
„Polo le tní vysvědčení“
Milí čtenáři našeho farního zpravodaje!

V tomto čase prožívají naši školáci (žáci, studenti i
pedagogové) předávání vysvědčení a své pololetní
„miniprázdniny“. Je to doba, kdy je možné na vysvědčení
vidět jisté výsledky „v půli cesty“. 

Snad si ještě sami vzpomeneme na svá školní léta a na
to, jak zvláště v těch předmětech, kdy známka nebyla
„čistá“ jednička, dvojka, trojka… dávali naši učitelé
v pololetí spíše horší známky, aby pak na konci roku, pokud
jsme na to správným způsobem zareagovali, přivřeli oči a
odpustili i to, co se v pololetí nijak nepardonovalo.
Zpravidla tak vysvědčení na konci roku bývalo lepší, než
ono pololetní. Jistě to mělo i svůj důležitý pedagogický
význam, a učilo nás to správné motivaci a snaze dovést vše
k co možná nejlepšímu konci, neboť i zde platí, že „Finis
coronat opus“. („Konec dobrý, všechno dobré“.)

Život každého z nás
má svůj konečný cíl,
kterým je naše spása.
K tomuto cíli však
dospíváme postupně.
Život sám nám tak
připravuje důležité
okamžiky, kdy se můžeme
zastavit a zhodnotit své
dílčí úspěchy, či
neúspěchy. „Pololetní
vysvědčení“, které si
v životě vícekrát můžeme
“sami vystavit”, je skvělou
příležitostí si uvědomit,
jak na tom opravdu jsme, a
„zabrat“ tam, kde je to
opravdu třeba…      

   J. Pecinovský
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 Zpráv y z farnos t i
Svátek Uvedení Páně do chrámu – 2. února: Liturgický svátek Uvedení Páně do
chrámu budeme slavit ve středu 2. února při bohoslužbách:

� v 8.00 hodin: v Berouně
� v 17.00 hodin: v Králově Dvoře

Čtvrtek 3. února: setkání Pastorační rady farnosti, v Berouně na faře v 19.00 hod.
Případné náměty na projednání směřujte včas na členy rady.

1. pátek v měsíci – 4. února: Mše sv. začíná v kapli Povýšení sv. kříže v 18.00 hodin, po ní následuje
adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné přijmout svátost smíření.

Mše sv. „pro děti“: Zveme rodiče s dětmi k bohoslužbě s písničkami s kytarou, která se
koná ve čtvrtek 10. února od 18.00 hodin v kapli Povýšení sv. kříže.

Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 13. 2. a 27. 2. 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.

Příprava na biřmování: Vyzýváme ty, kteří by měli zájem před letními prázdninami
(měsíc červen?) přijmout svátost biřmování, aby se přihlásili našim kněžím. V případě
zájmu se pokusíme zajistit návštěvu některého 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.

Setkávání maminek a miminek: Milé maminky, v měsíci únoru budete se svými dětmi
očekávané na půdičce farní kaplanky v Berouně na faře hned ve čtvrtek 3. února a poté opět ve
čtvrtek 17. února v 9 hod dopoledne. Přijďte mezi nás. :)    Leona Kopačková (732 508 097)

Modlitební společenství: Milí přátelé (v Kristu), v následujícím měsíci se uvidíme ve
čtvrtek 10. února a znovu ve čtvrtek 24. února, obojí od 20 hod večer v budově kaplanky
v Berouně na faře. Přijďte :)                                                                                     Tým MS
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Ministrantské setkání pro mladší ministranty (chlapci cca od 8 do 15 let) se uskuteční
v sobotu 12. února v Nymburce. 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).

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
Vikariátní konference: V úterý 15. února se v Řevnicích uskuteční setkání kněží
našeho vikariátu. Mše svatá, při které se budeme modlit zvláště za farnosti našeho
vikariátu, začíná kostele sv. Mořice v 9.00 hodin. 

 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.
LASIČKY:  úterý 16.30-18.30 hodin, vedou Kristýna 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.

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 4. února 2011 v 19.15 v Berouně v klubovně v areálu fary.

Únor 2011

3. strana



Skautské středisko děkuje za finanční dary na energie panu Vacíkovi, paní Marcele
Michaličkové, paní Janě Beščecové, panu Janu Markovi, panu Janovi Frantovi, paní Marii
Borské, panu Josefovi Ševčíkovi, společnosti D&I Finservis,s.r.o., rodině Laštovičkových,
rodině Vašků, paní Gábině Štorkánové a třem dárcům, kteří nechtěli být jmenováni.
Rodiče dětí z 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 – rozpis akcí únor: 04. 02. 2011 – schůzka v kroji; 11. 2. 2011 – schůzka; 18. 2.
2011 – schůzka, 26. 2. 2011 – výprava.
Plán akcí Lasiček: ÚNOR: 19. 2. výprava (se Světluškami) výprava a 22. 2. oslava Dne
sesterství při schůzce v úterý. BŘEZEN: 12. 3. výprava (se Světluškami). DUBEN:
Svojsíkův závod. KVĚTEN: 14.5. výprava (se Světlušky). ČERVEN: Sjezd řeky
Berounky (jako každý rok) zatím ve dnech: 25. - 26. 6. či 18. 6. - 19. 6. Datum
upřesníme. Červenec: 9. - 23. 7. skautský letní tábor. Mějte se krásně Týna a Kuřátko.
Pro skautské vedoucí a R&R: ÚNOR: 4. 2. v pátek: po skautské radě posezení
vedoucích v klubovně na faře s možností přespání. S sebou občerstvení, pití, kytaru, 10
kč (nocleh), BŘEZEN: 4. 3. v pátek: bowling skautů u Lokomotivy v Berouně od 20-22h.
VEDENÍ SKAUTSKÉ DRUŽINY LVÍ ČAT pro školní rok 2011/2012. Hledáme
dobrovolníka pro vedení skautské družiny Lvíčat (kluci ve věku cca 6-7 let) od září 2011.
Podmínkou je věk minimálně 18 let. Prosím, hlašte se u Dominiky Kodrasové, tel.:774944803.

Maškarní Eldorádo: Všechny rodiče s dětmi od 0 do 99 let srdečně zveme k masopustnímu
veselí v sobotu 26. února od 16 hodin v sále restaurace Eldorádo na berounském Jarově (od
vlakového nádraží směr Koněprusy, autobusová linka C). Na programu bude soutěž masek,
tanec, hry a soutěže. Chystá se též dětská tombola, kde vyhrává každý. Zvláštní ocenění
získají rodinné masky. Vstupné bude jako vždy dobrovolné.
Pokračujeme v cyklu Letem světem s promítáním fotografií z cest; tentokrát je program
stále v jednání - pravděpodobně se bude povídat o Nepálu. Takže jisté je, že v neděli
13. 2. v 16.30 hod. přede mší svatou v přízemí kaplanky na farním dvoře v Berouně.
Kam prstem a okem po mapě pojedeme, najdete na plakátku na nástěnkách. 
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 Pavla Konráda. Zpíváme dětské křesťanské písničky a
vše, co se hodí ke mši a co se dětem bude líbit☺. Bližší informace na tel. 774 944 803

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.
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 Zpráv y od j i nud
Modlitba Taizé: Farnost Praha - Bohnice. Zveme vás na pravidelnou modlitbu Taizé v
kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8, která se koná 2. února od 20.00 hodin. Modlitby se
konají pravidelně vždy první středu v měsíci.
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

Co se dělo:  Štědrý podvečer u sv. Jakuba
Vlastně zcela záměrně volím takovýto název - "štědrý podvečer"- v kostele sv. Jakuba v

Berouně se totiž 24. prosince pozdě odpoledne opravdu štědře nadělovalo a k tomu to vše
bylo překrásným předvstupem do samotného večera... Nadělovalo se mnoho, přemnoho: 

Boží slovo - protkané čtením vánočního příběhu, podané ústy pátera Cyrila, bylo jasné,
věcné, a přesto velmi silné a  poetické, jakoby vnímané dětskýma očima - mne osobně moc
potěšilo, sám páter Cyril se pro mne na moment stal součástí onoho příběhu ☺.

