysleli, �e cesta proběhne v pokoji, kdy� u� jsme měli sně�né řetězy, ale ono
naopak: kdy� jsme nají�děli na dálnici za Hradcem Králové tak jedno z vozidel (barvy červené)
zajelo ke svodidlům a my v�ichni jsme měli strach, jeliko� jsme nevěděli, co se děje! Nakonec
jsme se dozvěděli od pana řidiče, kterému to velice slu�elo v reflexní vestě, �e do�el benzín a tak
se v na�ich tvářích nakonec na�lo velmi mnoho úsměvu� Samozřejmě to dopadlo dobře. V�ichni
jsme do svých domovů dojeli v pořádku. (Někteří dříve, někteří i později�)  

Mnozí z nás tuto akci hodnotili velmi dobře, jeliko� jsme u�ili Silvestr netradičně,  také nás ale
překvapila vysoká účast mladých lidí. Také v celém areálu byl přísný zákaz konzumace alkoholu tím

jsme pochopili, �e toto pravidlo bylo
voleno jen k tomu, aby nevznikl ve velkém
počtu problém. Někteří pro�ili poprvé
Silvestr pro�itý jen s 3dcl alkoholu☺. To
konkrétně mně udělalo velkou radost,
jeliko� jsem to nečekal. Ka�dý z nás si
mohl domů odvézt dobré my�lenky, chvíle
pro�ité s kamarády a hlavně s na�ím
nejvěrněj�ím přítelem a Pánem Je�í�em
Kristem! 

S pozdravem druhý redaktor
Rádia Pohádka Jan �tromajer
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Sdružení sv. Ludmi ly na Tet íně
Rádi bychom vás informovali o zalo�ení občanského sdru�ení �Sdru�ení sv. Ludmily na

Tetíně o.s.�. Sdru�ení bylo zalo�eno místními farníky a příznivci za účelem obnovy a rozvoje
poutního místa Tetín, obnovy a údr�by jeho historických památek � kostelů a objektu bývalé

fary, příp. dal�ích objektů a s tím souvisejících
kulturních a společenských aktivit.

Sdru�ení chce spolupracovat při obnově
památek s Farností Beroun i obcí. Členové
sdru�ení chtějí nejen zaji�ťovat finanční
prostředky a účastnit se na obnově a údr�bě
poutního místa, ale pořádat i dal�í aktivity,
jako jsou výstavy, koncerty, předná�ky apod.
Jde nám o to, abychom toto prastaré poutní
místo více a lépe o�ivili a prezentovali, aby
tak znovu ve�lo do povědomí poutníků.

Jaroslav Sternwald předseda sdru�ení
email: sternwald@volny.cz�

KURZY ALFA V ŘEVNICÍCH
Milí přátelé z berounské farnosti,
rádi bychom vás pozvali na kurzy Alfa, které budou probíhat u nás v Řevnicích. Mo�ná u�

jste o těchto kurzech sly�eli. Jsou určeny předev�ím pro lidi hledající, ale i pro křesťany jsou
obohacením a dobrou příle�itostí k o�ivení víry. Jedná se o jedenáctitýdenní cyklus
neformálních setkání s krátkou předná�kou a mo�ností diskuse ve skupinkách, kde ka�dý mů�e
projevit svůj názor. Nejdůle�itěj�í na Alfě je atmosféra přátelství a pohody, kde se lidé cítí
dobře. Podává se malé poho�tění, zpívají se písničky, navazují se zde
nová přátelství. V praxi to bývá tak, �e část účastníků je věřící, část
hledající nebo nevěřící. Pro křesťany je to příle�itost, jak se podělit o
své zku�enosti s Bohem a předávat víru dal�ím lidem. 

Ve stručnosti něco ke vzniku kurzů Alfa. Vznikly kolem roku
1980 v Anglii, kde v té době byl velký úbytek lidí v církvi. Anglikánský
duchovní Nicky Gumbel se sna�il lidi nějak zaujmout a zalo�il tyto
kurzy. Vůbec netu�il, �e se časem roz�íří po celém světě do v�ech
křesťanských církví. V současné době probíhají ve 163 zemích světa a
jsou přelo�eny do 70 jazyků. Probíhají napříč v�emi křesťanskými
církvemi, včetně katolické, a  vlastně tak i podporují jednotu křesťanů. 

V Čechách tyto kurzy registruje a koordinuje Křesťanská misijní
spolenost. Kurzy mají velký úspěch, přiná�ejí povzbuzení mnoha lidem.

Pořádají se jak večerní, tak dopolední kurzy. U nás ve farnosti
zatím začínáme 

s dopoledními, ale doufáme, �e napří�tě se nám podaří
uspořádat i večerní kurzy. Kdo máte dopoledne čas, jste srdečně
zváni a zároveň vás chceme povzbudit, abyste zvá�ili, koho ze svého okolí byste mohli
pozvat, nebo je�tě lépe přivést s sebou. V kostele sv.Jakuba budete mít k dispozici letáčky �
pozvánky, kde najdete i podrobněj�í informace. Za kurzy se nic neplatí, mů�ete přispět dle
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svého uvá�ení a mo�ností na občerstvení. Mů�ete přijít na celý kurs nebo se jen přijít podívat
např. na úvodní dopoledne. Z organizačních důvodů by nám pomohlo, kdyby se účastníci
předem přihlásili.                                                                 Jitka Folejtarová, vedoucí kurzu

Praktické informace ve zprávách na str. 3.

Osobnosti  našich farností
Tato smutná zpráva se citlivě dotkla v�ech členů na�í farnosti, kteří Ludvíka Svobodu

poznali za roky jeho obětavé slu�by. Patřil k těm, co s láskou pro církev a v pevné víře
nelenili obětovat v�echen svůj �ivot  Bo�í
chvále. Jako hluboce vzdělaný člověk se
neustále vzdělával a své znalosti ochotně
dovedl předávat i ve výuce mladých.

I v pokročilém věku začal dálkově
studovat na Katolické teologické fakultě
Karlovy univerzity v Praze v říjnu 1990.
Tehdy s ním studovali JUDr. Stanislav
Mika, Jana Vaňková a Věra Votápková. Kdo
jsme ho znali, mů�eme potvrdit, jak
odpovědně se připravoval a jak ho nové
poznatky tě�ily. Studia úspě�ně dokončil 23.
června 1994 a byl promován v Karolinu na

magistra nábo�enských disciplín. Nejen�e poctivě studoval, ale u� v době náročných studií se
zapojil do výuky nábo�enství, která se rozbíhala na začátku devadesátých let v na�í farnosti.

