
Dar nového začátku
Všichni dobře známe přísloví „Konec dobrý, všechno

dobré“. V němčině zní „Ende gut, alles gut“, v latině „Finis
coronat opus“. Ano, jestliže nakonec všechno dobře
dopadne, zapomeneme zpravidla na těžkosti a problémy,
dílčí neúspěchy, které celé naše snažení provázely, a vidíme
vše jen pozitivním pohledem. 

Na druhé straně jsou v životě člověka situace, kdy jsme
rádi, pokud s úlevou můžeme za tím či oním udělat „tlustou

čáru“ a více se k tomu již nevracet.
Tak jako jsou pro nás důležitá takováto ohlédnutí zpět,

je neméně důležitý šťastný začátek, onen první krok, a tak si
také občas vzájemně přejeme, abychom dokázali „vykročit
tou správnou nohou…“

Začátek nového roku v sobě skrývá oba postoje: Máme
možnost učinit malé ohlédnutí a poděkovat za vše, co se podařilo,
případně udělat za něčím tlustou čáru, současně pak znovu a
správným způsobem učinit onen důležitý první krok. Už sama
tato možnost je pro nás velkou příležitostí i velkým DAREM!

Přejeme vám všem, abyste tento dar nového začátku
správným způsobem využili!

Přejeme vám všem požehnaný rok 2011!

J. Pecinovský
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 Zpráv y z farnos t i
Slavnost Zjevení Páně – 2. ledna. Liturgickou slavnost Zjevení Páně (6. ledna)
překládáme na neděli 2. ledna. Bohoslužby v berounském kostele sv. Jakuba budou v 9.00
a v 18.00 hodin. K bohoslužbám si můžete k požehnání přinést vodu, sůl, kadidlo a křídu.

Mše sv. „pro děti“.  Zveme rodiče s dětmi k bohoslužbě, která se koná ve čtvrtek 6. ledna
od 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba (!), neboť si i tentokrát můžeme zazpívat „u jesliček“.

První pátek v měsíci – 7. ledna. Mše sv. začíná v kapli Povýšení sv. kříže v 18.00 hodin,
následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné přijmout svátost smíření.

Svátek Křtu Páně – 9. ledna. V neděli 9. ledna završíme svátkem Křtu Páně dobu
vánoční. Bohoslužby budou v řádném nedělním pořádku.
Ekumenická setkání berounských křesťanů. Ve dnech 19. - 21. ledna se uskuteční již
tradiční modlitební setkání berounských křesťanů, jež budou probíhat vždy od 18.00 hodin, a to:

o ve středu 19. ledna: Církev římskokatolická – kaple Povýšení sv. kříže
o ve čtvrtek 20. ledna: Českobratrská církev evangelická – Husovo nám. 4
o v pátek 21. ledna: Církev adventistů sedmého dne – Tylova 8

Ve čtvrtek a pátek večerní mše sv. v Berouně nebudou.

Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 9. 1. a 23. 1. od  11.00 do
11.30 hodin v přízemí fary v Berouně.

Letáček „Nedělní liturgie“ : Připomínáme, že 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.

Sbírka na bohoslovce V neděli 5. prosince se uskutečnila „mikulášská sbírka na
bohoslovce“, při které se v naší farnosti vybralo 3.659,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

Příprava na biřmování. Vyzýváme ty, kteří by měli zájem před letními prázdninami
(měsíc červen?) přijmout svátost biřmování, aby se do 15. ledna přihlásili našim kněžím.
V případě zájmu se pokusíme zajistit návštěvu nekterého z našich biskupů ve farnosti a od
února by pak probíhala s kandidáty přijetí svátosti biřmování přípravná setkání.

Příprava mládeže ke křtu. Pravidelná setkání – příprava ke křtu, tentokráte spíše pro
„...náctileté“ – probíhají v budově fary každou středu od 16.00 do 17.00 hodin. 

Příprava dospělých ke křtu. Od počátku školního roku probíhají pravidelná setkání pro
dospělé, kteří svou cestu k Bohu a k prožívání své víry v Církvi teprve hledají. Scházíme
se v budově fary každou středu od 18.00 do 19.00 hodin.
Biblické hodiny. Ke společným biblickým hodinám se v letošním školním roce setkáváme
pravidelně každé úterý od 17.00 do 18.00 hodin.
Pravidelné návštěvy nemocných. Naše „staré a nemocné“, kteří se nemohou účastnit
bohoslužeb či se ocitli pro nemoc v těžké životní situaci, bychom rádi navštěvovali
pravidelně, a to každou středu od 9.00 do 12.00 hodin. V případě nutnosti nebo
„naléhavého případu“ pak volejte kdykoli(!)  na naše tel. čísla 724 227 853 (P. Josef
Pecinovský) nebo 605 981 000 (P. Cyril Kubánek).

RANNÍ CHVÁLY - modlitba breviá ře. Každou neděli před hlavní mší svatou v 9.30
hodin se v Berouně společně modlíme ranní chvály. Jste srdečně zváni.
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Modlitební společenství v lednu. S přáním optimistického vykročení do nového roku Vás
srdečně zveme na další dvě setkání modlitebního společenství, která se od ledna opět vrací
z provizorního pondělka na původní čtvrtek - sejdeme se tedy v Berouně na faře v budově
kaplanky 13. a 27. ledna ve 20 hodin. Přijďte! ☺  Tým MS
Setkávání maminek s dětmi. Rozmilé maminky, rozmilé děti, chcete-li mezi nás opět přijít, pak
přijďte ve čtvrtek 13. ledna a ve čtvrtek 20. ledna v 9.00 hodin ráno na půdu v budově kaplanky.
Snad se sejdeme po Novém roce opět v hojném počtu☺. Leona Kopačková (732 508 097).

Ministrantské setkání pro mladší ministranty (chlapci cca od 8 do 15 let) se uskuteční
v sobotu 15. ledna v Praze Strašnicích. Zahájení v 9.30 v kostele, předpokládaný konec
cca v 16 hodin. S sebou 120 Kč (60 Kč jako příspěvek na oběd, 60 Kč příspěvek řidiči na
benzín), ministrantské a sportovní oblečení. Mše sv., hry, soutěže, fotbálek... Ukončení
cca v 16 hodin. Případní zájemci, hlaste se včas (aby se domluvilo potřebné množství
automobilů a nahlásil počet ministrantů na oběd) na tel. 602129195 - Alois Vašků nebo
P. Benedikt Hudema (benedikthudema@atlas.cz).
Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let). 21. a 22. ledna bude setkání starších
ministrantů v Kojeticích u Neratovic. Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv. Vojtěcha v
Neratovicích v 18.00 hod., večerní posezení u ohně, případně film. V sobotu ráno mše sv.,
příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne fotbálek. S
sebou 150,- Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. Kontaktní osoba: Jan
Štromajer (721 314 100) nebo P. Benedikt Hudema (benedikthudema@atlas.cz).

Poutní cesta do Itálie pro starší ministranty (14-27 let). Odjezd v neděli 13. 2. 2011 ve
12.00 z Prahy, návrat v pondělí 21. 2. 2011 brzy ráno tamtéž. Navštívíme Orvieto,
Bolsenu, Řím (pěší pouť po papežských bazilikách, audience u Svatého otce Benedikta
XVI., fotbalový zápas se seminaristy a kněžími Papežské koleje Nepomucenum, duchovní
a poznávací program, apod.), Monte Cassino, Aquino, Roca Secca, Fossa Nuova. Máme
jedinečnou příležitost prožít poutní cestu s dalšími ministranty a kněžími, asistovat v
římských bazilikách, poznávat všeobecnou Církev. Bližší informace P. Benedikt Hudema.

 Z v i kar i á tu
Farní ples v Černošicích. Farnost Černošice Vás srdečně zve na XI. Farní ples nejen pro
farníky. Ples se koná v sobotu 15. ledna 2011 v 19.30 hodin v KinoClubu Černošice. K
tanci i poslechu hraje kapela GAMBIT. Cena vstupenek: 200,-Kč, prodej vstupenek ve
stavebninách Černošice, Petr Pánek – tel.: 603 519 083.
Vikariátní konference. V úterý 18. ledna se v Berouně uskuteční setkání kněží z celého
vikariátu. Mše svatá, při které se budeme modlit zvláště za farnosti našeho vikariátu,
začíná v kapli Povýšení sv. kříže v 9.00 hodin. Hlavním celebrantem bude tentokrát
biskup Mons. Václav Malý. Večerní mše sv. se pak již nekoná!

 Skau t i
Schůzky dívčího kmene: 

SVĚTÝLKA:  úterý 15.30-16.30 hodin, vedou Veronika Rejsková a Zuzana
Karbušická - Pastelka. 
SVĚTLUŠKY: pátek od 17.00 do 19.00 hodin,  vedou Marie Stielová - Myška, Enika
Švandová - Vydra a Hana Klimovičová - Rajčátko.
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LASIČKY:  úterý 16.30-18.30 hodin, vedou Kristina Kodrasová a Ludmila Beščecová.
Schůzky chlapeckého kmene: 

LVÍ ČATA : středa 16.00-17.30 hodin, vedou Pavel Kondrád a Dominika Kodrasová.
VLČATA:  pátek od 17.00 do 19.00 hodin, vedou Pavel Schöberle - Mauglí a Jan
Franta - Frantík.
OCELOTI:  úterý od 16.00 do 18.00 hod., vedou Petr Čapla - E.T. a Jan Marek.
ROVEŘI & RANGERS: každý sudý týden v pátek od 19.30 do 21.00 hod., vedou
Jakub Kodras, Jirka Hazuka ml. - Siki a Milan Vaněk - Veverčák.

