
Palmy na Karlštejně
Květná neděle pro někoho byla letos obzvlá�tě slavnostní -

krásné liturgie, kterou jsme vstoupili do �Svatého týdne�, jsme
se  v neděli 28. března hodin směli účastnit na hradě Karl�tejn ve
zdej�ím hradním kostele Nanebevzetí Panny Marie (u příle�itosti
výročí zalo�ení místní kapituly 27. 3. 1357). A kdy� na hradě,
tak ne s kočičkami ani zlaticí či svídou... �Bílý� průvod
ministrantů následovaných kně�ími vstoupil do liturgického
prostoru jako sbor andělů s palmovými ratolestmi na rukou.

Andělský dojem podtrhoval odněkud shora zpěv berounské
Svatojakubské scholy a zvlá�tní přítmí zdej�ího historického
prostoru se světlem svící rozmihotaným povíváním zmíněných
palem v�ude kolem: také příchozí byli poděleni palmovými listy,
které přivezl řevnický farář a kapitulní kanovník P. Robert
Hanačík. Bohoslu�bě předsedal dal�í karl�tejnský kanovník
P. Stanislaw Góra, sbor kanovníků uzavíral děkan karl�tejnské
kapituly P. Josef Pecinovský. P. Góra při kázání zohlednil
spícího před�kolního ministrantíka: �Malé děti je�tě mů�ou spát
při m�i. Ale my nesmíme. Nejen při m�i, ale předev�ím v

�ivotě...� Po skončení m�e měli účastníci mo�nost prohlédnout si je�tě kopii zakládací listiny
kapituly karl�tejnské, kterou i letos přivezl archivář Mgr. Libor Gottfried.  Slavnostní náladu
vytu�ilo i počasí. Cestou tam i zpět nás provázelo první jarní sluníčko, dé�ť si svatý Petr schoval
jen pro chvíle, které jsme strávili pod hradním krovem. Jedním slovem krása.              Ivana Va�ků
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 Zpr á v y z far no s t i
Změna místa slavení bohoslu�eb: Od května se v Berouně v�echny bohoslu�by přesouvají
do kostela sv. Jakuba, výjimkou jsou úterní bohoslu�by, je� se konají v �zábranském�
kostele Zvěstování Páně v 19.30 hodin. Začátky v�ech bohoslu�eb zůstávají beze změn.
První pátek v měsíci � 7. května: M�e svatá začíná v kostele sv. Jakuba v 18.00 hodin, po
ní bude následovat adorace před Nejsvětěj�í svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je té� mo�né
v kostele sv. Jakuba přistoupit ke slavení svátosti smíření.
Májové pobo�nosti: Měsíc květen ji� tradičně patří Matce Bo�í Panně Marii. Po
bohoslu�bách ve v�edních dnech budou proto je�tě krátké májové pobo�nosti, při kterých se
budeme k Panně Marii obracet s prosbou o duchovní pomoc.
Slavnost Nanebevstoupení Páně � 13. května: M�e sv. budou v den slavnosti

v Berouně v kostele sv. Jakuba v 18.00 hodin 
v Loděnicích v kostele sv. Václava v 17.00 hodin

M�e sv. pro děti � 20. května: M�e svatá pro na�e nejmen�í bude (ve čtvrtek 13. 5. je
slavnost Nanebevstoupení Páně) slou�ena tentokrát a� 3. čtvrtek v měsíci, to znamená ve
čtvrtek 20. května od 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba.
Slavnost Seslání Ducha Svatého, biřmování � 23. května V neděli 23. května budeme
pro�ívat druhý vrchol velikonoční doby: slavnost Seslání Ducha Svatého. Po dopolední m�i
svaté, je� začíná v 9.00 hodin, bude setkání pokračovat na farní zahradě, kam jste zváni k
malému farnímu agapé. 
Příprava na první svaté přijímání dětí: První svaté přijímání dětí na�í farnosti bude a�
v neděli 6. června, nicméně ji� od května bude probíhat příprava. Podrobné informace sdělí
P. Josef či katecheté. 
Nová ekonomická rada farnosti: V neděli 21. března 2010 byla při dopolední bohoslu�bě
v berounském kostele sv. Jakuba jmenována nová ekonomická rada farnosti (ERF). Jejími
členy se stali pánové Daniel Prů�a a Pavel Kodras (vikariátní technik) a paní Ing. Zuzana
Fryčková. Posláním ERF je předev�ím pomoc při správě majetku farnosti a finanční zaji�tění
re�ijních výdajů farnosti a jejích pastoračních aktivit. První setkání nově ustanovené ERF se
uskutečnilo 16. dubna.
Nový oltář v kostele sv. Jakuba: Akce �nový oltář� pro kostel sv. Jakuba v Berouně
byla ukončena kvůli malé podpoře ze strany věřících. Během roku se podařilo
nashromá�dit necelých 120.000,- Kč, co� je jen cca ¼ předpokládaných nákladů.
Z tohoto důvodu se prozatím se zhotovením nového oltáře v kostele sv. Jakuba nepočítá.
Vybrané finanční prostředky budou dárcům vráceny, nebo budou se souhlasem dárců
pou�ity na jiné farní výdaje.
Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 9. 5. a 23. 5. od  10.00 do
10.30 hodin v přízemí fary v Berouně.
Sbírka na Svatou zemi: Na Velký pátek 10. dubna proběhla sbírka konaná na podporu
křesťanů ve Svaté zemi. Na�e farnost na tento účel odeslala 4.070,- Kč.
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Farní pouť na Sv. Horu � 8. května. V sobotu 8. května se i na�e farnost připojí k arcidiecézní
pouti za kně�ská a duchovní povolání, je� se ji� tradičně koná na Svaté Hoře (program pouti � viz
ní�e). V případě zájmu bude doprava zaji�těna smluvním autobusem, který pojede v 8.00 hodin od
zastávky Beroun � U Černého koně, dále pak bude stavět Na Plzeňce, Na Sídli�ti a U Tří zvonků.
Bli��í informace budou včas oznámeny a na vývěsce kostela.
Hrnčířské trhy � prosba o pomoc. Ve dnech 8.- 9. května se uskuteční tradiční �Hrnčířské
trhy�. S nimi je spojená i tombola, která bude letos organizována ve prospěch opravy krovů
v kostele Zvěstování Páně. Prosíme o pomoc při organizování tomboly!
Úklid kostela svatého Jakuba v Berouně před svatodu�nimi svátky je naplánován na sobotu
22. května od 14 hodin, zveme v�echny, nejen známé tváře.
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.
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).
RANNÍ CHVÁLY - modlitba breviáře. Ka�dou neděli před hlavní m�í svatou v 8.30
hodin se v Berouně společně modlíme ranní chvály. Jste srdečně zváni.
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 spolčo: Tentokrát bychom se měli setkat ve čtvrtek 6. a 20. května, jako
obvykle od 20 hodin v budově kaplanky na berounské faře. Přijďte ☺!                    Tým MS
Srdečně zveme předev�ím star�í ministranty (ale i mlad�í) na Svatojánské oslavy v Praze
(sobota - 15. května). M�e sv. v katedrále v 18.00, pak průvod na Karlův most a "Navalis"
na Vltavě - tedy představení s gondolami, hudební program, ohňostroj - v�e ke cti sv. Jana
Nepomuckého.
Setkání star�ích ministrantů: 21. a 22. května bude setkání star�ích ministrantů v Hostíně
u Vojkovic (klasicky: Mo�nost přijet v pátek večer na 18.00 do Neratovic na m�i sv. u sv.
Vojtěcha, sportovní, případně ministrantské oblečení s sebou). Ukončení v sobotu večer.
Kontaktní osoba: Jan �tromajer (721 314 100).
Věnujte prosím pozornost webovým stránkám farnosti www.beroun.farnost.cz, kde je
mimo jiné umístěn �farní kalendář�. Jde o určitý přehled v�ech předem domluvených a
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pravidelných webmasterovi známých akcí farních, sborových, skautských, programů
zdej�ích společenství, K - klubu, Farní charity ap., doplněný o kalendář liturgických svátků
a slavností. Bohu�el není zatím příli� vyu�íván, rádi bychom pokryli spektrum (nejen)
farních aktivit a tak prosíme, přihlédněte při plánování čehokoli pro farnost také k tomuto
kalendáři a pokud cokoli konáte, prosíme dejte vědět na kontaktní e-mail webmasterů,
kteří va�i akci té� na web zanesou. 
Po del�í pauze je opět zaktualizována fotogalerie farních webových stránek, odkaz je na  
stejnojmenném �tlačítku� na úvodní webové stránce; mů�ete tedy shlédnout a znovu si
připomenout farní plesy, pouť do Svaté země, ale i křtiny a jiné farní slavnosti. Pokud i vy
fotografujete dění v na�ich kostelech i mimo ně a máte digitální fotografie z akci, která
ve fotogalerii chybí, přihla�te se té� webmasterovi skrze kontakty uvedené na
stránkách www.beroun.farnost.cz, nebo na tel. 602 129 195.
Předná�ky na Tetíně: Dostala se k nám zajímavá informace, �e na Tetíně se pravidelně
jedou za měsíc konají předná�ky se zajímavými tématy a následnou diskusí. Tuto sobotu
například proběhla předná�ka �Sexualita a intimita křesťanského man�elství� P. Jendy
Balíka, dal�í předná�ky se budou, dá-li Pán, konat 29. května a 26. června od 15 do 17,30 na
tetínské faře. Bli��í informace najdete pravděpodobně na plakátech, pozorně sledujte
nástěnky. Kontakt: Sternwaldovi 739 003 967, 603 997 182, sternwald@volny.cz.          -red-
Putování Křivoklátskem: srdečně zvu farníky na putování lesy ji�ního Křivoklátska v
sobotu 15. května. Východi�tě je obec Hředle /náves s kaplí s jelenem/ v 10 hodin
dopoledne. Cílem by mohla být skála poblí� kři�ovatky U Zeleného kří�e, poté cesta zpět ke
Hředlím a tam posezení u plápoláčku. Termín připadá na den rodin. Zváni jsou tedy zvlá�tě
rodiče s dětmi, trasa je tomu uměřená. Na zavolání na 724 824 229 bude mo�ný té� odvoz z
Berouna nebo Králova Dvora.                                                            Tě�í se Miroslav Stolek