Připravoval se poctivě u pověřeného budňanského faráře JUDr. Václava Malíka na své dal�í slu�by.
Dne 23. prosince mu byly uděleny slu�by lektorátu a
akolytátu biskupem a generálním vikářem ThDr.
Jaroslavem �karvadou. Tento rok a následující rok
1994 jsou naplněny zaslou�enými výsledky. To
arcibiskup Miloslav Vlk biřmoval deset biřmovanců,
jejich� přípravu úspě�ně prováděl Ludvík Svoboda.
Jeden z těch biřmovanců se stal knězem, řeholníkem
a slou�il jako akolyta, dal�í dvě �eny vystudovaly,
jedna se stala magistrou a druhá doktorkou, třetí z
nich studovala ve Francii. Po své promoci se v
následujícím roce přihlásil do katechetického kursu,
který po studiu v roce 1995-6 úspě�ně absolvoval.

Toto je jen malý výčet aktivit v jeho
bohatém �ivotě. Jeho blízcí přátelé, mezi ně�
patřil Milo� Palkoska, Jana Friedrichová a
dal�í farníci, by mohli vyprávět o jeho dal�ích
aktivitách. My v�ichni, kdo jsme ho znali, budeme dlouho vzpomínat na poctivého
slu�ebníka víry. Zanechal v na�í farnosti nesmazatelnou stopu.                        Jaroslav Vacík
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Co se dělo: DUCHOVNÍ OBNOVA V TAMMÍM?
 Výborně proži tý víkend!

Na konci listopadu minulého roku jsem spolu se svými dvěma přáteli vyrazil do
pra�ského semináře na adventní duchovní obnovu pořádanou bohoslovci. Právě na začátku
adventu jsem se pokusil stát se známěj�ím sám sobě, tedy lépe si uvědomit, �e právě Je�í�
Kristus vná�í do �ivota tu neju�lechtilej�í naději. Do pra�ského kně�ského semináře jsem
dorazil s mnoha dal�ími mladými mu�i v pátek večer. Sotva jsem dostal visačku se jménem,
u� jsem na chodbách poznával známé tváře - ať u� kamarády bohoslovce, nebo bratry
ministranty. Kdy� jsem si po chvíli pročetl program na víkend, věděl jsem, �e přijet sem bylo
správné rozhodnutí a v neděli se mi nejspí�e nebude chtít vrácet domů. 

Na duchovní obnově v semináři jsem byl poprvé a doufám, �e ne naposledy. Ze začátku
jsem nevěděl, co mám čekat, ale nakonec to byl výborně pro�itý víkend. Jestli někdo
přemý�lí, zda má na dal�í duchovní obnovu do pra�ského semináře přijet, tak ať nepřemý�lí a
dorazí. Myslím, �e zklamán rozhodně nebude. Doporučuji se včas přihlásit. Určitě se slu�í
poděkovat v�em, kteří tuto duchovní obnovu připravovali, i těm, kdo se za ni, pota�mo za její
účastníky, modlili a třeba i modlí. Stálo to za to. Tak�e za v�echny je�tě jednou moc
DĚKUJI.                                            Jan Morču�, účastník adventního Tammímu z Berouna
Program duchovní obnovy se skládá z nejrůzněj�ích prvků: zajímavé předná�ky a workshopy,
mo�nost zapojit se do sportovního turnaje či jít na výlet, společné modlitby ranních a
večerních chval, sdílení a modlitby s vrstevníky ve skupinkách, mo�nost rozhovorů
s bohoslovci, s kně�ími vč. sv. smíření, sobotní adorace Nejsvětěj�í svátosti a mnoho více.
Děkujeme za krásné pozvání, máme jen jednu otázku za v�echny: Co znamená
slovo Tammím, které ji� zaznělo v minulém zpravodaji? Velmi prosíme mladé mu�e
o objasnění☺!                                                                                               Redakce

Píšete nám:  Týden modl i teb za jednotu křeslanů
JEDNOTA a RÁJ

Polkli jste naprázdno? To se mů�e stát. �ádná restaurace neuvaří tak jako
maminka. Pokud zrovna ta va�e vůbec nikdy ráda nevařila nebo u� je v opravdovém
ráji, je tu je�tě na�e Matka Bo�í, Panna Maria. 

Končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Na jeho začátku jsme Bo�ím setkáním oslavili
svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Po slavnostní m�i jsme se se�li u jednoho
velikého stolu. Ani místečko u něho nezůstalo prázdné. Sváteční atmosféru jen umocnilo
výtečné poho�tění jedné sestřičky, nad jiné mistryně kuchyně. Pospolitost sdílené radosti dala
prostor smíchu i hloubavým otázkám. I kdy� je otazník, zda se nepohor�íte.

�Díky Panně Marii, Matce jednoty křesťanů! Jak je dobré se tak hezky sejít�,
povzdechla si sestřička Kateřina. 

�Sjednoceni, nebo rozděleni?�, sestřička Lenka směle zvedla hlavu od pohádkového gulá�e.
�No...�, ozývalo se postupně od v�ech koutů stolu tázavě. Dotaz právě na tu

oslavovanou jednotu padl na rozprostřený stůl jak nezbytný zákusek. Nemů�eme přece právě
v tento slavnostní den pozapomenout na bratry a sestry Pána Je�í�e, tedy i na�e. Patří sem.
Otče ná�, ty stejně tak dobře ví� i o těch na�ich drahých příbuzných a přátelích bez vyznání.
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Z laskavých tváří kolem jako by se na mne Matička Bo�í právě usmívala. �Maminka v�dycky
sjednocuje rodinu,� zpečetila Anička.

�Je�í� je hlavou Církve, tedy On je jednota,� začala Lída fakticky a přesně.
�A Panna Maria je Jeho Matkou,� doplnila Johanka.
�A z toho tedy plyne,� ozvaly se sestřičky souhlasně, ��e Panna Maria je Matkou jednoty

křesťanů!� Tento svátek je tedy skutečnou oslavou jednoty, �ádné oddělování se. �Zále�í na
přístupu,� prolomila debatu Katka, �a svátek mů�eme pro�ívat opravdu ka�dý den.�

Plný hrnec se ztratil v talířích lemujících stůl a nad nimi se rozprostřela pohoda. Se
slavnostní skleničkou vína natočeného právě pro tuto chvíli. Nad bábovkou se ka�dý u stolu
rozvíjíme jak květina do věnečku korunky. A komu vlastně patří ta koruna vděčnosti? To u� asi
opravdu zále�í na přístupu. Jisté je jediné. Jednota v lásce Páně na�e srdce hladové nenechá.
Jednota, na jejím� začátku i konci je Ona. Pojítko, bez něho� je ka�dý kruh i krou�ek trýznivým
�elezem i u hojností se prohýbajícího stolu. Matka Bo�í ale stále jedná. Jediná i v slzách, i
v bolesti miluje. Činí zázraky. Sjednotila tebe i mne s Je�í�em. Vede cestou Pokoje nás i vás
k jednomu stolu. Bez tohoto setkání jen tápu v iluzi, topím se v chybách, vadnu jak bez vody.
Zkusím to tedy znovu. Matička Bo�í nám ukazuje: s Pánem Bohem máme �anci.

makozska (redakčně upraveno)
Svědectví : Toužíte po drobku a dostanete celý
                koláč aneb Jan 12,24

Není to tak dávno, co jsme ve zpravodaji psali úmrtní oznámení man�elského společenství,
kterému předcházelo mnoho chorobopisů s nepříli� příznivou prognózou. To supr spolčo, co se
na přelomu milenia u� neve�lo do leckterého z obýváků a málem se rozdělilo na dvě, časem
poněkud ze�edivělo, unavilo se a jen pře�ívalo. Logicky - na mnoho z členů se navalily vy��í
pracovní nároky, jiným se zase narodila nemluvňata a nebylo večerní hlídání... Sna�ila jsem se
spolčo udr�et za ka�dou cenu. Jenom�e jenom člověčí �já� nestačí. Pak bylo oficiálně odpískáno.
Hrstka �věrných� se ale ke společné modlitbě scházela dál. U� beze mne.