FOTOALBUM.  Na webových stránkách se objevila kolonka "FOTOALBUM skautského
střediska" - rozklikněte ji a uvidíte nejen fotky chlapeckého a dívčího kmene, ale i fotky ze
střediskových akcí.
Letní skautský tábor. Předběžný termín letního skautského tábora je 9. až 23. července
2011, hlavním vedoucím a koordinátorem je Jakub Kodras (tel.720351778).
Skautská schránka na dopisy i na vaše vzkazy je nainstalována vedle dvou poštovních
schránek v průchodu na faru - už se těší na své první dopisy.
Bankovní spojení střediska Radost a naděje: 164329638/0300 (při placení pomoci za
energii prosím uvádějte variabilní symbol 8888). Pokud chcete platit v hotovosti, obraťte
se na Jana Frantu - Frantíka, Lukáše Klimoviče a nebo Marušku Hlaváčkovou.
Středisková rada se koná 14. ledna 2011 v 19.15 v klubovně v Berouně na faře. Do příští
rady (14. ledna 2011) všichni vedoucí oddílů zpracují plán akcí jednotlivých oddílů včetně
kmene OS. 
Schůzka oldskautů u Eniky Švandové ve Zdicích  – Slovo Života – dne 28. 12. 2010
v 18.00 hod – mohou se zúčastnit i mladší činovníci (tel. 776 700 632)
Betlémské světlo bylo doneseno dne 18. 12. 2010 oddílem vlčat paní Anně Hánové na
Závodí a paní Táňě Kielarové na Cibulku.
Skautské středisko děkuje za finanční dary na energie panu Vacíkovi, paní Michaličkové
a paní Beščecové. Dary byly předány v minulém měsíci do rukou  Janu Frantovi –
Frantíkovi (ostatní, kteří poslali své dary přes účet – děkujeme a jejich jména se pokusíme
uveřejnit v příštím čísle).
Rodiče dětí našich oddílů, kteří by rádi přispěli našemu středisku finanční pomocí se často
dotazují, kolik stojí v přepočtu náklad na činnost jednoho dítěte pro školní rok 2010/2011.
Zde je odpověď. Je to cca 1100 Kč (600 Kč energie + nájem; 280 Kč odvod na ústřední
orgány Junáka; 220 Kč zůstává středisku na ostatní výdaje, odborky pro děti, papíry,
pastelky…)
Vlčata – první schůzka po Vánocích 7. 1. 2011 
Vlčata – rozpis akcí leden - 07.01.2011 – schůzka; 14. 1. 2011 – schůzka; 22. 1. 2011 –
výprava; 28. 1. 2011 – schůzka.
V dolní místnosti kaplanky byl odbornou firmou nainstalován podružný plynoměr, který
měří spotřebu plynu celé kaplanky. Prosíme o šetrné zacházení s energiemi, o zavírání
vchodových dveří a celkovou obezřetnost při manipulaci s plynovým kotlem (plynový
kotel mohou obsluhovat jen pověřené osoby ve středisku). Od 1. 1. 2011 bude k záznamu
spotřeby plynu k dispozici záznamový arch, kde každý vedoucí, instruktor či činovník
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bude mít povinnost, pokud si ohřev plynového kotle spustí (kotel nebude temperovat),
zaznamenat stav spotřeby před spuštěním kotle, stav spotřeby po ukončení akce, a
následně uvést kotel do stavu tzv. temperujícího. (Veškerý popis obsluhy a záznam
spotřeby plynu jsou k dispozici v dolní místnosti kaplanky u plynového kotle.)
DĚKUJEME ZA JEJICH OSOBNÍ DODRŽOVÁNÍ!

 Konc e r t y v kos te l í c h
V neděli 2. 1. 2011 v 16 hodin se v kostele sv. Václava v Loděnici koná tradiční
Tříkrálový koncert s podtitulem Malá vánoční hudba. Účinkuje pěvecký sbor COMODO
z Loděnice, varhanice Pavla Bočková a hosté.

Dětská schola: Pod záštitou K-klubu se pravidelně schází dětská schola. Zve další děvčata
i chlapce od 6 do 15 let. Setkání probíhají vždy v pátek od 15,30 - 16,45 hodin pod
vedením Dominiky Kodrasové a Pavel Konrád. Zpíváme dětské křesťanské písničky a vše,
co se hodí ke mši a co se dětem bude líbit☺. Bližší informace na tel. 774 944 803.

Promítání v cyklu Letem světem bude s pomocí Boží pokračovat v neděli 16. 1. 2011 v
16.30 hodin. Z PORTA DO COMPOSTELY A DÁL AŽ NA KONEC ZEMĚ vás
tentokrát dovede Jaromír Milický.

Společenství mládeže se schází na faře v Berouně každý čtvrtek od 19 do 21 hod. Svou
účast přislíbil P. Cyril Kubánek. Informace: spolcoberoun@centrum.cz. 

FFFFARNÍARNÍARNÍARNÍ     CHARI TACHARI TACHARI TACHARI TA  B B B B EROUNEROUNEROUNEROUN
POŽEHNÁNÍ KOLEDNÍK ŮM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.  V předvečer svátku Tří králů, ve
středu 5. ledna 2011, požehná otec arcibiskup Dominik Duka koledníkům Tříkrálové sbírky
v pražské arcidiecézi Program: 14.00 občerstvení pro koledníky a jejich doprovod (sál kardinála
Berana, Arcibiskupský palác, Hradčany), 15.00 tříkrálová bohoslužba slova (katedrála sv. Víta,
Václava a Vojtěcha), 15.30 požehnání koledníkům, průvod s velbloudy z Hradčanského náměstí
k Loretě (požehnání otce arcibiskupa z balkonu Arcibiskupského paláce). Srdečně zveme
všechny koledníky a organizátory Tříkrálové sbírky 2011 k účasti na tomto odpoledním
programu. O Tříkrálové sbírce 2011 více informací najdete na www.praha.charita.cz.
Pečovatelská služba: Máte v rodině seniora či zdravotně postiženého a potřebujete pomoci?
Jste to vy sami, kdo potřebuje naše služby? CHRPA – CHaritní Respitní (odlehčovací)
Pečovatelské služby a osobní Asistence  při Farní charitě Beroun nabízí své služby
zájemcům v berounském okrese. Orientační cena za 1 hodinu je 100 Kč. Nabízíme vám
možnost využití našich terénních sociálních služeb (přímo ve vaší domácnosti), jako např.:
pomoc při zvládání běžné péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při obnovování pohybu,
zajišťování stravy, zajišťování chodu domácnosti (úklid, praní, žehlení, nákupy, donášky),
doprovody k lékaři, na úřady, na procházky, na bohoslužby, za kulturou atd., pomoc při
obstarávání osobních záležitostí aj. Potřebujete odjet do lázní, na dovolenou a nemáte, kdo
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by se vám postaral o seniora či zdravotně postiženého člena rodiny? Obraťte se na CHRPU a
neváhejte nás nezávazně kontaktovat. Kontakt: vedoucí Ing. Patricie Bedrnová 724 084 368,
patricieb.fchberoun@seznam.cz, zástupce Marta Altmanová 724 216 813.

 Zpráv y od j i nud
Dny otevřených dveří. Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední
odborná škola sociální svaté Zdislavy a Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního
řádu maltézských rytířů zvou na Den otevřených dveří, který se koná 11. ledna 2011 od
17.00  hod. v Ječné ulici 33, Praha 2. Více na www.skolajecna.cz.
Objednej si kratičký citát z Bible na každý den e-mailem nebo do mobilu. Web
www.vira.cz zdarma poskytuje službu rozesílání krátkého citátu z Bible na příslušný den
dle liturgického kalendáře. Text je vybírán tak, aby se vešel do jedné SMS. Možnost
přihlášení zde: www.vira.cz/biblicky-citat-denne-emailem
Společenské odpoledne na téma: Čína I – Peking, Sian, ve středu 19. ledna 2011, 14.30 –
16.30 hod. ve Farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1
(vchod z Františkánské zahrady), přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.
Modlitba Taizé 21. 1. 2011, 20.00 hod. Pastorační středisko, Praha - Dejvice. Modlitební
setkání s biblickými čteními a zpěvy, adorace u ikony kříže tak, jak je to obvyklé v
komunitě v Taizé. Každý 3. pátek v měsíci.
Kurz pro služebníky eucharistie. Kurz pro ty, kdo mají být pověřeni eucharistickou
službou (podávání při mši, donášení eucharistie nemocným a výstav nejsvětější svátosti).
Účastníci mají být pro kurz vybráni duchovním správcem (popř. řeholním představeným)
podle potřeb farnosti (řeholní komunity), nikoliv jen podle vlastního přání. Kurz se skládá
ze čtyř setkání, 10.1., 24.1., 31.1., 14.2., vždy od 19 hod.v Praze - Dejvicích při kostele sv.
Vojtěcha. Pro absolvování je potřeba se zúčastnit alespoň 3 setkání, kurz zakončen testem.
Více na webu Pastoračního střediska, či u kněží.

LITURGIE :  Evangel iář
Jistě si všichni účastníci nedělních bohoslužeb povšimli změny v obřadu při čtení

evangelia. Evangeliář má své čestné místo, slavnostně se přináší a po přečtení úryvku se
opět vrací zpět. Zpěv aleluja se zpívá dvakrát. Pokusím se nyní krátce vysvětlit tuto změnu.

Od 5. do 26. října 2008 proběhlo ve Vatikánu XII. Generální zasedání biskupské synody,
které mělo jako téma slovo Boží v životě a poslání církve. V letošním roce papež Benedikt
XVI. zhodnotil závěry této bezpochyby velmi důležité, ba přímo klíčové konference ve své
apoštolské exhortaci nazvané Verbum Domini (její český překlad je dostupný na internetu
http://www.radiovaticana.cz/podrubrika.php4?id=24, popřípadě mohu zapůjčit zájemcům,
nebo poslat emailovou cestou). Základním mottem celé konference a papežovy úvahy je verš z
prologu Janova evangelia: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo
na počátku u Boha...A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1, 1, 14). Papežova
exhortace je rozdělena do tří částí. V první do hloubky promýšlí výše citované věty ze sv. Jana a vede
čtenáře krok po kroku k uchopení tajemství vtělení Boha. Řecký pojem logos neznamená jen slovo
jako nositele významu v jazyce, ale v první řadě označuje osobu. Božské osoby (Otec, Syn a Duch
svatý) vytvářejí funkční řád, tedy Universum (nebo řecky cosmos). Boží Syn Ježíš Kristus je tedy
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vtělením Boha a tento s ním přichází na svět, stává se pro lidi uchopitelným. Člověk jako Boží tvor
obdařený rozumem a svobodnou vůlí je tedy schopen pronikat do tajemství Božího stvoření.
Nepostižitelná Láska Všemohoucího odhalila něco ze své tajemnosti a nabízí ji člověku takovými
prostředky, které jsou člověku vlastní. Bůh tedy s člověkem komunikuje. Již není potřeba
mimořádných osobností, skrze které Hospodin promlouval k svému lidu jak to bylo u starozákonních
otců. Ježíš Kristus otevřel cestu Bohu naprosto každému navzdory všem omezením a zlu, jež člověka
spoutávají. Význam slova logos však zahrnuje i význam slova jako takového, tedy jednotky jazyka,
jímž komunikujeme. I toto Slovo bylo na počátku. Slovo, které můžeme číst, hovořit, přemýšlet je
tedy totožné s druhou Božskou osobou (Synem), je základem Universa a je Pravdou. Ježíš Kristus je
tedy vtělením tohoto Slova a svým působením zjevil pravdu obsaženou v něm. Písmo svaté je tedy
srozumitelnou a lidskému rozumu přístupnou zprávou o Bohu samotném, jeho činnosti a Jeho
vlastní slovo k nám. V druhé části apoštolské exhortace papež probírá jednotlivé oblasti života
církve ve vztahu k Písmu a doporučuje některé praktické kroky směřující k lepšímu pochopení tohoto
fenoménu. Třetí část pak pojednává o Božím Slově ve vztahu ke
světu, o hlásání Slova všemi křesťany a jeho dopadu na lidstvo.