 Z v i kar i á t u  
Franti�kánský klá�ter v Hájku. 1. 5. v sobotu m�e sv. v 10.30 - první májová pobo�nost,
celebrují bratři franti�káni. 15. 5. v sobotu m�e sv. v 10.30 - Svatojánská, celebruje P.
Daniel Janáček OPraem. 29. 5. v sobotu m�e sv. v 10.30 - svátek Nav�tívení Panny Marie,
celebruje P. Jaroslav Ptáček O.Cr. Kontakt: Franti�kánský klá�ter v Hájku, Červený Újezd
43 - po�ta Unho�ť 273 51, tel. 312 697 125, mob.: 604 872 004, web:
www.klasterhajek.ic.cz, č. účtu: 510110200257/0100.
Arcidiecézní pouť za nová kně�ská a duchovní povolání � 8. května
V sobotu 8. května 2010 se uskuteční 9. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání na Svatou
Horu. Hlavní poutní m�e svatá, kterou bude celebrovat pra�ský arcibiskup Dominik Duka,
začíná v 11.00 hodin. 
Program pouti: 8.30 � 9.00: kající pobo�nost, 9.00 � 10.30: adorace, 9.00 � 11.00:
příle�itost ke svátosti smíření,10.30 � 11.00: modlitba posvátného rů�ence, 11.00: hlavní
m�e svatá (předsedá Mons. Dominik Duka), 13.30 � 15.00: beseda s panem arcibiskupem
Dominikem Dukou a bohoslovci, 15.00: májová pobo�nost
Vikariátní konference � 18. května: V úterý 18. května se v Hostomicích uskuteční
setkání kně�í na�eho vikariátu. M�e svatá, při které se budeme modlit zvlá�tě za farnosti
na�eho vikariátu, začíná v místním kostele Stolce sv. Petra v 9.00 hodin.
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 Konc e r t y v kos t e l í c h
Koncert mezzospranistky Kláry Kraumanové a Luká�e Petřvalského, sobota 8. 5.,
16.00 hodin. Na programu Dvořák, Vivaldi, Händel.
9. 5. poutní m�e v kostele sv. Gotharda ve Slaném, liturgii, která začíná v 9.00 hodin,
doprovází Svatojakubská schola cantorum (proprium ke cti sv. Gotharda).
Koncert duchovní hudby v kostele Pový�ení Sv. Kří�e na zámku v Ni�boru ve čtvrtek
13. května 2010 v 19 hodin, zazní skladby K. Loose, J. Haydna, W. A. Mozarta, P. F.
Mensiho a dal�ích. Účinkují: CHORUS CAROLINUS KLADNO pod vedením Karla
Procházky, sólisté: Kateřina Valentová, Jana Mihoková, Karolína Malcová, Franti�ek Mike�.
23. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého - slavnostní m�e v kostele sv. Jakuba v Berouně v
9.00 hodin, Svatojakubský chrámový sbor, řídí Jiří Be�čec, Missa de Spiritu Sancto per
finem diei nostri - L. Petřvalský.
Benefiční koncert ve prospěch Domova sv. Rodiny (www.domovsvaterodiny.cz),  se bude
konat v neděli 23. 5. 2010 od 16.30 hod. v Praze v kostele Sv. Tomá�e na Malostranském
náměstí. 
Třináctého na Třináctce: Komunitní centrum sv. Prokopa zve na koncert Slávka
Klecandra a Oborohu, který se koná ve čtvrtek 13. května od 19.30 hodin a je spojený s
takřečeným křtem nového CD s názvem Ve věci probuzení, které právě vychází u
brněnského vydavatelství Indies MG.

 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.

Schůzka vlčat 30. 4. 2010, jarní oheň Loděnice - K klub pořádá v Loděnici akci a vět�ina
rodičů s dětmi bude zde
Porada SRJ se uskuteční 7. 5. v 19,15 hod v klubovně
Zveme na Střediskový sněm skautského střediska Radost a naděje: V pátek 4. 6. 2010 v
19,15 hod. se v klubovně v kaplance na faře uskuteční Střediskový sněm skautského
střediska Radost a naděje. Půjde zároveň o sněm volební. V�ichni zainteresovaní dostanou
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pozvánku a dal�í informace mailem, proto nenechávejte va�e emailové schránky le�et bez
pov�imnutí! Za kandidátní komisi: Robert �árský, Hubert, hubert@hubertovo.cz

  KM�
Náv�těva Mons. Václava Malého: V úterý 27. dubna dopoledne nav�tíví na�i mateřskou
�kolku Mons. Václav Malý s paní Mgr. Evou Tomá�kovou, vedoucí odboru církevního
�kolství Arcibiskupství pra�ského. Důvodem jejich náv�těvy je pravidelná ka�doroční
vizitace. Milí hosté se během své náv�těvy zajímají o aktuální dění ve �kolce, hovoří se
zaměstnanci, setkávají se s dětmi a sledují i práci s nimi. Vizitaci bývá přítomen také P.
Josef  Pecinovský nebo P. Cyril Kubánek. Velmi si vá�íme této příle�itosti setkat se osobně
s otcem biskupem i paní magistrou � zástupkyní Arcibiskupství pra�ského, které Katolickou
mateřskou �kolu před osmnácti lety zřídilo. Chvíle, kdy lze otevřeně hovořit o v�em, co nás
tě�í i trápí, jsou pro nás radostí i povzbuzením do v�edních dní. 

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
Veřejná sbírka Pokojíčky na podporu azylového domu pro matky
s dětmi v tísni v Lochovicích. Veřejná sbírka Farní charity Beroun
�Pokojíčky� je od 13. 9. 2008 zapojena do DMS. Va�e dary vyu�ijeme
na vybavení budoucího Azylového domu svatého Josefa pro matky
s dětmi v tísni. Na podporu na�eho projektu ode�lete dárcovskou SMS
ve tvaru DMS POKOJICKY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS
je 30 Kč, veřejná sbírka Pokojíčky obdr�í 27 Kč. Více informací najdete
na www.darcovskasms.cz.  Fórum dárců spustilo společně s mobilními
operátory novou slu�bu pod názvem DMS Roční podpora. Tato slu�ba
funguje na stejném principu jako standardní dárcovská SMS. Pomocí této slu�by mohou dárci
pravidelně v průběhu roku přispívat men�ími finančními částkami vybrané neziskové organizaci.
Pokud byste měli zájem podpořit na�i sbírku touto formou, je postup jednoduchý. Dárce za�le
SMS-ku ve tvaru DMS 2008 POKOJICKY na telefonní číslo 87 777. Ka�dý měsíc po dobu
jednoho kalendářního roku vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Konto této sbírky, na
které je také mo�no přispívat, je 0400642379/0800.
Betlém Klub pro rodinu a děti srdečně zve maminky a děti na Show s Jiřím Helekalem. Dne 30.4.
2010 v sále OÚ v Lochovicích od 10.00 hod. zpívání, vyprávění, tanec, soutě�e a odměny.
Narozeninový DMS balíček. Do narozeninového DMS balíčku, který jsme vyhlásili a
původně trval do večera 15.4. při�lo pouze 12 DMS. Rozhodli jsme se proto prodlou�it
termín na�i narozeninové DMS akce do 1. Května. Za takto získanou částku bude zakoupen
praktický dar do interiéru azylového domu. Jaký dar to bude, o tom mů�ete rozhodnout i vy
prostřednictvím svých hlasů na webových stránkách í a č. Do akce se mů�ete zapojit hned
teď zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS POKOJICKY na telefonní číslo 87777. Cena
DMS je 30 Kč. Sbírka Pokojíčky obdr�í 27 Kč. 
Programy Farní charity Beroun pro �kolní děti a mláde�. V rámci samostatných programů
určených �ákům základních �kol realizuje Farní charita Beroun v roce 2010 vzdělávací program
Jinou cestou zaměřený předev�ím na �áky a �ákyně ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a
program tvůrčích dílen pod názvem  Umíme si popovídat? Program rozvíjí sociální dovednosti
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dětí a navazuje na úspě�ný loňský projekt Co takhle kdybychom� Umíme si popovídat. Cílem
tohoto sociálně-kulturního projektu je podpořit komunikační dovednosti �áků Z�. Jeho
prostřednictvím se děti pod vedením odborných lektorů budou moci vrátit zá�itkovou formou
workshopů k tradičním formám slovní a mimoslovní komunikace a zamyslet se nad jejím
neopakovatelným přínosem pro kvalitu lidského �ivota. Projekt vychází z poslání Farní charity
Beroun jako poskytovatele sociálních slu�eb. Komunikace otevírá cestu k druhým lidem, a to
nejen k lidem z příbuzných sociálních skupin, ale i k těm, kteří se jakýmkoli způsobem odli�ují a
jsou ohro�eni společenským vyloučením. Proto se projekt zároveň zaměřuje na posílení
sounále�itosti dětí se skupinami sociálně znevýhodněnými.                                                       M.M.
Farní charita Beroun, středisko Denního centra pro lidi bez domova  postrádá  pračku
pro zaji�tění podmínek pro osobní hygienu klientů. Nenajde se někdo, kdo by daroval třeba
ji� star�í, pou�ívanou pračku?
Benefiční točení s charitou Farní charita Beroun pořádá ve dnech 8. a 9. května 2010 ji�
tradičně Benefiční točení s charitou na Berounských řemeslných trzích. Kolemjdoucí
zájemci budou mít mo�nost vytočit si výrobek na hrnčířském kruhu za asistence lektorů
z řad dobrovolníků a zaměstnanců Farní charity Beroun. Dobrovolný příspěvek poputuje do
sociálního projektu v Lochovicích. Najdete nás v Kolářské uličce vedle fary.
Kurzy počítačové gramotnosti  Farní charita Beroun nabízí volná místa v kurzech
počítačové gramotnosti.  Naučíte se základy práce s počítačem, internetem a e-mailem, psát,
vytvářet tabulky a prezentace v programech MS Office. Cena kurzu 500,- Kč / měsíc. Pro
seniory 40% sleva. Výuka probíhá 1x týdně v bloku 90 minut. Zaručujeme osobní přístup.
Přihlásit se mů�ete na tel. 605 009 309, Ondřej Sklenička.