Přiznám se, �e poté, co jsem i já po dvanáctileté mateřské nastoupila do pracovního procesu,
jsem tak trochu uvítala jeden �volný� večer bez čtvrtečních dámských �dýchánků� (ne �e by to bylo
�patně, ale spolčo se stalo téměř výhradně �enským) s tím, �e přece nestíhám. A� do toho čtvrtka, kdy
se konalo v katolické mateřské �kolce předvánoční setkání s rodiči a kde se mi dostalo milého pozvání
na modlitební společenství. Tak dneska zrovna mů�u, tak jednou teda přijdu, no... Zrovna chybí
kytarista, to vypadá, �e mne k tomu Pán chce opravdu dostrkat...? Tak uvidíme...

No a viděli jsme. Přesněji řečeno: To jste je�tě neviděli! I kdy� jsme se modlili nad
Písmem ve čtyřech, Duch Svatý tam �fičel� (od slova vanul) mnohonásobně. Jako kdy� jsou
dva nebo tři ve jménu Mém... V Janově evangeliu 12,24 se pí�e, �e zrno musí umřít v zemi,
aby z něj mohlo vzejít nové.  Ve chvíli, kdy jsem u� docela rezignovala na jakékoli
společenství v Berouně (a ač jsem odjak�iva tou�ila po �ivé modlitbě, na modlitební jsem
rezignovala úplně), Pán si jej vytvořil sám. A (kupodivu) beze mne...☺ Zřejmě přeru�ení nitě
mělo důsledek nejen očistný, ale (předev�ím pro mne) poučný a� léčivý. Kdy� se sna�ím
sama, já, a nezeptám se Pána, zda to chce i On, nemusí to v�dy vyjít tak, jak myslím. Víte jak
se člověk modlil za něco krásného, a Pán mu dal housenku? Chtěl květinu, a dostal kaktus...?
Pane, housenka moc krásná není a kaktus jen píchá... Za pár dní se housenka zakuklila a
poté z ní vylétl tak krásný motýl, který usedl na nejkrásněj�í květ, jaký jste kdy uzřeli. To
kaktus přes noc vykvetl!  Pří�tě to chce �jen� trpělivost,  velkou důvěru a �asi� (Ivi?) trochu
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pokory... Společenství se začalo od nového roku scházet dvakrát měsíčně a není rozhodně jen
dámské, naopak pánové zatím převládají☺.                                                                       -iva-

Co se dělo:   Malé zmrzlé tř íkrálové zpívání
Za několik let pořádání novoročních koncertů si Loděničtí stačili zvyknout na tuto

kulturní událost natolik, �e se u� před Vánoci zajímali, zda ani letos nevynecháme.
 Novoroční koncerty  zprvu pořádali farníci z loděnického kostela sv. Václava jako malé

seznámení se se zdej�ími varhaníky a za tu dobu se zde představily například Pavla Fabianová z Ptic,
sopranistka Ludmila Pexová z Vrá�e a nebo nadějná mladá varhanice Pavla Bočková z Loděnice.
Posledně zmiňovaná nyní studuje varhanní hru a kompozici v Londýně, kde také slou�í varhanní
hrou v jedné místní farnosti, a tak se momentálně neúčastní. Zato ale ve volných chvílích a
prázdninách zaučuje nového potencionálního varhaníka Jana Salvu, kterého bychom brzy velmi
rádi nazvali �svým� loděnickým varhaníkem. Ten se letos představil interpretací varhanní úpravy
koledy z českého dekachordu a doprovodem
závěrečného hymnu. Svůj vánoční repertoár i
letos předvedlo pod vedením Táni Bočkové
loděnické pěvecké sdru�ení s názvem
Comodo, polovina jeho� členů patří do na�í
farnosti. Zazněla tak mimo jiné koleda Čas
radosti, veselosti, Vánoční magnét a střelec od
A. Michny, ale i Signore delle cime od
Giuseppe Marziho a nebo staroslověnský text
Tebje pajom v úpravě D. S. Bortnianskeho.
Varhany se rozezněly také pod rukama
Kry�tofa Zusky, mladého, příjemného a velmi
dobrého varhaníka z Ni�bora a té� studenta
berounského gymnázia, který přednesl
Bachovo dílo Nun komm der Heiden Heiland, Pochválen buď Je�í�i Kriste od Georga Böhma a
varhanní variace od Jana Pieterszoona Sweelincka. Program doplnily je�tě flétnistky Pavla
�ufníčková a Sandra Malá. Ač venku mrzlo, v kostele to nebylo tolik znát. Zprvu nás hřála tréma,
později Betlémské světlo, které si náv�těvníci mohli odnést je�tě domů, a nakonec radost. Radost ze
společného setkání, z poslední společně zazpívané písně - vánočního hymnu Narodil se Kristus Pán,
z milého vpravdě vánočního setkání.

Tříkrálový koncert, který se konal 3. ledna, o první neděli po Novém roce, měl schválně
pro někoho - předev�ím pro bě�né náv�těvníky koncertu - trochu provokativní podnázev  �Malé
vánoční zpívání a koledování.� V�dyť přece vánoční čas u� dávno skončil... Opak je pravdou!
V�dyť a� 6. ledna by se mohl v podstatě teprve dostavět betlém:  Jako v období adventu
přibývají na na�ich betlémcích figurky pastýřů, aby byli o �tědrém večeru doplněny o Svatou
rodinu a kúry andělské, tři mudrci z východu doputují k narozenému Je�í�i a� poté, co spatří
hvězdu. Betlémy v kostelích pak někde zůstávají je�tě do svátku Křtu Páně. A dříve dokonce do
Hromnic, do 2. února. Víte co? Pojďme bojkotovat supermarketové podzimní �vánoce�, které
končí přesně s posledními vánočními slevami, a u�ijme si raději ty na�e české od 24. prosince
přes �těpána a� do Tří králů. V�dyť nám k tomu k dokreslení atmosféry letos i nasně�ilo.
Pokud pán Bůh dá a budou Vánoce i napřesrok, třeba si znovu vyslechneme koncert v podání
místních malých �umělců�.                                                                                     Ivana Va�ků
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Svědectví :  Znáte to taky? 
Chtěla bych se s vámi jen krátce podělit o pocit, který mo�ná některým z vás není

neznámý...
Jde o pocit velmi příjemný, radostný a mile překvapivý � myslím tím pocit, �e na�e

modlitba byla vysly�ena. Třeba ne hned, ale neztratila se, nezapadla nikam pod stůl, někdo ji
patrně celou dobu vedl pečlivě v patrnosti a jen čekal na vhodný okam�ik pro �odpověď�. Je
to skvělý pocit, nebo ne? 

