
Společensky  nezávadně
Sociálně znevýhodněná dříve narozená osoba se sní�enou

schopností pohybu. Zdá se vám, �e bychom  mohli klidně říci
�starý chromý cikán�? Obávám se, �e jediný, komu by to
nevadilo, by byl právě ten cikán. Jenom by nejspí� namítl, �e
správněj�í je říci cigán.

Byli jsme zvyklí na newspeak totality. Rychle si zvykáme
na jiný newspeak. Tenhle výraz je skoro nepřelo�itelný, slovo
�novořeč� se nepou�ívá.

Snad je někdy nutné novořeč pou�ít � tě�ko toti� budete
třebas �ádat od někoho dotaci pro zanedbané sirotky nebo pro
zmrzačenou stařenu. A křesťan se občas  stává �adatelem o
dotace a jde bezesporu o skutek milosrdenství. Ostatně jak by
to vypadalo, kdybyste dotaci nazvali almu�nou.

Jen�e pak jsou případy, kdy křesťan taková slova nemá
vzít do úst. Je to tehdy, pokud je zcela zjevné, �e novořeč byla

nasazena jako nástroj l�i � �přeru�it�  někomu na chvíli �ivot,
to zní pěkně, jen kdyby po té přestávce �lo zase pokračovat.
V tomto smyslu je�tě dokonalej�í je pojem �reprodukční
zdraví�.  Zahrnuje v sobě i jiné pěkné věci, pro které by
v če�tině byla slova.

Nebo vezměme zneu�ívané slovo �přítel�.  Zkusíme nazvat
věci pravým jménem, nebo rad�i pou�ijeme novořeči, která je
v tomto případě často  �mlčením k hříchu druhých�?

Duben 2010

BEROUNSKÝ
KATOLICKÝ
ZPRAVODAJ

Obsah:
! Svatý týden - cesta s

Kristem ................. str. 8

! Slavnostní převzetí úřadu
pra�ského arcibiskupa
............................. str. 11

! Mons. ThLic. Dominik
Jaroslav Duka OP str. 11

! Co se dělo: NA BETON
............................. str. 13

! Co se dělo: Loučení se
zimou u kaple svatého
Bla�eje ................ str. 14

! Co se dělo: Pochod pro
�ivot 2010 ........... str. 15

! Co se dělo: Vikariátní
setkání v �ebráku str. 16

! Jardo, ahoj! ......... str. 17

! Fejeton: Vánoce
v červnu!  ............ str. 18

! Svědectví: Co pro mne
znamená, �e jsem
pokřtěna .............. str. 18

! Ze �ivota svatých Marie
Bernardet Soubirousová
............................. str. 19

! O na�em nejstar�ím
písemnictví  Malogranatum
............................. str. 20

! Poslední slovo: Chodiči,
plniči, kúrovci,

redakční archív  - J. Herálecký



Jenom�e nám to jako křesťanům není moc platné. Nebudeme společensky nezávadní a
přijatelní, sama na�e existence nebude politicky korektní. Pán Je�í� nám slíbil takový stav věcí.
�Nenávidí mě, budou nenávidět vás.�

Kdy� Ďábel pokou�í Krista, říká, �e je mu dána moc nad světem. Otec l�i má moc nad
světem. Novořeč má svého otce.  Radost z Kristova vítězství nás vysvobozuje ode v�eho úsilí
zalíbit se tomuto světu. Vysvobozuje od v�ech novořečí a dává odvahu k pravdivosti. Opět by se
dala citovat jeho slova. Mů�eme mluvit česky, mateřská řeč je pravdivá. 

A navíc nám je řečeno velmi rozhodně, �e nejsme těmi, kdo jsou OK, ale hří�níky, lidmi
zlými. Jako takoví jsme Kristem milováni a zachráněni. A ostatní lidé jsou jím také milováni,
proče� jim dlu�íme opravdovou úctu a ne její náhra�ku, která se třeba projevuje jako politická
korektnost nebo společenská nezávadnost řeči.                                                P. Cyril Kubánek

 Zpr á v y z far n o s t i
1. svátost smíření dětí: V úterý 30. března od 14.30 hodin budeme s berounskými dětmi, které
půjdou o slavnosti Těla a Krve Páně (6. 6.) poprvé ke svatému přijímání, slavit svátost smíření.
�ádáme rodiče, aby svým dětem s přípravou na �setkání s Bo�ím milosrdenstvím� pomohli.
Bohoslu�by ve Svatém týdnu
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Velikonoční triduum (od večerní bohoslu�by na Zelený čtvrtek do nedělní slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně) stojí v samotném středu pro�ívání liturgického roku. V těchto dnech
slavíme uskutečnění a dovr�ení Bo�ího díla na�í spásy skrze Je�í�ovu smrt a
zmrtvýchvstání. Je proto velmi důle�ité pro věřícího křesťana pro�ívat tyto události ve
společenství Církve slavením společných liturgií, zvlá�tě pak aktivní účastí na
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velikonoční vigilii, při které bude na�ich 5 katechumenů přijímat iniciační svátosti
(křest, biřmování a eucharistie) a my ostatní budeme obnovovat své křestní sliby.
Sbírka na Svatou zemi � 2. dubna. Na Velký pátek (2. 4.) vykonáme sbírku, kterou podpoříme
křesťany ve Svaté zemi. Pozice křesťanů v Izraeli není nijak jednoduchá. Tato sbírka mů�e být
malým �poděkováním� Svaté zemi�, která je kolébkou křesťanství a kde v�echno začalo...
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, �agapé� v kaplance � 4. dubna. V den slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně (4. 4.) se po dopolední bohoslu�bě mů�eme sejít v budově kaplanky
k malému agapé. K příjemněj�ímu posezení mů�ete vzít i něco s sebou. Večerní bohoslu�ba
v den slavnosti v Berouně ji� nebude!!!
Řeckokatolická liturgie na Tetíně � 11. dubna. V sobotu 11. dubna (vigilie 2. neděle
velikonoční) bude slou�ena od 17.00 hodin na Tetíně v kostele sv. Jana Nepomuckého
řeckokatolická liturgie. K liturgiím východního obřadu jsou zváni nejen na�i bratři a sestry
řeckokatolíci, ale i ti, kdo chtějí objevovat krásu východní liturgie a chválit Boha nejen
�latinským� ritem.
Sbírka na charitu. V neděli 14. března se konala sbírka �na charitu�. Na�e farnost na
tento účel odeslala 3.830,- Kč. 
M�e sv. �pro děti� � 8. dubna. Zveme rodiče s dětmi k bohoslu�bě, která se koná ve
čtvrtek 8. dubna od 18.00 hodin v kapli Pový�ení sv. kří�e. 
Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 14.3. a 28.3. od  10.00 do
10.30 hodin v přízemí fary v Berouně. 
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 ČS Beroun). Jako variabilní
symbol je mo�né uvést rodné číslo, té� je mo�né �ve zprávě pro příjemce� uvést název �oltář�.
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).
Modlitební společenství: Přijďte se společně s námi setkat s Pánem ve čtvrtek 8. dubna
a ve čtvrtek 22. dubna ve 20 hodin večer v budově kaplanky v areálu fary Beroun.
Budeme se tě�it! :)                                                                                                Tým MS
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! ☺
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Ministrantské setkání pro mlad�í ministranty (chlapci cca od 9 do 14 let) tentokrát
neproběhne jako obvykle, ale uskuteční v sobotu 10. dubna v Praze v katedrále v rámci
instalace nového arcibiskupa Dominika Duky (zač. v 10,00 hodin). Na ministranty se
tě�í a v katedrále je bude mít na starost P. Benedikt Hudema. Prosíme rodiče, aby uvá�ili,
kteří z mo�ných účastníků zvládnou dvouhodinovou bohoslu�bu, případní zajemci hlaste se
co nejdříve ( pro zsaji�tění dopravy) u A. Va�ků, který také sdělí podrobnosti (tel. 602 129
195). Po bohoslu�bě se budou ministranti ji� vracet domů. Dal�í mo�ností,  kde mohou
ministranti ukázat, co v�e se na setkávání naučili, je bohoslu�ba na Zelený čtvrtek 1. dubna
- Missa chrismatis takté� v Praze v katedrále, začátek v 9 hod., případní zájemci hlaste se u
A. Va�ků (co nejdříve, omezené mno�ství míst v autě)
Setkání star�ích ministrantů: V�ichni jsou zváni k bohoslu�bě k instalaci nového
arcibiskupa Dominika Duky, nácvik liturgie se star�ími ministranty v pátek 9. 4. od 17
hodin. Ve dnech 24. - 25. dubna se uskuteční pravidelné 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.
RANNÍ CHVÁLY - modltiba breviáře. Ka�dou neděli před hlavní m�í svatou v 8.30
hod. se v Berouně společně modlíme ranní chvály, jste srdečně zvání.

 Z v i kar i á t u  
Slavnostní bohoslu�ba na hradě Karl�tejn. V neděli 28. března se od 14.00 hodin na
hradě Karl�tejn v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční slavnostní bohoslu�ba u
příle�itosti výročí zalo�ení místní kapituly (27. 3. 1357). Liturgií Květné neděle společně
vstoupíme do pro�ívání �Svatého týdne�. Slavnostní liturgii bude zpěvem doprovázet
berounská Svatojakubská schola.
Missa chrismatis � 1. dubna: M�e svatá s obnovou kně�ských slibů a svěcením olejů se
na Zelený čtvrtek koná v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava od 9.00 hodin. Ke
slavnostní liturgii jsou v�ichni věřící srdečně zváni!
Slavnostní instalace nového pra�ského arcibiskupa. V sobotu 10. dubna od 10.00
hodin se při slavnostní bohoslu�bě v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava uskuteční
instalace nového pra�ského arcibiskupa Mons. Dominika Duky. 
Setkání neofytů (nově pokřtěných) s biskupem. V neděli 11. dubna se při slavnostní
bohoslu�bě od 9.30 hodin v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava uskuteční setkání nově
pokřtěných a jejich kmotrů s biskupem, které pak bude pokračovat i v prostorách
Arcibiskupství pra�ského.
Vikariátní konference. V úterý 20. dubna se ve Svatém Janu pod Skalou 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 Narození sv. Jana Křtitele v 9.00 hodin.