Nádherná hudba a zpěv - dík zpívajícím manželům Horkým, jejich hudebnímu sdružení a
překrásnému zpěvu malého dětského
sborečku se rozezpíval celý kostel,
roztančily malé "víly" v prvních
řadách a celý vánoční příběh získal
na významu a dojemnosti.

Betlémské světlo i po tak
dlouhé cestě neúnavně svítilo a
množilo se a hemžilo po celém
chrámu v malých lucerničkách,
malovaných skleněných svícnech,
ba i zavařovacích sklenicích ☺.

A nakonec došlo i na osobní
přání všeho dobrého a pokoje -  jen
málokdo opustil kostel, aniž by s někým "nevyměnil" pár hřejivých slov, nepotřásl rukou,
pokud někdo takový vůbec byl...

Chtěla bych tímto článkem (snad za všechny, kdo do kostela přišli) vyjádřit veliký dík za
krásný PRVNÍ vánoční dárek od všech přítomných účinkujících a chtěla bych také zmínit milé
překvapení nad tím, že náš hudební, výpravný i duchovní zážitek byl naprosto nerušený...
(Snad to nebylo jen tím, že jsem se starším synkem seděla opravdu hodně vepředu.☺)        -lk-

Co se dělo: Silvestrovská návštěva arcibiskupa
Dominika Duky ve Sv. Janě pod Skalou

Již před několika měsíci vyslovil náš arcibiskup Mons. Dominik Duka osobní přání, aby
mohl ve Svatém Janě pod Skalou celebrovat půlnoční mši svatou na přelomu roku 2010/11. Při
příležitosti této návštěvy bylo slavnostně požehnáno obnovené Mariánské sousoší ve Svatém
Janě pod Skalou. Zaniklé barokní sousoší bývalo jednou z dominant obce Svatý Jan pod
Skalou, ale v průběhu 20. století bylo lidskou lhostejností a nedbalostí téměř celé zničeno.

Únor 2011

5. strana

Berounský betlém                           foto Alois Vašků



Podrobněji jsme o osudu soch psali
ve Farním zpravodaji 12/2010.
Připomeňme jen, že sousoší je pro
obec významné také tím, že
představuje tři hlavní patrony tohoto
místa, jimž jsou zasvěceny ústřední
památky v obci – barokní kostel sv.
Jana Křtitele a sv. Ivana a jeskynní
kostel Panny Marie. Práce na obnově

sousoší trvaly sedm let a obnova
soch stála dva miliony korun. 

I přes celkovou nepřízeň
mrazivých a na sníh bohatých
posledních dní roku 2010 byly čtyři

dny před Vánocemi do Sv. Jana přivezeny a zde usazeny  dvě krásné nové sochy Panny Marie
a sv. Ivana. Na pozdní noční příjezd pana arcibiskupa bylo také vše připravené, a tak
výjimečná společenská a církevní akce mohla začít. 

Každá taková zdařilá a po všech stránkách velmi náročná akce, jakou bezesporu obnova
barokního sousoší je, bývá širokou veřejností vnímána jako malý zázrak. A téměř zázračnou
atmosféru měl i samotný akt svěcení soch. Žehnání soch začalo krátce po dvaadvacáté hodině
za účasti přibližně stovky lidí.

Na úvod přivítal pan starosta Ing. Pavel Vokál vzácnou návštěvu a mimo jiné řekl:
„Chtěl bych zdůraznit, že tato dnešní akce je opravdu výjimečná. Jednak je výjimečná už
samotnou přítomností pana arcibiskupa, a jednak je výjimečná i tím, že naše obec má na svém
území velké množství památek. Dále je výjimečná i tím, že má hodně lidí, kteří o tyto památky
pečují a snaží se o to, aby tyto památky byly zachovány pro další generace.“

Následoval krásný projev autora nových soch akademického sochaře Petra Váni, který
dále řekl: „Pro každého sochaře je každá jeho socha kusem jeho života, který prožívá
společně s ní. Díky tomuto času, po který na ní pracuje, také prožívá příběh, který ta socha
zpodobňuje nebo vypráví. I já jsem “zažil” příběh sv. Jana Křtitele a sv. Ivana a byl pro mne
velmi hlubokým a těžko popsatelným zážitkem.“ Dodejme, že práce na tesání soch ze dvou
 pětitunových bloků božanovského pískovce (z Teplice nad Metují) trvaly více než jeden rok.

Poté následoval samotný akt posvěcení a žehnání soch samotným arcibiskupem. Dominik
Duka ve svém přívětivém a srdečném projevu
vyzdvihl práci lidí na jejich obnově a poděkoval za
to, že „takovými kroky na záchranu památek
vracíte duši tomuto kraji. Kraj není jen příroda,
ale my všichni jsme také jeho součástí a jsme
zároveň jeho spolutvůrci.“ 

Po posvěcení nových soch následovalo krátké
soukromé setkání pana arcibiskupa v hotelu Obecná
škola, kde byli všichni přítomní seznámeni
s dvacetiletou činností Svatojánské společnosti na
obnově zdejších památek. Po zdařilé obnově kostela
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a zdejších kaplí přibylo do seznamu zachráněných památek v tento den i krásné Mariánské sousoší.
Stojí na prostranství nedaleko návsi a při návštěvě Sv. Jana pod Skalou ho jistě nepřehlédnete.
Cestou do kostela pan arcibiskup ještě krátce navštívil včelařskou výstavu „Medové Vánoce“.

Přesně o silvestrovské půlnoci následovala v kostele slavnostní bohoslužba u příležitosti
svátku Panny Marie, matky Boží, během které pan arcibiskup vyzvedl mnohé ušlechtilé
myšlenky v konfrontaci Svaté rodiny a současné rodiny v naší společnosti: „Nejde zas tolik o
restituce, nejde o smlouvu s Vatikánem, jde především o znovuzakotvení principu úplné
rodiny ve společnosti“ … „svoboda není svobodou ke konání čehokoliv, svoboda není ani

volnost k čemukoliv, svoboda znamená
jenom se svobodně rozhodovat ke konání
dobra, k prospěchu společnosti, k
zachování úplné rodiny.“ 

Rok 2010 byl pro Mons. Duku
významný nejen tím, že byl jmenován
arcibiskupem pražským, ale také tím, že si
připomněl 40. výročí vysvěcení na kněze.
Věříme, že slavnost ve Sv. Janě pod Skalou
jeho osobní výjimečný rok skutečně
důstojně završila. Dodejme, že celá půlnoční
svatojánská slavnost byla po všech
stránkách velmi zdařilá a snad všichni
přítomní byli touto slavností okouzleni.

Mnozí návštěvníci se nám posléze svěřili, že krásnější vstup do Nového roku ještě nikdy nezažili. 
Jménem Svatojánské společnosti tímto děkuji všem farníkům, kteří se spolupodíleli na přípravě i

důstojném průběhu této slavnosti.                              Jiří Ševčík ml., předseda Svatojánské společnosti

Zvoník od Matky Boží aneb Cinkal Jirka
Je mrazivý den, 25. prosinec, všude spousty sněhu. Zase jednou máme bílé Vánoce!

Procházím údolím v Brdatkách, kolem se zdvihají zasněžené příkré stráně. Míjím
Talichovu vilu, za chvíli budu u rybníčku.  Ledovým vzduchem se snáší namodralý
soumrak. Vracím se domů druhou stranou údolí, po „hořejších cestičkách“, mráz štípe
do tváří. Už abychom byli doma, v pelíšku! Aby ti neomrzly tlapky! (Poslední věty byly
pochopitelně určeny čtyřnohému členu rodiny a skrývám za ně, že jsem ještě tak úplně

nerozmrzla po dopolední mši svaté v
ledovém berounském kostele sv. Jakuba a
rychle potřebuji nadále akumulovat teplo.)