Vrátím se ale o pár řádků vý� � psala jsem o �překvapivém pocitu� - ten se, myslím, u
ka�dého z nás dostaví v okam�iku, kdy není vysly�ena pouze na�e modlitba, ale třeba jen na�e
tajně vytou�ené přání, které jsme se dosud neodvá�ili (anebo se dosud nedonutili) vyslovit ve
formě konkrétní modlitby. To překvapení potom, nebojím se tvrdit, tak tro�ku bere dech.... 

To, co vzalo dech mně, je docela malý prostinký příběh na dva řádky, nicméně myslím,
�e �zá-zrak� to byl. ☺

Mám dvě malé děti �  tříleté a roční � kolem sebe ne-příli�-věřící rodinu a v hlavě
neustálý otazník, jak děti nejlépe vést k víře... Stačí osobní příklad pro nenásilné v�těpování
morálních hodnot?  Stačí náv�těva dětské m�e jednou za měsíc? Kratičká modlitba před
spaním? Čtení z dětské bible?  V�echno najednou nebo jedno po druhém? Co dřív?

...Je to pár dní, co za mnou při�el star�í synek s neobvyklou kní�kou v náručí a se slovy:
�Máma bude číst pohádku!� Nesl pochopitelně dětskou Bibli.☺ Od toho dne před spaním
nečteme nic jiného, nedostali jsme se zatím daleko, neboť nás nesmírně zaujalo, �e na počátku
byla tajemná tma a náhle Bůh udělal světlo a začaly se dít podivuhodné věci... Pan Noe postavil
velikánskou loď a vzal na ní i slony a �í�aly, aby se měli kam schovat před velikým de�těm... a
maminka u� vlastně ani číst nemusí, proto�e synáček u� celý příběh �převypráví� rád sám. 

Tatínek nás zprvu poněkud nedůvěřivě pozoruje, co�e to dělám s jeho dětmi... ale je
statečný a časem se počíná i usmívat. 

Tak to je ná� příběh... Snad jich bude víc! :)                                                               LK

Svědectví : Venda,  dva Vojtové  a ti druzí
Kuba, Daník, Anička, Adélka, Jan a Pavel, Luká�, Ludmila, Pavlík... Občas i

někteří dal�í, jejich� jména třeba ani neznám, někdy také posila z Loděnice - Lojzík,
Mí�a a Matěj. Mezi nimi ten �nejvy��í�, Dan; má
opravdu nejvy��í postavu! Čas od času přicházejí noví,
malí i vět�í. Ano, nemýlíte se, bude to o ministrantech. 

Malý Venda, v té době spí� je�tě Venou�ek, ministroval
myslím tenkrát poprvé. Bylo to v kapli, ve v�ední den.
Nejdřív z toho byl celý nesvůj a rozpačitý, trochu se styděl.
Tvářil se nesměle, pře�lapoval a očima hledal záchranu u své
maminky, která se předvídavě posadila do první lavice. Jeho
dobrá, hodná a laskavá maminka ho vlídně povzbuzovala
úsměvem a také očima, i ten vysoký pan farář se na něho
pěkně usmíval, skláněl se k němu a radil mu... V kapli
nebylo tolik lidí, a tak se Venda postupně osmělil, brzy si
zvykl a časem se zařadil mezi nedělní �velké� ministranty ve
velkém kostele.
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Venda je takový poslu�ný chlapec,
v kostele v�dycky sedával vepředu na lavičce
s maminkou a mlad�ím bratrem, ne� začal
chodit ministrovat. Má určitě klidnou povahu a
vystupování před �lidem kostelním� mu dodává
vět�í sebedůvěru. Teď u� je zvyklý na různé
situace a nic ho nepřekvapí; ministroval
například i loni v létě, kdy� m�i sv. v Berouně
celebroval při své náv�těvě pan kardinál. Určitě
si své slu�by u oltáře moc vá�í!

Nedávno začal ministrovat i Vendův
mlad�í bratr Vojtí�ek. Asi má podobnou
klidnou povahu. Občas dr�í veliký svícen, kdy�

čte pan farář evangelium, a je vidět, �e je to svícen hodně tě�ký a �e s ním má plné ruce
práce. Desetiletý Venda se letos zúčastnil Tříkrálové sbírky, brodil se s ostatními sněhem a
maminka pak z něho doma svlékla �královské roucho� úplně mra�ené a tuhé. Sbírka ho moc
bavila a prý se u� tě�í, �e pří�tí rok půjde zas.

Jméno Vojtěch je u českých křesťanů hodně oblíbené, mezi mlad�ími ministranty tu máme
dva. Tak ten druhý Vojtí�ek � s ním to bylo úplně jinak! Sebedůvěru nepotřeboval dodávat, prostě
jiná povaha. Dost aktivní dítko... �ivá rtuť! V kostele se někdy jeho rodičům ani spojenými silami
nepodařilo udr�et ho při sobě. V klidu? Tříletý Vojta neznal pojem klid. Jedno jeho dodnes
slavné nedělní kostelní vystoupení se odehrálo někdy v létě 2006. Vojtí�ek si přinesl do kostela
kní�ku, asi byla nová a nechtěl se od ní odloučit. Nejdřív se několikrát na zahřátí proběhl
chrámovým prostorem. Pak byl zřejmě polapen rodiči, proto�e zmizel ze scény. M�e pokročila
kupředu, bylo za námi u� druhé čtení, varhany hřměly, zpívali jsme Aleluja, svíčky plály, dým
z kadidla stoupal vzhůru a pan farář vzal z oltáře červený evangeliář, zdvihl ho do vý�ky a obřadně
ho odná�el k ambonu. Pak přečetl evangelium, ministranti odnesli svíce a začala promluva. A
vtom nade�la Vojtí�kova hvězdná hodina � vysmekl se rodičům.

Následovalo první cvičné proběhnutí v krásně volném prostoru mezi presbytářem a lavicemi.
Ó, to se to bě�í, to je dobře, �e je tu koberec, náramně se na něm vybírají zatáčky! (Vojta
rozhodně nedupal; bě�el po �pičkách jako baletka, proto�e předtím zahodil botičky.) Po krátké
rozcvičce přidal nový zajímavý prvek � náčiní.
Opakovaně vybíhal a krou�il volným
prostorem s kní�kou nad hlavou. (Krou�il
zásadně levotočivě; přistihla jsem se, �e
přemý�lím o směru vodního víru na severní a
ji�ní polokouli. Jsme na severní � točí  se
obráceně!) Pan farář se nedal vyru�it a mluvil
soustředěně dál, jako by to dítě snad ani
nevnímal. (Mně by se u� dělaly m�itky před
očima a dávno bych ztratila nit, slova i
jakoukoli souvislou my�lenku.) Vojtovi pan
farář taky vůbec nepřeká�el, nevnímal ani lid
obecný. Byl svou hrou zaujat a publikum
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nepotřeboval. Nejdřív se mi zdálo, �e barevná kní�ka představuje křídla, letadlo, jenom�e letadlo
vrčí. Vojta nevrčel. Dr�í tu kní�ku nějak zvlá�tně... A po chvíli jsem to konečně pochopila �
hraje si na pana faráře a nese nad hlavou �evangeliář�! Mělo to velký úspěch � ov�em obávám se,
�e některé (vlastně asi skoro v�echny) souvislosti v homilii mi toho dne opravdu unikly.