 Kon c e r t y v kos t e l í c h
Koncert ve Svatém Janu pod Skalou. Dne 25. dubna se ve Svatém Janě pod Skalou
uskuteční koncert pěveckého sboru Byzantion z Prahy. Na programu jsou duchovní
křesťanské sborové zpěvy 18. - 20. století. Začátek koncertu je v 16 hodin, vstupné
dobrovolné. Výtě�ek z koncertu je věnován na opravy svatojánských památek. 
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Haydnovo Stvoření. Římskokatolická Farnost u kostela sv. Prokopa v Praze 3 zve na
koncert "Haydn - Stvoření", který se uskuteční 11. 4. 2010 od 17:00 hodin v kostele sv.
Prokopa na Sladkovského náměstí v Praze 3. Účinkují Filharmonie Hradec Králové,
Projektchor Marktkirche Wiesbaden a Pěvecký sbor Rastislav Blansko. Vstupenky na
www.farnost-zizkov.cz nebo na tel.: 775 609 952.

 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 a 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 hodin pod vedením Petra Čaply, Luká�e Klimoviče a
Jana Marka.
ROVEŘI & RANGERS: schůzky se konají ka�dý sudý týden ve čtvrtek od 18.00 do
20.00 pod vedením Milana Vaňka a Jirky Hazuky ml.

Celostředisková výprava je naplánována na  24. 4. 2010.
Vlčáckým rodičům :-) Aby na�e činnost s dětmi i Vámi rodiči byla je�tě lep�í, chtěl bych
Vás touto cestou po�ádal o součinnost. Pokud budete mít nějaký postřeh, nápad, stí�nost,
pochvalu, nabídku místa na táboření, výpravy, ubytování či chatu (na vícedenní výpravu),
nebojte se nám to sdělit, napsat, volat. Pokud to bude v na�ich silách, budeme se sna�it
udělat pro ná� oddíl maximum. Frantík tel : 605 983 228
Schůzka vlčat 2. 4. 2010 na Velký Pátek nebude, jsou Velikonoce a chceme, abyste si je
u�ili s dětmi společně.
Vlčácká účast nebo neúčast na táboře 2010 (od 17. července do 31. července 2010): Rádi
bychom věděli přebě�nou informaci, zda se Vá� syn účastní/neúčastní letního tábora. Prosím
co nejdříve. Nejlépe do 31. 3. 2010 do 24. hod. Frantík, tel : 605 983 228.
Nabíjecí víkendovka činovníků a dospěláků střediska Radost a naděje. Na tuto akci je
potřeba se přihlásit Kdy: 10. a 11.dubna 2010 od 9 hod. (v ČH) Kde: Junácká
rezervace ČERVENÝ HRÁDEK u Sedlčan Za kolik: 210Kč (2x70Kč=140Kč
ubytování, 70Kč strava) Co se bude dít: Hry, hry, hry a zase hry, inspirace na schůzky i
pro �ivot, předná�ení, promítání , povídání, kreslení a neopomenutelné zpívání. Na tuto
akci je potřeba se přihlásit Přihlá�ku vytiskni, vyplň, vystřihni a odevzdej nejpozději do
27.3.2010 (sobota) Podrobné informace, organizační detaily budou upřesňovány v�em
závazně přihlá�eným účastníkům. Hanýsek 
Termín a místo tábora: 17. - 30. července. Na Pelech nepojedem, máme vyhlídnuté NOVÉ
MÍSTO u Liboho�tě. Pozor! Světýlka a Lvíčata 1. - 6. července.                 Z tábor. webu -red-
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  KM �
Ble�í trh. V PÁTEK 23. dubna 2010 od 8,00 do 16,30 hodin pořádá Křesťanský klub
ve spolupráci s KM� a maminkami z farnosti v prostorách bývalé kaplanky na
berounské faře b l e � í    t r h , jeho� ve�kerý výtě�ek bude věnován ve prospěch
Katolické mateřské �koly. Na tento ble�í trh sbíráme dětské oblečení a obuv, sportovní
potřeby, hračky, kní�ky a oblečení pro nastávající maminky. Prosíme vás v�echny, kdo
byste mohli přispět třeba jen několika věcmi, abyste své dary předali ve �kolce kdykoli
v pracovních dnech od 7,00 do 16,00 hodin, nejpozději v�ak do pátku 16. dubna 2010.
Děkujeme vám předem za v�echny va�e příspěvky a srdečně vás zveme k levnému
nákupu! 

Letem světem: Tentokrát se podíváme prostřednictvím fotografií a vyprávění Marcely
�áčkové do Irska a to v neděli 11. 4. v 16.30 hod. Hlídání dětí opět zaji�těno.
Velikonoční pondělní �pánská jízda� aneb hodovačka. Stihneme �vyplatit� v�echny �eny z
farnosti? Nikdy nevíme, kolik, rádi v�ak dostojíme tradici, pojeďte s námi. Zájemci od 0 do 99
let, ozvěte se Lojzovi Va�ků (602 129 295). S sebou hodovačku, pomihodu, �ílu, polázku či
jak tomu říkáte a ko�ík na koledu.
Vezměte prosím jeden a� dva �pekáčky na osobu či kus masa dle libosti, chléb, pitivo a jiné
dobroty (klacky netřeba, po jarním stříhání stromů jich přebývá), hudební nástroj či
ochotný hlas, takté� děti i jinou domácí zvířenu a přijďte, přijeďte, přibicyklujte, zkrátka
dojděte pobýt spolu s námi na loděnické farní zahradě, kde se v pátek 30. dubna cca od
17 hodin rozhoří jarní ohýnek, aby spálil v�e, co se za zimu nashromá�dilo - klestí,
vánoční stromky, blbou náladu, vzdálené vztahy, smutek a samotu. Ta tu rozhodně nebude,
a proto se na vás na v�echny tě�í:                                                                                K-klub

Pravidelná páteční setkání: Scházíme se ka�dý pátek večer po m�i svaté, to je cca v 19.00
hodin. Ka�dý poslední pátek v měsíci bude spolčo s učastí kněze. Přijďte! kontakt:
spolcoberoun@centrum.cz
Setkání mladých. První pátky v měsíci se na�e páteční setkání nekoná na faře v Berouně,
nýbr� jezdíme na Svatou Horu u Příbrami. Odjí�díme vlakem v�dy v 15:00 z hlavního
vlakového nádra�í v Berouně. Na Svaté Hoře se účastníme m�e svaté, adorace a případně
zpovědi. Cílem této akce je snaha o �splnění� mariánského zaslíbení náv�těvy m�e svaté a
svátosti smíření o devíti prvních pátcích a tím získání Bo�ích milostí.

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
Oslava narozenin sbírky Pokojíčky. Farní charita Beroun a  Nostalgie Music Agency vás
zvou v sobotu 10. dubna v 16 hodin do sálu České poji�ťovny v Berouně na oslavu
narozenin sbírky Pokojíčky a divadelní představení pro děti �Tatínek není
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k zahození�. Text napsal a zre�íroval Arno�t Goldflam. Hrají herci divadla Lokvar. Lístky
na představení mů�ete zakoupit v infocentru v Berouně, nebo přímo na místě před akcí.
Cena vstupenky je 80 Kč. Děti 40 Kč. Herečka Ester Janečková po představení slavnostně
rozkrojí dort a rozbalí narozeninové dárky pro sbírku Pokojíčky. Budeme se tě�it spolu s
vámi na veselou narozeninovou oslavu s mno�stvím zajímavých dárků, které potě�í a
doufáme, �e i pomohou potřebným. Výtě�ek z benefiční akce bude pou�it na zakoupení
vybavení do Azylového domu sv. Josefa pro matky s dětmi v tísni v Lochovicích. Hledáme
dítě, které spolu se sbírkou Pokojíčky oslaví 1. dubna 2010 své druhé narozeniny.
Dostane hezký dárek a má vstup s doprovodem zdarma.