Vtom mě něco vytrhlo z myšlenek –
odněkud shora se nese jasný hlas zvonu, takové
radostné cinkání... Jako stříbrné zvonky! To je
přece ze Studánky, vím najednou přesně,
ačkoli jsem ten zvon už léta neslyšela.
Naposled tam zvonil kdysi dávno kostelník
Láda Mašek, chodil tam snad každý den...
„Hlas zvonů táhne nad závějí, kdes v dálce tiše
zaniká...“ vybaví se mi Jaroslav Vrchlický.
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To zvoní určitě Jirka!  Tak se mu to povedlo; mluvili jsme o tom spolu už na podzim, že
chce začít zvonit, aby to místo, kaple Panny Marie Bolestné, zase znovu aspoň trochu ožilo.
Nejradši bych se rozběhla příkrou strání kolmo vzhůru, ale
všude je záplava sněhu a než se dostanu nahoru, dávno bude po
všem, Jirka zamkne kapli a na Beroun i do kraje se snese tma.

V kapli na Studánce jsem byla naposled jako dítě, když se tam
konaly májové pobožnosti. Zapamatovala jsem si, že na stropě je
modré nebe se zlatými hvězdami... Nezdálo se mi to? Nezdálo!
Loni v září byla kaple otevřená, Jirka tam měl výstavu fotografií, a
to tmavěmodré hvězdnaté nebe tam opravdu je! Indigová pařížská
modř jako na středověkých gotických freskách... Architekt Josef
Mocker, který pro město Beroun postavil v r. 1893 tuto
novogotickou kapli (namísto starší barokní stavby z r. 1724 přímo
nad studánkou se zázračnou vodou, jež musela být pro značnou
zchátralost stržena), se jistě inspiroval na nedalekém hradě
Karlštejně, jehož renovace mu byla také svěřena. Novogotická
kaple Bolestné Panny Marie patří od počátku městu Berounu,
neboť stavbu financovalo; zvony také, proto Jiří vyjednával všechno s Městským úřadem v Berouně.
(Církvi tu patří pouze mobiliář a také malá stavba, kterou je zastřešena původní studánka se zázračnou
vodou na místě mnohem větší barokní kaple, zvané též U Boží vody, Na kalvárii, Na průhoně nebo Na
studánce. Podle studánky se začalo i celému místu a blízkému vrchu říkat Studánka.)

Jirka je zajímavý člověk, renesančně rozkošatělý; umí jít za tím, pro co se nadchne. Myslím,
že ve svém životě už dlouho dělá hlavně to, co ho baví. Fotografuje Beroun, Český kras i jiné
krajiny, pořádá výstavy, jezdí na kole, otevřel v Berouně vinotéku, protože tu žádná nebyla... Tak
mě jeho nápad se zvoněním ani moc nepřekvapil, i když nic není bez překážek. Na Studánce jsou
v současné době dva zvony, museli je zkontrolovat zvonaři, museli k nim natáhnout nové
provazy, z nichž jeden se už Jirkovi na Nový rok přetrhl, protože mistři prý podcenili jeho tažnou
sílu... Kvůli svému nápadu se také v kapli předem sešel s P. J. Pecinovským, aby se vůbec o
zvonění něco dověděl. Poprvé zvonil o svátku sv.  Mikuláše. O půlnoci z 24. na 25. prosinec se
mu vůbec nepovedlo odemknout kapli, tak musel propilovat klíč... A pár dní před Vánoci zažil
největší šok, který snad raději vynechám; protože mu to připadalo jako špatné znamení, chtěl

dokonce celé zvonění vzdát. Ale nevzdal! Po
dvou dnech tu krizi nějak překonal (také po
rozhovoru s P. J. Pecinovským) a zvoní! A když
nevydržel provaz od menšího zvonu s jasnějším
hlasem, který je dál slyšet, zvoní na ten větší...
Svým známým rozesílá zprávy, kdy bude zvonit,
aby mohli přijít nebo odněkud z Berouna
poslouchat, a těší ho, když mu třeba zavolá paní
až ze Závodí, že i tam to bylo slyšet. Podepisuje
se půvabně – Cinkal Jirka. Chce zvonit o
některých významných svátcích, ale také třeba
vždy když bude slunovrat či rovnodennost.

Zbývá maličkost. Proč pana Jiřího
Semráda označuji pořád jenom jako Jirku?

Zpravodaj  
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Mohu si to dovolit. Devět let jsme spolu chodili – do školy pochopitelně. Jsme tudíž
spolužáci. Když jsem mu pětadvacátého prosince večer zavolala, že to zvonění bylo vážně
moc krásné, měl opravdovou radost! Ostatně – jak to tam má ten Vrchlický? „Dnes všechny
struny v srdci znějí, neb mladost se jich dotýká...“                                       Lidmila Fričová

Svědectví: Seminář Obnovy v Duchu svatém
Deset týdnů před vánoci se část berounského farního modlitebního společenství každý

čtvrtek večer účastňovala Semináře Obnovy v Duchu svatém, který pořádala komunita
Chemin Neuf v Pastoračním středisku u sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích. Na seminář jsme se
přihlásili, abychom se pokusili toto společenství i svůj duchovní život “někam posunout”. A
posunuli jsme se!☺ Dva z nás už zkušenost s tímto seminářem před lety měli, ostatní nikoli.
Prožitek byl ale hluboký na obou stranách. 

Budu-li mluvit za sebe, nejprve se mi moc nechtělo jezdit
deset týdnů na seminář do Prahy. Od nás to obnáší dohromady
tam i zpět tři hodiny cesty autobusem (dvakrát jedné z nás
vůbec nejel) a metrem, navíc v době podzimní a adventní se
vždy nakupí tolik akcí... A skutečně, jako naschvál jsem
suplovala zrovna několik čtvrtků až do večera, musela jsem
tak často jezdit rovnou z práce, a úkoly do školy a večeři
dětem nechat na manželovi... Ale cestování se vyřešilo, jezdili
jsme nakonec společně autem. Únavu a občasný pocit přílišné vytíženosti vyvážila radost
pramenící z modliteb a písní chval, posila z denního čtení Písma, které více či méně vždy
prostě sedlo do konkrétního dne, a sdílení ve skupinkách. Ačkoli se nám pořadatelé zpočátku
omlouvali, že nás přidělili ke skupinkám proti nám cca pětatřicátníkům poněkud mladšího
složení, naopak pohled ze studentského světa nakonec velmi obohacoval. 

S každodenní modlitbou jsem přesto měla trochu problém. Ač jsem již dříve byla zvyklá
po ránu číst texty z Bible, nedařilo se mi soustředit se na modlitbu, někdy jsem dokonce usnula
(v Boží náruči:)). Po večeru smíření a po celosobotní duchovní obnově (na kterou jsme jeli
téměř ihned z berounského farního plesu:)) v Tuchoměřicích, kde jsme prožili “křest” v Duchu
svatém, se vše obrátilo v neskutečnou radost. Při modlitbě za vylití Ducha svatého se za mne
modlili dva lidé z týmu Obnovy. Text z Izaijáše 43,1-4, který pro mne “obdržel” Adam, je už
dlouho můj nejoblíbenější! A slovo z proroka Jeremiáše, které mi Hospodin řekl skrze vedoucí
skupinky Zdenku, mne úplně "porazilo" ...I stalo se Hospodinovo slovo ke mne PODRUHÉ.
Volej ke mne a ODPOVÍM ti! (Jer 33,1-3). Cítila jsem smutek, že mi Pán svou lásku musí pro
mou nedůvěru znovu a znovu připomínat. Nemohla jsem zadržet slzy. Ale zároveň jsem
prožívala neskutečnou radost, osvobození... Ta radost mne pak intenzívně provázela celý den, i
po další týden, do modlitby chval jsem vstupovala se slzami radosti v očích, kdykoli jsem si
sedla k Písmu. Za týden jsem se na skupince ptala Zdenky, jak jí napadl citát z Jeremiáše.
Hospodinova režie a to, že myslí na mě osobně, mne dostalo podruhé: Zdenka se již modlila za
vylití Ducha vícekrát, ale poprvé prý vnímala a zřetelně Jeremiáš 33,1-3. V následujících
dnech jsem v každém detailu, v každé situaci bez pochyb rozpoznávala Boží zásah, vedení
dobrému. Jak praví klasik (Augustýn?): Vše slouží k dobrému těm, kdo milují Hospodina.
Stopy Hospodinova dobrého díla i dnes nacházím všude. Poznala jsem (znovu, podruhé☺ od
své konverze), že Pán je skutečně blízko našim všedním starostem a záleží mu na každém z
nás! Ráda bych Mu dovolila, aby stopy svého dobrého díla zanechal i na mě.                         -iv-  
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Co se dělo: Ministrantské setkání 
Co je to ministrantské setkání? Je to akce, při které se setkají ministranti a kněží, a

je každou druhou sobotu v měsíci (pro mladší). 
Setkání o kterém píšu, se konalo 11. prosince, ale od té doby už se konalo další, ve