Někdy loni nastala velká proměna, asi jako kdy� se z kukly vylíhne motýl. Vojta, o tři roky
star�í, kráčel kostelem pomalu a slavnostně, oblečen do ministrantského, pečlivě učesán, a tvářil se
hrdě, vá�ně a důstojně. Jednak za sebou tu�il svého tatínka, �velkého� ministranta, a tatínek dr�el
v rukou ony pověstné neviditelné opratě a byl hodně blízko. Ale hlavně � Vojta dostal důle�itou a
zodpovědnou roli a s ní spojený nový společenský status � u� je přece MINISTRANT!

Líbí se mi vídat v presbytáři také dívčí tváře � ministrantky. Kdy� jsem byla malá,
holčičky mohly v kostele pouze ti�e a způsobně sedět vepředu na lavičce pro děti (no, �ti�e a
způsobně� to asi v�dycky také nebylo. Lavičky ale rozhodně nebyly �koedukované�, dívky
seděly vlevo, chlapci vpravo, u zákristie.) Čas od času jsme mohly jít za dru�ičky a sypat
kvítí na kostelní dla�bu. Je�tě jsme mohly sbírat svaté obrázky. Ministrovat?
Nepředstavitelné! A proto osobně děvčatům moc fandím!

Ten čas tak letí! Antonín se nedávno narodil � a u� jsou mu dva roky. Kdepak je ten
chlapeček, který ti�e prospal celou nedělní m�i v kočárku! Toníček je �ivá povaha.
Zlatovlasý andílek má v sobě skrytou netu�enou energii, velkou průraznost a nečekanou
akceleraci. Rodiče se ho statečně sna�í udr�et u sebe v lavici. Vět�inou se jim to daří, ale je
to náročné. Bude také jednou ministrovat? Buďme trpěliví...                       Lidmila Fričová

 Hromnice ,  hromničky  a záhadný skř ivánek
�Hromnice světí, aby lidé je nesli ke cti svaté Královny, úvod její pamatujíce, a

také prosí kostel svatý, kde� by koli kdy byly roz�aty v domích, v kútiech, aby tu
neměl ni �ádné moci ďábel. Proto� kdy� hřímá, slu�í je roz�ieti, aby tu nic hrom
nemohl u�koditi.�                                              (Tomá� �títný ze �títného, traktát z r. 1376)

Hromnice je lidové označení církevního svátku, který postupně pro�el několika
proměnami. Slavil se u� od 5. století a původně se prý jmenoval
hypapanté, tj. setkání, a to  na památku setkání starce
Simeona s Pánem. Dnes by to mohlo být chápáno jako
Je�í�ovo setkání s národy, s lidstvem, se v�emi pokoleními.
Později se tento den začal nazývat Oči�ťování Panny Marie,  
v dne�ní liturgii ho známe jako Uvedení Páně do chrámu.
Lidový název Hromnice je odvozen od svící, které se
odnepaměti na tento svátek �ehnaly v kostelích. Proto�e se tyto
svíčky v domech roz�íhaly v�dy při bouřce, aby Bůh ochránil
dům od blesku, začalo se jim říkat hromnice  a z označení
svíček pak vznikl název celého svátku. Lidé si �li do kostela
pro hromničky, tak to tedy budou Hromnice. (V dobách, kdy
lidé neznali dobrodiní vynálezu bleskosvodu, pro ně hromničky
musely být velmi důle�ité; hlavní přitom samozřejmě byla
modlitba a Bo�í ochrana.) Světlo bylo v�dy symbolem
spojeným s představou dobra v boji proti zlu � tmě, svíce pro
křesťany mohla znamenat i Světlo k osvícení národů, Krista.
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Hromničkám se někdy připisovaly i dal�í ochranné funkce, tak třeba na Chrudimsku
hospodář přinesl z kostela posvěcenou hromničku a třikrát s ní obe�el úly, aby byla hojnost
medu. To bylo od hospodářů pěkné, �e tak mysleli na své včely, v�dyť také i ty svíce byly
z včelího vosku! Svátku se týkaly i některé lidové pověry � nesmělo se proto �ít, tancovat,
mluvit nevá�ně a u� vůbec ne klít.

K tomuto svátku se vztahuje také jedna zvlá�tní pranostika: �Na Hromnice musí
skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.� U� sly�ím mnohá vysvětlení na�ich
ornitologů, kteří se sna�í najít nějaký rozumný důvod pro skutečnost, �e se skřivánek nikdy
touto dobou v Čechách nevyskytuje. Nepřítomný stěhovavý skřivánek je prý zaměňován za
jiného zpěváčka atd. atd. Ale nejrozumněj�í výklad jsem četla kdysi před mnoha lety u� ani
nevím kde. Kdy� jdeme po zmrzlém sněhu, vr�e nám pod nohama. V některých krajích prý
tomu říkali, �e vr�ou nebo dokonce zpívají �skřivánci� nebo také �skřivánky�; celé úsloví o
Hromnicích by se pak dalo vylo�it jako slovní hříčka komentující mrazivé počasí. Tihle
skřivánci by tedy opravdu nezmrzli!                                                                                     -lf-

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Sv . Wa l b u r g a

(25. února )
Narodila se kolem r. 710 v Anglii, zemřela po plodném

�ivotě r. 779 v Bavorsku. Tam je lehce vyvý�en nad
Eichstattem, barokním městečkem v romantickém údolí
severozápadně od Ingolstadtu, krásný kostel sv. Walburgy.
Tam odpočívají její pozůstatky v malé kryptě, kam je přenesl r.
870 biskup Otgar.

Walburga byla dcera Richarda z Wessexu a Wunny a
sestra svatých Willibarda a Wunibalda. Byla vychována v
klá�teře Wimborne. Stala se řeholnicí a později převzala
vedení klá�tera v Heidenheimu. Svou zbo�ností a
přesvědčivostí přispěla k roz�íření Kristova slova mezi pohany.

Patří jí úcta jako lidové světici. Nesčetné kostely a kaple v Evropě a Americe jsou po ní
pojmenovány. Mnoho klá�terů, měst a vesnic si ji zvolilo za ochránkyni.