 Zprá v y od j i n u d
Dobří�ská farnost ve spolupráci s evangelickou farností a MAS Karl�tejnsko zve nejen
rodiny s dětmi na �Jízdu historickým rychlíkem - karl�tejnské linky A a B�, duchovní to
a ekumenickou akci pořádanou v sobotu 24. 4. Podrobnosti P. Michal Němeček,
mnemecek@centrum.cz. Později i na webu.
Večery u sv. Havla: Praha, kostel sv. Havla 12. 4. 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.  
Pracovní brigáda ve St. Boleslavi 24. 4. 2010: Pomozte i vy při záchraně areálu basiliky sv. Václava
ve St. Boleslavi. Začátek v 9,30 na děkanství. Pracovní oblečení s sebou. Kontakt: Staroboleslavská
kapitula, Celetná 5, 110 00 Praha 1, tel: 602 457 200, e-mail: dkc@cmail.cz, www.tyn.cz.
SBÍRKU POU�ITÉHO O�ACENÍ. Občanské sdru�ení Diakonie Broumov vyhla�uje
sbírku pou�itého o�acení letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, Lů�kovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek), Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- v�e nepo�kozené,
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, pol�tářů a dek, Obuv � ve�kerou nepo�kozenou,
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮ�EME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce � z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí, zneči�těný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční: 10.4. � 9,00 �
18,00 hodin na nákladovém nádra�í v Hořovicích a 11.4. � 9,00 � 18,00 hodin na
nákladovém nádra�í v Berouně Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepo�kodily transportem Děkujeme za Va�i pomoc. Bli��í informace Vám rádi
sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203 
Pape�ské bohoslu�by ve Svatém týdnu 2010. Na Květnou neděli (28. 3.) bude pape� slavit m�i
svatou na památku Vjezdu Páně do Jeruzaléma � obřad začne na Svatopetrském náměstí v Římě v
9.30 hodin �ehnáním ratolestí a bude pokračovat průvodem do baziliky a m�í svatou. Zároveň na tuto
neděli připadá XXV. světový den mláde�e, jeho� téma zní "Mistře dobrý, co musím dělat, abych
dostal věčný �ivot?" (Mk 10,17). Na Zelený čtvrtek (1. 4.) bude Benedikt XVI. slavit m�i svatou
se svěcením olejů (missa chrismatis) v 9.30 hodin v bazilice sv. Petra. Koncelebrovat s ním budou
kardinálové, biskupové a kně�í (diecézní i řeholní) z Říma na znamení úzkého společenství mezi
pastýřem univerzální církve a jeho spolubratry v kně�ské slu�bě. Večer v 17.30 hodin bude celebrovat
m�i na památku Poslední večeře Páně v bazilice sv. Jana v Lateránu, během ní� po homilii vykoná
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obřad umývání nohou dvanácti kně�ím. V průběhu m�e budou moci věřící přispět na rekonstrukci
semináře v Port-au-Prince na Haiti. Vybraná suma bude Svatému otci odevzdaná spolu s obětními
dary. Na Velký pátek (2. 4.) se pape� zúčastní obřadů na památku Umučení Páně v 17.00 hodin v
pape�ské kapli vatikánské baziliky a povede kří�ovou cestu v Koloseu, která začíná ve 21.15 hodin.
Velikonoční vigilie (3. 4.) na Bílou sobotu začíná ve Vatikánské bazilice ve 21.00 hodin. M�i svatou
na Velikonoční neděli (4. 4.) zahájí pape� v 10.15 hodin a v poledne udělí z balkonu na
Svatopetrském náměstí po�ehnání "Městu a Světu" (Urbi et Orbi). Česká televize přinese přímý
přenos z po�ehnání Urbi et Orbi (v neděli 4. 4. od 12.00 hodin na ČT1). TV Noe bude vysílat v
přímém přenosu uvedené obřady Květné neděle, Velkého pátku, Bílé soboty, o Velikonoční neděli
po�ehnání Urbi et Orbi a 29.3. od 18.00 hodin také m�i svatou z vatikánské baziliky, kterou
Benedikt XVI. bude celebrovat k pátému výročí úmrtí pape�e Jana Pavla II.
Velikonoce 2010: Zveme vás, abyste s námi strávili Velikonoce s Kristem. Je tady postní
doba - radostí naplněné očekávání Kristova Vzkří�ení. Přemý�líte nad tím, kde je budete
slavit? Zveme Vás do společenství bratří a sester Komunity Chemin Neuf, kteří chtějí
zejména o Velikonocích otevřít svůj klá�ter pro mladé lidi. Setkání bude od Zeleného
čtvrtka cca 18 hodin do nedělního oběda, tak, abyste se dostali je�tě do svých rodin. Zveme
i ty, kteří mají chuť zpívat a rádi by se po dobu Velikonoc připojili k na�emu mini sboru.
1.-4. 4.2010 v Tuchoměřicích u Prahy.
Evangelizace v Praze: Začátek akce: 26.4.2010, 14.00 Konec akce: 29.4.2010, 22.00 Místo:
Náměstí Míru, Praha Misijní týden v Praze proběhne ve dnech 26.-29. 4.2010. Kulturní
program (hudba, divadlo, tanec) provázený duchovním slovem a osobním setkáním s lidmi.
Součástí bude večer zaměřený na seznámení s Bohem, křesťanstvím a otevření se působení
Je�í�e Krista v osobním �ivotě. Důle�itou součástí misijního týdne bude va�e pomoc v průběhu
celé akce, mů�ete se zúčastnit také přípravné soboty v Tuchoměřicích 24. 4. 2010. Přijeďte
vytvořit společenství, ve kterém nezále�í na věku ani vyznání.
Svatojánská pouť v Praze, která se bude konat ve dnech 14. - 16. května 2010, je hlavní
součástí velkolepých oslav � Svatojánské Navalis, v jejich� rámci je, kromě m�e sv.
k poctě sv. Jana Nepomuckého, připraven bohatý kulturní program, zahrnující koncert
barokní hudby na vltavské hladině, přehlídku benátských gondol a historických lodí a
slavnostní ohňostroj. Navazujeme tímto na tradici pouti ke svatému Janu Nepomuckému,
jí� se zúčastňovali zbo�ní věřící z českých zemí i zahraničí a která byla doprovázena
vodními slavnostmi na řece Vltavě.

Svatý týden - cesta s Kristem
Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo �ivota. (Jan 8,12) 
Velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní: je to �svátek svátků�, �slavnost slavností�.

(KKC 1169). Slavením velikonočního tajemství se křesťané spojují v důvěrném společenství s
Kristem a vydávají se s ním cestou kří�e ke vzkří�ení a k �ivotu s Bohem. 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky naznačuje, �e

následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kří�e, abychom dostali také podíl na
jeho vzkří�ení a na jeho �ivotě. Tuto my�lenku vyzdvihuje zvlá�tě �ehnací modlitba nad
ratolestmi: �� po�ehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem.�
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Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení v jedno. Obojí je ve
velikonočním tajemství vzájemně propojeno�

ZELENÝ ČTVRTEK 
Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Je�í�ova večeře, při ní� ustanovuje tajemství

eucharistie a myje apo�tolům nohy; Je�í�ova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí... 
Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak mů�eme vydávat na cestu

do zaslíbené země. Na cestu, která vede i přes pou�ť utrpení a smrti, ale té� skrze bránu
vzkří�ení. Cílem této cesty je �země�, ze které nebudeme vyhnáni, toti� �nové nebe a nová
země� nebeského království. 

VELKÝ PÁTEK 
Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady na památku utrpení

Páně. Ty mají tří části: Bohoslu�bu slova (ve které se čtou pa�ije) zakončenou přímluvami za
celý svět, uctívání kří�e, přijímání. 

♦ Velký pátek je postním dnem - postem od masa a újmy v jídle.
♦ Tento den je připomínkou dne smrti Je�í�e Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho

poprava i pohřeb. 
♦ V Bibli se události popisují ve v�ech čtyřech evangeliích. 
♦ Tento den se tato část evangelií čte v tzv. pa�ijích. (Z toho pak vznikly tzv. pa�ijové hry,

při nich� se tyto události nečetly, ale hrály). 
♦ Velký pátek je vzpomínkou na ukři�ování, a proto je pro�íván jako den postu ve znamení

smutku, ticha a rozjímání.
♦ Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Je�í� na kří�i. Proto se přibli�ně v tento
čas věřící scházejí k zvlá�tní bohoslu�bě. Není to bě�ná m�e, otevírá se smysl utrpení a
smrti Krista při čtení Bible, připomíná se pokleknutím před kří�em, předná�í se modlitby
za velké bolesti celého světa (rozdělení, války, �patné vztahy, nejednota křesťanů...). 

♦ Na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, �ádné květiny, �ádné svíce na oltáři, písně se
zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí!

♦ V mnohých kostelech se koná tento den je�tě pobo�nost kří�ové cesty 
♦ Bible vypráví, �e v momentě Je�í�ovy smrti se roztrhla opona, která v jeruzalémském

chrámě dělila velesvatyni od ostatních prostor. Tím Písmo naznačuje, �e Je�í�ovou smrtí
se otevřela cesta k největ�ímu pokladu - k samotnému Bohu. Lidová tradice toto
poněkud opravila a vypráví o otevírání pokladů ve skalách 

Proklet je ka�dý, kdo visí na dřevě (srov. Gal 3,13). Je�í�ův spásný čin spočívá v tom, �e
v�echen následek hříchu dopadl na něj místo na nás. Vzal na�e prokletí na sebe. Na kří�i
protrpěl to, co způsobuje hřích - ztrátu Boha. Toto největ�í utrpení vytrpěl a� do dna. �Bo�e
můj, Bo�e můj� - zvolal na kří�i - �proč jsi mě opustil?� (Mt 27,6). 

BÍLÁ SOBOTA 
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví m�e svatá a dal�í

svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. 
Bílá sobota je příle�itostí pro�ít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty.

Tedy v�eho toho, v čem bychom byli vinou hříchu uvězněni, nebýt Je�í�ova vítězství slaveného o
velikonoční noci. 
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VELIKONOČNÍ NOC 
Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, kdy rozlomil pouta smrti

a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k �ivotu. Oslava Veliké noci vyjadřuje
mnohými symboly a texty tento velikonoční �přechod� (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do
�ivota svobody a plnosti. 

O celém velikonočním tajemství, vsazeném do plánu spásy, vypráví velkou lyrickou básní
velikonoční chvalozpěv Exsultet. V mistrné zkratce vidí vzkří�ení v souvislosti se Starým
zákonem i se �ivotem současného křesťana. 

Křestní obřady 
Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní

slavnost. Tajemství křtu vyvěrá přímo z velikonoční události.
Skrze něj máme účast na Kristově utrpení, smrti a vzkří�ení.
Proto se přednostně slaví a obnovuje právě o Velikonocích. 

Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest v Krista Je�í�e
znamená osobní, pevné spojení s Je�í�em. Je to navázání
osobního pouta s Je�í�em a s církví, které pro člověka znamená
záchranu, péči a vysvobození z neodvratné moci zla. 

�Křtem jsme s ním byli pohřbeni ve smrt, abychom - jako
Kristus - byli vzkří�eni z mrtvých slavnou mocí svého Otce, a
vstoupili tak na cestu nového �ivota� (srov. Řím 6,4). 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE  
Kristus vstal z mrtvých za svítání �prvního dne v týdnu�,

neboli �prvního dne po sobotě� (která byla podle �idovského kalendáře posledním dnem týdne).
Svým zmrtvýchvstáním dovr�il stvořitelské a vykupitelské Bo�í dílo. Proto se křesťané v tento den
začali pravidelně scházet k eucharistickému �lámání chleba� a tento den nazvali �dnem Páně�. 

Ka�dá neděle v roce je tedy �oslavou Velikonoc� - zpřítomněním Kristova vykupitelského
činu, ze kterého mů�eme čerpat posilu pro na�i vlastní cestu zmrtvýchvstání. 

VELIKONOČNÍ DOBA 
Slavení Velikonoc pokračuje dal�ích padesát dní a� do neděle Seslání Ducha Svatého,

jako�to jeden sváteční den, jako �velký den Páně�. Milost Velikonoc se neomezuje na jediný
den. Jejich jasný paprsek nezapadá, ale v�dycky je připraven osvítit toho, kdo po něm tou�í... 

Tento svátek nás provází tě�kostmi, na ně� ve světě nará�íme; a Bůh nám nabízí radost ze
spasení, která z tohoto svátku vyzařuje. (podle sv. Ataná�e) 

Nebojte se! 
Moc Kristova kří�e a vzkří�ení je vět�í ne� ve�keré zlo, z něho� by člověk mohl a musel mít
strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani v�eho, co člověk vyrobil a čím je
den ode dne více ohro�ován! A konečně, nebojte se sami sebe! Kristus po svém zmrtvýchvstání
řekl apo�tolům a �enám: �Nebojte se!�. 
Tato slova potřebujeme na sklonku druhého tisíciletí mo�ná více ne� kdy jindy. 