Je tedy doporučováno, aby Slovo Boží (Bible, evangeliář,
lekcionář) bylo při liturgickém slavení viditelně povýšeno, aby
tak v plnosti vystoupil jeho význam. Evangeliáři tedy přísluší
čestné místo v liturgickém prostoru a také adekvátní obřad.
Naprosto hrůzostrašnou skutečností jsou ambony některých
kostelů, které mají spodní přihrádku. V ní najdeme zmuchlané
poznámky ke kázání postaršího až historického data, brýle,
kapesník, lekcionář i evangeliář a kapesní vydání Nového
Zákona... Naštěstí v našem kostele taková přihrádka v ambonu
není. Po diskuzi v pastorační radě za přítomnosti P. Josefa
Pecinovského jsme přistoupili k úpravě obřadu čtení evangelia.

Evangeliář je trvale položen na čestném ambonu v presbytáři. Kněz povstává a začíná zpěv
aleluja s příslušným veršem. Lid dosud sedí. Kněz pozvedá evangeliář z ambonu a zvedá jej do
výše. Ve stejné chvíli lid povstává. Je žádoucí, aby se povstání lidu a vyzvednutí evangeliáře
událo synchronizovaně. Kněz přenese evangeliář na místo, odkud se bude evangelium číst.
Vysloví obvyklou výzvu, je-li kadidlo, okouří evangeliář, přečte evangelium. Zakončí
obvyklým způsobem, políbí evangeliář a pozdvižen jej nese zpět na čestné místo. Opět se zpívá
aleluja, avšak již bez verše. Lid se usadí, když kněz pokládá evangeliář a následuje kázání. 

Věřím, že tato úprava obřadu bude zdůrazněním významu Božího Slova, které by nemělo
stát na piedestalu jen při liturgii, ale především v našem životě.        Lukáš Petřvalský varhaník

Co se dělo: Poselství přivezené všem spolubratřím   
         a sestrám z Národní pouti do Říma 7.-12.11.

Národní pouť do Říma připravila biskupská konference na poděkování Svatému Otci
Benediktu XVI. za jeho pastorační návštěvu v ČR v roce 2009. Tato pouť byla také poutí „k
prahům apoštolským“. 

Pozvání se nedostalo účastníkům zrovna včas, a tak nedostatek dovolené či finančních
prostředků byly zřejmě důvodem malé účasti Čechů na této pouti. Na poslední chvíli jsem se
rozhodla jet s tím, že kdy se mi zase povede ještě Vatikán navštívit, jaké bude zdraví atd.
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Vše bylo výborně zorganizované, jako vždy na velkých křesťanských setkáních.
Ukázněnost v duchu bratrské lásky, vzájemné přijetí moravských a slezských poutníků
nenarušily nádherné dojmy z citlivě připraveného náročného programu. Bylo to opravdu
společenství v duchu lásky, vděčnosti, že jsme dětmi Božími. 

V Praze nás nastoupilo do pěkného autobusu CK
Palomíno pouze sedm! Z hořovicka dvě a kněz Maksymylian,
dvě řádové sestřičky a dva páni – sportovci veteráni. Pro další
poutníky jsme jeli přes Brno do Olomouce, Ostravy, Havířova
a Nového Jičína. Cesta se tedy protáhla, ale skvělí řidiči a
průvodce nás po dvaceti čtyřech hodinách ráno dovezli na
místo.  Mírné zdržení zapříčinila i havárie. Opel Corsa se nám
z neznámých důvodů nabořil do levého blatníku a mírně
potrhal karoserii, ale nic se nikomu nestalo. Také na pouť
přece jedou i andělé strážní, ke kterým se také nesly cestou
naše modlitby k Růžencové Panně Marii. Bůh zaplať!

Dopolední prohlídku památek a ubytování v hotelu
v centru Říma jsme přesunuli na odpoledne. Program
připravený našimi pány biskupy každý absolvoval bezezbytku,
ale i tak jsme  měli čas po tři dny a večery vidět to, co Věčné
Město nabízí (Bazilika sv. Pavla, Koloseum, Forum Romanum, Piaza Navona, Fontana de
Trevi). Po každý mohl večeři denně s ochotným průvodcem také poznávat krásy večerního
Říma. Využili jsme všeho. Za zakoupenou permanentku jsme se pohybovali metrem, které je
ale přeplněné, staré, a proto přesuny vyžadovaly opatrnost a trpělivost. 

Každý okamžik spojený s návštěvou čtyř ze sedmi hlavních římských bazilik byl
prostředkem pro hlubší prožívání společenství a jednoty s Bohem. První mši sv. jsme prožili
v bazilice Santa Maria Maggiore, v jedné z nejstarších bazilik v Římě (r.352-366). Zde na
památku efezského koncilu byla Panna Marie prohlášena za Matku Boží Bohorodičku. Pro nás
je zajímavé, že v této bazilice sám papež Hadrián II. v r. 868 v přítomnosti Konstantina a
Metoděje položil na oltář první slovanské bohoslužebné knihy a Písmo svaté. Tím je nejen
schválil, ale i doporučil. Proto tuto poutní mši sv. sloužil arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Modlitby a zpěvy za doprovodu olomouckého varhaníka a chrámového sboru složeného
z dobrovolníků od Prahy až po Ostravu podpořilo všech 1300 zúčastněných poutníků. Pozdvihni
se duše z prachu, Klaním se ti vroucně, Olejníkovo ordinárium, zkrátka vše, co známe, znělo
Římskou bazilikou. Promluva pana biskupa byla velmi aktuální, s poselstvím lásky k Bohu a
bližním, kterou nechť přivezeme do svých domovů. Kdo mohl sledovat v tento čas TV NOE,
mohl cítit tu atmosféru, kterou se snažila televize Vatikán vysílat do celého světa.

Druhý den pouti jsme měli sjednanou generální audienci u Svatého otce. I tady jsme se
setkali s ohromnou organizací a zajištěním bezpečnosti Svatého otce. Audience se konala
v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, kde Jeho eminenci naši páni biskupové poděkovali za
návštěvu naší vlasti. Připomněli jsme si, že  v této proslulé církevní stavbě je výjimečně
umístěn oltář sv. Václava, vévody České země, na významném místě. Zde jsme prosili, jak
změnit naše společenské podmínky tak, abychom žili beze strachu, v míru a svobodě; za
všechny potřebné, staré, nemocné, mladé, kteří nenašli cestu víry a nepoznali duchovní
hodnoty. Slova Svatého Otce hřála na duši, na svou návštěvu vzpomenul vřele a potvrdil svá
slova přednesená v Česku. Vřelé přijetí a rozloučení. Všichni volali: děkujeme Svatý Otče!
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V bazilice jsme prožili mši sv. v prostoru za
centrálním oltářem pod ohromným barokním
baldachýnem, dílem Berniniho. Při mši sv. byl hlavním
celebrantem  arcibiskup Dominik Duka. Opět sbor a
varhany doprovázely ordinárium Petra Ebena, a písně
Jezu Kriste, štědrý kněže. Chvalte Pána a Učiň mě,
Pane, nástrojem, spojovaly tak početné společenství -
je to síla, zážitek, radost. Též obsah promluvy pana
arcibiskupa byl výzvou a povzbuzením. Chvalte Pána,
ano, Jeho láska je věčná, nikdy nepřestává…

Čas volna jsme každý využil na prohlídku
úžasného barokního pokladu – Baziliky sv. Petra, nad
hrobem sv. Petra. Pro mne, která jsem navštívila Řím
po osmnácti letech, bylo úplnou novinkou místo
uložení ostatků posledního papeže, Jana Pavla II. Bílý
mramorový náhrobek tiše hovoří o výjimečnosti a poslání tohoto muže, nástupce Krista. Pro nás
Čechy je také významné výjimečné místo uložení ostatků českého kardinála Berana v prostoru,
kde jsou jen hroby papežů. Tak jsme se mohli pomodlit i v blízkosti tak velkých mužů.

Třetí den naší Národní pouti byla ve znamení návštěvy Lateránské baziliky svatého Jana v
Lateránu. Právě tento chrám je „mater et caput“, tedy matka a hlava všech kostelů na celém
světě. Je to kostel římských biskupů – pouť do Říma je tedy “poutí k prahům apoštolským“,
znovu připomínám. Bazilika byla postavena císařem Konstantinem k poctě Spasitele, později
byla zasvěcená sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi. Pro Čechy bazilika tří Janů je
památná, protože zde byl kanonizován nejen sv. Prokop (r.1204), ale i sv. Jan Nepomucký
(r.1729). Mši sv. zde celebroval náš kardinál Miloslav Vlk. Mše sv. byla započata litaniemi ke
sv. Pavlu v latině. K této pouti jsme měli všichni speciálně natištěný zpěvník. S písní Vyvolil
jsi apoštoly a tentokrát latinským ordináriem jsme prožili poslední mši svatou. 

Hosty z naší politické scény byli pan kníže Karel Schwarzenberg, jehož pravdivý proslov o
zániku křesťanských tradic v Čechách se mně moc líbil, dále první dáma Livia Klausová a konečně
český velvyslanec ve Vatikánu. Též jeho proslov byl v bazilice Svatého Kříže z Jeruzaléma velmi
aktuální a poutníkům poděkoval za hojnou účast (díky Moravanům a Slezanům). 