Letem světem: Tentokrát a� do Východního Timoru nás prostřednictvím dataprojektoru pozve
znovu Milan Boldi, a to v neděli 23. 5. v 16,30 hodin v přízemí klubovny v areálu fary. 
Vzhledem k tomu, �e nabízené pohlídání před�kolních dětí během programu zatím nebylo v podstatě
vůbec vyu�ito (studentka pedagogiky v krásném prostoru půdičky a� na jednu �devítitiletou� výjimku
marně čekala na malé zájemce), nadále je budeme zaji�ťovat pouze po předchozí telefonické domluvě
na telefonním čísle 602 945 017.  Star�í děti bývají cca hodinovým programem poměrně zaujaty, ale
je mo�no i je přibrat, pokud ji� hlídání bude probíhat.                                                                 I. Va�ků
Dubnový oheň na farní zahradě v Loděnici: Vezměte prosím jeden, dva a� tři �pekáčky na
osobu či kus masa dle libosti, chléb, pitivo a jiné dobroty (klacky vět�inou 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 jest a v 19.00
hodin. Ka�dý poslední pátek v měsíci bude spolčo s úastí kněze. Přijďte! kontakt:
spolcoberoun@centrum.cz
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Setkání mladých. Ka�dý první pátek v měsíci se na�e páteční setkání nekoná na faře v
Berouně, nýbr� na Svaté Hoře 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 v rámci mariánského zaslíbení získání Bo�ích milostí díky náv�těvě m�e svaté a
svátosti smíření o devíti �prvních� pátcích.

 Zpr á v y od j i n u d
Večery u sv. Havla: Praha, kostel sv. Havla, pondělí 10. 5. 2010 - Modlitební setkání.
Zveme vás na večerní chvály s katechezí a mo�ností svátosti smíření. Ka�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 hodin.  
Pracovní brigáda ve St. Boleslavi 29. 5. 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.
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.
Arcidiecézní pouť rodin na Svatou Horu. V sobotu 19. června se uskuteční ji� osmá
Arcidiecézní pouť rodin. Tak jako v minulém roce jsou rodiny pra�ské arcidiecéze zvány na
Svatou Horu. Hlavní poutní m�i svatou od 11 hodin bude slou�it otec arcibiskup Dominik
Duka. Doprovodný program od 13 hodin připravuje Centrum pro rodinu. Bude mimo jiné
obsahovat vystoupení písničkáře a psychoterapeuta Mgr. Jiřího Černého, předná�ku MUDr.
Mgr. Marie Opatrné na téma s pracovním názvem "Pastorační a zdravotní péče o prarodiče v
rodině", hry pro děti a dal�í. 
Noc kostelů 2010. Leto�ní Noc kostelů se bude v České republice a Rakousku konat v
pátek 28.5.2010. Informace o Noci kostelů mohou náv�těvníci sledovat na webových
stránkách www.nockostelu.cz.
Svatodu�ní vigilie - 22. 5. 2010. Svatodu�ní modlitební setkání v kostele sv. Havla v Praze
1. Začátek v 19 hodin, závěr před 21. hodinou. Modlitba chval, naslouchání s Bo�ímu slovu
a prosby o seslání Ducha Svatého - pro přítomné i pro celou církev. 
21. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 7. a� 11.
července 2010 v Brně. Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském
výstavi�ti BVV. Zá�titu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch
Cikrle a také náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský. Program
konference tvoří předná�ky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslu�by.
Jak se přihlásit ? 1. Přihlá�ka přes internet  na adrese http://konference.cho.cz,
Přihla�ování přes internet bude ukončeno 1.7.2010 ve 12.00 hodin.  2. Přihlá�ka po�tou -
přihlá�ku po�lete nejpozději 20.6.2009 Pokud nemáte přístup na internet, vy�ádejte si na
tel. čísle: 777087736 (volejte pouze mezi 17 a 19:00) zaslání ti�těné přihlá�ky, kterou nám
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potom vyplněnou za�lete na na�i brněnskou korespondenční adresu: Pavlína Pastyříková,
Puchýřova 13, 628 00 Brno. Důle�ité upozornění: Nekopírujte ti�těné přihlá�ky!!! Na ka�dé
přihlá�ce je toti� uveden jiný variabilní symbol, abychom byli schopni identifikovat va�i
platbu. Konferenční přihlá�ky s programem byly přílohou dubnového čísla časopisu Effatha
(distribuce do 15.4.) a přijdou také do v�ech farností jako dubnová příloha Acta Curiae -
tak�e si je mů�ete vy�ádat koncem dubna u svých duchovních správců.
�kola izraelských tanců a koncert sboru Acant 27. 4. 2010 od 19.00 - 22.00
Metodistická církev, Ječná 19, P2 (pořádá Chemin Neuf a metodistická církev). Usly�íte
koncert gospelové a dal�í vokální hudby, během večera se budeme učit izraelské tance pod
vedením polského bratra Komunity Chemin Neuf Remigiusze.

Co se dělo: Ohlédnutí za postní duchovní obnovou
V sobotu 20. 3. 2010 se opět po roce konala duchovní obnova na Tetíně. Tentokrát ji vedl P.

Moulík z Úhonic. Ráda se s vámi podělím o několik svých my�lenek a poznámek. Poté, co jsme
se na tetínské faře se�li, začali jsme obnovu v kostele sv. Kateřiny modlitbou bolestného rů�ence.
Bolestný rů�enec byl probírán i při předná�ce.

První desátek: �který se pro nás krví potil�� Zatímco tři apo�tolové, kteří měli být Je�í�i
oporou, usínají únavou, Je�í� se modlí, pro�ívá velkou du�evní bolest a říká: �Ne má, ale tvá vůle
se staň�, a tím se plně odevzdává vůli svého Otce, i kdy� ví, jaké ho čeká utrpení.

Promítneme-li si toto do svého �ivota, chováme se někdy stejně. Např. někdo z bli�ních čeká na
na�e dobré slovo, ale my jsme �unaveni a usínáme�. Na�e hříchy činí Je�í�i bolest. V postní době
bychom si měli víc uvědomovat tuto jeho bolest, kterou kvůli nám a na�im hříchům vytrpěl a trpí i dnes.

�Který byl pro nás bičován�... Pilátův návrh byl nadějí na únik před smrtí, Pilát na Je�í�i
neshledal �ádné viny. Ale velerada útočila slovně  dál. Pilát tedy nechal rozhodnout lid, ale ten
byl naveden velekně�ími a Je�í�e nechali ukři�ovat i přesto, �e ji� byl potrestán bičem.

Je�í� je�tě  v Getsemanské  zahradě po zradě Jidá�e uzdraví uťaté ucho vojáka, i kdy� ví, co
ho čeká. Největ�í lásku dává člověku ten, kdo dává �ivot  za své přátele. Je�í� dal svůj �ivot i za
své nepřátele. OTEVŘME  PROTO OCHOTNĚ A RÁDI SVOJE SRDCE!

   Pán Bůh chce, aby člověk �il lep�í �ivot, bez hněvu a v lásce k bli�nímu. I proto, kdy�
k Je�í�i přivedli �enu, která cizolo�ila, ne� by ji soudil, řekl: �Kdo jsi bez viny, hoď po ní
kamenem�. Nehodil nikdo. Je�í�  �enu propustil se slovy: �Odsoudil tě někdo?� �ena
odpověděla: �Ne, pane�. Dodal: �Ani já tě nebudu soudit, jdi a u� nehře�!�

Dále jsme se dostali ke svátosti smíření a k uvědomění, �e je důle�itá pro ná� duchovní
�ivot. Pokání je Bo�í dobro pro člověka.

S touto my�lenkou jsme ukončili předná�ku a kdo chtěl, mohl hned jít ke �svaté zpovědi�.
Ostatní se v tichu sna�ili soustředit na Boha a Je�í�e, na jeho smrt za na�e hříchy... Já jsem
vzpomněla i na v�echny, kteří nesou svůj tě�ký kří� � ve své nemoci. Ač jsou oslabeni na těle,
jsou posíleni vírou v Boha a jeho milosrdenstvím.

Odpoledne jsme zakončili m�í svatou a poté občerstvením, které nám opět připravily sestry
z tetínské fary. Nakonec jsme se v�ichni rozjeli domů�

� Av�ak ve mně dál zůstala Je�í�ova kří�ová cesta, která se mi promítá do �ivota. Mé pády,
zvednutí tě�kého kří�e a pokulhávání na cestě �ivota. Je�í� byl na kří�i sám. My máme velkou
oporu  v Je�í�i, který nám kří� pomáhá nést, a je jen na nás, jestli jeho pomoc přijmeme, a nebo
ho od sebe odháníme hří�námi my�lenkami, slovy�                                                               MzP
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Co se dělo: Dvakrát v katedrále
Malí ministranti měli nyní

dvakrát za sebou krásnou příle�itost
zúročit v�e, co se naučili při
ministrantských setkáních s P.
Benediktem Hudemou, ale i při
pravidelné slu�bě na m�i svaté.  Na
Zelený čtvrtek, kdy �áčci mívají
prázdniny, jezdí někteří z berounské
farnosti u� pravidelně do katedrály
svatého Víta, Václava a Vojtěcha
(tatínkové si na to musí vzít
dovolenou), aby se účastnili
slavnostní m�e se svěcením olejů -
Missy chrismatis. Ministranti mají dění u oltáře z první ruky, i kdy� malí vět�inou stojí či sedí dál
od oltáře a při něm pomáhají star�í ministranti a kně�í. Letos stejně jako vloni na sebe velkou část
ministrantských úkolů vzali dospívající ministranti z Berouna a berounska, neboť je k tomuto
úkolu povolal právě P. Benedikt, který je měl v katedrále �na starost�. Tato m�e je také jedna z
mála, kdy je více kně�í ne� ministrantů a (bohu�el) mo�ná i více ne� �obyčejného lidu kostelního�.
Při samotném �ehnání tří velkých d�bánů s olejem katechumenů, olejem nemocných a kři�mem
odvedl malé ministranty P. Benedikt blí�e před oltář, aby viděli �pilíř� této m�e svaté co nejlépe...