(Jan Pavel II.)
*********

Jít ve stopách Je�í�ových je na�ím povoláním. Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k
�ivotu.                                                                                    (Joachim kardinál Meisner)
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Slavnostní převzetí úřadu pražského arcibiskupa
Arcibiskupství pra�ské zve věřící na intronizaci jmenovaného arcibiskupa pra�ského Mons.

Dominika Duky OP. Kardinál Vlk předá novému arcibiskupovi svatovojtě�ský stolec 10. dubna
2010. Slavnostní m�e svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha začíná od 10:00 hodin. 

Ji� od 8:45 hodin bude započat duchovní program. Připraven je společný rů�enec, četba z Písma
svatého a dokumentů II. vatikánského koncilu, je zde také
mo�nost zpovědi. Do pra�ské katedrály bude nový pra�ský
arcibiskup Dominik Duka vstupovat za zvuku zvonů celé pra�ské
arcidiecéze v 10:00 hodin. Do katedrály sv. Víta, Václava a
Vojtěcha přijde po boku kardinála Miloslava Vlka a v průvodu
duchovních, který vyjde z paláce pra�ských arcibiskupů, a uvítán
bude sborem kanovníků Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. 

Do katedrály bude vstup volný. Z organizačních důvodů
je doporučeno dostavit se v dostatečném předstihu. Pra�ská
katedrála se otevře v 8:00 hodin. Veřejnost bude vstupovat hlavním vchodem v průčelí mezi
útlými vě�emi. Nebude-li kapacita chrámu dostačovat je připravena velkoplo�ná obrazovka, která
bude dění uvnitř přená�et také pro účastníky m�e na třetím hradním nádvoří před Zlatou branou.

Samotné převzetí diecéze se uskuteční obřadem při m�i svaté za přítomnosti vzácných
zahraničních hostů, prezidenta republiky Václava Klause, pape�ského nuncia, českých a
moravských biskupů, významných představitelů politického �ivota, ostatních duchovních a
nej�ir�í veřejnosti. Poté co nově jmenovaný arcibiskup uctí lebku sv. Vojtěcha, předlo�í
pape�skou jmenovací listinu sboru poradců. Text buly bude veřejně přečten a kardinál Vlk
předá novému arcibiskupovi symbolicky biskupskou berlu a stolec pra�ských arcibiskupů.

Po proslovech zástupce kně�í probo�ta Metropolitní kapituly biskupa Václava Malého,
prezidenta republiky Václava Klause a zástupce laiků bude následovat bohoslu�ba slova a
bohoslu�ba oběti. Liturgie bude po projevu apo�tolského nuncia arcibiskupa Diega Causera
zakončena Svatováclavským chorálem a společnou modlitbou arcibiskupa s ekumenou.

V odpoledních hodinách se pra�ský arcibiskup Dominik Duka vydá v kočáře do
Břevnovského klá�tera. V klá�teře, který sv. Vojtěch zalo�il roku 993, se Dominik Duka mimo
jiné setká také s novináři.

Mons. Dominik Duka, v pořadí ji� 36. arcibiskup pra�ský, byl jmenován Svatým otcem 13.
února 2010. K tému� datu přijal Benedikt XVI. také rezignaci kardinála Miloslava Vlka na úřad
pra�ského arcibiskupa.                                                                                                             (ap)

Mons.  ThLic . Dominik Jaroslav Duka OP
Narodil se 26. dubna 1943 v Hradci Králové a vyrůstal v rodině důstojníka, který se účastnil

zahraničního odboje, kdy v r. 1944 přes organizovaný útěk vládního vojska P. Jiřím M. Veselým
OP ode�el do Itálie a přes �výcarsko do Anglie, kde do konce války bojoval v Československé
zahraniční armádě. V 50. letech byl vězněn spolu s důstojníky západní fronty.

Jaroslav Duka absolvoval �kolní vzdělání v Hradci Králové, v r. 1960 maturoval na Gymnáziu J.
K. Tyla. Dal�í studium mu z kádrových důvodů bylo zamezeno. Pracoval v hradecké továrně ZVÚ
(1960-1962) a vyučil se strojním zámečníkem. V letech 1962-1964 absolvoval základní vojenskou
slu�bu a vrátil se na své pracovi�tě. V r. 1965 byl po dlouhých průtazích na odvolání přijat ke
studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. 5. 1. 1968 vstoupil tajně, do na
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území Československa zakázaného, ilegálně �ijícího dominikánského řádu a přijal řádové jméno
Dominik. 6. 1. 1969 slo�il časné sliby. 22. června 1970 přijal kně�ské svěcení z rukou kardinála
�těpána Trochty a pět let působil v duchovní správě v pohraničních oblastech pra�ské arcidiecéze:
Chlum svaté Máří, Jáchymov a v Nových Mitrovicích (dnes jde o oblast diecéze plzeňské). 7. ledna
1972 slo�il slavné sliby v dominikánském řádu.

V r. 1975 mu byl odňat �státní souhlas k duchovní správě�. Pracoval pak 15 let jako rýsovač
v továrně �koda-Plzeň. Intenzivně �il ilegální řádový �ivot a věnoval se studiu. Od r. 1975 do r.
1986 byl vikářem provinciála a od r. 1976 do r. 1981 magistrem kleriků. Současně spolupracoval
na zřízení tajného řádového studijního centra a organizoval nábo�enskou činnost mladé generace
na celém území Československa. V r. 1979 získal licenciát teologie na Pape�ské teologické
fakultě sv. Jana Křtitele ve Var�avě.

V roce 1981 byl udán agentem StB, usvědčen a odsouzen za trestný čin maření státního dozoru
nad církvemi podle § 178 trestního zákona k zákonu 218/49 Sb. Patnáct měsíců byl vězněn v Plzni �

Borech pro řádovou činnost, organizování studia dominikánských
kleriků, samizdat a spolupráci se zahraničím. V roce 1986 byl
Magistrem Řádu dominikánů jmenován provinciálem Československé
dominikánské provincie a byl jím a� do r. 1998. Po listopadu 1989 byl
předsedou Konference vy��ích řeholních představených v ČR a
viceprezidentem Unie evropských KVŘP (1992-1996). Předná�el jako
odborný asistent biblistiku na Teologické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci a byl v letech 1990-1998 členem Akreditační komise při
vládě ČR.

6. června 1998 byl pape�em Janem Pavlem II. jmenován 24.
sídelním biskupem královéhradeckým a 26. září 1998 přijal
biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Karla Otčená�ka a
spolusvětitelů kardinála Miloslava Vlka a apo�tolského nuncia

arcibiskupa (dnes kardinála) Giovanniho Coppy v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. 
Navázal na velkorysou činnost a projekty svého předchůdce arcibiskupa Karla Otčená�ka.

Sv. Vojtěcha navrhl za třetího patrona diecéze. Zalo�il Diecézní teologický institut a církevní
gymnázium ve Skutči. Svolal druhý Diecézní eucharistický kongres v r. 2002. Za jeho působení
byla dokončena rekonstrukce Nového Adalbertina a v jeho areálu vybudována nová Biskupská
knihovna v salle terreně. Té� byla rekonstruována historická Biskupská knihovna Biskupství
královéhradeckého v rezidenci původně zalo�ená biskupem Trautmannsdorfem. 10. 11. 2004
vydal nový statut a jmenoval nové kanovníky Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v
Hradci Králové. Svatým otcem byl 6. 11. 2004 jmenován apo�tolským administrátorem diecéze
litoměřické. Tuto funkci vykonával do 22. 11. 2008. V letech 2007�2008 organizoval oslavy 700.
výročí katedrály Svatého Ducha, kterému předcházela rekonstrukce vitrá�í a interiéru katedrály,
včetně liturgické úpravy. V letech 2008 a 2009 inicioval �Týden vzájemného poznávání a
porozumění�, pastorační aktivitu velkých měst mezi věřícími napříč konfesemi a hledajícími. K 1.
7. 2009 zalo�il Diecézní církevní soud. Královéhradeckou diecézi spravuje dvanáctým rokem,
systematicky vypracoval a naplnil diecézní Sedmiletý pastorační program s přípravou pastorace
diecéze v novém století. 13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36.
arcibiskupem pra�ským.

V letech 2000-2004 byl místopředsedou České biskupské konference. V rámci ČBK je
předsedou Komise pro nauku víry a předsedou Komise pro katolickou výchovu.
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Je dr�itelem řady vyznamenání a uznání. 28. října 2001 byl vyznamenán prezidentem
republiky Medailí I. stupně za zásluhy o Českou republiku a 2. června 2003 mu byl udělen
ministrem obrany České republiky Záslu�ný kří� II. stupně a 3. června 2008 ministryní obrany
České republiky Záslu�ný kří� I. stupně. 20. června 2007 byl vyznamenán Velkým kří�em �Pro

Piis Meritis� Suverénního řádu Maltézských rytířů.
Je �iroce zapojen do společenského a kulturního

�ivota. Je členem Etického fóra ČR, Vědeckých rad KTF
UK Praha, Technické univerzity Liberec, Univerzity
Hradec Králové, Lékařské fakulty UK HK, je předsedou
správní rady Českého katolického biblického díla, členem
Centra biblických studií, je členem Konfederace
politických vězňů, �éfredaktorem Salve � revue pro
teologii, kulturu a duchovní �ivot, členem redakce
Mezinárodní katolické revue Communio a čestným
předsedou Rodiny sv. Zdislavy o.s.

Z jeho rozsáhlé bibliografie vynikají monografie: Zápas
o člověka, Úvod do studia Písma svatého, �kola vnitřní
modlitby, Úvod do teologie. Mimořádný vědecký význam má
jeho autorský podíl a třicet let trvající organizační práce na

překladu Jeruzalémské Bible do če�tiny, (která vy�la v r. 2009). V době nesvobody publikoval v
samizdatu zahraniční studie, články v Sursum. Nyní publikuje v Salve � revue pro teologii, kulturu a
duchovní �ivot, v Monitoru, vedle toho je autorem desítek článků v domácích i zahraničních
sbornících, časopisech, odborných i popularizujících, a v denním tisku.        prevzato z internetu apha

Co se dělo: NA BETON
V sobotu 13. 3. 2010 jsme byli na

ministrantském setkání v Hostíně u Vojkovic.
Celkem se nás tam se�lo dvacet tři, a to je
docela hodně. Víc nás bylo u� asi jen v zimě
ve Stra�nicích. Celý sobotní program pro nás
vymysleli P. Benedikt Hudema s P. Markem

Mi�kovským: nacvičení m�e, kterou jsme pak
absolvovali ��na beton��. Pak nám řekli něco o
přechodu do nebe... Potom byl  oběd (musím
pochválit ty, co jídlo připravovali, proto�e bylo
vynikající) a po obědě jsme psali test o tom, co
jsme si pamatovali z té předná�ky. Pak u� jsme
venku hráli různé hry. Nejdřív jsme házeli
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vla�tovky, co vypadají spí� jako stíhačky, a
pak jsme hledali na stanoveném místě ve
stanovený čas co nejvíce věcí a také co
nejrychleji obíhali daný okruh, házeli
kamenem do terče připraveného z větví. A
nakonec přeručkování na laně mezi
�stromama�, hodně vysoko. Byl to tentokrát
jiný program ne� jindy a to se mi líbilo.