Strašnicích v takovém moderním kostele. Teď budu psát o prosincovém setkání. Nejdříve nás i s
kamarády tatínek dovezl do Prahy
- Lhotky. Potom byla mše sv. v
kostele Panny Marie Královny
míru. Pak jsme se něco naučili a
pak byl oběd. Po obědě jsme psali
test a já jsem poprvé vyhrál! Z cen
jsem si vybral CD Král ozvěny. A
po testu jsme šli hrát fotbal. V létě
hrajeme venku, ale tentokrát jsme
byli v blízké tělocvičně. Po
vyhodnocení se pak už jelo domů.
A jak se mi tam líbilo? No,
tentokrát se mi tam líbilo hodně. 

Michael Vašků

Vzpomínka na naše kaplany
Nezapomínáme na kněžská působení začínajících duchovních, kteří

v naší farnosti sloužili jako kaplani, aby později byli delegováni vést důležité
farnosti jako kněží. S radostí sledujeme, jak se jim jejich práce daří, a jsme
rádi, že jsou stále nějakým způsobem spojeni s Berounem a naší farností.
Kromě internetu sledujeme jejich farní Zpravodaj, zúčastňujeme se i
některých společných akcí a čerpáme informace z jejich občasných návštěv.

Například bývalý kaplan P. Michael Špilar, který vykonával i funkci
administrátora ve Svatém Janu pod Skalou. Poté po krátkém působení u sv.
Apolináře studoval v Římě, kde obhájil titul Licenciát teologie. Nyní se mu
daří jeho působení v Římskokatolické farnosti v pražských Stodůlkách. Je
doslova motorem v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích. Z bohatého programu
vyjímáme namátkou oblíbené manželské večery nebo nedávný společenský večer s tancem (který
osobně fotografoval), i zajímavou akci „farní kafe“, kde se s oblibou slaví narozeniny i svátky

přítomných. Je zde taková velká farní rodina. Rozjely se tam kurzy
Alfa a v sále Komunitního centra se konala i zajímavá vánoční
prodejní výstava obrazů. Výtěžek byl určen na pomoc dětem
s těžkými vadami sluchu a zraku. Jistě bude příležitost informovat o
dalších prospěšných akcích. Ještě něco. ThLic. Michael Špilar
oslavil v prosinci 45 roků požehnaného život, jak jsme zmiňovali ve
Farní kronice. Ještě jednou upřímně gratulujeme.

Další kněz, který zůstal v našich vzpomínkách i srdcích, je
P. Krzysztof Drzazga, menší postavou, ale s o to větší láskou a lidským
úsměvem. Ten u nás sloužil jeden a půl roku, aby poté odešel zpět
do Polska. Tam však nezůstal dlouho, a nyní slouží ve farnosti

Zpravodaj  
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Týnec nad Sázavou. Na Teologické fakultě Univerzity v Opole (Polsko) složil na podzim
úspěšně předepsané zkoušky a obhájil práci vyžadovanou pro doktorát teologie v oboru
liturgiky. Chceme proto popřát ThDr. Krzysztofu Drzazgovi Boží požehnání do dalších let.

Nezapomínáme ani na další kněze, kteří v nedávných dobách v Berouně působili.
Radujeme se z jejich úspěchů a jistě bude zajímavé informovat o jejich dosavadním působení
v naší arcidiecézi.                                                                                                   Jaroslav Vacík

Richard se narodil r. 1197 ve Wyche
u Worcesteru v Anglii. Když rodiče
zemřeli, připadl jejich zadlužený a
zanedbaný statek staršímu bratru. Starší
bratr byl delší dobu v zajetí a tak Richard

vedl nezištně hospodářství a zvelebil je. Když starší bratr viděl, jak Richard úspěšně hospodaří,
postoupil mu úřední smlouvou zděděný statek. Brzy však svého činu litoval. Když to šlechetný
Richard zpozoroval, přinesl smluvní listinu, roztrhal ji a sám se bez jakýchkoliv prostředků
odebral do Oxfordu. Tam se projevila jeho píle a nadání na vysokém učení. Později se odebral
na další studia do Paříže. Seznámil se tam se dvěma snaživými, zbožnými druhy, s nimiž
společně žil. Byli tak chudí, že měli jediný plášť, jejž nosili střídavě, a stravovali se jen
chlebem a vodou. A přece Richard na ta léta vzpomínal po celý život jako na nejšťastnější.

Jeho další cesta vedla přes Bolognu a zpět do Anglie. Tam byl zvolen pro své ctnosti
biskupem chichesterským. Ani v tomto postavení to neměl lehké, král Jindřich III. mu zastavil
všechny důchody. Tak musel žít Richard v cizím domě v největší chudobě. Ani tady dobročinnost
neznala mezí. Prodal i stolní náčiní a výtěžek rozdal chudým. Teprve po dvou letech králi nezbylo
nic jiného, než Richardovi jeho zadržené biskupské náležitosti vrátit. Richard dbal, aby se
přikázání Boží i církevní zachovávala. Když se někdo provinil, nepomohl šlechtický původ, ani na
královo přimlouvání. Richard zásadně neuděloval hodnosti a úřady příbuzným, jak tehdy bylo ve
zvyku. Říkal, že Kristus Pán neustanovil svým náměstkem svého příbuzného Jakuba, nýbrž Petra.
Richard zemřel na svých požehnaných apoštolských cestách v Doveru 3. dubna 1253.            -vac-

Z galer ie našich kněží
Výročí skladatele písně „Nad Berounkou pod Tetínem“.

V letošním roce vzpomínáme 210. výročí narození známého kněze P. Josefa Vorla. Patřil
mezi známé podbrdské buditele a stal se uznávaným skladatelem duchovní hudby. Byl vítaným
společníkem v uměleckých kruzích a s mnohými úzce spolupracoval. Tak také zřejmě vznikla
známá píseň „Nad Berounkou pod Tetínem“ v roce 1826. Tehdy se Vorel vsadil s básníkem
Chmelenským o to, kdo napíše text a melodii písně dříve. Oba obratem úkol splnili, Vorel
napsal melodii a Chmelenský text. Tak vznikla píseň známá dodnes. Píseň mívala také název
„Růže tetínská“ a byla i poctou Bětušce, dceři vlídného hostitele českých básníků a učenců,
horlivého čtenáře a odběratele českých knih Jana Vojáčka, statkáře v Tetíně. Zajímavé je i
spojení s neobyčejně vzdělaným katolickým knězem, berounským děkanem Josefem Antonínem
Seydlem. Ten mnoho pozornosti věnoval počátkům křesťanství a historii „Berounska“. Píseň
vznikla také díky jeho podpoře při komponování písně na berounském děkanství.