Hned za týden jsme se v katedrále s téměř stejnými ministranty setkali znovu u příle�itosti
intronizace nového
pra�ského
arcibiskupa
Dominika Duky.
Hned u vchodu nám
bro�urku s
liturgickými texty a
texty písní rozdával
ministrant David z
Loděnice, dal�í
ministranti z
Berouna - Janové,
Luká�, Matěj... a
ostatní, kteří stále

jezdí za otcem Benediktem Hudemou, měli plné ruce práce, dokonce i na ty men�í se tentokrát
dostalo činnosti - loděnické ministranty Mí�u, Matěje a Lojzíka po�ádal otec Benedikt, aby
rozdávali upomínkové obrázky biskupa Dominika u východu (k zbytečné nervozitě maminky,
která je nerada ztratila z očí☺). Při této bohoslu�bě u� dav lidí převládal nad kně�ími (jen
ministranti z celé arcidiecéze stáli po celé délce postranních lodí), i kdy� organizátoři očekávali
třikrát vět�í účast. Nádvoří před katedrálou opatřené velkoplo�nou obrazovkou zelo prázdnotou a
posléze se barvilo de�tníky turistů, kteří se ji� půl hodiny po začátku dvouapůlhodinové
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bohoslu�by do�adovali vstupu. Nového arcibiskupa dovedl
od arcibiskupství ke katedrále �palír vojáků hradní strá�e a
slavnostní bohoslu�by se účastnilo mnoho čestných hostů.
Prvním z nich byl prezident republiky V. Klaus, který při
projevu na začátku m�e přítomné stihl seznámit s tragédií
polského prezidenta Lecha Kaczynského a ostatních, o ní�
se potom arcibiskup Duka několikrát zmínil v modlitbě i v
přímluvách. Bohoslu�ba byla roztomile rozpačitá -
Dominik Duka při kázání například tak gestikuloval, �e
shodil ambon - velmi mi to připomínalo atmosféru svatby,
kterou člověk také (vět�inou) za�ije jednou za �ivot, a nemá
to tudí� nacvičené. Nový arcibiskup byl/je milý a
přirozený. To je pro začátek v takovém úřadu, myslím,
dobré, �ádoucí a důle�ité.                                 Ivana Va�ků

Ministrantská pouO- Řím 2010
Měl jsem tu čest být účastníkem ji� tradiční, druhé cesty

do věčného města - Říma - organizované otcem Benediktem
Hudemou a jeho dvěma přáteli - knězi. Vyrazilo nás 12 (tedy i s duchovními), stejně tak jako
dvanáct apo�tolů vy�lo do světa hlásat radostnou zvěst. Ov�em oni se téměř v�ichni, na rozdíl od
nás, nevrátili do svých domovů, zemřeli jako hrdinové - mučedníci. Beroun měl mezi účastníky
výpravy své tři zástupce - Honzu �tromajera, Ondru Frantu a mě.

Jednotka je u� téměř v plném
počtu, chybíme jenom my tři.
Přisedáme do aut a vyrá�íme v�ichni
společně vstříc novým
dobrodru�stvím. Ten den je na�ím
cílem dorazit do Verony - onoho
slavného města Romea a Julie.
Míjíme stadion fotbalového Bayernu
Mnichov, město Innsbruck, srdce se
rozplývá nad malebností Alp, dost
času trávíme v dlouhých tunelech
kdesi �zakopáni� pod horami nebo
na nekonečných mostech. Konečně -
město Monteků a Kapuletů nás vítá, pro dne�ek jsme v cíli, Verona je na dohled. Přespáváme
v bytě jednoho italského kněze - je pro nás připravena večeře o asi pěti chodech - mj. i těstoviny,
které jinak rozhodně nemiluji, ale tady jsou vynikající stejně tak jako celé menu. Máme
příle�itost jít ke zpovědi a následuje spánek, v�dyť za pár hodin se vstává.

Dal�í den vstáváme brzo ráno - po rozjímání, které vět�ina z nás vnímá za polospánku. Po
snídani vyjí�díme do Assisi. Město působení sv. Franti�ka a jeho dobré přítelkyně sv. Kláry si mě
během chvíle svým romantickým duchem zcela získalo. V 15 hod. zde máme m�i svatou a
dozvídáme se něco o historii tohoto podivuhodného místa... Co jsem se mj. dozvěděl o sv.
Franti�ku a zvlá�tě mi to utkvělo v paměti? Třeba �e kázal zvířatům a ta mu dokonce naslouchala,
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nebo �e spolu s dvěma přáteli �el pě�ky k Saracénům a beze zbraně a �títu jim kázal evangelium,
mluvil s nimi o lásce - odpu�tění. Zatímco křesťan�tí rytíři s Araby bojovali mečem v kří�ových
výpravách - on se s nimi sna�il vést dialog. Nejspí� jim byl jenom pro smích, ale hlavně ho mohli
kdykoliv připravit o �ivot. Ale myslím, �e on patřil mezi ty, kteří si mohli s klidným svědomím
říct, �e kdo se bojí smrti, umírá ka�dý den. Ne� se stal světcem, snil o rytířství a válečnictví, či o
skládání krásné poezie. Kdy� opustil snění, jedl méně ne� chudák a oblékal se chuději ne� �ebrák,
chodil bos ve sněhu a válel se v něm - to v�e byly jeho upřímné projevy pokání. Svému otci řekl,
�e u� není jeho synem, ale �e je synem Bo�ím. Nebo třeba své tělo pova�oval jen za osla, a to prý
doslova, podle toho se k němu i choval... Pro tohoto mu�e je, myslím, příznačný citát: �V �ivotě
neexistují velké a malé role, ale jen velcí a malí herci� (William Shakespeare). Opou�tíme Assisi a
konečně se blí�í Řím, kam kolem 19. hod. skutečně přijí�díme. Po celou dobu na�eho pobytu
jsme ubytováni na pape�ské koleji Nepomucenum. Zabydlíme se a uděláme malou exkurzi po
objektu. Je tu několik kaplí, člověk si sem mů�e zajít kdykoliv ve volném čase se pomodlit, co� je
příjemné. Ale máme tady i ping - pong, fotbálek, nebo třeba kulečník. Pod jejich vlivem se čas

strávený v kapli poněkud omezil☺.
Je ráno a mám slu�bu. Před 5.

hodinou opou�tím postel - následují
nejhor�í minuty dne. Lehce po 6. hodině
ranní vycházíme směr Vatikán. Od 8.hod.
máme m�i svatou v chrámu sv. Petra, u
hrobu výjimečného mu�e - kardinála
Josefa Berana. Poté se klaníme hrobům sv.
Petra a pape�e Jana Pavla II. Kdy� o nich
tak poslouchám výklad, vzpomenu si na
slova J. R. R. Tolkiena, který řekl: �Mnozí
z těch, co �ijí, by zasluhovali smrt. A
mnozí z těch, co zemřeli, by si zaslou�ili
�ít�. Kardinál Beran, bojovník proti

komunistickému re�imu, byl poctěn, �e ho pape� nechal pohřbít nejblí�e hrobu sv. Petra, jak to jenom
bylo mo�né. To u� asi o něčem vypovídá... Poobědvali jsme z vlastních zásob na vatikánském náměstí.
Stačilo se pozorně dívat a během jídla jsme mohli vidět na vlastní oči řadu biskupů i dva kardinály, kteří
se tam �jen tak� procházeli. Odpoledne jsme je�tě nav�tívili Andělský hrad - vojenskou pevnost pape�ů,
či kostel Santa Maria Magiore a večer u� bylo na programu jen dobré víno a pizzerie.

Pří�tího rána po snídani jsme vyrazili do Lateránské baziliky, nejvýznamněj�ího
křesťanského chrámu na světě. Právě tady se konaly ty nejvýznamněj�í koncily v dějinách církve.
Právě zde jsme měli dopoledne m�i svatou. Poté následoval jeden z vrcholů poutě - audience u
Svatého otce. Měli jsme parádní lístky �do třetí řady�, tak�e jsme na pape�e Benedikta XVI.
viděli výborně. Dokonce na�í skupinku i pozdravil. Bylo na něm vidět, jak miluje ka�dého
jednotlivého člověka, ale v aule, kde je 16 000 lidí, se rozhodně necítil ve své ků�i a bylo to na
něm dost znát. Po této audienci moje úcta k jeho osobě je�tě o něco vzrostla... Také jsme zavítali
do kostela sv. �ebestiána, jednoho z prvních mučedníků. Odpoledne jsme nav�tívili jedny
z římských katakomb. Probíhalo to klasicky - průvodce mluvil 2 minuty a otec Benedikt nám to
�po svém� překládal cca 15 minut, tak se to opakovalo pořád dokola☺.
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M�e svatá přímo v kapli na pape�ské koleji v Nepomucenu - tak jsme zahájili dal�í den. Poté
jsme nasedli do aut a jeli jsme kamsi za město - do Subiaca. Po příjezdu tam jsme se dozvěděli, �e
se jedná o komplex benediktinských klá�terů, které zalo�il samotný sv. Benedikt - patron Evropy.
Zde jsem si pořídil velký dřevěný rů�enec a domů nakoupil v�emo�né dárky. V�echny nás překvapil
prodavač. Nějaký čas se na nás podivně díval a pak jsme se dozvěděli, �e je sice taměj�ím mnichem,
ale původně pochází ze Slovenska. Překvapivě jsme potom probírali třeba i to, jak dopadli hokejisté
na�í i jeho země na olympiádě☺.