Děkuju P. Benediktovi a P. Markovi a
klukům a holkám co jim pomáhali a u� se
tě�ím na dal�í setkání.

Franti�ek Hruban, 11 let
Co se dělo: Loučení se zimou u kaple svatého Blažeje

Kdy� jsem asi měsíc předem sly�ela, �e
na Koukolově hoře bude letos turistické
Loučení se zimou 13. března, představila
jsem si krásný jarní den plný slunce a teplé
počasí. Kdy� se to datum přiblí�ilo, týden
předtím je�tě mrzlo a� pra�tělo a napadl
nový sníh, pomyslela jsem si, �e se s tou
zimou asi přece jen je�tě nerozloučíme. A
kdy� jsem stoupala strmým terénem
z Popovic hurá vzhůru na Koukolovku,
proto�e ten očekávaný den právě nade�el,
sněhu sice valem ubylo, ale jarní den to
rozhodně je�tě nebyl.

Tě�ila jsem se na různé známé, s nimi� se
tam v�dy potkávám. Budou tam? Loučení se zimou se koná letos popatnácté... Zdálky je sly�et kytary
a basu, jedna folková skupina tu ka�doročně hraje pro radost. Vyhlí�ím spolu�áka ze základky Jirku
� a nezklamal! Je tu a jako v�dy hraje na bend�o! Mám radost, �e se zase vidíme, a očima pátrám po
dal�í známé tváři � a ta je tady taky! Spolu�ačka Irena (prozměnu ze střední �koly) stojí tradičně ve
stánku s občerstvením, prodává studené, teplé i ostřej�í nápoje a taky �pekáčky k opékání na ohni,
který hoří opodál, příjemně hřeje a voní. Je tu báječná atmosféra, hloučky lidí se baví, mnoho psů na
sebe �těká, ve vzduchu voní oheň a kouř a taky ty �pekáčky... Z kelímku stoupá vůně horké kávy od
Ireny, tak tu jsem právě potřebovala. Pohled na hodinky � co�e, u� je půl jedenácté? Tak honem
vzhůru do vy��ích, duchovněj�ích sfér! Jsme toti� v bývalém lomu, vrchol Koukolovky se tyčí nad
námi a na něm září výrazné barvy nově opravené kaple sv. Bla�eje. V jedenáct hodin proběhne její
svěcení. Tady �o patro ní�� převa�ují spí� ty světské po�itky, vůně a slasti. (Ale co, kdy� jsou
v převaze křesťané a je to někde na farní zahradě, říkáme podobnému setkání agapé...)

Nahoru jsem při�la právě včas, abych zaujala strategické místo kvůli fotkám. Prostor je zatím
uzavřen zelenou páskou, která bude slavnostně přestři�ena, jsem v první linii. Po příchodu pana
faráře P. Zbigniewa Ponichtery získávám dokonce výsadu � smím jít fotit do uzavřeného prostoru.
Přemý�lím, co vlastně vím o historii tohoto místa. Josef  Antonín Seydl ve své Kronice
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královského města Berouna uvádí: �Na západní straně hrdě se k nebesům pne hora nad
Popovicí, jest tu v chocholi bohatý lom tmáňský, dobrého vápenného kamene, a vyhlídka �iroká,
daleká; jestiť to u nás s Dědem a Ple�ivcem nejvy��í chlum.� Moc
daleko dnes ov�em z těch 470 m vidět není, v dálce rozeznávám
nejasné obrysy kostela v Počaplech. Koukolova hora má jméno podle
Viléma Koukola, majitele panství v Popovicích, který tu �il v 15.
století. Původní výklenková kaple s vyobrazením �ehnajícího sv.
Bla�eje vznikla r. 1832, nechal ji postavit rektor Univerzity Karlovy
Antonín Karel Murdoch, majitel tmaňského panství.  

Mezitím se sem hrnou turisté i jiní náv�těvníci z okolí a
shroma�ďují se za zelenou páskou. Začíná slavnostní projev starosty
obce Tmaň Antonína Plátěnky, ale zesílil vítr a slova odlétají spolu se
sněhovými vločkami. Obec Tmaň se postarala o obnovení kaple, z ní�
by za pár let asi zůstaly u� jen rozvaliny, a nechala ji opravit za přispění
dotace Ministerstva pro místní rozvoj.  P. Ponichtera potom hovoří o
�ivotě sv. Bla�eje, biskupa a mučedníka z raných dob křesťanství.
Následuje přestři�ení pásky, dav se hrne blí� ke stavbě zářící novotou a
nastává poslední bod programu � P. Ponichtera světí kapli. Křesťanů tu
asi moc není, Modlitbu Páně se nahlas modlíme tři. Pan farář, turistka
Maru�ka z Rudné a já. No, mo�ná jsou je�tě dal�í křesťané někde
v zástupu lidí, ale nesly�í nás. Jediný, kdo tu je�tě chybí, je svatý Bla�ej. Bude vymalován, a� to počasí
dovolí. Čeká na něho bílá, zatím prázdná stěna výklenku kaple.                                     Lidmila Fričová

Co se dělo:  Pochod pro život 2010
Stále rostoucí zástup účastníků jubilejního desátého Pochodu pro �ivot pro�el v počtu více

ne� dvou tisíc lidí v sobotu 20. března 2010 centrem Prahy. V tom mno�ství jsme byli i někteří
z berounské farnosti. Velké mno�ství lidí neslo
bílé dřevěné kří�e, které organizátoři připravili
jako symboly obětí genocidy potratů. Ta si v na�í
zemi vy�ádá ročně více ne� 25 tisíc zabitých
počatých dětí. 

Hnutí Pro �ivot ČR (HP� ČR) Pochodem
pro �ivot opakovaně vná�í mezi �irokou veřejnost
otázku, zda je potratová legislativa z roku 1986,
respektive 1957 skutečně nutná. 

Leto�nímu ročníku pochodu předcházela
konference na téma "Pasti umělého oplození". Se
svými příspěvky vystoupili vzácní hosté:
salcburský světící biskup Andreas Laun, ředitel
sekce pro mláde� ČBK P. Vít Zatloukal,

gynekolog MUDr. Mario �mehil a viceprezidentka HP� ČR Zdeňka Rybová. Biskup Laun jako
světově uznávaný moralista shrnul ve svém příspěvku důvody, které vedou k rozli�ování mezi terapií
neplodnosti a asistovanou reprodukcí. P. Zatloukal hovořil ze své zku�enosti v pastoraci mláde�e
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o nástrahách, které čekají dospívající a dospělé mladé lidi, kteří se narodili tzv. ze zkumavky
a zmínil problém hledání vlastní identity. Dr. �mehil jako gynekolog vysvětlil, jak jednotlivé
procesy in vitro fertilizace probíhají a kde jsou problematická místa, na která lékařská etika dosud
nenachází odpověď, která by respektovala integritu lidské bytosti v počátečních okam�icích jejího
biologického vývoje. Zdeňka Rybová krátce hovořila o ře�ení neplodnosti formou osvojení dětí. 

Na konferenci navazovala
slavnostní m�e svatá
v dominikánském kostele sv. Jiljí na
pra�ském Starém městě. Spolu
s biskupem Launem koncelebroval
biskup Ladislav Hučko a dvacet tři
kně�í z celé republiky. Kostel byl
zcela zaplněn. V homilii zaznělo, �e
katolíkem se nemů�e nazývat ten,
kdo není ochráncem �ivota slabých,
bezbranných lidských bytostí.
Biskup Laun zmínil, �e zápas
o obnovu úcty k �ivotu je v na�í
době jeden z nejdůle�itěj�ích. Na
závěr m�e svaté předal Radim Ucháč, prezident HP� ČR, pozdravy účastníkům od řady českých
a moravských biskupů, kteří se z účasti omluvili. V následujícím průvodu celého Pochodu pro �ivot,
který vy�el ve po 14. hodině od dominikánského kostela směrem na Václavské náměstí �el v čele
světící salcburský biskup Andreas Laun. Pochod pro �ivot byl ukončen před 16. hodinou u sochy
svatého Václava Svatováclavským chorálem a českou státní hymnou. 

Média informovala o Pochodu pro �ivot zpravidla formou agenturních zpráv. Výjimkou bylo
Radio Proglas, které umo�nilo svým posluchačům �ivý vstup přímo z procházejícího průvodu. Celou
dobu byl té� na pochodu přítomen kameraman TV NOE, ČT a televize NDTV.                 Ivan Lebar

Co se dělo:  Vikar iátní  setkání v Žebráku
Cestou za svým zaměstnáním projí�dím téměř denně

městečkem �ebrák, jeho starosvětsky půvabným náměstím,
a tedy i kolem kostela sv. Vavřince. V�dycky si říkám, jak
asi vypadá uvnitř, ale nikdy jsem tam nebyla. Často si také
vzpomenu na �ebráckou madonu, dřevěnou vyřezávanou
gotickou so�ku Panny Marie (asi 1380 � 1390), která moc
o�klivě doplatila na baroko, proto�e jí někdo v té době
ohobloval část vlasů, aby ji mohli barokně �okrá�lit�
parukou. Ve 20. století v�ak byla restaurována (a o tom
v�em napsal hezký příběh Franti�ek Nepil).