Krásnou tečkou pouti byla adorace a
požehnání v bazilice Svatého Kříže
v Jeruzalémě, v současném titulárním kostelu
Kardinála Miloslava Vlka. Zde jsou
uchovány nejvzácnější relikvie křesťanstva –
zbytky kříže a další připomínky umučení a
smrti našeho Pána Ježíše Krista. (Dle tradice
když byla v Jeruzalémě budována bazilika
Božího hrobu, byl v roce 325 matkou císaře
Konstantina nalezen Kristův kříž, několik
hřebů a tabulka s nápisem. Část tabulky a
dva hřeby nechala svatá Helena přivézt do
Říma, kde dala pro tyto svaté relikvie
zbudovat kapli. Na její přání ji pak císař
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věnoval římskému biskupovi.) Po adoraci a uctění Sv. Kříže následovalo děkovné  Te Deum. Dík
za dar víry, dík, že jsme zde, dík, že odvezeme poselství lásky, které jsem se vám snažila trochu
popsat. Svatému otci přivezli páni biskupové jako výraz poděkování řadu zajímavých darů. Ale
jako největší poděkování bylo právě naše nelehké putování s radostným a otevřeným srdcem. Nás
také zahřálo u srdce, když nám moravští a slezští poutníci otevřeně řekli, že nám závidí našeho
duchovního otce. Tak to jsme do našich farností tolik potřebovali přivézt. Bohu díky. 

Po příjezdu mě potěšila zpráva, že všechny přímé přenosy nám Vatikánská televize dala
gratis, darem, protože NOE nevybrala dostatek prostředků od našich posluchačů.

Naďa Průšová, Mery, Hořovice

Svědectví :  Příběh pro potěchu duše z Berouna
Nedávno jsem byla na mši svaté v kostele sv. Jakuba v Berouně

bez našich dvou čiperných kluků. Nebydlíme v Berouně, takže vyrazit
do města, zvlášť s touhou po duchovním načerpání je vždy velký
svátek. Mši svatou jsem prožila v klidu, nikdo mě nerušil, mohla jsem
se soustředit na Boha. I když nás v kostele bylo celkem devět, nic to
neměnilo na krásné a poklidné atmosféře. Po mši jsem vyrazila na
parkoviště k autu. Než jsem tam došla, zastavila mě jedna berounská
farnice a ptala se mě, jak se máme v novém bydlišti, jak naši kluci
rostou a jak se nám daří. Vím, že je to zdánlivá maličkost, ale mě to
moc zahřálo na srdci. Uvědomila jsem si, že  nepatřím do anonymního
kostela velkoměsta, ale do farnosti, kde umí někdo projevit zájem o
toho druhého. Že nejsme jeden druhému lhostejní. Díky Bohu a milé
farnici za tuto velmi krásnou zkušenost. Ještě dnes mě tento malý (pro
vás možná bezvýznamný) zážitek těší na duši…                              -mk-

JAKOU CENU MAJÍ
CHRÁMOVÁ OKNA?

V neděli dopoledne při mši svaté slunce venku
rozhrnulo mraky a prozářilo  krásné jižní okno se
svatým Václavem a svatou Ludmilou. Dovnitř se
vlévalo barevné světlo. Odněkud jako by někdo šeptal slova Oriente iam sole (Když
vycházelo již slunce) nebo Diffundente sole iustitiae radios (Když slunce spravedlnosti
rozlévalo paprsky). Jednak je v těch větách slunce (jako metafora pro evangelium,
křesťanství), jednak jsou to názvy našich středověkých legend o svatém Václavu, a ten
jako by spolu se svou babičkou sv. Ludmilou právě vstoupil z šera staletí do šera našeho
kostela. Oba zazářili jasným světlem. Také presbytář byl plný světla a jasu dopadajícího
vysokými gotickými okny z katedrálního skla.

Všechna ta okna jsou tak dávno součástí interiéru berounského kostela sv. Jakuba
Staršího, že je považujeme za samozřejmost. Ale letopočty na nich mluví jasně: pocházejí
z doby před sto lety, kdy tu probíhaly velké opravy a změny. Nechme promluvit Pamětní
knihu děkanství berounského, v níž se opět střídají zápisy stručné i podrobnější souhrnné:

„I slovutná městská rada věnovala náklad na lešení k malbě presbytáře a k zasazení
oken, jakož i zapůjčila plátna k zahalení oltářů. Lešení toto o třech poschodích postavil a
předběžné práce zednické vykonal zdejší p. mistr zednický Václav Zlatník.“ (1903)
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„Po svátcích 28. prosince poslal ještě p. Kryšpín pět oken do
presbytáře. Ta však mohla být zasazena až teprve na jaře (byla
zasazena 1. května 1904). Práce předběžné vykonal tu p. Mejstřík,
strojník v Berouně.“  (Připomeňme si -  pět oken stálo 3500 K a
byla pořízena ze spolkových peněz.) 

Tato okna z katedrálního skla s rostlinným ornamentem nesou
latinské nápisy. Je trochu zvláštní, že se o nich děkanská kronika
nikde nezmiňuje a ani neuvádí, kdo vybral právě tento text starého
latinského hymnu z responsorií Svatého týdne: „Crux fidelis, inter
omnes arbor una nobilis, nulla silva talem profert, fronde,
flore, germine. Dulces lignum, dulces clavos, dulce pondus
sustinet.“ „K říži věrný, mezi všemi jediný strome vznešený,
žádný jiný strom nevydal takové listí, květ ani plod. Sladké
dřevo, sladké hřeby drží sladké břemeno.“

Kronikář se zato podrobněji rozepsal o ostatních oknech v kostele,
na něž věnovali nemalé prostředky soukromí dárci: „Protokol děkanství
545/1905: Děkanského úřadu došel přípis s kartonem figurálního okna
sv. Ludmily, jež na svůj náklad dali zříditi Čeněk a Ludmila Brabcovi.“

Na jiném místě je zapsáno: „Velevážení rodáci berounští pp.
bratři Brabcové darovali r. 1906 našemu kostelu tři figurální okna dohromady v ceně 3300
K. Kartony k těmto oknům namaloval vynikající malíř akademický p. Rudla. Práci na skle
provedl pan Josef Kryšpín. První okno zobrazuje sv. Ludmilu a sv. Václava, druhé
Nejsvětější rodinu a třetí znázorňuje sv. Eduarda a sv. Helenu, jak se klaní oba Pánu Ježíši.
Dobrý příklad nalezl následovníky. V roce 1913 darovaly dvě paní nová dvě figurální okna,
každé po 1100 K od p. Kryšpína z Prahy. Paní Marie Procházková okno s vyobrazením
Narození Páně a paní Hillmannová s obrazy sv. Cyrila a Methoděje. Okna po obou stranách
hlavního vchodu darovali r. 1906 manželé Josef a Marie (rozená Barchánková z Berouna)
Buchalovi z Královských Vinohrad. Jsou z katedrálního skla jako okna v presbytáři.“  

Štědrost rodáků je oceněna ještě jednou: „Brat ři pp. Brabcové věnovali pro kostel náš tři
figurální okna v ceně 3300 K, 20. září 1906 věnovali pro spolek 350 K, na oltář Panny Marie
Karlovské darovali 500 K a později ještě na jiné opravy 350 K. Rodina Buchalova
z Královských Vinohrad věnovala dvě katedrální okna.“

Abychom se vyznali v bratrech Brabcových, přečtěme si nápisy na oknech;  poznáme tak, že
byli čtyři: první okno – K  uctění chrámu Páně věnují manželé Čeněk a Ludmila Brabcovi L. P.
1906, druhé okno – K uctění památky věnují manželé Eduard a Helena z Kyjeva L. P. 1906.
Třetí okno nese nápis  Na památku Páně věnují rodiny Mat ěje a Emila Brabcových L. P. 1906. 

Možná nás udivilo, že přispěla i rodina žijící v Kyjevě, ale Spolek zřejmě neponechal nic náhodě:
„Psány byly také žádosti ke všem našim rodákům do
ciziny, p. Wiesenbergrovi v Ohiu, U.S. America, p.
J. Proškovi, ingenieurovi v Sofii v Bulharsku aj. aj.“ 

Okna. Křehká hranice mezi světem venku a
chrámovým prostorem. Ale asi také dost drahá. Jakou
hodnotu mohlo mít před první světovou válkou 1000
korun? S jakými cenami to tak porovnávat – a kde ty
informace vzít? Když něco nevíš, zeptej se odborníka.
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Zeptala jsem se. Odborníka na slovo vzatého, archiváře Miloše
Garkische. ODPOVĚĎ BYLA PONĚKUD ŠOKUJÍCÍ . 1000
KORUN RAKOUSKÝCH  v době před první světovou válkou
PŘEDSTAVUJE CELOROČNÍ VÝDĚLEK MISTRA
V TOVÁRNĚ (!), konkrétně třeba v cementárnách v Králově
Dvoře. MZDA SE VYPLÁCELA JEDNOU ZA TÝDEN A
BYLO TO TAK DVACET KORUN! Ta částka stačila pro celou
rodinu na týdenní živobytí (jistě z ní i něco ušetřili). Podobný byl i
plat nižšího úředníka. Bratři Brabcovi a jejich manželky byli asi
velmi zámožní lidé, když věnovali kostelu ve svém rodišti celkem
více než tři takové „celoroční platy“. Hlavně ovšem byli skutečně
velmi štědří. Nejen oni, ale samozřejmě i ostatní dárci, kteří
přispěli podle svých možností. Obětovali možná i těch pověstných
pár haléřů, darovali ze svého nedostatku. Kéž bychom se jim po sto
letech dokázali podobat!                                          Lidmila Fričová

Na životní  pout i . ..
Kamil Bednář

Na tvrdém kameni, kde sedět bolí, umdlený stařec odpočívá v ruce s holí, dál jít už nemá
sil. Je na konci svých cest, protože tolik tíhy nemůže už dále nést.

V duchu zas jde tou cestou, kterou ušel; zprvu tak skvělá byla, sluneční jas zemi slušel, a
všechno bylo krásné. Až se stařec zachvěje, vida že nyní všechno v troskách je, že nic nemá,
chudý je a bez peněz, je stár a opuštěn jak prašivý pes.