Vyobrazení na četných místech ji ukazují jako abaty�i nebo prostou řeholnici. Je
patronkou rolníků, ochránkyně domácích zvířat, pomáhá i při kousnutí psem. Je vzývána za
dobrý vzrůst polních plodin.                                                                                              -vac-

Světc i v únorových pranost ikách
Křesťanství sehrávalo v dějinách českých zemí v�dy důle�itou úlohu. Lidé pečlivě

sledovali �ivotopisy a legendy světců, mučedníků i blahoslavených a ctihodných osob, které
mají vztah k na�im zemím. Měsíc únor je bohatý na období, je� se slavila - Hromnice,
masopust a svátky světců. Říkalo se - Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu, svatá Apolena
bývá v mlze zahalena, na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna, o svaté Julianě připrav
vůz a schovej saně, svatý Matěj láme led - není-li ho, zmrzne hned.

Období Hromnic mělo přiléhavé říkání: Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak
dlouho po nich zmrzá, nebo Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o �est neděl více. O
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slavení masopustu víme, �e se slavil v Čechách i na Moravě u� od 13. století. Tento třídenní
svátek lidových zvyklostí, který je podřízen církevnímu kalendáři, se slaví ve dnech
předcházejících Popeleční středě, jí� začíná čtyřicetidenní půst. Pranostiky říkají: Masopust na
slunci - pomlázka u kamen. Konec masopustu jasný - len krásný. Suchý půst - úrodný rok.

K únoru patří i svátky dal�ích známých světců, svatého Bla�eje a svatého Matěje.
Pranostiky říkají: Na svatého Bla�eje slunce je�tě nehřeje. Svatý Matěj zimu tratí, kdy�
netratí, obohatí.                                                                                                                 -vac-

O n a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v í
Bible v českém písemnictv í

 Opsat Bibli prý trvalo zručnému písaři ve středověku asi rok a půl; dostal za to
třeba statek, vinici nebo dům na náměstí. Jakákoli kniha byla tehdy pro zadavatele práce
dost nákladná zále�itost. Ale koncem 15. století se začaly popsané pergameny u�ívat
k různým �praktickým� účelům, třeba na vazby nových knih. Část rukopisných Biblí byla
zničena a tím nav�dy ztracena. Je pravděpodobné, �e dal�í vzaly zasvé během husitských
válek spolu s vypálenými a vypleněnými klá�tery a kostely. Rukopisné Bible byly později
nazývány zpravidla podle místa ulo�ení, podle majitele nebo podle místa nálezu.

Překlady Písma do jazyka srozumitelného na�im předkům
se vytvářely od doby, kdy se na území Čech a Moravy dostalo
křesťanství. Poprvé byl takto text Písma přelo�en v 9. století.
Byla to staroslověnská Bible, kterou, jak praví legenda �ivot sv.
Konstantina, začal Konstantin Filozof překládat je�tě před
svým odchodem na Velkou Moravu. Přelo�il do
staroslověn�tiny řecký evangeliář; po jeho smrti pak pokračoval
sv. Metoděj a podle 15. kapitoly �ivota sv. Metoděje měl
přelo�it v�echny zbývající knihy Bible. Tento původní překlad
se ov�em nedochoval ani v opisech.  

První překlady u� přímo do če�tiny představují
zpočátku jen zlomky z celého textu Bible. Z 11. a 12.
století pocházejí staročeské glosy, české vpisky mezi
řádky latinsky psané Bible. Ve 13. a 14. století vznikaly u� souvislé překlady biblických textů
� např. �almů a evangelia. Kromě několika �altářů  byl někdy na přelomu  13. a 14. století
pořízen první nám známý překlad evangelií, pravděpodobně v Břevnovském klá�teře. 

A konečně přicházejí na řadu české překlady celé Bible. Překladatele do če�tiny
pochopitelně neznáme jmény, zůstávají v anonymitě typické pro středověké písemnictví.
Hlavní bylo slovo Bo�í, nikoli jeho překladatel. Nejstar�í známá staročeská verze, tzv. 1.
staročeská redakce, je Bible leskovecká, nazývaná podle rodu Leskovců, jen� ji měl ve svém
majetku v době husitských válek. Proto�e byla později ulo�ena v královské knihovně
v Drá�ďanech, říká se jí také Drá�ďanská. Bohu�el byla zničena při po�áru r. 1914 a dnes se
dá studovat pouze z opisů a fotokopií, ale takto je zpracována jen asi třetina jejího textu.
(Stejnou verzi najdeme i v Bibli olomoucké a třeboňské, které jsou o něco mlad�í, kolem r.
1415.) Překlad pořídili dva překladatelé nebo skupiny překladatelů a začali s tím kolem r
1360. Jeden pocházel zřejmě z Břevnova, druhý byl blí�e neznámý pra�ský dominikán.
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Leskovecká bible vznikla asi pro potřeby �enského klá�tera, proto�e jsou tam často zmírněny
popisy násilných nebo sexuálních scén. V �enských klá�terech se dá předpokládat jen
částečná znalost latiny, a proto bylo zapotřebí mít biblický text v mateř�tině. Kdy� odjí�děla
do Anglie r. 1382 dcera Karla IV. Anna, aby se tam provdala a stala se královnou, vezla si
s sebou evangelia ve svém latinsko-německo-českém evangeliáři právě v tomto překladu.
První redakce se dochovala také u evangelií ve spise Čtenie zimnieho času (asi 1360) nebo

v Prorocích kutnohorských.
Jak zněl biblický text v té době? Třeba

takhle: - V počátcě stvořil Buoh nebe i zemi.
Ale země byla neu�itečná a prázdná a tmy
biechu nad tváří propasti a Duch Bo�í
ná�ie�e sě nad vodami. I povědě Buoh:
�Buď světlo!� I stvořeno jest světlo. A viděv
Buoh světlost, �e jest dobrá, i rozdělil
světlost od tmy. I nazval jest světlost dnem a
tmy nocí; i učiněn jest večer a z jitra, den
jeden. - (Bible leskovecká, upravený pravopis)

Bible boskovická (1415 � 1430) u�
představuje tzv. 2. staročeskou redakci.

Začátkem 15. století do�lo ke změnám v prvním překladu Bible. Částečně byl revidován text
Starého zákona a zcela Nový zákon. Boskovický rukopis Bible byl napsán ji� novým
diakritickým pravopisem (tedy s �nabodeníčky dlúhými a krátkými� místo spře�ek), proto�e si
ji asi objednal nějaký �lechtic z Husových stoupenců. K této druhé redakci patří je�tě třeba
rukopisná Bible Bočkova, Bible litoměřická, Bible moskevská, Duchkova atd.

Nejstar�ím známým opisem 3. staročeské redakce je Bible padeřovská. Tentokrát byl
znovu přelo�en celý Starý zákon, proto�e předchozí překlady se zdály zastaralé. V té době se
toti� v důsledku vývoje če�tiny značně měnil systém slovesných tvarů; star�í a slo�itěj�í
zanikaly. Tato redakce vznikla asi kolem r. 1410, Starý zákon přelo�il jediný autor, neboť
má jednotnou slovní zásobu a terminologii. Padeřovský rukopis pochází z let 1432 � 1435,
podobná je i Bible nymburská a dal�í.