Kdy� jsem zjistila, �e v úterý 16. března se v �ebráku
uskuteční setkání kně�í na�eho vikariátu a předtím v devět hodin
m�e svatá, bylo mi jasné, �e �se cestou do práce stavím
v �ebráce�, proto�e mám konečně příle�itost se podívat dovnitř.
Na náměstí jsem vystoupila z autobusu u� v osm hodin, obe�la
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jsem v�echny pozoruhodné domy, vyfotila domovní znamení, pamětní tabulky o místních rodácích,
zajímavá okna, radnici, kostel ze v�ech stran a taky bývalý pivovar. Kostel byl zamčený je�tě po půl
deváté, ale pak se objevil místní farář P. Zbigniew Ponichtera a také vikář P. Josef Pecinovský a
nedobytné dveře se otevřely. Vevnitř bylo sice trochu �ero, ale kostel mě překvapil svým prostorem,
nádhernou barokní výzdobou, skvostnými oltáři i kazatelnou. Byla tu ov�em také pěkná ledárna.
Snad proto to dlouho vypadalo, �e duchovenstvo bude v značné přesile � pět kně�í, ale v lavicích
jsem seděla jenom já, sama samotinká. Hodiny odbily devátou � a teprve potom dorazili dal�í lidé.
Nakonec se počet ustálil na �est ku pěti � u oltáře pět duchovních a ministrant, v lavicích nás bylo
pět. �To víte, jsou chřipky, je zima, v�ední den,�  povídal �domácí� pan farář.  

Během m�e svaté se ukázalo, �e kostel má krásnou akustiku, hezky se tam zpívalo. Modlili
jsme se zvlá�tě za farnosti na�eho vikariátu; myslela jsem přitom také na Beroun. �ebráckou
madonu jsem v počátečním přítmí neobjevila, a tak jsem se teprve později dočetla, �e je součástí
nejstar�ího barokního oltáře Panny Marie. (Také jsem zjistila, �e kostel byl přestavěn r. 1780 a
�e hlavní oltář sem byl přenesen z Prahy z kostela sv. Karla Boromejského. Varhany jsou
rokokové, lavice barokní.) Tak mo�ná tu madonu objevím někdy pří�tě! A� se zase cestou do
práce zastavím v �ebráce...                                                                                   Lidmila Fričová

Ve čtvrtek 18. března zemřel ve věku nedo�itých 43 let Jaroslav Valá�ek,
někdej�í spolupracovník redakce Berounského katolického zpravodaje.

 Jardo,  ahoj!
Obyčejný v�ední den, asi před 15 lety, obyčejná m�e svatá,

která v�ak obyčejně nekončila. Do rodiny křesťanů vstupují v
berounském kostele ten den tak nějak nenápadně dva Valá�kovi -
otec a syn. To je moje první vzpomínka na Jardu Valá�ka. Druhá
vzpomínka obsahuje kulatý stůl v kuchyni na berounské faře a
nad�ené Jardovo vyprávění o své bývalé práci: jak vyhledávat
kazy na filmových kinopáscích a jak dodnes na ka�dém filmu v
kině jeho oko cvičeně registruje chyby obrazu, které někdo
nepřesně vystřihl...  Střih.

Dnes (pátek 26. 3.) na zádu�ní m�i jsme se oficiálně
�odstřihli� od pozemského �ivota Jardy Valá�ka, toho kterého jsme
znali tady na Zemi, tady v Berouně, na faře, v �Azyláku�... Trochu
jsme se vzájemně po smrti Jardových rodičů �odstřihávali�, vzdálili, chodil do kostela méně a
méně... O to blí�e mi připadal při této tiché bohoslu�bě, kde jsme ho v�ichni, kdo jsme s ním něco
pro�ili, za zpěvu chorálů vyprovázeli na cestu do věčné Radosti. Jestli�e se z nás kdokoli
�odstřihl�, Hospodin je ten, který nás znovu spojil. Svou blízkostí. I skrze vyrovnané a smířené
utrpení, kterým Jaroslav na konci �ivota po dvouměsíčním pobytu na hořovickém ARO pro�el.
V�echno zlé doká�e Pán pou�ít k dobrému. Jarda zemřel zaopatřen, svátost nemocných přijal
nejen doma před odvozem do nemocnice, ale i v nemocnici. A předev�ím poznal, �e není sám!
Vrátil se do Bo�í náruče i do náruče farnosti, byl vděčný za ka�dou náv�těvu přátel, známých,
kolegů z Farní charity a z Azylového domu, kně�í. Měla jsem pocit, �e tu radost ze znovunalezení
společné řeči, z návratu (paradoxně) na zádu�ní m�i cítím. A snad to není takový paradox. Smrt je
jen narozením pro nebe. Jarda se pro nebe narodil ve čtvrtek 18. března v 17 hodin večer.
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Jaroslav byl jedním z prvních členů redakce tohoto zpravodaje. Zprvu články psal,
přepisoval, jeden čas zpravodaj i sázel... Spolu s maminkou Jaru�kou byli také několik let
pravidelnými �skladateli� stránek. Jardo, jsme rádi, �es �tu� byl s námi, a věříme, �e se jednou
zase setkáme v redakci Nebeských Dobrých Zpráv, nebo mo�ná prostě před Bo�í Tváří.

Za redakci Ivana Va�ků
Fejeton:  Vánoce v červnu !

V sobotu ráno otevřu noviny a čtu: �V Loděnici si vy�ádali pouť obyvatelé�. Začtu se tedy
podrobněji a dal�í titulek zní �Na sobotu přichystali celodenní josefskou pouť.� Jsem chvíli
zmaten (no, bylo teprve půl deváté). Jako berouňák (skoro u� 20 let!) tápu v paměti, komu je
v Loděnici zasvěcen kostel. Dlouho mi to netrvá a nabudu jistoty - sv. Václavu. Proč tedy
Josefskou pouť? Rychle tedy čtu dál: �Akci tohoto typu pořádáme poprvé na základě podnětů a
po�adavku lidí. Inspirace vze�la z tradice uskutečňování pouťových akcí obecně.�

Tak to jsem konečně doma. Pouť je přece tradice, ale to by se muselo vědět jaká.
V dávných dobách to znamenalo, �e si obec postavila kostel, nebo alespoň kapličku. Pak
proběhlo vysvěcení. Na tento památný den se slavilo posvícení a na svátek patrona kostela se
slavila pouť. Odedávna to v ka�dé obci byla mimořádná událost, se kterou byla spojena i
komerce � stánky, kejklíři, lidové veselice apod. 

Jednoho krásného dne při�el osvícený panovník Josef II. na to, �e tyto mimořádné události
jsou tak oblíbené, �e se na ně scházejí lidé ze �iroka daleka, a tak pojal podezření, jestli to
náhodou není mrhání časem. V jedné vsi bylo posvícení, jinde pouť, a tak to �lo od kapličky ke
kapličce, od kostela ke kostelu a stále se něco slavilo. Vydal tedy nařízení, �e se bude posvícení
slavit jen jednou za rok a v�ude ve stejný den. Moc se to neujalo, ale stejně vznikl chaos. Někde
se posvícení (výročí posvěcení chrámu � tedy něco jako kolaudace) slaví správně, někde se slaví
podle Josefa II., ale často se datum nedochovalo, a tak se neví. 

S poutí je to ale jednoduché. Kdo nevěří, ať tam bě�í: Na oltáři v kostele je dotyčný světec
vyobrazen a po určení toto�nosti a dohledání v kalendáři se dá snadno určit, kdy se pouť slaví.
Jo, tradice jsou tradice, i ten kalendář je tradiční � s malými obměnami se pou�ívá u� staletí. 

Tak mi to připadá, jako kdy� se vánoční koledy linou z v�ech mo�ných reproduktorů u� od
října a kdy� konečně vánoce začnou na �tědrý večer, je jich ka�dý přesycen. To, �e by trvaly do
Tří králů, jak tradice velí, je téměř nemyslitelné. 

Dodr�ování tradic je chvályhodné, ale je taky třeba dodr�et čas. To by za chvíli mohlo dopadnout
tak, �e přesuneme vánoce na červen, třeba proto, �e bude lep�í počasí.                         Daniel Prů�a
Svědectví: Co pro mne znamená, že jsem pokřtěna

Sk 2,37: �Kdy� to sly�eli, byli zasa�eni v srdci a řekli Petrovi i ostatním apo�tolům: �Co
máme dělat, bratři?�

Petr jim odpověděl: �Obraťte se a ka�dý z vás ať přijme křest ve jménu Je�í�e Krista na
odpu�tění hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a va�im dětem i
v�em daleko �iroko, které si povolá Pán, ná� Bůh.�

Křtem jsem se stala smluvním partnerem Boha, uzavřela jsem s Ním opravdu nesmírně
výhodnou smlouvu, takovou se v dne�ním světě jen tak někomu uzavřít nepodaří. Doporučuji. Lze si
to ověřit  mnoha dobrozdáními, ale také na vlastní ků�i. Získala jsem nejen povolení, ale i  povolání  
�ít v království svého smluvního Partnera,  dokonce jsem se stala dědičkou tohoto království a
z tohoto dědictví mohu čerpat u� teď. Dokonce mě můj Bůh adoptoval,  stala jsem se Jeho milovanou
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dcerou. Jsem chráněná a zachraňovaná  ze svých  hříchů, které mi
jsou odpou�těny, kdykoliv chci. On, můj Partner je toti� hází do
hlubin moře, aby mě a taky kolem mne nikoho neotravovaly. 

Jsem osvobozovaná a uzdravovaná ze svých závislostí, proto�e
můj Bůh je naprosto svobodný a čím víc se v Něm vidím, tím jsem
svobodněj�í. Nejlep�í na tom je, �e je v�dycky ochotný v�echny mé
prů�vihy vzít do svých rukou, proto�e se také On nějak vidí ve mně.
A taky se cítí odpovědný, myslím, �e tu odpovědnost téměř přehnal,
kdy� celý ten můj dlu�ní úpis přibil na kří�.

Taky mě stále obdarovává, dostala jsem Ducha svatého, který
mě zbavuje strachu a dává mi odvahu a sílu. A také mě vybavuje
pro druhé lidi svými dary, abych jim byla  k něčemu  a ne
k ničemu. Jsem přiváděna a vytahována do nového �ivota na jiné
úrovni �ití i bytí ve stále vy��í kategorii. Pro tu vy��í kategorii
musím samozřejmě lecčemu z těch ni��ích kategorií umřít, ale kdo
by dnes nechtěl stálou změnu k lep�ímu? To  proměňování a
přetváření je  dobrodru�stvím, v �ir�ím pohledu to není �ádná nuda,
ale On ví, co dělá a taky přesně dodr�uje smlouvu, není třeba se obávat �ádného zneu�ití. Prostě u�
nic nemusím, ale v�echno mů�u kvůli téhle ú�asné smlouvě. Ona je toti� tvrdě potvrzená, nelze ji
znehodnotit, je za ní ručeno krví jednoho Beránka, toti� toho Zabitého.