Tu se mu sevře srdce bolestí: Proč musím nést, co unést nelze?  A  v zoufalství  a hoři,
jehož  nemůže se zbýt, po tváři horké slzy se mu začnou lít. Ale pak zvolna pookřává, po žalu
není památky, zas cítí mír a chápe Boží úradky, znovu zas plný víry hledí do výše a ví, že
jednou vyjasní se vše.

A sevře hůl a klopýtavě kráčí k domku pod kopcem, kam jeho pouť se stáčí. Unaven
cestou, k spánku ulehne, a znovu myslí na trampoty svého dne. Ve snu, kde ho už netlačí zlá
bída, sám Bůh mu na nářky odpovídá.                                                                                    -vac-

Z e ž i v o t a s v a t ý c hZ e ž i v o t a s v a t ý c hZ e ž i v o t a s v a t ý c hZ e ž i v o t a s v a t ý c h
Sv . Ba s i l  Ve l i k ý

( 2. ledna )
Životní cesta Basila začala v Cesareji, hlavním městě

Kappadokie, kde se narodil na začátku čtvrtého století. O jeho
výchovu se starala babička Makrina, která mu vštěpovala do
srdce naučení blahoslaveného Řehoře. V jinošském věku
studoval Basil jak v Cařihradu, tak v Athénách, tehdejším
středisku řecké vzdělanosti. Po studiích ležela před právníkem
lákavá kariéra. To vše ho neuspokojovalo, a tak se odebral na
cesty do Egypta a později do Palestiny, kde se učil u poustevníků
pokoře prostého života naplněného vírou. Za ním na poušť přišel

i jeho přítel Řehoř a spolu tam blaženě žili naplněni prací, zejména skládáním posvátných
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spisů a zpěvů. Kolem nich se shromáždili další poustevníci, a tak všichni sloužili Bohu
modlitbami a prací při obdělávání půdy a zřizováním potřebných cest. Jejich úspěchy se
donesly až caesarejskému biskupu Eusebiovi. Ten Basila povolal k sobě, aby mu pomáhal
proti ariánům, kteří útočili na církev. Po smrti starého biskupa nastoupil na jeho stolec Basil,
který požíval nesmírné úcty u lidu, kterému byl příkladem ve štědrosti, chudobě a trpělivosti.

Když císař Valens nakloněný ariánům slyšel, že Basil pohnul mnoho ariánů, aby se kajícně
vrátili do Církve, vyslal velitele císařské stráže Modesta k Basilovi, aby mu oznámil, že bude
z Cesareje vyhnán. Ten se ptal: „Ty se nebojíš císaře? Může ti kromě vyhnání zabavit všechen
majetek, může tě ztrestati mukami i smrtí!“  Basil klidně odpověděl: „Kdo nic nemá, tomu nemohou
být statky zabaveny. Mám jen skývu chleba a ty cáry na svém těle. Vyhnanství neznám, neboť celá
zem je Hospodinova, všude budu jeho hostem. Muka se mě nedotknou, protože nemám takřka
žádného těla. Smrt je mi vítána, neboť mě přivede dříve k Bohu.” Když se vrátil Modest k císaři, ten
pocítil k Basilovi velkou úctu. Od té chvíle sám posílal Basilovi mnoho darů pro jeho chudé.

Basil za svého života napsal řadu významných knih, založil kláštery a zřídil obrovský
ústav křesťanského milosrdenství pro všechny trpící i pro pocestné, kde byly i školy, dílny,
byty pro kněze a lékaře. Tento ústav byl divem křesťanského starověku. Tak vytvořil
nerozbornou zeď proti návalu kacířských ariánů. Po plodné práci umírá usmířen.               -vac-

OOOO     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 ín a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v ín a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v ín 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
Mistr Lepi č aneb O vel ikém Hrnčí ř i

Báseň Mistr Lepi č z počátku 15. století byla nalezena
ve dvou záznamech, a to sice na předním a zadním přídeští
dvou rukopisů, uchovávaných v Univerzitní knihovně
v Praze. Tedy ono se dochovalo jen to zadní přídeští a stáří
textu bylo určeno asi do poloviny 15. století; naopak přední
přídeští ze začátku 15. stol. bylo od celého svazku odděleno
někdy ve 20. století a je prý v současnosti nezvěstné.
Mistr Lepič (tj. Hrnčíř) je báseň alegorická nebo možná ještě
přesněji symbolická. Vychází z představy Boha – Hrnčíře,
tak jak ji známe ze Starého zákona, zvláště z proroků Izaiáše
a Jeremiáše. Představa je v básni ale posunuta do Nového

zákona – jedná se vlastně o
symbolické vyjádření Poslední
večeře Páně. Bůh – Hrnčíř
zhotovil malou nádobu, jíž je
myšleno Kristovo tělo i Církev – obec věřících, mystické tělo
Kristovo. Do té nádoby se hojně vlévají milosti Boží, vyjádřené
zde šesti symboly – vína, medu, mléka, strdí, smetany a bílého
chleba. Bůh dal tu malou nádobu dievce, panně, kterou je myšlena
jednak Panna Maria, jednak Církev, jež má pokladnici Božích
milostí. Pak následuje podobenství o svatební hostině z evangelia
podle sv. Matouše. Pozvaní nepřišli a služebníci jsou posláni na
rozcestí, ať pozvou kohokoli, koho najdou. Služebníci pak vyjdou
na cesty a shromáždí všechny, které nalezli, dobré i zlé, a svatební
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Hle, jsme v tvých rukou jako hlína... 



síň se naplní hodovníky. Výčet pozvaných a také pořadí, v jakém mají být nasyceni, naznačuje,
že každý dostává jiný druh milosti podle své povahy.

Novočeský volný překlad:
MISTR HRNČÍŘ

Slyšel-li věřící
takové divy o hrnčíři,
jako je tento 
moudrý,
jenž se jmenuje Hrnčíř? Tak věz:

Slepil velmi malou nádobu,
dal z ní dost pro každou svatbu,
andělskou
i rajskou,
vedle toho i pozemskou.

Hleď, jak ji obdařil!
Šestero věcí v jedné podobě:
víno a med,
mléko a strdí,
smetana a bílý chléb.

Dal ji jedné panně
a řekl: „ Nasyť každého zvlášť,
starého
i mladého
velikého i malého.

Ti, které jsem pozval, nechtějí přijít.
Jdi a přikaž všem vejít,
nemocnému,
chromému,
slepému i pocestnému.

Nemocné a smutné
nech při svatební hostině přistoupit k sobě
a nasyť je smetanou,
bědné medem, 
slepé strdím,
dej pocestným víno a chléb.“

MISTR LEPI Č

Slýchal-li, kto práv při vieře,
také divy ot hrnčieře, 
jakož tento
múdrý, jenžto
nazývá se Lepič? Věz to:

Slepil velmi malú látku,
dal z nie dosti všemu sňatku,
anjelskému
i rajskému,
vedlé toho i zemskému.

Viz, kterým ji darem daří!
Šestera věc v jednéj tváři:
víno s medem,
mléko s stredem
a smetana s bielým chlebem.

Dal jí jedné dievcě vlásti
řka: „Krmiž každého zvlasti,
tak starého 
i mladého,
velikého i malého.

Jenž sem zval, nechtie přijíti.
Vynda, kaž všěm vóbec vníti,
nemocnému,
belhavému,
slepému i pocestnému.

Nemocné, trudné na stranu
sázěj, krmieci smetanú,
biedné medem
slepé stredem,
daj pocestným vína s chlebem.“

-lf-

Farní plesání , dá-li Pán, příště podesáté!
S radostí, s plesáním, s veselostí (s J. J. Rybou☺) vám, milí přátelé,

oznamuji, že devátý farní předadventní večer s hudbou a tancem 2010 byl.
A bylo tam tak milo, že jsme se rozhodli to příští rok, dá-li Pán, zkusit zase,
tentokrát podesáté! Farní večer s plesem proběhl ke spokojenosti
pořádajících i zúčastněných. Proběhl ale, tak jak jsme se báli na tomto místě v minulém zpravodaji, mírně
prodělečně! Naštěstí však jsme schodek mohli uhradit ze zbylých rezerv z minulého plesu 2009, který
měl naopak rekordní účast 170 lidí! (V minulých letech jsme zbylé peníze z farního plesu používali na
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uhrazení nákladů na další akce
jako je Mikulášská, Maškarní,
Promítání, dobročinné účely
ap. - tedy uhrazení nájmů za
sály, mikulášský a klaunský
oblek, ceny pro děti, zakoupení
dataprojektoru pro využívání
ve farnosti ap. viz výroční
zprávy na farním webu.) 
Pro vaši představu, jak je to s
finanční organizací plesu,
jsme se v Křesťanském klubu
rozhodli zveřejnit hrubou kalkulaci nákladů a výdajů na letošní společenský večer: pronájem sálu v
Sokolovně činí 9000 kč (což je nejlevnější ze slušných, znáte-li někdo levnější a hezčí v Berouně,
ozvěte se; levnější mimo Beroun bohužel moc lidí nenavštíví, a třeba “bývalý” sál na Tetíně stojí už
totéž, co Sokolovna v centru) včetně pronájmu kuchyňky, kterou využívá catering (tomu pak již nic
dalšího neplatíme). Hudba stála letos méně než vloni, 7000 Kč. Do slosování se snažíme vždy
koupit hodnotnější dary, abychom měli nějaké lákadlo pro účastníky a tak jste tentokrát vyhráli
pekárnu na chléb, adventní věnce a “dort” z ručníků dohromady v ceně asi 2000 Kč.  Nepočítáme
zde drobné výdaje, jako jsou jmenovky pořadatelů, šatnové lístky a špendlíky a podobně; ani
výzdobu stolů, která je v rukou paní Němcové Černé pouze za cenu nakoupeného materiálu.
Nemusíme počítat ani ceny plakátů a vstupenek, které děláme sami na papíru ze sponzorských darů,
ani jiné technické náklady jako dopravu tomboly ap. I tak tedy minimální náklady na letošní ples
činily 18000 Kč. Váš sponzorský příspěvek na jednu vstupenku (opisuji jisté slovo takhle složitě,
protože jako neziskové občanské sdružení nic, tedy ani vstupenky, samozřejmě neprodáváme) i
letos činil 150 Kč. Účastnilo se asi 100 farníků; předtančící, organizátoři, moderátoři, šatnáři,
pomocníci ap. zatím neplatí a nebo ne plnou částku. Celkově se podařilo vybrat asi 16000 Kč
včetně sponzorských darů. Mírný schodek (poprvé v historii konání plesů jsme skončili v
mínusových hodnotách) tedy letos činil asi 2000 Kč. Rozdíl od minulých let způsobil i “malý

zájem” obvykle oslovovaných sponzorů -
zřejmě finanční krize... Letos sponzorská
finanční injekce činila pouhé 2000 Kč
(Spell s.r.o., D&I Finservis a Skautské
středisko R&N, kterým tímto moc
děkujeme). Přesné vyúčtování letošního
hospodaření nejen plesového, ale  
celkového K-klubového za rok 2010
uveřejníme po podání daňového přiznání
na konci účetního období.