Z díla Josefa Vorla jmenujme nápěvy k jeho veselohře „Sládci“, která byla uvedena ve
spolupráci s Karlem Jaromírem Erbenem. Vorel složil také u příležitosti svěcení praporu
zpěváckého spolku „Slavoš“ v Berouně “sbor” na veršovaný text Karla Jaromíra Erbena.    -vac-
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Koncerty v berounské farnost i před sto lety
Pamětní kniha děkanství berounského vydává

další zajímavá svědectví o tom, že Spolek pro obnovu
chrámů rozhodně nezahálel – kromě pilné činnosti
„sběratelské“ (tj. vybírání p říspěvků) zvažoval i
další možnosti, jak získat peníze. Asi to byl opět
děkan Václav Lerch, kdo přišel s dalším nápadem.
Protože léta působil jako katecheta v Plzni, využil
svých známostí a domluvil se s plzeňským pěveckým spolkem zvaným Palla o provedení
několika koncertů. O tom svědčí v kronice zápisy dokonce v dvojím vyhotovení – jednou
v chronologickém sledu mezi všemi ostatními událostmi ve farnosti, podruhé ve velmi
podrobném celkovém shrnutí činnosti spolku, doplněném do kroniky až později.  Zápisy se
v detailech liší, proto uvádím většinou obojí znění (pro lepší rozlišení dvojím typem písma). 

„Mezitím co v kostele prováděly se veliké opravy, vyvíjel spolek s horečnou pílí usilovnou
činnost. Dne 24. května 1903 pořádal odbor plzeňského pěveckého Hlaholu, Palla, svůj první
koncert v Berouně ve prospěch spolku. Koncert tento vydařil se plnou měrou v každém
ohledu. Sál na Plzeňce byl přeplněn, i přiléhající místnosti do posledního místa zabrány.
Bujaří a neúnavní pěvci plzeňští za řízení svého dirigenta s nadšením a žárem pro hudbu a
zpěv zapěli Prausův Chorál Čechů. Stejně skvostně přednesli Malátovy písně. Mezitím za
bouřlivého jásotu přibylý ředitel plzeňského Hlaholu pan Norbert Kubát dirigoval sám další
Písně na moři od Mistra našeho Smetany. Pak vystoupila zdejší nám chvalně proslulá
pianistka slečna Marie Marková. Na všechny hluboce působil zpěv slečny Marušky Štěpánovy
z Prahy. Výsledek koncertu byl skvělý.“

„Roku 1904 a 1905 uspořádal sedm koncertů pěveckých spolek plzeňský Hlahol a jeho
odbočka Palla za laskavého spoluúčinkování i jiných slečen: Markovy, Štěpánovy,
Hannerovy aj. Bližší zprávu a posudek viz v přiložených listech tištěných.“ (Žádné přiložené
listy tištěné jsem ovšem v kronice nenašla, pravděpodobně jsou už nenávratně ztraceny.)

„17. IV. 1904 měl Spolek pro obnovu chrámu Páně koncert za laskavého účinkování plzeňského
kroužku Palla, slečny Markové a slečny Marie Štěpánové a jiných některých pěvkyň z Mělníka.“

 „Také spolek horlivě pracoval. Dne 17. dubna 1904 zavítal do Berouna podruhé
plzeňský odbor pěveckého Hlaholu, kroužek Palla, a pořádal v hostinci p. Jeníčka v sále na
Plzeňce druhý slavnostní koncert za účinkování kapely p. Václava Koubíka. Zvlášť krásné a
zdařilé bylo vystoupení slečny Irmy Štěpánové, operní pěvkyně. – V prosinci téhož roku
pořádal spolek ještě jeden koncert. Vybráno bylo 430 K, čistý výtěžek obnášel 300 K.“ (Bylo
pro mě trochu záhadou, proč slečna Štěpánová je jednou Marie či Maruška a podruhé Irma,
ale třeba měla slečna Irmu jako umělecké jméno.)

  „7. května t. r. (1905) oslavoval Hlahol výročí úmrtí hudebního svého Mistra
Dvořáka. K jeho památce uspořádal po tři dny koncertní skladby jeho, jichž se účastnila
i deputace z Berouna z vděčnosti za koncerty, jež sedmkráte byli v Berouně pořádali.“ 

 „17. XII. 1905 pořádal opět Spolek pro obnovu chrámu Páně koncert, za laskavého
účinkování plzeňského odboru pěveckého Pally, slečny Markové, Hannerové aj.“

 „ V neděli 17. prosince 1905 byl pořádán třetí koncert plzeňského Hlaholu za laskavého
spoluúčinkování slečny Hannerové, jež hrála krásně na houslích, a pak kvarteta pana Müllera.
Slečna Marková účastnila se koncertu hrou na klavír jako v prvním případě v květnu 1903.
Hlavní úkol připadl opět plzeňskému Hlaholu, vedenému p. ředitelem Kubátem.“
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„V r. 1906 byl na Plzeňce pořádán 20. května nový koncert za laskavého
spoluúčinkování slečny Noemi Volfové, členky opery královského města Plzně. Hlahol
dirigoval sám pan ředitel Kubát. Slavnostního provedení programu účastnili se dále pánové
Antonín Vilím, koncertní pěvec, p. Motlík, barytonista kroužku Palla, aj.“

V neděli 9. prosince 1906 uspořádal spolek náš pátý koncert opět za laskavého
spoluúčinkování pěveckého kroužku Pally, vedené p. ředitelem Norbertem Kubátem. Koncert
velice se vydařil a zvláště Chopinovo Nocturno velice se líbilo a pak sólová vystoupení
barytonisty pana Rozmary. Po skončeném programu děkoval vdp. Lerch vřele všem slovutným
hostům. Jemu srdečnými a ohnivými slovy odpověděl Švarc, archivář plzeňského Hlaholu:
,Nepřišli jsme se chlubit svou dovedností, nýbrž přišli jsme probuditi  ve vás radostné city
českého zpěvu a českých písní, a přišli jsme vyplniti přání našeho milého bývalého katechety
důstojného pána Lercha. Byli jsme od vás laskavě přijati a to nás potěšilo. Bude-li nám to
možno, přijdeme v budoucnu opět.‘

– Dne 17. března 1907 přišli opět. S nimi přišlo i pěvecké kvarteto české, které proslulo
po celém světě; v Chicagu u tamní univerzity, v Německu, ba i v Orientě byli. Inteligentní svět
našeho kraje byl nadšen jejich přednesem našich
národních písní českých. Koncert jejich se nad
očekávání zdařil.“ 

„V březnu (21.) 1909 byl pořádán sedmý
koncert ve prospěch spolku. Při něm uvolil se hráti
zdejší houslista Procházka tři čísla, pak pí Ella
Noemi Koppová z Plzně. Slečna Marková
doprovázela hrou na piano hudební čísla p.
Procházky. Pěkné byly zvl. sbor Malátův a trio
Dvořákovo. Čistý výnos koncertu zůstal 373 K.“ 

„... též na Zelený čtvrtek 13. dubna (1911)
byla předvedena v kostele velebná skladba
duchovní Sedm slov Spasitelových na kříži od Josefa Haydna. Velkolepé to oratorium
přednesli hudebníci, pěvkyně a pěvci zdejší v počtu asi sto lidí. Dobrovolné milodary
odevzdány byly na obnovu chrámu Páně.“

„Na Zelený čtvrtek 13. dubna 1911 bylo dáváno v kostele sv. Jakuba oratorium Sedm
slov Páně od J. Haydna k návrhu p. prof. Matějky. Zkoušky k této velkolepé skladbě převzali
laskavě p. ředitel Šťastný (ředitel kůru; pozn. L.F.) pro dámy U Černého koně v úterý a
v pátek, a p. vrchní oficiál Koppl ve středu pro pány. Skladbu pak dirigoval p. prof. hudby na
učitelském ústavu v Praze p. Malý. Kromě jiných (asi sto účastníků) účinkovali též p. Menčík,
tenorista Vinohradského divadla, sl. Loukotová z Prahy a pan Marek, statkář z Bubovic.
Vybráno bylo pro spolek na milodarech v kostele 172 K. – Skladba byla 23. dubna opakována
v sále U Tří korun za vstupné. Čistého výtěžku pro kostel zbylo tehdy 155 K.“

Dlouho jsem v kronice marně pátrala, kdo zde byl v té době varhaníkem a
regenschorim, až jsem našla tuto jedinou stručnou zprávu:

„Od r. 1904 zvyšován byl C. k. místodržitelstvím v Praze p. řediteli kůru Ant.
Šťastnému požitek z nadace Martina Podstatného k vlastním jeho žádostem, s vybídnutím,
aby pěstoval horlivě také nejnovější skladby hudby chrámové. Tak obnášela jeho  remunerace
(tj. mimořádná odměna) roku 1914   800 K.“
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Možná je pro někoho překvapením, že se neuskutečnilo více koncertů hudby
duchovní a že spolek dával přednost hudbě profánní, jež probouzela zmíněné
„radostné city českého zpěvu a českých písní“. Zdá se, že v té době duchovní hudba
byla chápána výhradně jako součást liturgie a chrámové koncerty vůbec nebyly běžné.
Tak vlastně zaznělo v kostele sv. Jakuba jedině Haydnovo oratorium o Velikonocích
1911. Všechny ostatní koncerty vážné, leč nikoli duchovní hudby se uskutečnily (i
nacvičovaly) pochopitelně mimo kostel v sálech či domech, z nichž po některých
zůstaly už jen názvy...                                                                                   Lidmila Fri čová

Chceme své skautské středisko?
Potřebujeme klubovnu?