Kromě ohromného sblí�ení na�ich vzájemných  vztahů s mým Partnerem Bohem  jsem touto
smlouvou získala vztah ke v�em lidem, které můj Partner taky stvořil. Ten pocit sounále�itosti se
v�emi lidmi není �patný. Oni toti� v�ichni mému Partnerovi patří a On jim tuhle tak výhodnou
smlouvu taky nabízí. Mnoho z mých přátel tuto smlouvu taky podepsalo a nemů�eme si ji
vynachválit. Někdy se sejdeme a povykládáme ka�dý o tom, jak tuto smlouvu s Bohem ka�dý pro�ívá
a taky ji  slavíme spolu s Beránkem, tím zabitým a tím vzkří�eným  �ivým. On je pro nás světlem,
které osvěcuje ka�dou temnotu. Touto smlouvou - křtem  jsme přivtěleni ke Kristu v Jeho církvi. Ve
křtu jsme s Ním umřeli, a s Ním u� teď začínáme nově �ít.                                     Pavla Fabiánová

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Ma r i e Ber n a r d e t a  So u b i r o u s o v á

( 16. dubna )
Dvě místa ve Francii jsou spojena nerozlučně se jménem

Bernardety Soubirousové: Lurdy v departmentu Vysoké Pyreneje a
Nevers ve střední Francii. Dík událostem se staly Lurdy nejslavněj�ím
mariánským poutním místem na světě. Do klá�terního kostela v
Nevers proudí rovně� poutníci z celého světa, aby se modlili u
prosklené schránky s tělem světice, dosud nezetlelým.

Tajemná historie Francouzky Bernardety začala jednoho zimního
dne 17. února roku 1844 v Lurdech nedaleko �panělských hranic, kde

děvčátko spatřilo světlo světa. Vyrůstala v největ�í chudobě, proto�e její rodiče, majitelé zchátralého
mlýna, neměli ani na nejnutněj�í �ivotní potřeby. Při sbírání dříví se náhle ozval silný �umot.
Uviděla, jak se před jeskyní v Massabielle prudce rozechvívají keře. A potom se stalo to, co se mělo v
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pří�tích pěti měsících opakovat je�tě sedmnáctkrát. Ve skalní sluji se objevila ve zlatavém oblaku
postava velice krásné �eny v dlouhém bílém rouchu, s rů�encem v rukou. "Paní", jak ji potom
Bernardeta nazývala, se dala poznat jako Bo�í Matka Maria. Vyzvala Bernardetu, aby dala postavit u
jeskyně kostel a aby se na toto místo konala procesí. Dne 25. února 1858 řekla "Paní" Bernardetě:
"Jdi k prameni, napij se z něho a umyj se v něm". Dívka sice neviděla �ádnou vodu, ale přece
vy�krabala v jeskyni hlínu a najednou na tom místě vyprý�tila průzračná voda. Den ze dne byl proud
mocněj�í. Mnoho nevyléčitelně nemocných bylo později u pramene uzdraveno.

Bernardeta velmi trpěla nejen svými nemocemi, ale i osočováním od těch, kdo ji prohla�ovali za
vychloubačku. Bernardeta v�ak přestála v�echny pomlouvačské kampaně. Nemocní ukazovali stále víc
na zázračnost pramene a do Lurd začaly proudit davy z celého světa. Aby unikla zvědavosti poutníků a
do�la klidu, vstoupila do klá�tera milosrdných sester. Tam zemřela ve věku 35 let. Pape� Pius XI.
prohlásil Bernardetu Soubirousovou 8. prosince 1933 za svatou. Pouť do Lurd se stala jednou z
nejvýznačněj�ích poutí světa. Statisíce poutníků tam hledají uzdravení. Bernardeta je skoro v�dy
představována v lurdské jeskyni, před ní pak Bohorodička Maria.                               Jaroslav Vacík

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
Malogranatum

Takové zvlá�tní slovo! Zaujalo mě, kdy� jsem před časem hledala podrobnosti
k Zbraslavské kronice. A právě přitom jsem na to podivné slovo narazila. Cisterciáci na

Zbraslavi byli pracovití, v jejich skriptoriu vznikla různá
významná díla. Malogranatum bylo ve své době prý
nejvýznamněj�í. Prý to byla dokonce tak uznávaná kniha, �e
je pova�ována za první českou knihu evropského formátu, je�
je ov�em napsána v jazyce latinském. A navíc je anonymní.

O autorovi nelze říci nic jiného, �e to byl člen řádu, pilný
spisovatel a také asi velmi dobrý kazatel. Ale neví se přesně, kdo
by to mohl být. Uva�ovalo se o kronikáři Petru �itavském, ale
ten zemřel zřejmě r. 1339, av�ak zdá se, �e Malogranatum mohlo
být napsáno (nebo průbě�ně psáno) i později. Za autora býval
také pova�ován jakýsi zbraslavský opat jmenovaný jako Gallus,
tedy Havel, ale jeho identitu zatím nikdo z badatelů neodhalil.
Odborníci se toti� neshodují ani na době vzniku díla.
�alamounsky se uvádí, �e Malogranatum vzniklo v Čechách
v období vrcholné gotiky mezi léty 1335 a� 1380; a brzy se

roz�ířilo jak v rukopisech, tak později i tiskem. (První ti�těné vydání bylo r. 1476.)
Zbývá vysvětlit to zvlá�tní slovo � Malogranatum je česky Granátové jablko. Sám autor zvolil

název záměrně: �Jako granátové jablko má pod oblou slupkou spoustu zrnek, tak tato kniha v podobě
příručky obsahuje mno�ství naučení a my�lenek rozličných učenců.�  Tím přirovnáním vysvětluje, �e
zvolil tehdy bě�nou a narozdíl od na�ich časů vysoce ceněnou metodu kompilace, a tedy vět�ina textu není
jeho původní, originální dílo. Název Granátové jablko je vlastně nádherná metafora. Kniha je velmi
obsáhlá, v pozděj�ím ti�těném vydání má 700 stran velkého formátu. Tvoří ve skutečnosti knihy tři, z nich�
ka�dá má po třech částech. Odpovídají třem stupňům duchovního vývoje. První kniha se zabývá obrácením
se od hříchu, lítostí a pokáním, druhá se věnuje �ivotu člověka, který se vzdal hříchu, třetí pojednává o
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čistotě srdce, lásce k bli�ním a lásce Bo�í. Neznámý autor zvolil formu dialogu syna s duchovním otcem,
proto�e �hlasitá rozmluva působí povzbudivěji na zatvrzelá srdce ne� prosté čtení�. Malá ukázka z díla:

Proč se Bůh vtělil
... �Jsou i jiné důvody, proč se slu�elo, aby se Bůh vtělil. První byl, �e podvodník nám vzal Boha.

Slu�elo se tedy, aby nám Boha vrátil Obnovitel. Za druhé, poněvad� pokora byla ozdobou Bo�í, ale
nemohl se pokořit a� k trestům v bo�ské přirozenosti. Proto bylo třeba, aby tak učinil v lidské. Za třetí,
aby v obnovování byla pokora tak veliká, jaká byla pýcha v podvádění. Proto�e pýcha byla taková, �e
člověk chtěl být jako Bůh, proto musela být pokora taková, �e Bůh se stal člověkem. A je třeba
poznamenat, �e ačkoli skutky Trojice jsou nerozdílné, tak�e cokoli dělá
jedna osoba, dělá i druhá, přece jedině Syn přijal tělo, a ne Otec nebo
Duch Svatý, proto�e tělo se vztahuje jen na Krista. (...) Je v�ak více
důvodů, proč se vtělil Syn, a ne Otec nebo Duch Svatý. Předně, aby
obnovení bylo učiněno skrze tuté� Moudrost, která zalo�ila svět. Za druhé,
aby byl synem i v lidství, kdy� je Synem v bo�ství. Za třetí, aby se ukázala
láska Otce vůči nám. Proto praví Jan: �Tak Bůh miloval svět, �e svého
jednorozeného Syna dal.� Za čtvrté: Nikomu se neslu�í více, aby přivedl
člověka k bo�skému poznání, ne� Slovu, jím� se dosvědčuje Otec,
poněvad� je sjednotitelné s tělem jako slovo s hlasem. Za páté, poněvad� na
nikoho se neslu�í více, aby nás přivedl k přijetí za syny, jako na vlastního
Syna. A ačkoliv Syn Bo�í přijal lidské tělo, přece se neoddálil od Otce,
nýbr� celý a neporu�ený zůstávaje u Otce, celý a nerozdělený ve�el v lidské
tělo. V těle toti� nepři�la část Jednorozeného, ani se sám nerozdělil, aby z poloviny byl u Otce a
z poloviny v Panně, nýbr� celý u Otce a celý v lůně Rodičky, celý v lidském rodě. Tělem při�el hledat
pozemské, nezanechávaje věcí vy��ích; zachovávaje, co je na nebi, uzdravuje, co je na zemi, v�ude celý; i
na nebi i na zemi, i u Otce i v Panně. Je také třeba poznamenat, �e ve společném obnovování v�ech se
slu�elo, aby se se�ly tři z tří stupňů, toti� bo�ský, andělský a lidský. Proto se v přípravě vtělení se�el anděl
jako posel, Panna jako počínající a Slovo Bo�í jako vtělující se.� ...                                      Lidmila Fričová

20.03.2010 - vlčácká výprava - Koukolova hora - Havlíčkův Mlýn - Aksamitova
brána - Jelínkův most � vodní nádr� Suchomasty � lom Kosov - Beroun

ANO - NE - MOŽNÁ - JO
�To jsou pro dnes zakázaná slova, která provází na�í celou výpravu. Ka�dý
dostal ve vlaku pět krou�ků a
ty symbolizovaly, zda slova

pou�ívá, či nikoliv. Kdo bude přisti�en, �e řekl
zakázané slovo, musí krou�ek odevzdat tomu,
kdo jej přistihl. A kdy začínáme? Právě teď.� 

Po výstupu z vlaku v Popovicích vytahuje
Frantík z batohu dva kotlíky a ka�dá �estka (předem
rozdělená skupinka dětí) dostává jeden kotlík a má
za úkol sehnat pitnou vodu a odnést jej na místo
určené k vaření. Nakonec to dopadá tak, �e Frantík
se ptá hodných lidí a ti mu říkají, �e kousek od
silnice za jednou chalupou je studánka. No prostě
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ú�asný. Úkol nést kotlík plný vody byl dost náročný a jedna skupinka se vrací znovu naplnit kotlík.
Nakonec se Frantík nabízí, �e oba kotlíky vezme a přitom řekne �jo�. �Krou�ek�, vykřikne Lojzík a
Frantík nemů�e nic dělat. Pokládá kotlíky a předává jedno kolečko Lojzovi. Nedá se svítit, hra je hra!