Dal�ího dne jsme se vydali do
kostela sv. Kří�e, uctili ostatky sv.
Kří�e. Také jsme se dozvěděli něco o
�Turínském plátnu�, jeho� kopie je zde
vystavena. Té� jsme nav�tívili kostel
svatého Vavřince, dal�í ze sedmi
poutních bazilik. Také se hrál dlouho
očekávaný fotbalový zápas mezi námi
kluky a kně�ími či bohoslovci
z pape�ské koleje. Při pohledu na
sestavy se na�e prohra dala očekávat a
také při�la. Byli jsme hor�í a slu�elo se
poblahopřát vítězi☺. Večer jsem strávil
dost času sám v kapli, ale také jsme si pak v�ichni společně zahráli fotbálek či ping - pong.

U� se pomalu blí�il konec na�í pouti, ale v programu jsme toho měli je�tě dost. Nav�tívili
jsme sídlo Opus Dei, kde jsme mohli být přítomni buď latinské, nebo české m�i svaté.
Společenství Opus Dei se sna�í prosazovat svatost do bě�ného �ivota. Jejich sídlo na mě
působilo výjimečně, jako nějaký podzemní komplex z pohádky. Toho dne jsme je�tě nav�tívili
chrám sv. Pavla, který na mě ze v�ech sedmi hlavních poutních bazilik zanechal mo�ná největ�í
dojem. Je�tě jsme zajeli k moři, ale odvahu jít do studené vody na�li jen někteří z nás.

Poslední den pobytu mi nejvíce utkvěla v paměti náv�těva Kolosea. Film Gladiátor patří
k mým oblíbeným, ale kdy� si člověk uvědomí, �e ve skutečnosti v Koloseu zemřelo přibli�ně
80 000 lidí během prvního měsíce po jeho slavném otevření, tak z toho jde mráz po zádech. Ten
večer byl ná� poslední v Římě. Je�tě jsme si za�li na pravou italskou zmrzlinu, ale pro�ít toho
je�tě o něco více nám čas nedovolil. Noc jsme strávili na cestě zpět do na�í vlasti.

Byly to krásné dny a děkuji za ně Bohu a v�em, se kterými jsem je mohl pro�ít☺. 
Jan Morču�

Svědectví :  Zů s t a ň t e zd e a b d ě t e se mno u
Člověk by asi občas měl dávat pozor na to, co se při m�i nejen říká, ale i zpívá. Při liturgii

Zeleného čtvrtka při modlitbě v �Getsemanské zahradě� P. Josef začal v tichu zpívat písničku
Taize �Zůstaňte zde, bděte se mnou, bděte a modlete se...� Byla jsem vděčná. Mám ji hodně
ráda a navíc přesně vystihuje atmosféru noci po Poslední večeři Páně. Dobu ticha, kdy nezvoní
zvony, nehrají varhany a potichu se celý kostel rozchází. Písničku si je�tě doma pořád zpívali i
na�i star�í dva synové. A nejen zpívali. Po večeři, kterou pravidelně máme co nejpodobněj�í té
biblické - tedy i s vínem a lámáním chleba, oznámili, �e budou bdít celou noc. Mohli jsme jim to
zakázat☺? Zprvu jsem myslela, �e si chtějí stejně jen celou noc hrát, ale začali modlitbou... V
jedenáct u� jsem to nevydr�ela a �la spát a na�la jsem je (spící) na křeslech v obýváku v pět
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ráno. Tou dobou prý �u�� dvě hodiny spali, ale do tří prý chvílemi hráli stolní hry a občas se
pomodlili třeba Otčená� či Zdrávas Maria. �Trochu jsme to pomotali, nevadí?� Věřím, �e ne.
Pane, ty zná� jejich srdce. Ty si je prosím veď!, a� jejich �ivotní dobrodru�ství nebude jen hrou!
Ať jim to nad�ení vydr�í i v dospívání. Amen.                                                                          -iva-

Tomáš Josef kardinál Špidlík
Tomá� �pidlík absolvoval základní �kolu a gymnázium v rodných Boskovicích. V roce 1938

začal studovat latinu a českou literaturu na filozofické fakultě v Brně. Po uzavření českých
vysokých �kol nacisty na podzim 1939 vstoupil
23. září 1940 do jezuitského noviciátu v
Bene�ově u Prahy. Kdy� i tento obsadili nacisté,
pokračoval v letech 1942�1945 ve filozofických
studiích na Velehradě. Zde slo�il 24. září 1942
řeholní sliby. Příprava byla několikrát přeru�ena
nucenou prací, nařízenou nejprve německou,
pak rumunskou a nakonec ruskou armádou.

Po skončení studií byl �pidlík jmenován
prefektem velehradského gymnázia. Vyučoval zde
če�tinu a ru�tinu. V roce 1946 byl poslán na
teologická studia do holandského Maastrichtu,

kde 22. srpna 1949 přijal kně�ské svěcení. V roce 1950 doplnil svá jezuitská formační studia v italské
Florencii. V roce 1951 ji� bylo zřejmé, �e se do vlasti nebude moci vrátit. Byl pozván ke spolupráci s
vatikánským rozhlasem. V letech 1951�53 tedy pokračoval ve studiích na Pape�ském orientálním
institutu v Římě a v roce 1954 zde obhájil doktorskou práci Joseph de Volokolamsk. Un chapitre de
la spiritualité russeo (Josef Volokolamský. Úvod do ruské spirituality) pod vedením jezuity prof.
Irenea Hausherra. Od roku 1954 vyučoval jako docent východní a patristickou teologii v Římě v
Pape�ském orientálním institutu, na Pape�ské gregoriánské univerzitě a v karmelitánském institutu
Teresianum a hostoval na mnoha evropských i světových univerzitách, mimo jiné v St. Paul ve
Spojených státech, v Indii a v Kinshase (Demokratická republika Kongo). V roce 1961 byl jmenován
profesorem. V letech 1951�1989 byl spirituálem Pape�ské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě.
�pidlíkovy české páteční promluvy na Radiu Vatikán byly překládány do mnoha dal�ích jazyků.

Tomá� �pidlík byl strýcem studenta a křesťanského aktivisty Pavla �vandy, který byl v říjnu
1981 po srpnové náv�těvě Říma a Tomá�e �pidlíka nalezen mrtvý v propasti Macocha, podle
některých názorů zavra�děný a umučený Státní bezpečností.

Od roku 1990 předná�el ji� jako emeritní profesor na Pape�ském Východním Institutu, a od
roku 1991 �il a pracoval v Centro Ezio Aletti v Římě. V roce 1996 byl Ateliér duchovního umění
Centra Aletti pověřen výzdobou pape�ské kaple �Redemptoris Mater� ve Vatikáně, přičem�
kardinál �pidlík a P. Marco Rupnik odpovídali za teologickou a uměleckou koncepci obnovy.
Ve stejném roce vzniká dal�í Centrum Aletti Velehrad-Roma v Olomouci (www.aletti.cz), jeho�
součástí je nakladatelství Refugium, které se od zalo�ení věnuje také kompletnímu vydání díla
Tomá�e kardinála �pidlíka (www.refugium.cz).

V červenci 1992 nav�tívil Moravu, předsedal v Pustiměři o sv. Anně mezinárodnímu setkání
mláde�e a týden nato vedl exercicie mladých v Drysicích.

V březnu 1995 vedl duchovní cvičení (exercicie) pape�e Jana Pavla II. a římské kurie.
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21. října 2003 byl Janem Pavlem II. jmenován kardinálem.
Kardinálské kolegium jej vybralo, aby 18. dubna 2005 v

Sixtinské kapli pronesl poslední promluvu ke konkláve před
volbou pape�e, v ní� byl nakonec zvolen Benedikt XVI. První
exhortaci pronesl Raniero Cantalamessa. Tento zvyk zavedla
apo�tolská konstituce Universi Dominici Gregis. Ke kardinálům,
kteří budou volit nového pape�e, mají promluvit dvě význačné
církevní osobnosti o situaci, ve které se v současnosti církev
nachází, a o výzvách, které před ní stojí do budoucna. Sám volit
ji� kardinál �pidlík vzhledem k věku nebyl oprávněn.

Tomá� kardinál �pidlík zemřel v pátek 16. dubna 2010 v 21
hod. po del�í nemoci v okruhu svých přátel a spolupracovníků.                                                       
                                                                                                        převzato z netu WIKIPEDIE

Nové zvony do kostela Povýšení sv. Kříže v Nižboru
 Od 19. února 2010 mohou občané sly�et zvonění nových zvonů, které byly pořízeny

z veřejné sbírky na tento účel vypsané. Dva nové zvony vyrobila zvonařská firma
akademického sochaře Josefa Tkadlece z Halenkova na Moravě.

Do Ni�bora byly zvony dovezeny dne 19. 12.
2009 brzy ráno a ten samý den ve 14.00 hod. při
slavnostní m�i byly po�ehnány děkanem Josefem
Pecinovským. Největ�í zvon v ladění fis2 o
hmotnosti téměř 100 kg byl zasvěcen trojici
svatých archandělů Michaelovi, Gabrielovi a
Rafaelovi. Men�í zvon v ladění ais2 o hmotnosti
45 kg byl zasvěcen sv. Václavu, sv. Floriánu a sv.
Janu Nepomuckému. Po slavnostní m�i
následoval program slavnostního odpoledne na
zámku drobným občerstvením a od 16. hod. se
konal slavnostní koncert pěveckého souboru
Carmina Vocum. Zvony byly po celou dobu
vystaveny v kostele a tak měli občané dost času si
je prohlédnout je�tě před samotnou instalací do
kostelní zvonice. Poprvé měli také mo�nost vidět
původní zvon, �umíráček�, zasvěcený sv.
Vavřinci, který zde zůstal i poté, co původní dva zvony byly zrekvírovány během světových válek.

Zvonaři zavě�ovali zvony skoro celé čtyři dny. Jeliko� je vě�ička  poměrně malá, byla práce v tomto
stísněném prostoru velmi obtí�ná. Kdy� u� byl jeden zvon umístěn, zjistilo se, �e by mohl při zvonění
zavadit o trám, proto musel být sundán a posazen o něco vý�e. Ke zvonům bylo nainstalováno i zařízení,
které zvony automaticky zapíná a vypíná. Zvonění lze také řídit dálkovým ovladačem.