Milí přátelé: Přidám se (bez dovolení) k všeobecnému časování
slovesa financovat a skloňování slova skaut. V té souvislosti byla i ve
zpravodaji zmíněna nová nájemní smlouva, ve které je zohledněna
nezanedbatelná výše spotřeby energií ve farní klubovně. Dosud z velké

míry financovala energie ve farní klubovně samozřejmě farnost (a to nejen pro skauty, ale i
setkávání ostatních společenství, pro náboženství a biblické hodiny a další farní akce, které
samozřejmě také nejsou až na občasný dobrovolný dar  nijak “placené”). A věřím, že by
financovala dále, kdyby bylo kde brát. (Možná by stálo za to alespoň náznakově pomoci nám
farníkům pochopit příjem farnosti a objem peněz, které farnost “dostane” od státu potažmo
arcibiskupství či ze sbírek, ale to je na jiný článek.) Farnost jsme my. Kolik dáme farnosti?

Za mého  “mala”  si brávali rodiče s sebou na půlnoční pětikorunu, desetikorunu na
sbírku. Porovnáte-li si zhruba tehdejší ceny v poměru k výši platů, je to jako bychom tehdejší
částky násobili asi deseti. V současnosti při sbírce občas šustí i dvousetkoruna, občas i větší,
ale stále pětadvacet let zůstává i osvědčená pětikačka či pětka...  Kolik by asi tak činil onen
biblický desátek z jednoho platu? Není to malá částka, a není to nemožné. Bratři evangelíci by
nás mohli učit. Kdyby jako oni dal každý z nás desetinu svého platu, tyto řádky by tu
nezabíraly místo. (Omluva těm, kdo dávají drobné ministrantíkům, ale desátek na far. konto.)

Zpět k farnímu středisku: Skaut není kroužek, nejde v něm o zabavení dětí, ale o výchovu
k mravně správnému životu. Jako takový nevybírá dnešní době odpovídající kroužkovné, ale
jen registrační poplatek. Naše křesťanské středisko je vedle hodin náboženství a Katolické
mateřské školky jediné místo, kde se od malička (někdy až do dospělosti) setkávají děti s
věřícími kamarády. A to není málo. Na skautských radách poslední dobou zvažují hledání
nové klubovny, nějakého levného prostoru. Prosím, nenechme to dojít tak daleko! Naše
středisko doprovází farnost od revoluce. Pokud z našeho středu vymizí křesťanský skaut, byť
by existoval někde jinde, něco podstatného této farnosti bude chybět.

Přidá-li minimálně každý, kdo má své děti ve skautu, k pětistovce na registraci minimálně
šest set korun českých sponzorského daru na dítě, nebude to ani zdaleka tolik co desátek☺,ale
středisko bude mít dostatek na provoz a nájem. Jistě by bylo ideální najít sponzory, nebo
alespoň najít někoho schopného sponzory hledat☺. Než toto řeknete, nejprv to sami zkuste.
Navíc “krize” přecejen uzavřela sponzorské kapsy (poznali jsme to na farním plese) i
možnosti grantů. Sponzorování je nyní na nás a na našem rozhodnutí. Když budeme dále
dávat do farní kasičky pětikoruny, nezbude farnosti nakonec třeba nic jiného než pronajmout
farní klubovnu. (To fabuluji, ale představte si tu situaci.) A nebo vám opravdu stačí jen

Zpravodaj  

14. strana 



v neděli přijít, možná se i pozdravit před kostelem se známými, a klubovnu nepotřebujete?
V době, kdy v některých farnostech rostou a přibývají různá komunitní centra?

Ještě na závěr: Nemáte děti ve skautu, tak proč přispívat, ať už na skautské konto či do
farní kasičky? Proto, že farní klubovna je využívána i pro jiné farní aktivity, jako je například
příprava agape, promítání a další (viz výše). Věřím, že každý z nás tam alespoň jednou byl. Je
to příjemný prostor pro naše sdílení se, setkávání. Pro nás pro všechny.               Ivana Vašků

Tříkrálová sbírka 2011
Jedná se o ohlášenou celorepublikovou sbírku Charity České republiky která se koná již

od roku 2000, kdy proběhla v Olomouci. Od roku 2001 se uskutečňuje po celé České
republice. Tříkráloví koledníci na svých obchůzkách vybírají finanční pomoc pro sociální
projekty ve všech diecézích, arcidiecézích nebo farnostech. Zároveň také přinášejí svědectví o
živém Bohu a Jeho lásce.

Letošní sbírka začala 2. 1. a skončila v pondělí 10. 1. 2011. Celkově vynesla více než
šestnáct tisíc korun.

Na Berounsku a Hořovicku pořádá Tříkrálovou sbírku již šestým rokem Farní charita
Beroun. Každá Farní charita či farnost, která sbírku provádí, může písemně zažádat o část
peněz, kterou vybrali jejich koledníci. Může získat až 65% vybraných peněz. Letošní záměr na
využití peněz získaných ze sbírky je stejný jako loni. Chceme podpořit Stacionář sv. Anežky
pro seniory, který provozujeme od května 2010. Je určen seniorům z Berouna a okolních obcí,
kteří mají z důvodu věku nebo zdravotního stavu sníženou soběstačnost a jejichž situace proto
vyžaduje pomoc jiné osoby. Posláním stacionáře je zachovat seniorům vědomí vlastní hodnoty
a důstojnosti. Udržovat, popřípadě zlepšovat jejich soběstačnost a psychické i fyzické
schopnosti. Zařízení nabízí odlehčení pečujícím rodinám formou denního nebo týdenního
stacionáře. Je tak šetrnou alternativou k umístění blízkých, například do domova důchodců.

Záměrem celorepublikové sbírky je podpora dvou charitních projektů v pražské
arcidiecéz - Charitního domova pro seniory v Mukařově a Charitních azylových domů pro
matky s dětmi v tísni v Brandýse nad Labem a Kralupech nad Vltavou. Dále pak podpora
charitních projektů v zahraničí,  technické školy Prathibodaya v Bidaru v Indii a podpora
vzdělávání dětí a mládeže a dobrovolnictví pro místní Charitu v Bělorusku.

Největší radost z tříkrálové obchůzky však mají samotní koledníci. Každý rok se těší, až
si obléknou kostýmy a vyrazí na obchůzku. Mnozí z nich již mají pravidelnou trasu, na které
se setkávají se známými, kteří je obdarují nejen příspěvkem do kasičky, ale leckdy i cukrovím
nebo jinou dobrůtkou. Tříkráloví koledníci také rozdávají drobné pozornosti.  Někteří štědrým
dárcům zazpívají nebo zahrají na flétnu. A každému napíší posvěcenou křídou písmena
K+M+B s aktuálním letopočtem nad vchod nebo na vrata.