Jdeme po �luté značce směr Koukolova hora. Ostatní v lese místo kotlíků nesou na ohýnek
chrastí a dřevo na oheň. Na Koukolovce sledujeme nádherný výhled, fotíme se s opravenou
kapličkou a dole pod horou zkoumáme díry a jeskyňky, s kterými se také fotíme. Hlad je
silněj�í, a dělíme se na dvě skupinky a vaříme na kotlících polévky (Písmenková a �ampiónová).
Kluci jsou �ikovní a hlavně je to baví (i mě). Jak nám �makuje!

Dále pokračujeme po cestě dolů a na louce hrajeme hru Na honěnou s �átkem. Velký vítr nám
hru občas kazí, ale nám to neva. Houpání na houpačce u kři�ovatky na Lounín je dal�í zábava,

která nás mile ru�í. Nikdo se na houpačce
nezraní, ale při odchodu se o zábavu se
závorou postará Joná�. Chce na ní udělal
kotoul, a jeliko� je kulatá a nepřivařená,
tak se s ním protočí a udělá s ním takový
výmyko-protoč. Je tak rychle na zemi, �e
to ani nestačí zaregistrovat. Pravá ruka je
jen o�klivě odřená a Frantík jej o�etří tak,
�e ruka vypadá jako v rytířské rukavici☺.

Silnicí pokračujeme do Havlíčkova
mlýna, kde se jdeme podívat na studánku
a té� popijeme ú�asně chladnou osvě�ující
vodičku; a pak vyrá�íme do 800 m

dlouhého drsného stoupání k Aksamitově bráně a Jelínkovu mostu. Doporučujeme. Je to krásný.
Poctivě vy�lapaný kopec sbíháme a jdeme po zelené značce k vodní nádr�i Suchomasty; k

lomu na Kosově u Jarova (zde jsme kutáleli kamínky, kameny, �utry, balvany, kvádry dolů, kde
nikdo nebyl(!), a to je ú�a zábava) a na nádra�í. Opět máme zpo�dění, rodiče v�ak čekají. Jsme
unavení, spokojení, �ťastní a voňaví od kouře z ohýnku☺.                         Jan Franta - Frantík
POSLEDNÍ  SLOVO :  CHODI È I , PLNI È I ,  KÚR OVC I , PODK ÚR O VC I

Pamatujete na jáhna Maxe Ka�parů a jeho téma o typech lidu kostelního? Minulou neděli jsem
teorii za�ila v praxi. Sledovala jsem, kdo přichází do kostela. První paní kostelnice, to je bez
poznámek: o hodinu dříve, má tu dost práce a své stálé místo tam má nutně, na ta�ky s květinami a
podobnými liturgickými proprietami. Pak přichází �babičky�, ty mají také své místo, jsou tam zvyklé.
Ani tady si nedovolím �ádnou poznámku, proto�e jsou té� pilíři na�í farnosti. Pak přichází do chrámu
Páně kolo. To není překlep, za kolem jde samozřejmě i farnice. Kolo musí do kostela, je nové, tak aby
nebylo poku�ením proti sedmému přikázání nějaké méně zbo�né du�ičce. Podobně občas přichází
napřed nákup, proto�e dal�í farníci vyu�ívají čas, kdy je jenom kří�ová cesta, k dozásobení se na
nedělní oběd. (Nákup zase nelze nechat venku kvůli zdej�ím kočkám. Nějak se nám tu mno�í, asi taky
tou�í po spáse. My ostatní nakupujeme a� po m�i svaté☺! V�ichni...) Pak začnou přicházet rodiče
ministrantů a bě�ní účastníci bohoslu�eb a někdy nečekanci, kteří jdou náhodou kolem, a občasníci -
zajdou občas, třeba začne-li pr�et. (Jsou-li vánoce, velikonoce či poutní slavnost či zasvěcený svátek,
dostaví se touto dobou také plniči - plní si svou nedělní a sváteční povinnost. Jsou-li vánoce, je kostel
plný, křesťanů je zde pětina, zbytek jsou jednoročáci.) Těsně před či po zazvonění zvonku doběhnou

Zpravodaj  

22. strana 

Aksamitova brána  - cíl i střecha nad hlavou    foto Frantík



chodiči, kteří mají na nedělní m�i asi čtyřicet
minut, musí odběhnout je�tě před ostatními, aby
stihli... /cokoli/. Na m�i sice chodí, ale jejich
křesťanství se omezuje právě na nedělní chození
do kostela. Nemohu dost dobře rozeznat v davu
kostelním podkůrovce (ty se schovávají, aby na
ně nebylo vidět, či mo�ná dodr�ují biblické
�Poslední budou prvními�), ná� kostelík je tak
malý, �e pod kůrem nesedí jen první řada dětí. Ale
kůrovce (od slova kůr, ne kůra - ţé� viz. M.
Ka�parů) také máme. Zvoníka a varhaníka
samozřejmě nepočítajíc nacházím tu a tam na
kruchtě někoho, kdo se při�el jen podívat, jak to tu

�na balkoně� vlastně vypadá, tamhle �výpomocné zpěváky� a nebo maminy, které přiběhly pozdě a
nechtějí na sebe poutat pozornost. V pořádku... Pokud to tak není ka�dou neděli! Po bohoslu�bě
vyjde� ven, ale ne� se poskládají noty, pověsí ministrantské hábity a sfouknou svíčky, před kostelem
ani noha... (kromě kočičích).  Chodiči i plniči si při�li na své a ji� sedí u oběda. Občasníci si kostel
okoukli, praví kůrovci i podkůrovci mizí vět�inou té� je�tě před koncem m�e jak před hrozbou
insekticidu...  No jo, na povídání je zima, nebo vedro..., popovídáme/seznámíme se jindy. Ale kdy?
Nevím. Co třeba při hrabání listí, úklidu kostela? Nebo aspoň při farním ohni či agape...? 

Jo, je�tě: Ne, �e bych měla cokoli proti �prvním pátkům�, �prvním sobotám�. To by mě
exkomunikovali, a navíc, kdo by proti tomu co mohl mít. Ka�dý první pátek v měsíci zvlá�tě
uctíváme srdce Je�í�ovo a také to své se sna�íme očistit svátostí smíření a účastní na m�i svaté.
Podobná zaslíbení Panny Marie se zase pojí s první sobotou... Ale zaslechla jsem včera:
�Jedeme na Svatou horu k Panence Marii splnit si první pátek...� Schválně, hádejte, ke
kterému typu lidu kostelního patří...                                                                                       -iva-
(která, ne� aby se před m�í zbo�ně usebrala, drze okukovala z kůru☺ zbo�né du�ičky. Ké� jí to
v�echny odpustí!)

HLEDÁME :
Která mlad�í a zdravá penzistka a dobrá kuchařka by chtěla jet na 3 měsíce do USA? o�etřovat
nemocnou �enu? Cestovné hradíme! Za�lete, prosíme, osobní informace. Značka: "Chicago".
Bli��í informace najdete na telefonu 311 622 828 u Ing. Eduarda Čaply.

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
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MODLITBA  MÌSÍCE :  

Víra je dar, který si nikdo nemů�e �koupit�, ani získat jen vlastními silami. Je to předev�ím dar
Bo�í milosti, která v lidských srdcích působí, a dá-li tomu člověk zelenou, tak v něm probouzí a
rozvíjí Bo�í �ivot. V�e, co je �ivé, v�ak vy�aduje dal�í �přísun potravy�, jinak to začíná strádat a
nakonec mů�e i umřít. Tak je to i s na�í vírou, s na�ím vztahem k Bohu a nakonec i k sobě
navzájem. Spojme se v tento měsíc k modlitbám za v�echny pokřtěné, na�e bratry a sestry, aby
Bo�í milost v jejich srdcích způsobila zmrtvýchvstání jejich víry!                                            -jp-

SPOLEÈNÝ ÚMYSL MODLIT EB  NA DUBEN :
$$$   �Za v�echny, co ztratili víru�  $$$

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA: 30. dubna se do�ívá 85 let paní Libu�e Stěhulová z Berouna; po�ehnaných 90 let
oslaví paní Květa Baumanová z Nenačovic. Vypro�ujeme zdraví a Bo�í přízeň.
Ke dvacetinám posíláme gratulaci Luká�i Klimovičovi z Berouna. K narozeninám v tomto
měsíci popřejeme také Michalovi �edivému ze Svatého Janu pod Skalou. Ať oběma Pán
�ehná a naplní je pokojem!  
V dubnu vzpomeneme také nedo�itých 85 let Jaroslava Hladíka, a připomeneme si páté
výročí úmrtí pape�e Jana Pavla II.

Velmi se omlouváme, pokud jste marně hledali v těchto rubrikách jméno někoho, koho máte
rádi. Uveřejňujeme ty zprávy, o kterých nám řeknete vy. Pokud tedy víte o nějaké události v
�ivotě farnosti, prosíme, dejte nám vědět!Ozvěte se nám, prosíme, na e-mail:
red.tym@seznam.cz, na tel. 602 945 017, nebo písemnou formou na lístečku, který vhodíte v
kostele do krabičky �BKZ - Dotazy a články� na stole s tiskovinami.                        I+L Va�ků

KŘTINY: V březnu v na�í farnosti přijali svátost křtu Luká� FORI�KA z Berouna a Karolina
Barbora LUGAROVÁ ze Zdic. Dne 17. dubna bude ve Zdicích pokřtěn Matěj
Macháček. Blahopřejeme!

POHŘBY: V březnu jsme s nadějí na vzkří�ení do rukou Bo�ího milosrdenství svěřili pana
Jaroslava Valá�ka z Berouna a paní Marii �pačkovou z Chýňavy. Ať jim na cestu
svítí Světlo Lásky!
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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