 Nové zvony jsou krásně zdobeny v barokním stylu. Tělo zvonu zdobí figurální motivy
svatých, kterým je zvon zasvěcen spolu s textem �Orodujte za nás�. Dále je zde vyobrazen znak
a jméno obce, text o tom, �e zvony byly pořízeny z darů obyvatel na�ich tří obcí, Obecního
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úřadu Ni�bor a ostatních dobrodinců. Na zvonech jsou dále zobrazena jména dárců, kteří na
pořízení nových zvonů přispěli.

Zvuk nových dvou zvonů mů�eme sly�et ráno a večer. Společně se starým zvonem pak
nové zvony bijí v poledne a v sobotu odpoledne přede m�í svatou. Je�tě jednou děkujeme
v�em, kteří na pořízení nových zvonů přispěli nebo jakýmkoliv způsobem přispěli k realizaci
této akce.                                                                                                                              KZ

Hudba v našich chrámech je stále živá
STABAT MATER zazněla ve svatojanském kostele

Máme �těstí, �e v na�í farnosti i vikariátu máme řadu vynikajících zpěváků,
hudebníků, pěveckých těles i organizátorů akcí duchovní hudby, která zanechává hluboké
stopy v na�ich vzpomínkách.

Je�tě dlouho budou zaznívat posluchačům velebné tóny jednoho z vrcholných děl Antonína
Dvořáka. Tuto vrcholnou duchovní skladbu se podařilo provést v kostele Narození sv. Jana Křtitele
letos koncem března. Skladatele vedla k napsání tohoto díla osobní tragedie v jeho rodině a tak dílo
ve svém smutku spojil s tragedií Matky Bo�í v jejím utrpení, kdy� na kří�i umíral její Syn. Kdy�
byla v roce 1883 provedena v Londýně ve slavné Albert Hall, sklidil Antonín Dvořák obrovský
úspěch a posléze se dílo stalo perlou světových hudebních repertoárů.

Letos ve stočlenném souboru zpíval Smí�ený pěvecký sbor Slavo� z Berouna, Pěvecký sbor
Univerzity Karlovy Praha, orchestr Vysoké �koly ekonomické z Prahy a vynikající sólisté.
Soprán zpívala Yukiko �rejmová, alt Kateřina Jalovcová, tenor Jan Ondráček a bas Petr Sejpal.
Orchestr řídil vynikající dirigent Haig Utidjian. Celé toto dílo studovali účinkující řadu měsíců.
Podařilo se a tak posluchači Berounska mohli sly�et tuto hudební perlu po dlouhých
jedenaosmdesáti letech. Leto�ní její provedení se tak nesmazatelně zapsalo do hudební historie
na�eho regionu. Za to patří organizátorům i účinkujícím vřelý dík. Jak bylo vysloveno,
připomnělo provedení skladby rovně� sté výročí od narození vynikajícího pěvce Eduarda Hakena,
který měl k této skladbě, duchovní hudbě i Berounsku osobní hluboký vztah.                       -vac-

Z e � i v o t a s v a t ý c h
sv . Bed a  Ct ih o d n ý

( 25. května )
Kdy� bylo Bedovi sedm let, dali ho rodiče na výchovu

opatu Benediktovi, který čtyři roky předtím zalo�il ve
Wearmouthu klá�ter. Později pře�el do benediktinského
opatství, tam byl vysvěcen na kněze a zde pro�il i zbytek
svého �ivota, věnovaného modlitbě, studiu a vyučování. I
kdy� necestoval a nezúčastnil se veřejného �ivota, stalo se
za několik málo let po jeho smrti jeho jméno známé v celé
západní církvi. Byl největ�ím učitelem své doby.

Učil na klá�terní �kole a byl pověřen přípravou �áků na
kně�ský úřad. Psal pro ně komentáře k Písmu. Měl potřebné
jazykové znalosti a k dispozici bohatě zásobenou knihovnu,
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kterou za mnoho let shromá�dil biskup Benedikt. Otevíral svým �ákům i lidem své generace přístup
k učení církevních otců. Nejdůle�itěj�í jeho prací se v�ak stala Církevní historie Anglie. Jsou to
vlastně její dějiny od vpádu Julia Cesara a� po dobu, kdy Beda �il, a vynesly mu titul �otec anglické
historie�. Jako �ivotopisec svatých napsal první historické martyrologium.

Je�tě poslední den překládal Janovo evangelium, a kdy� večer cítil, �e je smrt nablízku,
rozdělil ve své cele mezi kněze v�ecko, co na tomto světě měl: několik zrnek pepře, několik
kapesníků a něco kadidla. Jeho atributy jsou násadka, pravítko a kniha.                                 -vac-

Nová epocha kostela ve
Stradonicích ?

Stavba patří mezi men�í, ale to neznamená, �e mezi
méně významné. Kostel je zasvěcen sv. Liboriovi a stojí v
areálu hřbitova, který Stradoničtí zalo�ili za dramatických
událostí. Tehdy v roce 1721 zemřelo v této osadě během jednoho roku 41 lidí při epidemii.
Původní kaple, která byla zalo�ena r. 1685, byla později přestavěna do dne�ní podoby. V
současné době se zde věřící schází jedenkrát za měsíc k pobo�nosti. Zejména v letních měsících

bývá hezky zaplněn.
Kostelík v�ak potřebuje nutné opravy, a

proto�e církev nemá dostatečné prostředky, jedná
starostka obce Ni�bor s Pra�ským arcibiskupstvím
o převedení kostela �na obec�. Ta se stará doposud
o v�echny historické i sakrální stavby vzorně.
Dokázala to i nedávná úspě�ná sbírka, kterou
vypsala obec na nové zvony v kostele v areálu
zámku a tvoří zdaleka viditelnou dominantu
Ni�bora. Sbírka byla tak úspě�ná, �e v krátké době
vynesla na 200 tisíc korun, mohly se zakoupit dva
nové zvony a tak u� nyní vyzvánějí daleko do kraje

v údolí Berounky. Pokud se uskuteční převedení kostela sv. Liboria k obci, ta vypí�e na jeho
opravy dal�í, věřme, neméně úspě�nou sbírku.                                                                         -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
Otep myrhy

Ve čtrnáctém století vzrůstal podíl samostatné tvorby českých duchovních skladeb a písní.
Některé z nich byly komponovány přímo pod vlivem biblických textů. Otep myrhy na první pohled
vypadá jako obvyklá milostná píseň své doby, je� stojí někde na pomezí kurtoazní (dvorské) a lidové
lyriky, ale ve skutečnosti je v�echno jinak. Tato mystická duchovní skladba byla zřejmě vytvořena pod
vlivem Písně písní, zvané také Píseň �alamounova. Píseň písní asi původně v �idovském prostředí
nebyla chápána jako duchovní skladba, ale spí� jako sbírka písní milostných a svatebních, a mezi
texty Starého zákona se dostala asi hlavně proto, �e byla připsána králi �alamounovi. V českém
ekumenickém překladu Bible se v předmluvě k Písni uvádí, �e se o ni ve v�ech dobách vedly spory,
jak má být vlastně chápána � zda doslovně, nebo alegoricky. V letech 90 � 95 se konala v Jabne
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�idovská synoda a měla za úkol stanovit starozákonní
kánon. Píseň písní byla přijata mezi kanonické spisy
právě proto, �e byla vykládána alegoricky. Vztah Milého
k Milé je chápán původně jako vztah Hospodina k Izraeli.
Křesťané jej pak přenesli na vztah Krista k Církvi, ale
objevily se i dal�í výklady, třeba o vztahu �alamouna
k Moudrosti  nebo Krista k lidské du�i.

Ve stejně nejasném světle se jeví česká Otep myrhy.
Je to lyrika dvorská (rozuměj �lechtická), nebo spí�
duchovní? Je�tě ke v�emu místy nemá daleko k lidové písni,
které u� byly v té době také okrajově zaznamenávány. Ale

kdy� ji zapsal do svého rukopisu nám u� známý bratr Přibík v jihočeském cisterciáckém klá�teře ve
Vy��ím Brodě, musel ji jistě pova�ovat spí� za píseň duchovní. Text volně parafrázuje Píseň písní: 

   Volný novočeský překlad:
Otepí myrhy je pro mne můj milý,
miluje mě ze v�í své síly
a já jeho,
milého,
pro něho� nedbám na jiného.

Můj milý je mi bílý, červený, krásný,
jako letní den je jasný.
To je div divů,
�e jsem je�tě �iva, kdy� se
pro něho mé srdéčko vzněcuje.

Vstanu a půjdu za ním,
zeptám se toho, pro něho� mé srdéčko chřadne,
řeknu: Miláčku,
milovaný,
uka� mi svou tvář, sokolíčku.

Viděli jste, zda tu někde je ten,
jeho� má du�e miluje?
Láska silná,
touha pilná,
na něho myslím neochvějně. (...)

Otep myrhy mněť mój milý,
milujeť mě z své v�ie síly
a já jeho,
zmilelého,
proň�ť netbám nic na jiného.

Mój milý mně biel, červen, krásen,
jako leteční den jasen.
To div z diva,
�eť sem �iva,
proň�ť sě mé srdéčko znímá.

Vstanúc i pójdu toho dle,
poptám sobě, proň�ť mé srdéčko mdlé,
řkúc: Batíčku,
zmilelíčku,
zjev mi svú tvář, sokolíčku.