Letos se do obcí v okrese Beroun vydalo 10 skupinek. Koledovalo se v Berouně, kde nám
tradičně pomáhají skautské oddíly, ale také v Králově Dvoře, Hýskově a Chýňavě,
Praskolesích a v Lochovicích. V Hořovicích jsme letos měli umístěnou kasičku v obchodě
Barnabáš. Jedna berounská skupina pod vedením milé Lucie Pálkové se dokonce dostala do

Únor 2011

15. strana

FFFF ARN ÍARN ÍARN ÍARN Í     CH A R I T ACH A R I T ACH A R I T ACH A R I T A  B B B B EROU NEROU NEROU NEROU N

Seydlovo  nám. 24  Beroun 266 01    tel :  311 622 422 



hledáčku fotografa Podbrdských novin. V Lochovicích a okolních obcích jezdili tři králové na
svých ořích s doprovodem středověkých rytířů, troubili na roh a vyhrávali na flétnu a buben.

Všem, kdo se na Tříkrálové sbírce podíleli, patří poděkování. Nezbývá než doufat, že tato
pěkná tradice bude sílit a podpoří i v příštím roce užitečné a potřebné projekty.

„Kristus mansionem benedicat" (Kristus ať požehná příbytku) i v roce 2011!
Mgr. Barbora Machovcová

Denní centrum pro osoby bez přístřeší
Uživatelé  Denního centra (DC) jsou jednou z hlavních cílových skupin, na kterou se

FCH Beroun zaměřuje. Poskytuje své služby nejen mužům a ženám bez přístřeší, ale i dalším
osobám nacházejícím se v tíživé životní situaci. Mezi základní poskytované služby patří
především zajištění bezpečného prostoru pro uspokojení základních životních potřeb, např.
stravy a hygieny, ale v zimních měsících i tepla. V loňském roce došlo k výraznému
časovému omezení této služby i přesto, že naše centrum vyhledává stále více osob. Od nového
roku se snažíme provoz opět obnovit v plném rozsahu. Vše je však samozřejmě závislé na  
financích poskytnutých státem, EU a městem Beroun. Snažíme se o to především z důvodu
poskytnutí co nejkvalitnější služby. Prioritou DC je udržení zdraví a čistoty našich uživatelů,
se kterými se setkáváte i vy občané města Berouna. Jistě jste si všimli, že lidé bez domova
jsou již běžnou součástí nové společnosti. Potkáváme je běžně na náměstí, u velkých
hypermarketů a v prostorách, kde mohou v teple klidně strávit část dne, např. na nádraží.
Proto bych na vás chtěla apelovat a požádat o podporu ne pro lidi na ulici, ale pro DC, které je
jim schopno, prostřednictvím vyškolených pracovníků, alespoň z části pomoci.

V minulých letech jsme měli významnou podporu v berounské pekárně, kam jsme každý den
chodili pro čerstvý chléb zdarma. Bohužel i tato pomoc během loňského roku skončila
s převedením pekárny na nového majitele. Zatím se nám tuto ztrátu nepodařila plně vykompenzovat.

Další aktivitou, kterou DC uživatelům poskytuje, je tzv. pracovně aktivizační program.
Program můžeme provozovat jen ve spolupráci s dalšími organizacemi, které nám a našim
klientům daly šanci. Největším partnerem jsou pro nás v tomto případě Technické služby
města, bez této organizace bychom mohli aktivizační program provozovat pouze omezeně, a
tím by pro nás ztratil smysl. V DC jsou některé služby placené. Jedná se spíše o symbolický
poplatek, např. káva stojí 3 Kč. Aktivizační program tak dává šanci těm, kteří se ocitnou zcela
bez finančních prostředků. Mohou si tak placené služby v DC ,,odpracovat“.

Pokud vás článek zaujal, můžete se do DC přijít podívat osobně, a nebo alespoň navštívit
webové stránky FCH Beroun, kde se dozvíte základní informace, případně můžete přispět na
provoz zařízení nebo na chleba.                                                                 Mgr. Soňa Křikavová

 Stacionář sv. Anežky pro seniory 
Farní charita Beroun, Pražská 108, 266 01 Beroun 3. Provozní doba: pondělí až pátek

od 7 do 19 hod. Přijďte posedět při čaji a kávě či aktivně trávit svůj volný čas. Poslání
služby: pomáhat zachovat seniorům pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, přispívat k udržení či
zlepšení jejich soběstačnosti a psychických i fyzických schopností, pomáhat předcházet
chátrání těla i duše, posilovat pocit potřebnosti a naplňovat je radostí z vykonané činnosti.

Cílem služby je naplňovat její poslání odborně vyškoleným personálem
respektujícím důstojnost uživatelů služby a poskytovat odlehčovací službu rodinám,
které o uživatele našich služeb pečují po zbytek dne.
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Stacionář je určen pro seniory od šedesáti let věku z Berouna a blízkého okolí, kteří potřebují
z důvodu vysokého věku či zdravotního nebo psychického stavu pomoc se sebeobsluhou. Z
kapacitních a provozních důvodů jsou služby poskytovány především seniorům, kteří rozumí
jednoduché verbální komunikaci, mají zájem o sociální kontakt a aktivní využití času.
Pravidelný denní program:

Besedování, výtvarná a rukodělná činnostProcvičování paměti
Odpoledne 14 - 16 hod.Dopoledne 10 - 12 hod.

PROGRAM NA ÚNOR:

Výroba vizovického pečiva s pí Miluší Šímovou14:00 - 16:0022.2. úterý
Lidové písně s harmonikou - hraje pí Dagmar Pavlíčková9:30 - 11:3021.2. pondělí
Trampské písně s kytarou - hraje p. Jiří Šafránek9:30 - 11:3015.2. úterý

Malování hedvábných šálů jednoduchou technikou (cena za
materiál 120 Kč)

14:00 - 16:0014.2. pondělí

Básník a nositel Nobelovy ceny Jaroslav Seifert - beseda s jeho
osobním lékařem a přítelem MUDr. Aloisem Volkmanem

10:00 - 11:301.2. úterý

Všechny akce jsou pro seniory zdarma. Prosíme, potvrďte účast telefonicky. Kapacita je
omezená. Děkujeme za pochopení.                                     Telefonický kontakt: 311 613 612