Trošku “podpás” nám v den plesu
přišlo několik zpráv o tom, že větší počet lístků, které si někteří objednali a mají ve školce k
vyzvednutí, nemohou z různých (vážných i nevážných) důvodů využít. Samozřejmě se stane, že
někdo onemocní a na ples nemůže. V současné situaci ale musíme ošetřit způsob, jakým jsou lístky
vyzvedávány, aby nebylo možno to nějak zneužít. V první řadě ale budeme muset zvednout výši
“daru” na jedno místo k sezení nejméně o 30 Kč (každých deset korun zdvihne celkovou vybranou
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částku o 1000 Kč na sto lidí. (Vzhledem k
tomu, že jiné plesy, i farní, stojí 200 až 250
korun na osobu, věříme, že to pochopíte.
Myslíme si, že náš farní ples má již určitou
úroveň, která toto zvýšení ceny umožňuje.)
Dále budeme prosit, abyste si všechny
objednané lístky vyzvedli nejpozději týden před
plesem, později již budou k dispozici výměnou
za vyšší částku 200 kč na osobu. V případě, že
zakoupené lístky nebudete moci z důvodu
nemoci využít, samozřejmě nás informujte pro
případ, že by byl nedostatek lístků, ale v
opačném případě najděte, prosím, za sebe
náhradníky sami. (Tak jak to ostatně někteří
udělali - a to tak, že pozvali sousedy z paneláku, kterým se na plese, ač se zde i “modlilo”, velmi
líbilo☺.) Věřím, že tato opatření pochopíte, vede nás k nim jen zkušenost s posledními plesy. 

Na závěr musím moc poděkovat všem, kteří naopak farní večer každoročně velmi podporují -
krásnými dary do tomboly, svou účastí, pomocí, nabídkou podpory a v neposlední řadě modlitbami.
Děkujeme Katolické mateřské škole, která velmi pomáhá při organizačních záležitostech, za což jí
patří nejen díky, ale i zasloužený výtěžek z každoroční tomboly, který přes nižší účast i letos činil 8000
Kč (děkujeme všem dárcům i kupujícím!) Děkujeme úžasným moderátorům Jankovi Beščecovi a Báře
Hrdličkové,kteří si již pomalu chystají nový program; děkujeme skvělým předtančícím Pavlovi a
Marušce Konrádovým, souboru historických tanců z lochovického Betléma pod vedením Marušky

Konrádové a půlnočním překvapivším “osamělým”
tanečnicím Míše Bartlové a Lídě Beščecové alias
Nové (a jejímu tatínkovi☺). Děkujeme také skvělé a
technicky dokonalé kapele Old School Band z Plzně,
které se zde též velmi líbilo a prý se těší na případnou
další spolupráci. A moc děkujeme P. Benediktovi a P.
Michalovi, kteří přijeli podpořit naše plesání až z
Neratovic a Dobříše a dorazili případně zrovna v čase
na úvodní požehnání a modlitbu. A též samozřejmě
děkujeme Hospodinu, že nad plesem držel ochranou
ruku, což jsme pocítili již dva měsíce před akcí při
složité koordinaci data plesu, zamluvení sálu,

cateringu a kapely...), že poslal ty správné lidi a že při setkání tak velkého společenství byl Sám
přítomný! Tak tedy  “s Bohem” na plese 2011.     Za K-klub Beroun Ivana Vašků - viceprezident,

Ivana Průšová - ekonomický manažer

Výprava vlčat - Betlémské světlo
Rádio Pohádka 95,7 FM: Fara Beroun, Cibulka i Závodí hořely

Betlémským světlem již dne 18. 12. 2010 v odpoledních hodinách. Skautské
středisko Radost a Naděje Beroun jej vyzvedlo na nádraží. Vlčata tento den
nepekla buřty, ale vařila polívku. 

Vstávat, dnes je sobota! Dnes je vlčácká výprava a letos poslední.
Honem na sebe kroj, kalhoty a batoh a vyrazit na výpravu. Po bodování v klubovně odcházíme
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jako vloni za psí cvičiště, kde na zasněženém poli hrajeme
„Honičku v uličkách“. Čas je náš dnešní velký nepřítel a ještě
k tomu všemu chceme vařit polívku na kotlících. O kus dál se
dělíme na dvě družinky a jedna vaří s Mílou a druhá
s Frantíkem. Bleskem odhrabujeme sníh pro ohniště, nosíme
dřevo a již dva samostatné táboráčky plápolají a kotlíky
ošlehávají plameny. To bude dobrota – těší se všichni.
Polívka z pytlíku – hrachová s uzeninou – to si dáme.

Je dovařeno. Všichni se staví do kruhu kolem kotlíků,
sundavají si čepice a modlíme se před jídlem. Po modlitbě
již každý má svou porci polívky v ešusu a dlabe a dlabe. 

Jak ten čas běží: My už máme sbaleno, ohniště
zahlazené, a kráčíme směrem k nádraží. Zde se setkáváme se
Světluškami a Lasičkami, které si také jdou pro Betlémské světlo. To bylo letos přivezeno včas,
na nic nečekáme a vyrážíme. Po cestě kluci vyjí jako vlci a do toho mrzne a mrzne. Náš cíl je jít
na Cibulku. Čeká nás velký kopec. Klouže to a my jdeme pomalu. Paní Táňa, které neseme
Betlémské světlo, nás vítá a má usměv na tváři a moc a moc děkuje. Každého obdaruje sladkostí
a my se loučíme. Kloužeme se dolů a na Závodí jdeme za paní Hánovou. Paní Hánová má radost
vždy, když nás vidí. Vlčata se mazlí a hašteří s pejskem paní Hánové a Frantík mezitím napaluje
plamínek Betlémského světla. Tolik sladkostí a bonbonů nám paní Hánová snesla... Musíme se
rozloučit a paní Hánová nám dlouho mává než zajdeme za roh ulice. 

Teď jdeme do klubovny a už si nás vyzvedávají rodiče. Bylo to sice krátké vyprávění, ale výprava
byla úžasná. Fotky jsou na skautském webu a tak se nezapomeňte podívat. Jsou “úža”. Fotil jsem je totiž já.

Zúčatnili se: Frantík, Fanda, Milda, Venda, Hlemýžď, Míla, Matouš, Míša, Matěj, Vítek,
Radek a Hubert                                                                                                                    Frantík

Výprava za sv. Jiřím do Tmaně
V sobotu dne 27.11.2010 se konala výprava oddílu Ocelotů do Tmaně za sv. Jiřím, ke

které se mohli připojit i Lasičky, R+R a třeba i oldskauti. Výprava byla uskutečněna s cílem
připomenout si svatojiřskou tradici a podpořit účastí na mši farníky na Tmani.

Sraz na výpravu byl až po 12. hodině, aby se mohli připojit i ti, kteří se účastnili v pátek farního
plesu. Na autobusovém nádraží v Berouně jsme se sešli já (Lenka), Frantík, Jan Marek, Jindra a
Kolík. Autobusem jsme odjeli do Bykoše. Po výstupu za sluníčka a jiskřivého sněhu zazněly pokřiky
ocelotů, vlčat a lasiček. Cestou na Borek jsme na návrh
Frantíka hráli hru, kde jsme museli hádat slova na písmeno B,
potom jsme odhadovali vzdálenosti a přeměřovali je
krokováním. Po cestě byla také vyhlášena soutěž v postřehu,
která spočívala v nahlášení spatřených zvířat, která byla
oceněna body. Například za psa byl jen jeden bod,  za koně

už čtyři body. Nejvíce -10 bodů - bylo možno získat za stádo
srnek. Došli jsme ke zvonici ze 17. století, kde jsme si zahráli
na schovávanou s vysvobozováním. Od kostela na Borku
jsme šli po polní cestě, kde Kolík objevil na obzoru  stádo
srnek, které se nehýbaly. Aby se přesvědčil, že jsou to živé
srnky, běžel k nim a stádo „zvednul“. Před Málkovem jsme
uviděli jezdce na koních. Došli jsme do vesnice, kde Kolík
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počítal slepice, potom jsme si sedli na autobusovou zástavku, kde jsme posvačili. Jan Marek šel
napřed a my ho měli stopovat. Když jsme ho našli, měli jsme najít bunkr, ale Kolík ho našel dřív než
já, tak zapískal na mojí píšťalku. Při přesunu pod vrch Lejškov jsme hráli hru s názvem „Za vlčí
smečkou“. Tu jsme s Kolíkem a Jindrou jako vlci prohráli, protože nás lovci Honza s Frantíkem
ulovili. Na Lejskově se k nám připojil Waldemar. Už se začalo stmívat a proto byla vyhlášena soutěž
družstev v orientaci s buzolou – kdo nejdřív najde reflexní pásku na nedaleké kótě. Potom jsme
běželi do kostela na mši. Pan farář byl  velmi veselý a na cestu nám dal čokoládu. Po mši už byla tma
a tak jsme vytáhli čelovky a hledali jsme odrazky, které určovaly směr cesty. Zbytek cesty jsme hráli
slovní kopanou se skrytými výrazy. Docela jsme se u toho nasmáli. Cesta rychle ubíhala a do
Berouna jsme došli před půl osmou. Výpravu jsme zakončili pokřikem a za desetistupňového mrazu
jsme se rozběhli ohřát do svých domovů.                               Lenka Krejčová s přispěním Jana Marka

Registrace aneb co se pod tím skrývá.
Milí rodi če, farníci, bratři a sestry, rád bych vám tímto kratičkým článkem rozkryl

slovo registrace. Toto slovo nás provází každoročně od září do listopadu, kdy někdo
z vedoucích, třeba já, po vás chce registrační poplatek za dítko, které chodí do oddílu a
navštěvuje jeho pravidelnou činnost.