Jeho�ť má du�ě miluje,
viděli ste, zda kde tu je?
Milost silná,
�ádost pilná,
k němu�ť má mysl nemylna.  (...)
V Písni �alamounově v Kralické bibli najdeme ver�: �Svazeček mirry jest mi milý

můj...� (1.13), podle novočeského ekumenického překladu zní stejné místo: �Voničkou
myrhy je pro mne můj milý...� Začátek druhé strofy najdeme také snadno. V Kralické bibli zní:
�Milý můj jest bílý a červený, znamenitěj�í ne�li deset tisíců jiných.� (5.10) Ekumenické
vydání: �Můj milý je běloskvoucí i červený, významněj�í nad tisíce jiných.� Dívka svou
lásku pova�uje za nemoc, diví se, �e je je�tě �iva, a pro tato slova najdeme také inspiraci v Písni
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písní, nejdříve v Kralické bibli: �Občerstvěte� mě hrudami hroznů, posilněte mě jablky,
neboť jsem nemocná milostí�. (2.5) Ekumenické vydání: �Občerstvěte mě koláči
hroznovými, osvě�te mě jablky, neboť jsem nemocna láskou.�

A teď zpátky do klá�tera ve Vy��ím Brodě k bratru Přibíkovi � to jemu vděčíme za jediný
dochovaný text i notový zápis této obdivuhodné
písně! Zapsal ji do svého sborníku (Vy�ebrodský
rukopis) z r. 1410 pod názvem Canticum
Boemicale  zřejmě proto, �e dívka tou�ící po
milém je symbolem křesťanské du�e hledající
Krista. O Je�í�i se tu zpívá jako o mu�i, po něm�
dívka tou�í. (Ani du�e ani Kristus tu ov�em nejsou
výslovně pojmenováni.)  Také z hudebního
hlediska lze píseň označit jako duchovní � Otep
myrhy je lejch; lejchy se vyvinuly z církevních
sekvencí a opakují se v nich určité tónové řady.
Jedná se o jednohlasý neliturgický zpěv, stavba
textu i melodie je silně ovlivněna francouzskou

módou podobných písní na pra�ském lucemburském dvoře. Nahrávky písně pořídily v minulém století
např. soubory historické hudby Symposium musicum - Hudba v českých zemích v době Karla IV.
(Praha 1977) a Ro�mberská kapela � Hudba za vlády českých králů (Praha 1982).

Klá�ter ve Vy��ím Brodě byl zvlá�tním řízením Bo�ím jako zázrakem u�etřen v�ech
dějinných pohrom, husitských nájezdů a válek a v jeho knihovně se dochovala řada
literárních i hudebních skvostů. Tato krásná staročeská píseň byla na�těstí mezi nimi.

Lidmila Fričová
Svědectví: Všechna důležitá místa byla nahoře

Je 19. dubna 2010, pondělí večer. Loni připadl 19. duben na neděli. A teď právě uplynul
rok od chvíle, kdy jsme se vydali na pouť do Svaté země. Tento večer jsme seděli na ruzyňském
leti�ti a čekali na odbavení. Chvíli před půlnocí se na�e
letadlo odlepilo z ranveje, zakrou�ili jsme nad Prahou a
za pár hodin nás u� vítalo leti�tě Tel Aviv...

Dnes večer jsem doma, prohlí�ím si fotky a připomínám
si v�echny barvy, vůně a pocity, v�echny neopakovatelné
zá�itky. Vybavuje se mi den po dni, hodina za hodinou.
Vybavuje se mi barva nebe, dálka a neustálý jas, hory i
stříbřitě modrá hladina Galilejského moře. Vidím nekonečné
olivové háje, sady i vinice. Vidím úrodná pole, háje
fíkovníků i datlových palem. Vidím nekonečně vysokou
azurovou klenbu nad hlavou i zářivé subtropické rostliny,
které nám kvetou u nohou i v prachu a kamení.

Mám pocit, �e stále stoupáme někam vzhůru. V�echna
důle�itá místa jsou tu pod nebesy. Stoupáme k bazilice
Zvěstování a k chrámu sv. Josefa v Nazaretě. Jako zvon ční nad
krajinou hora Tábor � hora Proměnění Páně. Nad
Genezaretským jezerem se jen nevysoko zvedá hora
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Blahoslavenství, přesto je odtud dobrý rozhled. Jedeme vzhůru na Golanské vý�iny, pak pě�ky dobýváme
pahorek Gamla. Galilejské moře se leskne v dáli... Stoupáme ke klá�teru na hoře Poku�ení. Stoupáme nad
vádí El Kelt, jdeme nad �údolím stínu smrti�, pak je�tě k řeckému klá�teru sv. Jiří, a jako by nám to
nestačilo, pokračujeme strmým úbočím dokonce je�tě vysoko nad jeho modrou kopuli. Stoupáme k chrámu
Pater noster. Autobus s námi stoupá k Jeruzalému, proto�e město le�í v horách a jede se k němu v�dy
nahoru, ať od Středozemního moře nebo z vnitrozemí od Jericha... A pak zase pě�ky vzhůru k místu
Nanebevstoupení na Olivové hoře. Dal�í den k bazilice Nav�tívení Panny Marie v Ain Karem. A je�tě
mnohokrát na Olivovou horu, třeba ke kostelu Dominus flevit. Ale hlavně v Jeruzalémě ka�dý den ráno a
vět�inou i večer jdeme vzhůru k chrámu Bo�ího hrobu... Cestu u� známe zpaměti.

V�echna důle�itá místa ve Svaté zemi jsou někde nahoře, pod nebesy. Chrám Bo�ího hrobu je
pro nás určitě nejvý�. Je tě�ké o něm psát, proto�e pro některé pocity jako by chyběla slova. Na�e
slova nestačí. Rozechvění. Bázeň. Posvátné ticho uvnitř, v du�i. Zakotvení. Odevzdání. Vkleče, na
dla�bě. Tady se to stalo. Tady tě přibili na kří�, Pane. O pár metrů dál kří� vztyčili a ty jsi na něm
umíral. Za nás. I za mne, Kriste, za moje viny a hříchy. Tady zčernalo slunce a země se zachvěla, kdy�
jsi zemřel. Prý není pevné, co je bez chvění. Dotýkám se místa, kde stál tvůj kří�. Kousek pod

otvorem, z něho� stoupá vzhůru vůně nardu.
Pod sklem vpravo i vlevo je vidět původní bílou
skálu, obestavěnou chrámem. Je tu v�ude
přítmí, u pravoslavných oltářů planou desítky,
mo�ná stovky tenkých svíček. Tady �racionální
my�lení� končí. Zůstává souznění, procítění,
meditace, pro�ívání. Zůstává modlitba.
Rozhovor s tebou. Rozhovor chvílemi beze
slov. Ty o mně ví� v�echno, Pane. Ty mne
dokonale zná�. A tolikrát jsi mi odpustil. Slova
nejsou zapotřebí. Jsem tady, Pane. Nezaslou�ím
si tvoji lásku, a přesto mě miluje�. Určitě mě
má� rád, vím to, nese� mě ve svých dlaních...

Mohu tě jen chválit a děkovat ti za to, jak �tědře mě obdarovává�. Jsem tady, Pane, a nezaslou�ím si...
Osm dní. Osm dní v tak nádherné zemi. Čas plynul stále rychleji, den za dnem

odplouval jako rybářská bárka na hladině Genezaretského jezera, jako voda v Jordánu.
Osm dní � málo, nebo dost? Mně osobně by nestačily ani dva měsíce, a kdy� jsme odlétali,
přála jsem si zůstat, zatím se nevracet, dál to tady poznávat a pro�ívat.

Na Velký pátek i letos proběhla tradiční sbírka pro křesťany ve Svaté zemi. �Peníz�,
který odevzdávám u vchodu do kostela, je trochu vět�í ne� bývá obvyklé. Desátek?
�Dvacátek�? Málo, nebo dost? Pro zemi, kde to v�echno začalo, pro křesťany v té zemi
nemů�eme nikdy udělat dost. Snad se tam někdy podíváme znova...

Lidmila Fričová

PS: Letos bychom 19. dubna nikam neodletěli. Ve vý�ce 10 � 13 km se rozprostřel sopečný
prach. Letový provoz nad Evropou se zastavil, letadla, která jindy přelétají nad námi do západní
Evropy nebo krou�í a čekají na přistání v Praze, utichla. Je takové ticho, jako by se zastavil čas.
Stačila jedna islandská sopka. Loni jsme se ničeho nebáli, ani války na jihu země. Pán nás
chránil na v�ech na�ich cestách. DEO GRATIAS!                                                                    L.F.
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Narozeninová oslava se vydařila
 V sobotu 10. dubna v podvečer se v sále České poji�ťovny slavilo. Sbírka Pokojíčky určená

na dofinancování stavby azylového domu pro matky s dětmi v tísni slavila své druhé narozeniny.
Projekt azylového domu v Lochovicích dostal mno�ství u�itečných dárků, které pomů�ou
ke zdárnému dokončení přestavby a k rozběhnutí sociální slu�by.

Podvečerem provázeli herečka a moderátorka Ester Janečková a moderátor Českého rozhlasu
Region Honza Chlaň. Patronka projektu Ester Janečková popřála Pokojíčkům hodně zdaru a
spolu s diváky a moderátorem zaslali narozeninové dárcovské SMS.   

Neskrývanou vlnu nad�ení sklidil obrovský dort ve tvaru azylového domu, který vá�il přes
16 kilo. Tento dárek z pi�kotového těsta plněného krémem na jevi�tě přivezla jeho tvůrkyně,
cukrářka Markéta Blahovcová. Na sladkém modelu stavby se dalo názorně vysvětlit, jak bude
budova po přestavbě vypadat.  Na konci oslavy hosté upečenou budovu do poslední cihly snědli,
včetně přilehlé zahrady a dětského hři�tě plného písku, které nebude chybět ani v opravdovém
areálu patřícímu k azylového domu. 

Z pestrobarevných krabic na jevi�ti Ester Janečková postupně vybalila několik
rychlovarných konvic a  dvě mikrovlnné trouby. Několik balíčků obsahovalo dětské kní�ky a
sportovní míče. Ale dostali jsme i věci, které by se do balíčku, a dokonce ani na jevi�tě neve�ly,
jako například 235 m2 stře�ní krytiny, bezplatné zapůjčení stanů, pódia, stolů a sociálních
zařízení na benefiční festival v Lochovicích, vybavení světly do azylového domu, nebo podlahové
krytiny za 10 000 Kč.

Dárek, který se naopak na jevi�tě ve�el a je také na jevi�tě určen, připravili herci divadla
Lokvar. Zahráli nám toti� své představení. Veselé a zároveň dramatické příběhy jedné rodiny
z pera Arno�ta Goldflama zaujaly děti i dospělé. Výtě�ek ze vstupného přispěl do veřejné sbírky.