Mgr. Barbora Machovcová

P OSLEDNÍ  SLOVO :  N IKDO  SI TOHO  ANI NEVŠIMNE
“No tak vstávat, vstávejte, ať se stihnete nasnídat, jinak byste nemohli k přijímání. Dělejte:
oblíkat! Kalhoty dolů, nejdřív punčochy a ne, že ne! Kdo to uvidí, že máš pod kalhotama
punčochy. Je mráz! Kde je zase ta čepice, včera´s dostal novou a dneska je kde?, doprčic.
Takhle to nestihneme.” Pokud vám podobná nedělní slova nejsou vlastní, patříte do skupin
světců. Nebo už/ještě bezdětných. Či možná kostelníků a varhaníků, a dál již nečtěte, protože
vás se to netýká. Vy už jistě sedíte/stojíte/pobíháte v kostele, možná jste stihli růženec, nebo
dokonce jste již před kostelem odmetli sníh, připravili v kostele plátna, svíčky, nebo si
vyzkoušeli žalm. Oslovuji nás zbylé, kteří ještě pár minut před začátkem mše hledáme boty,
oblékáme kabáty či sháníme drobné peníze do sbírky (tedy padesátikoruny, stokoruny,
drobnější si snad “pámbu”  nezaslouží). Pak honem na cestu a jejda, už je za minutu začátek,
no třeba začnou později... A kdyby, vklouzneme dozadu, nebo na kůr, a on si nás nikdo ani
nevšimne. No právě. Smůla. (Dvojí.) Ve velkém farním kostele se nejenže začíná včas, ale i s
předstihem. Je tam tolik lidí, že se “zamícháme do davu”? Vzhledem k tomu, že vstup je proti
presbytáři, je ale těžko kohokoli od oltáře přehlédnout☺. V malém farním kostelíku na vsi
dejme tomu nezačínáme vždy včas - ono jde někdy těžko stihnout tři mše ve třech chrámech
těsně po sobě a ještě vy(z)povídat farníky. Ale co když někdy farář zrovna vše stihne rychle a
mše začne přesně? První smůla. Co když je třeba rozdat čtení, a není komu! Co když je
potřeba zeptat se, když je kostelnice nemocná, zda mše je obětována za toho, kdo je napsaný v
kalendáři, nebo je to jen jeho výročí... Co když ministranti s panem farářem čekají, ruku na
zvonci, až přijdou první farníci? Druhá smůla! Musí přijít aspoň dva lidé navíc, je-li v neděli
dvojí čtení. A když je v potu tváře rozdáno - zase těm samým, kteří jsou první vždy, cinkne se,
mše svatá začíná. Ejhle, třetí farník přijde. V půl a pět se začnou zbožné duše rojit a v půl a
deset máme kostel skoro plný. Teď v mrazu je to výraznější. Leč “nebojte”: přijdete-li do
kostela, třebas poprvé, o chviličku později, bude to právě v té nejvíc do očí bijící situaci!
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Tedy navrhuji řešení. Myslete si, že je mše o půl hodiny dříve (v poslední době změn času
bohoslužeb to není tak těžké, nikdy nevím, zda začínáme v půl nebo v deset; jen díky tomu
chodím i na breviář☺). Pak nepřijdete pozdě a když náhodou budete v kostelíčku fakt “moc”
brzy, můžete ještě odmést, zamést, zalít, nacvičit píseň, pomodlit se růženec. Nebude to
zbytečně strávený čas. (Jen neříkejte, že chodíte později jen proto, aby vás nezachytil
ministrant s prosbou o čtení... )
(Stvrzuji svým vlastnoručním podpisem, že vše je pravda pravdoucí a že “nejmenovaný” jindy
“padesátihlavý” kostelík sv. Václava o čtvrté neděli adventní a o slavnosti Narození Páně,
(spolu se slavností Panny Marie, matky Boží 1.1. je druhou slavností, kdy je účast závazná
stejně jako v neděli a je přesto jedna z nejnižších) čekal, zda dorazí nějací jiní farníci kromě
ministrantů & spol.)                                                                                                                -iva-

H LEDÁME :     ChChChChceš se stát
průvodcem / průvodkyní na TTTTetíně? 

Je ti nad 15 let? Zajímá tě historie národa
tvého - od Keltů, přes Slovany, až po křestanské
kořeny, jimž sama svatá Ludmila na zdejším
hradě vyrůstati dala? Je ti blízká víra v jediného
Boha, Ježíše Krista, Pána našeho? Láká tě sdílet
zájem svůj s poutníky, pocestnými či turisty z
celého světa našeho? Toužíš naplnit skromný
měšec svůj, do něhož každou hodinu Sdružení
Sv. Ludmily 50 korun českých přilévati bude? 

Na Tetíně, coby průvodkyně sličná či průvodce
chrabrý, po všechny víkendy a svátky, od dubna do
října, se milostivě zdržovati ráčíš? Mnoho-li se ti to
zdá, vezmi bratra svého, kamarádku svou, by
vystřídali tě v lopotě té úmorné! 

Co brání ještě tobě, bys telefonní svůj
přístroj vzal a číslo 721 120 926 hbitě
vymačkal? Hleď hbitě toto učiniti, neb čas jak
splašený kvapí! Paní Civínovou Janu k telefonu
chtěj a svou zvídavou otázku "Kdy nastoupiti
mohu?" položit neváhej!

Mnoho štěstí, chrabrý člověče a dík Bohu za
tebe, že skutek dobré vůle učiniti ráčíš - věřím,
že zkušenost tato obohatí nejen měšec tvůj, ale i
mysl tvou a tvé srdce potěšeno bude!              -lk-

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

NABÍDKA :
� Nabízíme audio a videozáznamy z těchto farních akcí: 

CD a DVD První svaté příjímání roku 2006 a 2004; koncerty: CD - Hudba pro žestě a
varhany - Vladimír Roubal, CD - Gregoriánský chorál - Svatojakubská schola kantorum -
Staročeské roráty. Dále dvojalbum DVD z žehnání varhan u sv. Jakuba 2004 a CD -
Vánoční mše 2006 - Lukáš Petřvalský, Missa Brevis Jiřího Pavlici - 2007, Staročeské
roráty 2008, Duchovní hudba východních Slovanů 2008. Vše po 100 Kč,- ; objednávky
se jménem a kontaktem možno vhodit do schránky Dotazy a články pro zpravodaj v
kostele v Berouně, popřípadě elektronickou poštou na dprusa@c-box.cz. Výtěžek bude
využit ve prospěch farnosti.                                                                                        D. Průša

W EBOVÁ  FOTOGALERIE :  Navštěvujete-li občas webové stránky farnosti,
nalezli jste zde zajisté též množství fotografií, které dokumentují farní události. Bohužel ale
jistě nevypráví o všech a možná zrovna vynechává tu, kterou jste chtěli vidět vy, nebo jste ji
dokonce sami fotili. Máte-li zajímavé fotografie z dění ve vašem farním okolí a máte-li
zkušenosti s fotoaparátem a fotografií, a máte fotky v digitální podobě, prosíme, ozvěte se
webmasterovi, který váš příspěvek uvítá a založí do fotogalerie, kde se z něj budou těšit i
mnozí další. Webovou adresu najdete v tiráži.                                                                 -RED-
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MODLITBA  MÌSÍCE :  
V pátek 11. února budeme opět slavit památku Panny Marie Lurdské. K tomuto dni se Církev
zvláštním způsobem obrací se svými modlitbami a prosbami k Panně Marii o pomoc pro
všechny, kdo jsou nemocní na těle i na duši. Nemoc je pro každého člověka velkou zkouškou,
ale i příležitostí v vnímat své lidské limity a učit se spoléhat na Boží všemohoucnost a
prozřetelnost. Chceme tedy v tomto měsíci myslet především na naše nemocné s prosbou, aby
ve své bezmocnosti objevili Boží blízkost a všemohoucnost!                                                 -jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA ÚNOR :

���   „Za naše nemocné“  ���

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA : V lednu oslavila krásných 89 let paní Růženka Svobodová, v únoru gratulujeme
naší přispěvatelce paní Věře Hladké do Berouna (75 let), paní Eduardě Šapovalivové z
Nižbora (65let) a Vítkovi Lorencovi z Berouna (30 let). 

NAROZENÍ: Na konci listopadu, právě v době, kdy farnost plesala, narodil se Samuel David
Trubák z Berouna. Rodičům, bráškovi Danielovi a prarodičům Doubkovým
blahopřejeme. Vítáme na tento svět také v lednu narozenou Elišku Rambouskovou,
hodně požehnaných společných chvil přejeme rodičům a také čerstvým prarodičům
Markovým z Berouna.

Velmi se omlouváme, pokud jsme tu někoho nenapsali. 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-

KŘTINY: V lednu přijali svátost křtu Antonín Karel Brodina , Filip Jan Staněk a Samuel
David Trubák  (všichni v kostele sv. Jakuba v Berouně). Vyprošujeme Boží požehnání.

POHŘBY: S nadějí na vzkříšení se modlíme za paní Boženu Bumbálkovou z Loděnice, která
zemřela na konci ledna ve věku nedožitých 90 let.
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Berounský katolický zpravodaj - měsíčník pro farnost Beroun a filiální kostely Loděnice,
Železná, Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Králův Dvůr - Počáply, Nižbor, Vráž, Hýskov,
Strádonice, Hudlice a Chýňava. Redakce: P. J. Pecinovský, J. Vacík, L. Fričová, I. Vašků, I.
Průšová, A.T. Markgráfová, L. Lukavská. Sazba: A. Vašků. Písemné příspěvky možno
odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce do krabičky “Dotazy a příspěvky” v kostele či do
schránky “BKZ” na faře; v el. podobě viz níže. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků.
Vydává Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24, pro vnitřní potřebu. 
V elektronické podobě na stránkách farnosti:        www.beroun.farnost.cz
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