A k čemu registrační poplatek slouží? Slouží ke krytí nákladů nejen našeho střediska, ale i
pro činnost ústředí Junáka, které v kooperaci s  Českou radou dětí a mládeže komunikuje s
úřady a ministerstvy o přidělování dotací a grantů. Ústředí Junáka zabezpečuje i další činnosti,
které pomáhají v činnosti všem podřízeným jednotkám – tedy i našemu středisku. Ústředí je
pro nás takovým servisním týmem. Ale to by bylo na delší a úplně jiný článek. 

Ústředí Junáka každoročně stanovuje výši částky, kterou každé středisko odvádí za
každého člena do pokladny na ústředí. Letos se jedná o částku ve výši 280 Kč za člena.

Pokud máme registrační poplatek 500 Kč, středisku tu zůstává na krytí své činnosti pouze 220
Kč. Z toho se musí zaplatit veškeré provozní náklady jako je nájem spojený s energiemi,poštovné,
bankovní poplatky, náklady na přípravu akcí a samotnou jejich realizaci, pojištění, nášivky a
odborky  na kroje atd. Čas a úsilí našich vedoucích v tom započítány nejsou – ti tuto činnost dělají
zadarmo a s potěchou z toho, že naučí vaše děti něco ze skautské praxe, kterou zadarmo dostali a
zadarmo ji dávají. Jejich odměnou je úsměv dítěte a radost, že se něco naučilo. 

Milí rodiče, děkuji za vaše děti, které do našich oddílů posíláte. Je radost, že naše
středisko funguje a je opravdovým společenstvím, kde si děti upevňují krásné kamarádské
vztahy a přitom se něco naučí ze skautské či zálesácké praxe. 

Pokud byste cítili, že nám chcete pomoci –  vaši pomoc uvítáme (finanční dary, pomoc
s přípravami táborů, kancelářskými potřebami, opravami...)

Přeji vám krásný rok 2011!                                                                   Jan Franta – Frantík
Zástupce vedoucího skautského střediska Radost a Naděje

Milí spolufarníci!
Přijměte prosím na prahu nového roku upřímné poděkování za

vaši pomoc v letech minulých – ať již duchovní či morální,
materiální nebo finanční. Věřte, že každý i drobný projev přízně,
podpory a přátelství, kterého se nám od mnohých z vás dostává,
v nás utvrzuje vědomí sounáležitosti s našimi farnostmi a je velkou

posilou pro práci všedních dní. 
Přejeme vám radost a pokoj v srdci, sílu, zdraví a Boží požehnání do celého roku 2011.                                                                                   

                                                                                              Za kolektiv KMŠ Jana Stielová
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Slavnostní otevření Azylového domu pro matky a otce
s dětmi v Lochovic ích
Dne 9. 12. 2010 proběhla v Lochovicích za účasti pražského arcibiskupa Mons.

Dominika Duky tisková konference Farní charity Beroun u příležitosti dokončení
výstavby azylového domu pro matky a otce s dětmi v tísni. Projekt vznikl za podpory
ROP NUTS II Střední Čechy. Tiskové konference se zúčastnili představitelé
Středočeského kraje, starostové měst Hořovice, Beroun a Lochovice, zástupci
Arcidiecézní charity Praha a další hosté. 

Tisková konference se
nesla v radostném duchu nad
úspěšně dokončeným
projektem výstavby. Konečné
náklady na rekonstrukci fary
včetně nezbytných víceprací
činily 14,8 milionu korun,
z toho 13,6 pokryje finanční
podpora z Regionálního
operačního programu Střední
Čechy. Zbývající 1,2 milionu
korun  získala charita z jiných
zdrojů, mimo jiné i z veřejné
sbírky Pokojíčky. V úvodu
poděkovala ředitelka Farní
charity Beroun JUDr. Jana
Civínová všem těm, bez kterých by projekt nebylo možné uskutečnit –  Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy, Arcibiskupství pražskému, přítomným starostům,
donátorům, spolupracujícím institucím a stavební firmě Spektra, s.r.o. za skvěle odvedenou
práci. Vedoucí sociálního odboru Městského úřadu v Hořovicích Mgr. Olga Kebrlová
připomněla, že azylový dům pro rodiče s dětmi v tísni spojený s podpůrnými službami
odborníků je v regionu již dlouho postrádán. To ostatně potvrzuje i pořadník zájemců o službu,
který v tuto chvíli čítá již 8 rodin. 

Pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka ve svém příspěvku vyzdvihl potřebnost
pomoci rodinám bez domova, zároveň však zdůraznil, že je potřeba také myslet na to, jak
krizovým situacím v našich rodinách předcházet, nejen je dodatečně řešit. S politováním
konstatoval, že rodina jako hodnota už není v současné společnosti ceněna tak, aby byl
primárně kladen důraz na pěstování funkční rodiny. Vyzval, abychom na to mysleli my
všichni v našich vlastních životech... 

Ing. Tomáš Oliva, zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, ocenil, že
dům počítá nejen s osamělými matkami, ale i s otci. 
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Jak na závěr výstižně shrnul prezident Arcidiecézní charity Praha Dr. Vojtěch Eliáš,
obtížnou část cesty má charita již za sebou, ale tu obtížnější teprve před sebou. Azylový dům je
postaven a vybaven, je čas zaměřit se na jeho kvalitní fungování.

Po skončení tiskové konference se hosté přemístili do zrekonstruovaného domu
v Lochovicích. Poté, co starostové Hořovic, Berouna a Lochovic společně slavnostně přestřihli
pásku, pražský arcibiskup nové prostory požehnal a následně předal vedoucí azylového domu
zmenšeninu sošky sv. Jezulátka. 

Následoval slavnostní přípitek, který pronesl jeden za sponzorů celého projektu Ing. Jiří
Müller, ředitel firmy Polysoft s.r.o. Vyzval zúčastněné k přípitku na život a na společenství,
které nově vznikne v azylovém domě, zdůraznil potřebnost této pomoci a upozornil na to, že
toto společenství patří zároveň do oblasti zájmu a pomoci nás všech. 

Hosté potom měli možnost si dům prohlédnout a seznámit se s plány do budoucna. 
Proces budování ale ještě úplně nekončí. Až do konce března pokračuje sbírka Pokojíčky a

její výtěžek bude věnován na rekultivaci zahrady, aby si děti mohly hrát bezpečně. Je také
potřeba zakoupit nejrůznější pomůcky na aktivizaci, protože cílem služeb azylového domu je
kromě jiného přinášet nové podněty a vést klienty k samostatnosti. V průběhu akce získal
azylový dům hned dva sponzorské dary v celkové výši 20 000,- Kč, což potěšilo všechny
přítomné pracovníky i hosty. 

Na konto sbírky Pokojíčky
poputuje i vstupné na benefiční
představení pro děti, které zahrálo
divadlo Buchty a loutky v rámci
odpoledne otevřených dveří pro
veřejnost. I když návštěvnost
odpolední akce nebyla velká, nebyla
ani zanedbatelná a zájem veřejnosti
pořadatele potěšil. 

Dům ponese jméno sv. Josefa a
první uživatele by měl přivítat
v únoru 2011. Začátek příštího roku
bude charita věnovat doplnění
pracovního týmu, zpracování
metodických postupů při poskytování
služby a dojednání spolupráce s dalšími organizacemi. Rodinné centrum Betlém se nastěhuje
zpět do přízemí již v průběhu prosince. Zahájení provozu azylového domu však závisí na
získání provozních dotací z krajského a státního rozpočtu. Termín se tak může i posunout. V
každém případě začne azylový dům sloužit nejpozději v červnu 2011. Zájemci o tuto službu
získají více informací na www.charita-beroun.cz.

Petra Müllerová s přispěním Martiny Mossóczy

Odpoledne otevřených dveří pro veřejnost - divadlo
Buchty a loutky zahrálo benefiční představení pro děti
Odpolední doprovodný program k slavnostnímu otevření azylového domu pro matky a

otce s dětmi v tísni zahájilo divadelní loutkové představení pro děti s názvem Andělíček
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Toníček, které předvedl soubor Buchty a loutky.  I dospělá část obecenstva si přišla na své.
V představení nechyběly vtipné průpovídky malého andělského učně Toníčka, který se vydal
na svět zvěstovat narození Ježíše Krista, ani momenty, které nutily k zamyšlení
o předsudcích, jež mohou lidé mít vůči někomu, koho neznají. Jak už to v pohádkách bývá,
ani tady nechyběl dobrý konec. 

Po zdařilém představení, které mezi všechny přineslo vánoční atmosféru, nastoupil na
pódium hudebně dramatický kroužek dětí z projektu farní charity „Jinou cestou“ pod vedením
paní L. Fečové. Děti předvedly vystoupení plné temperamentu a radosti, které se skládalo jak
ze zpěvu romských a českých písní, tak i z tanečního vystoupení na romskou skladbu, vše
s živou kapelou. Děti vystoupily v pestrobarevných ručně šitých kostýmech, jež krásně
doplňovaly celý ráz představení.

Následně své divadelní nastudování hry Černý den na hradě Tolštejně předvedly děti
z klubu Betlém. Vtipná hra, veršované provedení a skvělé herecké výkony zaručily úspěch.
Ten se dostavil v podobě dlouhého potlesku obecenstva. Dlužno dodat, že publikum bylo
opravdu početné na všechna vystoupení.

Příjemné kulturní a slavnostní odpoledne ukončily malé tanečnice, také z klubu Betlém,
které diváky potěšily orientálním tancem. Jejich vystoupení nám dovolilo se alespoň na
chvilku přenést do vzdálených exotických a teplých krajin a na malý okamžik zapomenout na
neustávající sněhovou nadílku u nás. 

Lucie Srpová

Zamyšlení : Jako je víra mrtvá bez skutků, tak je farnost mrtvá bez živého
společenství. V naší farnosti je mnoho různých společenství - modlitební, mládežnické,
scházejí se skauti, děti z náboženství, katechumeni, chrámový sbor, kapelka, dětská schola,
maminky, Křesťanský klub... A jsme přesto všichni JEDNO, nebo se o to snažíme. Malé
zamyšlení nad důležitostí života ve společenství, zvlášť v týdnu modliteb za jednotu
křesťanů, vám nabízíme v následujících řádcích.
Ochraňuj svou kapičku v moři, aby nevyschla!