4. staročeská redakce (poslední) vznikla někdy v době vlády Jiřího z Poděbrad nebo mo�ná
Vladislava Jagellonského asi v 80. letech 15. století. Celý text byl toti� přepracován pro vydání
tiskem. A tak r. 1488 vy�la v Praze první česká (a vlastně i slovanská) ti�těná Bible, je� proto nese
název Bible pra�ská. Bylo to pouhých dvacet let po prvním ti�těném vydání latinském! Ze stejné
redakce pak pocházejí dal�í ti�těné Bible � Kutnohorská, Benátská, Norimberská,
Severýnova a Veleslavínova. Kutnohorská (1489) byla zajímavá tím, �e obsahovala 116
dřevořezů, Benátská zase byla první česká Bible vyti�těná v cizině. Také v ní byla poprvé
označena délka samohlásek. Tiskem později vy�la řada dal�ích slavných Biblí, třeba
Melantrichova nebo Kralická. (Ale to u� bychom příli� předběhli časy, ve kterých se dosud
pohybujeme, a tak se třeba k některým pozděj�ím vydáním vrátíme někdy v budoucnu.)

S trochou nadsázky by se dalo říci: Za v�echno vděčíme svatému Jeronýmovi!
Překladatelé Bible do če�tiny vycházeli z latinského překladu, nikoli z původních jazyků
hebrej�tiny, aramej�tiny a řečtiny. Česká Bible ve v�ech svých redakcích vycházela z latinské
Vulgáty. To byl překlad, který pořídil v letech 383-405 sv. Jeroným (Hieronymus; asi 347
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� 420) ze star�í  latinské verze Vetus latina s ohledem na hebrejský text. (Starý zákon
překládal z hebrej�tiny, �almy přelo�il celkem třikrát, nejvíc se u�íval jeho překlad �almů

z řečtiny.) Tento učenec prý jako jediný ze čtyř
církevních Otců skutečně ovládal hebrej�tinu.
Jeronýmova redakce se v dal�ích staletích
roz�ířila po celé Evropě, byla oficiálně
pou�ívaným textem katolické církve. 8. dubna
1546 prohlásil Tridentský koncil Vulgátu za
starobylé a autentické znění Bible prosté bludů.
Pouze pozděj�í český reformační typ Písma,
Bible kralická, z této předlohy nevycházel.

Mít Písmo svaté ve vlastním národním
jazyce bylo pro křesťanské evropské národy
významné a zásadní. Na�e překlady Bible
byly důle�ité i pro vývoj a kodifikaci spisovné
če�tiny; bylo to �vzne�ené pou�ití jazyka� pro

posvátný text. V českých překladech jako by se naplnily my�lenky sv. Konstantina a
Metoděje o tom, �e národ má právo sly�et slovo Bo�í ve své řeči. Če�tina rozhodně nebyla
mezi evropskými jazyky první, ba ani její star�í příbuzná, staroslověn�tina. Ale kdy�
Bible začaly vycházet tiskem, tak spolu s francouz�tinou a němčinou tvoří če�tina  jediné
národní jazyky, v nich� byla Bible vyti�těna je�tě před rokem 1500.          Lidmila Fričová

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 

 Tříkrálová sbírka 2010.
Od 3. do 11. ledna probíhala na Berounsku ji� pátým rokem Tříkrálová sbírka

organizovaná Farní charitou Beroun.
Tříkrálové průvody procházely obcemi

Berounska, přály lidem zdraví, �těstí a po�ehnání
do domů. Třináct skupinek koledníků v
kostýmech jste mohli potkat při pě�ích
pochůzkách v Berouně, Králově Dvoře a
Hýskově. Lochovicemi, Oborou a Netolicemi
projí�děli koledníci na koních. Poprvé se průvod
tří králů vydal popřát lidem do obcí Praskolesy a
Chýňava.  Koledníci zpívali, hráli na hudební
nástroje a posvěcenou křídou psali na veřeje dveří
písmena K, M, B, která podle lidové tradice
označují jména tří mudrců z východu.

Letos se na Berounsku povedlo pro
charitativní projekty nasbírat 19 440 korun.
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Navzdory krizi převy�uje částka výtě�ek z minulého
roku. Víc ne� polovina finančních prostředků bude
pou�ita na provoz Stacionáře sv. Ane�ky pro seniory v
Berouně na Závodí. Dal�ích 35% výtě�ku se rozdělí
mezi charitativní projekty u nás i v zahraničí. Mezi
jinými podpoří chudé děti v Bělorusku, přispěje na
výstavbu základní �koly v Ugandě, na stavební úpravy
domu pro seniory v Mukařově a provoz Azylového
domu sv. Terezie v Karlíně.

Tříkrálové sbírky se účastnilo na Berounsku
přes 80 dětí a kolem 20 dospělých. Nejmlad�ím
koledníkům, kteří se s maminkami vydali do ulic
Berouna, byly sotva tři roky. Do sbírky se zapojily
poprvé i děti s učitelkami základní �koly Hýskov.
Nejpočetněj�í skupinu dobrovolníků ji� tradičně
tvořili skauti z berounského skautského střediska
Radost a naděje.

Děkujeme v�em dobrovolníkům, kteří se brodíce v sněhových závějích zapojili do
leto�ní Tříkrálové sbírky. Věříme, �e tato obnovená tradice opět prospěla potřebným a
přinesla radost dárcům i koledníkům.                                                            Bára Jakůbková

Není nad to, když jsou dět i zvědavé  
aneb Špeky z náboženstv í

Ka�dý, kdo se kdy sna�il nejmlad�ím vysvětlit cokoli z Bible či  katechismu, zná:
V�dycky přijde nějaké �proč�, �jakto?�, �ale...� a u� jsme v koncích. Je ale třeba
přiznat, �e takoví malí �ťourové či zvídálkové člověka spí�e potě�í a hned dvakrát.
Poprvé, �e opravdu přemý�lí nad tím, co jim říkáte. Podruhé, �e i vás donutí se
zamyslet zhluboka, či se �holt� zeptat dál. Já se raději rovnou zeptala, to první by
mohlo bolet☺. A otec Josef Pecinovský ochotně odpověděl:

1. Jak to, �e Bůh řekl, �e Adam a Eva zemřou, kdy� okusí ovoce ze zakázaného
stromu a had řekl, �e nezemřou a také nezemřeli?

Adam a Eva snad (?) zemřeli. Mo�ná ne hned, ale později zcela jistě ☺!
(Musím pochválit děti z loděnického nábo�enství, které si na tuto otázku samy na�ly tuto

odpověď: Adam a Eva neposlechli Boha, a tak museli odejít z ráje, kde byly nemoci a smrt. Kdyby
posluchali, mohli �ít třeba v ráji dodnes...☺ Nevíme, jak by to bylo, ale logiku to má ☺! I.V. )

2.Co je to ráj? Kde tu rajskou zahradu najdeme?
Ráj? Tak to zcela určitě není "zahrada". Je to stav du�e člověka. Stav du�e, ve které je

láska, pokoj, radost, Bůh... a vůbec �ádný smutek, bolest, hřích... To je tedy to, co známe jen
"z rychlíku"☺.