�Děkujeme v�em dárcům za praktické dárky a za vůli pomáhat. Vá� zájem je pro nás
posílením k dal�í práci�, řekla ředitelka Farní charity Beroun JUDr. Jana Civínová a dodala:
�Doufáme, �e se sejdeme na slavnostním otevírání azylového domu v Lochovicích plánovaném na
prosinec 2010, kde veřejnost uvidí, jak darované věci konkrétně pomáhají.�

V průběhu celé akce mohli hosté hlasovat o barvě pokojů v azylovém domě. Tyto pokoje
vznikají v půdní vestavbě a ji� v prvním čtvrtletí pří�tího roku se v nich zabydlí matky s dětmi.
Podle výsledku ankety budou pokoje vymalovány jasně �lutou barvou.

B.J.
Glosa: Vánoce v červnu, masopust na konci března.. .

...maturitní ples na Bílou sobotu, svatba na Velký pátek. �A tak v�elijak podobně,�
podotkly by Rychlé �ípy. Nojo, kdy� ono tady to Bratrstvo kočičí pracky taky udělalo své... Dan
Prů�a se dočetl o z pohledu křesťana poněkud nelogické a legrační josefské pouti v Loděnici, já
jsem zase nevěřila svým smyslům, kdy� místní rozhlas i tisk ohla�oval, �e u hospody (pardon,
restaurace!) Na Černém vr�ku v Berouně se bude slavit MASOPUST, a to prosím 20. března.
Protřela jsem si oči, umyla dioptrie, abych lépe viděla, ale viděla jsem stejně a zrak mě ne�álil.
�la jsem zkontrolovat liturgický kalendář � a namoudu�i, Popeleční středa byla u� 17. února, a to
máme prosím u� čtyři týdny! Doba postní, barva fialová. Kdy� jsem se toho 20. března vracela
z lesní psí procházky (jezevčík mě vzal provětrat), byl průvod ma�kar po Černém vr�ku v plném
proudu, tanci a hluku včetně �esťových a bicích nástrojů. Obratně jsem se vyhnula druhou ulicí,
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ale neunikla jsem sousedce, která si pochvalovala masopustní veselí a �e prý to bude pěkná
tradice. �Mají ale čtyři týdny zpo�dění, ne?� glosovala jsem. Zjevně nepochopila.

O v�eobecném zmatení času, slov a pojmů svědčilo i to, �e jedno dítko se vtipně převléklo za
Mikulá�e (a to dítko bylo je�tě ke v�emu holka). Jedna moje známá, novinářka, pár dní nato
kontrovala: �Buď ráda, �e lidi vůbec dneska chtějí něco sami dělat.� No a asi nevědí co. A já
blbec jsem si myslela, �e takové věci se mohly stát jen za komunistů... Jako třeba ten ná�
maturitní ples myslím r. 1986 na Bílou sobotu! �kola si  zamluvila sál u� měsíce dopředu a o
Velikonoce se nikdo nestaral. Byla jsem třídní, čekalo mě stu�kování a jiné podobné radovánky a
vysmeknout bych se z toho mohla tak snad jen le�íc na smrtelné posteli... A řeknu vám, Vánoce
v červnu � to není �patný nápad! Bylo by líp vidět na to gruntování, okna by se myla za dlouhých
letních večerů jedna báseň a u cukroví by se neusínalo.

Mimochodem � to �císařské posvícení� my křesťané Josefu II. celkem dost vzorně plníme:
stanovil prý toti�  k tomu třetí neděli v říjnu. Tam, kde neznáme datum posvěcení kostela,
slavíme Výročí posvěcení chrámu v neděli před svátkem V�ech svatých, tedy v jednom termínu, a
to opravdu v říjnu. Panovník by z nás měl radost! Ale lid obecný mimo Církev mu to zase kazí a
slaví si jakási václavská, havelská, martinská a jiná posvícení, která�to si plete nejen s poutěmi,
ale v Karl�tejně, jak nám vyprávěl P. Josef, dokonce i s vinobraním... (�Ale pani, co se vám
nelíbí, hlavně �e je veselo!�)                                                                                           L. Fričová

Slaná schůzka
Světýlka s

vedoucími Verčou
a Zuzkou nav�tívila
ve středu 24. 3.
2010 solnou
jeskyni U Klauna.

Ji� jednou jsme tu byli s dětmi v kavárně,
kde nás přivítala milá obsluha. V solné
jeskyni jsme měli k dispozici televizi a
hračky. Jedna procedura trvá 45 minut, a
tak jsme měli čas pohrát si se solí a
zhlédnout animovaný film Ferda mravenec
a kamarádi. Světýlka stavěla ze soli hrady,
cestičky i dorty, a jak ta sůl byla zpracovávána, v�echny jsme byly úplně slané☺.              Veruli

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

Zpravodaj  
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POZDRAV :  

V předminulém čísle jsme zmínili adresu pana Pavla Jambora z berounské farnosti, který nám
tu více ne� rok chyběl, a zvěstujeme změny. S radostí mu posíláme pozdrav do Kolína, neboť
Pavel týden po Velikonocích opustil brány dobřanské léčebny a v současné době se nachází na
zdej�í faře pod ochrannými křídly P. Libora Bulína a paní Maru�ky Novotné. Přejeme, Pavlíku,
(a věříme v tvůj) co nejdřívěj�í návrat do bě�ného �ivota; po náv�těvě v Kolíně mů�eme směle
říci, �e u� tomu tak vpodstatě je.

PS: Nic jsme neřekli ☺! -red-

POSLEDNÍ  SLOVO : Brigáda v kostele
�Proč mi děkuje�? Ty přece nemá� proč!�, říkala mi kamarádka při brigádě v kostele v

Loděnici, jediná, která při�la po rozeslání asi padesáti prosebných esemesek.  No to nemám,
můj kostel to není. Ale �e bydlíme hned vedle, tak na ty �nedoshrabané� listy, nevymetené
pavučiny a zaprá�ená okna tak často koukáme, �e nás to donutí společně s paní kostelnicí
dvakrát třikrát ročně vyhlásit brigádu a také si na ni pravidelně přijít. A pravidelně se tam
potkáme (a� na výjimku před asi pěti a deseti lety) s paní kostelnicí sami. (Při�ly by i
�babičky� - v�em je více ne� 75 let, ale těm jsme to zakázali, ty u� mají naděláno.) Letos na
předvelikonoční brigádu nám ale poprvé alespoň do�ly tři omluvné smsky(!) a jedna
pomocnice dokonce osobně! �Já myslela, �e tady je celý kostel, tak jsem vloni ne�la...� Aby
taky �la, kdy� byla po �estinedělí, matky kojenců mají zákaz taky☺. Abych byla spravedlivá -
je�tě v týdnu �nám� pak při�la druhá kamarádka vyluxovat, třetí v průběhu roku le�tí
liturgické náčiní, matky ministrantů perou ministrantské �hábity�, které na�ila dal�í ochotná
sedmasedmdesátiletá farnice. A jedna rodina pomáhala vloni s hrabáním listí. Několik let
nám jiná rodina zařizuje a financuje či�tění kostelních koberců. O neutuchající práci
energické paní kostelnice nemluvě. Tak co si stě�uji? Kdy� je nás tady v kostelíku pár. To v
Berouně... Lidí plný kostel... To je asi na brigádě plno? Nebo �e by ne? A tak tedy děkujeme
v�em, kteří díky brigádě �na kostele� neměli čas před Velikonocemi třeba umýt okna vlastní.
Asi určitě vám to bude v nebi připočteno k dobru!

 -iva-

MODLITBA MÌSÍCE : 

Měsíc květen je tradičně věnován Panně Marii, které letos ji� podeváté při Arcidiecézní pouti na
Svaté Hoře svěříme své modlitby za nová duchovní povolání, která jsou pro na�i Církev tolik
potřebná. Snad bychom ale mohli prosit za mladé lidi obecně, aby v dne�ní době měli dostatek
odvahy odpovědět i na Bo�í výzvu a povolání k man�elství a k rodinnému �ivotu.

-jp-

SPOLEÈNÝ ÚMYSL MODLITEB NA KVÌT EN :
$$$   �Za nová duchovní povolání, za mladé lidi a jejich povolání�   $$$

Květen 2010
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Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
10.30 - 11.15  hodin
Fara -  přízemí vlevo

FARNÍ KRONIKA

JUBILEA: Srdečně a s upřímností blahopřejeme paní Aničce Karbu�ické, obětavé
zaměstnankyni Katolické mateřské �koly, k jejímu 50. výročí narození. Přejeme do dal�ích
let Bo�í po�ehnání a ochranu pro ni a pro celou rodinu.                                           Přátelé

Pokud jste marně hledali v těchto rubrikách jméno někoho, koho máte rádi, není to na�í leností
a povět�ině ani zapomětlivostí, ale tím, �e se k informacím o dění v �irokém berounském
společenství velmi často nedostaneme, asi �e nejsme přímo z Berouna. Byli bychom velmi rádi,
pokud byste se přihlásili, případně nám zaslali data narození a alespoň kontakty své, svých
blízkých a přátel. Děkujeme v�em, kteří tak ji� zodpovědně činí.Databáze není veřejně
přístupná a je pou�ívána pouze pro potřeby farní kroniky a pro zasílání pozvánek na farní
akce. 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 měsíci dubnu přijalo v na�í farnosti svátost křtu celkem 8 novokřtěnců. Z toho je 5
dospělých: Johana Ane�ka Ema Bekeová, Jiří Kasián Rů�ička, Zuzana Ane�ka Eva
Vaňková, Petra Jana Müllerová, Marcela Marie Anna Schöberlová (o velikonoční vigilii
v Berouně). Dále pak 3 děti: Terezie Marková, Bruno Marián Rapu�ák a Sofie Fusková (v
kostele sv. Jakuba v Berouně).

SVATBY: V dubnu konvalidovali své man�elství Jan a Petra Müllerovi. V berounském kostele sv.
Jakuba si udělili svátost man�elství Pavel a Marcela Schöberlovi, dále pak Robert
Rapu�ák a Jana Kotková.
V kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou si své man�elské ano
řeknou Martin Schmied a Adéla �evčíková.

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