„Společenství potřebuješ, jinak je tvoje víra mrtvá,“ uzavřela kmotřička. Debata
o (ne)chození do kostela před lety se ukázala jako prorocká. Dlouho trvalo, než se jen pojem
kostel v mém hmotném pojetí probral k životu ve společenství. Několikrát jsem s novoročním
odhodláním navštívit kostel alespoň jednou do roka narazila na zavřená vrata. Kostel není
holubník, má svůj pravidelný rytmus, JE “o lidech”.

 „Církev je společenství lidí se stejnou touhou po životě v srdci,“ připomněla kmotřička po
dalších letech. „B ůh chce lidi šťastné, jak žiješ ve vaší farnosti?“  Tentokrát už moje odpověď
nepopisovala krásu lesních běžeckých pěšinek. „Už zas nacvičujeme na vánoční zpívání,
biblické hodiny pokračují – je to jako zelená oáza pro vyprahlou duši ve všedních dnech, do
společenství maminek se sice nepletu, ale někdy se dobrá pohoda nabere i s kýbly při uklízení
kostela. A to nejen když se chystá oslava Agapé – lásky Boha Otce.“ Přistihuji se při
upovídanosti, nebo se to ani nedá všechno vypovědět? Dají se lidské vztahy vypovědět? Dobře
sycený Berounský katolický zpravodaj dokládá jednu akci za druhou. Nejedna radost tří
generací, uhnětená a zažitá rukama jednotlivců ve společenství, navazuje na tu předchozí.
Mládí zraje a těší i starší jak houby po dešti. Můžeme si vybrat: samota – společnost, smutek –
radost, rezignace – těšení, pasivita – aktivita, zoufalství – naděje, zoufalství – vděčnost, strach
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– láska ... Ani kapička z lidského zažívání se z režie našeho trojjediného Boha nevymyká, i
když naše volba ve slabší či silnější chvíli nemusí být zrovna šťastná. JEŽÍŠ miluje nezávisle
na čase, Duch svatý naplňuje. Panna Marie se přimlouvá a chrání své Boží děti. Ani zdravotní
brzdy, znemožující volný pohyb, neztenčí proud Hospodinovy lásky. To JE štěstí nacházené,
sdílené a pěstované pro další růst ve společenství farnosti, církve, široké rodiny věřících.
Takové požehnání sama neutáhnu, to by zas byla depka za nedostatečnost. Setkávání v
modlitbě a chválách nás posunuje dál jakoby samo s sebou. To je TEN, uhánějící nenápadně,
běh na dlouhou trať, s cílem nepředstavitelného vytouženého nebe. 

„Nemůžeš sedět jedním zadkem na pěti kopcích,“ kmotřička se mi vědoucně zasmála. To
když jsem si zas postěžovala, kolik mi toho nevyšlo, jak jsem si představovala. „Stačí málo,“
přidala moudrá paní slova moudrých, „nenaříkej na tmu, radši škrni sirkou.“ Jsou období,
kdy světla ubývá, den se krátí, organismus stárnutím zpomaluje, bolí... Ale duše rozžehlá
pouhou jiskrou úsměvu či dobrého slova se rozletí v radosti, jako písničkou okřídlená při
chvále Božího díla, s větší vděčností a důvěrou k životu. „Drž se raději při zemi,“ přimluvila
se starostlivě sestřička neúnavná Berlička. Ani jsem nevypověděla, kolik bych toho nejraději
ještě udělala, aby... aby to žití už konečně, viditelně, za to stálo! Pýcha se ale s životem lásky
Krista Ježíše nesnoubí, ani lenost. 

„Za dar života nenarozeným se jen modlím, desátek, snažím se,“ přiznala jsem se sama
zklamaně. Milé návštěvě z farního společenství to však na náladě neubralo. Srdečný smích, v
pochopení a účasti, hnedle přemohl pokušení vyčítavé kritiky. „Ochraňuj mou kapičku, v
moři, aby nevyschla,“ zaznělo pokojem z úst dobrého syna. Pokoj pokorné modlitby,
tajemství života společenství, prostoupil prostor, srdce přátel i přítomných “JEN“
v modlitbách. Do nového dne nejdeme sami. Těšíme se na další setkání. Třeba si i zatančíme
na farním plese! Než si zas spolu popovídáme a pohneme se dál. Bůh sám ví nejlíp jak a kam.

makozska

Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
11.00 - 11.3011.00 - 11.3011.00 - 11.3011.00 - 11.30 hodin
Fara -  přízemí vlevo

O ZNÁMENÍ :  Milí spolufarníci,  ráda bych vás touto cestou informovala, že od 3. ledna
2011 jsem otevřela novou vlastní ordinaci praktického lékaře pro dospělé. Ordinace se
nachází v moderní budově Lékařského domu na pomezí Berouna a Králova Dvora u LIDLu.
Ordinace je dobře dostupná autem (vyhrazená parkovací místa přímo u domu), autobusy MHD
(linky A, B) i na kole (nová cyklostezka). Přeji hodně zdraví a Božího požehnání v Novém
roce.                                                                                                    MUDr. Klaudia V ětrovská 

• vetrovska@ordinaceberoun.cz 
• www.ordinaceberoun.cz

• Lékařský dům, Plzeňská 1880, Beroun 
• Tel.: 722 074 927,  311 513 447

N ÁLEZY :  V šatně na farním plese v berounské Sokolovně se našla šála (béžovožlutá).
Vlastník se může přihlásit u I. Průšové, nebo na tel: 602 945 017 (I. Vašků).

Zpravodaj  
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BOHOSLUŽBY  VE FARNOSTI

15.00
(1. sobota)Hudlice

18.00Hýskov

16.30Vráž

16.30Nižbor

18.00Svatý
Jan

12.00Chýňava

19.3011.00Tetín

17.00  9.30Loděnice

17.00  8.00Králův
Dvůr

18.0018.008.0018.0019.30
10.00
18.00Beroun

SobotaPátek ČtvrtekStředaÚterýPondělíNeděle

M ODLITBA  MÌSÍCE:  V měsíci lednu jsme již tradičně zváni spolu se členy
ostatních křesťanských církví k modlitbám za dar ztracené jednoty. Také Pán Ježíš ve své
„velekněžské” modlitbě (Jan 17) o tento dar prosil svého Otce: „Otče, ať jsou jedno, aby svět
uvěřil, že jsi mne poslal…“ Nejednota, vzájemná ublížení a křivdy jsou jako neblahé dědictví
předchozích generací nejenom mezi jednotlivými církvemi, ale často i v současnosti si
vzájemně (i v naší farnosti) zasazujeme nové rány a zranění, které nás pak sobě navzájem
vzdalují. Modlitby za sílu k odpuštění a jejich překonání jsou proto velmi důležité!              -jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA LEDEN :

���   „Za jednotu mezi křesťany, za dar smíření                        

                              a odpuštění mezi členy farnosti“ ���

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA :  V prosinci oslavil 20 let Jan Štromajer z Králova Dvora - Počápel, významné
výročí oslavila též paní Hana Černá z Berouna. V lednu oslaví Pavel Schöberle 30 let a
Petr Červenka 25 let. Všem přejeme Požehnání a Světlo na cestu dalším životem!

Leden 2011
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Velmi se omlouváme, pokud jsme tu někoho nenapsali. Dvakrát v roce je to, pravda,
sklerózou z přemíry práce (promiň, Honzo a Moniko), ale jindy to je nevědomostí, která prý
hříchu nečiní. Pomozte nám to, prosíme, napravit! Ozvěte se nám na e-mail:
red.tym@seznam.cz,  na tel. 602 945 017, nebo písemnou formou na adresu redakce v tiráži
či na lístečku, který vhodíte v kostele do krabičky “BKZ - Dotazy a články” v kostele v
Berouně a v Loděnici na stole s tiskovinami.                                                                    -IVA -

POHŘBY: V pondělí 27. prosince jsme vyprovodili naši sestru Janu Konrádovou z
Berouna (nar. 20. 8 .1965, �20. 12. 2010) na cestu k věčnému životu v kostele
Povýšení sv. kříže v Praze - Vinoři, farnosti duchovně blízké jejímu srdci. Účastnilo
se mnoho přátel a farníků i z Hořovic, Počápel a Berouna, odkud byl vypraven
autobus. Píši pohřeb, ale raději bych měla napsat třeba “vyprovázení blíže k Ráji”
nebo něco, co by atmosféru křesťanského pohřbu lépe vystihovalo. Podobnou jsem
cítila kdysi na pohřbu maminky mého budoucího manžela, která též zemřela příliš
brzy. Přes všechen smutek zde nebyla beznaděj, jako na pohřbech v krematoriích, co
znám z dětství. Bylo zde cítit atmosféru Naděje. Naděje na Shledání - na shledání s
Ježíšem, i na shledání rodiny v budoucnu v životě věčném. Naše děti nechápaly, proč
jet o vánocích na “pohřeb”, a tak jsem se jim snažila tento rozdíl od nekřesťanských
pohřbů nastínit. Už při vstupu do chrámu mi k tomu pomohly tóny písně “Rájem
jednou chtěl bych jít...” v podání kapely s kytarami, flétnami, varhánkami, houslemi,
bubínky, jejíž stěžejní členy tvořily právě děti Jany a Pavla Konrádových. Při mši
svaté několikrát zaznělo, že Jana svou nemoc, o které se dozvěděla letos v březnu,
brala velmi pokorně, nestěžovala si. Na počátku Adventu se rodina dozvěděla, že
lékaři nemohou už nic dělat, a tak Jana trávila svůj “Advent” doma uprostřed
rodiny. Často zde byla sloužena i mše svatá, tak jako na čtvrtou neděli adventní, po
které druhý den ráno odešla, jak věří všichni její blízcí, do nebe. Při děkovné mši za
dar jejího života zazněla slova o tom, kde všude za života uměla pomoci, ale také, že
Ježíš může způsobit nejen zázrak uzdravení, ale také zázrak svaté smrti, kterého jsme
byli zprostředkovaně svědky. Přes všechny těžkosti měsíců nemoci, které byly pro
Janu i její rodinu jistě nesmírně velké, si po zážitku z pohřbu uvědomuji, že společné
čekání na odchod do “nového života” může být pro rodinu požehnáním na rozdíl od
náhlého odchodu bez jakékoli přípravy. Milá Jano, děkujeme, že jsi tu byla s námi.
Milí Konrádovi, hodně síly a naděje na Shledání.                                                         
                                                                                                                 Ivana Vašků
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