3. Co je Kainovo znamení? A jakto�e Bůh Kaina ochraňoval i poté, co zabil bratra?
Kainovo znamení? Kain, stejně jako kterýkoli jiný hří�ník, je přes hrozný hřích vra�dy

Bohem milován, a má stále �anci dosáhnout odpu�tění a spásy. Bůh jej "poznamenal" ne
proto, aby v�ichni věděli, �e je vrah, ale proto, aby v�ichni věděli, �e jeho soudcem nemá být
člověk, který je často "hned s ka�dým hotov", ale Bůh, jen� je milosrdný!                        -iva-
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Zápi s do školky 
Rodiče malých dětí dobře vědí, �e najít volné místo v mateřské

�kole je v posledních letech dosti slo�ité. Také u nás se mladé
rodiny často informují na mo�nost přijetí svého dítěte. A s blí�ícími
se zápisy na pří�tí �kolní rok těchto dotazů přibývá. 

Termín zápisu jsme po dohodě se zřizovatelem �koly
Arcibiskupstvím pra�ským letos stanovili na čtvrtek 18. února od 14,00 do 17,00 hodin.
Zápis proběhne v kanceláři �koly, s sebou je třeba přinést rodný list dítěte. Pro následující
�kolní rok bychom měli mít 14 volných míst.
Pokud přijde více zájemců, bude jako
v minulých letech při výběru dětí zohledněn
zájem rodičů o křesťansky orientovanou
výchovu, celková rodinná situace, věk dítěte,
skutečnost, zda jsou zaměstnáni oba rodiče,
zda má dítě ve �kolce ji� sourozence apod.

V loňském roce se nám osvědčilo vyhlásit
termín zápisu dříve ne� v ostatních berounských
M�. Pokud kvůli omezené kapacitě �kolky
nebude mo�né přijmout v�echny zájemce, mají
rodiče dostatek času rozhodnout se pro jinou
berounskou mateřinku, kde zápis proběhne
15. a 16. dubna 2010. Situace v Berouně by v leto�ním roce měla být příznivěj�í ne� vloni, proto�e
je plánováno roz�íření kapacit v obecních mateřských �kolách.                                    Jana Stielová

M ODLITBA  MÌSÍCE :  Postní doba, do které v tomto měsíci znovu vstoupíme,
začíná výzvou k obrácení. Snad bychom se mohli domnívat, �e se to týká jen těch, kdo jsou
v otroctví hříchu, kdo stojí mimo Církev, kdo jsou uzavřeni poselství evangelia, kdo dosud
Boha nepřijali do svého �ivota. �My u� jsme někde jinde, nás se to netýká!�

To by ale byl velký omyl. Liturgie Popeleční středy se touto výzvou obrací předev�ím
k nám věřícím! Obrácení je toti� spí�e ne�li věc okam�iku celo�ivotní proces! Nikdo z nás
nemů�e říci, �e u� �přeskočil�, �e u� �je za vodou�. Přes v�echny úspěchy a pokroky
v duchovním �ivotě před námi stojí výzva: Obraťte se!�                                                   -jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLIT EB  NA ÚNOR :
$$$   �Za dar obrácení�   $$$

HLEDÁME :
% Hledám mo�nost bydlení pro mladou rodinu. Pokud bude pro ně mo�né zapsat si místo

jako trvalé bydli�tě, výrazně jim to pomů�e ve finanční situaci. Jsou velmi nenároční a
budou vděční za cokoliv. Tatínek je �ikovný, mů�e si prostory opravit. Nabízí také
stavebně-tesařské slu�by, sádrokartony, dla�by apod. Pomohu v�e domluvit a zařídit.
Děkuji předem za nabídky nebo rady.                           Kontakt: D. Marek 603 863 266

Únor 2010
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NABÍDKA :
% Nabízíme audio a videozáznamy z těchto farních akcí: 

CD a DVD První svaté příjímání roku 2006 a 2004; koncerty: CD - Hudba pro �estě a varhany -
Vladimír Roubal, CD - Gregoriánský chorál - Svatojakubská schola kantorum - Staročeské roráty.
Dále dvojalbum DVD z �ehnání varhan u sv. Jakuba 2004 a CD - Vánoční m�e 2006 - Luká�
Petřvalský, Missa Brevis Jiřího Pavlici - 2007, 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

FARNÍ  KRONIKA
Stalo se i vám, �e jste marně hledali v těchto rubrikách své narozené dítko či blahopřání pro
sousedku vedle v lavici? Nám v redakci se stalo, �e se někdo zklamaně ptal, proč tam jeho miminko
nebylo, kdy� to, které se narodilo s ním, u� tam bylo... Jen�e ono miminko se tehdy narodilo dřív ne�
mělo... A na ně jsme se aspoň ptali, proto�e o předpokládaném datu narození jsme věděli...  O
některých bohu�el ani nevíme. Mo�ná je to na�e chyba (i kdy� nevíme, jak se sna�it více, za toto
pravidelné přemlouvání se a� stydíme), mo�ná máme rubriku zru�it, pokud není v�dy úplná... Ale
tato rubrika napomáhá, myslíme, sou�ití ve farnosti... A zdá se, �e patří k nejčteněj�ím☺.
Uveřejňujeme tedy zprávy, o kterých se dozvíme. A občas se stane, �e se nedozvíme. Pokud tedy o
novém miminku kamarádky, o narozeninách pána, co čte čtení, nebo o jubileu třeba paní kostelnice
víte, skutečně nám, prosím, napi�te, volejte, řekněte! Kontakty jsou ní�e v tirá�i! Samozřejmě
děkujeme v�em, kteří nám podnět k blahopřání pro své blízké u� zaslali a zasílají.                        -iva-
JUBILEA: V únoru ať od nás, prosíme, přijmou přání mnohého po�ehnání Milan Boldi z Berouna -

35 let, Dorotea Lebarová z Ni�bora - 30 let a  Zdena �ajglová z Berouna - 75 let!
NAROZENÍ: A� po uzávěrce minulého zpravodaje přibyl man�elům Hance a Jindrovi

�tusákovým z Berouna k dcerce Klárce synek Jindřich. Přejeme mnoho Bo�ího
po�ehnání pro celou rodinu!

KŘTINY:  V lednu 2010 přijali v na�í farnosti svátost křtu Nela Kristýna MARTINŮ, Peter
Richard Polák, Jakub Galanda a Petr Kufa (v�ichni v kostele sv. Jakuba).

POHŘBY: V lednu 2010 jsme v na�í farnosti do rukou Bo�ího milosrdenství svěřili pana
Ludvíka Svobodu a pana Milana Kuruce (oba z Berouna).

Zpravodaj  
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