
„Rok  křtu“
V roce 2013 budeme slavit 1150. výročí od příchodu

našich věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu. Při této příležitosti naši biskupové vyhlásili
tříletou přípravu, která by měla kopírovat cestu „Uvedení
do křesťanského života“ a s ní spojené přijímání tří
iniciačních svátostí: křest, biřmování a Eucharistie.

Letošní rok je proto logicky věnován tématu křtu. Je
přáním našich biskupů, a i snahou nás všech by snad
mohlo být, abychom plněji pochopili tajemství našeho
křtu a Božího vyvolení i jeho praktický dopad na celý náš
život. V měsíci lednu, v týdnu modliteb za jednotu
křesťanů, jsme mohli prožívat (bohužel poněkud s malým

zájmem) ekumenická setkání s křesťany jiných církví
zastoupených v Berouně a uvědomit si nejen bolestné
rozdělení, ale vidět i širší prostor Církve (nejen „náš
kostelíček“). V průběhu roku budou pak Arcibiskupstvím
pražským připraveny různé podněty a „akce“ jako nabídky
a možnosti, které nám mohou pomoci si svůj křest více
uvědomit, jiné se pokusíme si ve farnosti připravit sami. 

Pastorační rada naší farnosti již měla setkání, při
kterém zazněly první konkrétní návrhy, které bychom rádi
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uvedli v život s nadějí, že nám pomohou k hlubšímu prožívání tajemství svého křtu. Snad
tedy také alespoň pár podnětů:

· Využití postní doby 
V naší farnosti se připravují katechumeni na přijetí iniciačních svátostí o letošních

Velikonocích. Rádi bychom tuto jejich „cestu ke křtitelnici“ prožívali intenzivně spolu
s nimi a připravili se zároveň na obnovu vlastních křestních slibů. Chceme myslet
v modlitbách i na pokřtěné, kteří nebyli ve víře vychováni, i na ty bratry a sestry, kteří svou
víru ztratili. Ti všichni k nám skrze křest patří!

· Služba kmotrů
Mnozí z nás jsme přijali službu kmotrů. Služba kmotra však není nějaká formalita, ani

nemá řešit „problém“, kdo koupí miminku náušničky či křížek... Je to služba „duchovního
doprovázení“. Možná to tak i pro nás může být jedno z témat pro zpytování svědomí.
Jednou z možností, jak vědomí svého povolání k této službě prohloubit, může být i
následná společná modlitba „za kmotřence“.

· Liturgie příjímání katechumenů v katedrále
V červnu budou mezi katechumeny zařazeni další kandidáti přijetí křtu o Velikonocích

v příštím roce. Padl návrh farní či dokonce vikariátní pouti do katedrály, spojené právě se
slavením liturgie přijímání nových katechumenů.

· Setkání dospělých – pokřtěných ve farnosti za posledních deset let
Další z možností je uspořádat ve farnosti setkání (duchovní obnovu) pro ty, kteří byli

jako dospělí ve farnosti v uplynulých létech pokřtěni. Výměna zkušeností, vzájemné
povzbuzení či společná modlitba poděkování za dar víry, to vše mohou být důležité
podněty k dalšímu prohloubení života s Bohem a v Církvi.

Poutní slavnost ve farnosti 
Letošní poutní slavnost by mohla být spojená se zvláštním pozváním dětí (a jejich

rodičů a kmotrů), které byly v uplynulém období ve farnosti pokřtěny. Farní slavnost by
mohla být poděkováním za „novou generaci“ i společnou prosbou o další požehnání nejen
pro ně, ale současně i pro jejich rodiče a kmotry.

Cílem všeho samozřejně není vymýšlet co nejvíce „akcí“, ale přijmout pozvání ke
společnému vnímání a hlubšímu prožívání skutečnosti, že jsme „lid vyvolený, královské
kněžstvo, lid Bohu patřící…“, zkrátka křesťané.                                               J. Pecinovský

 Zpráv y z farnos t i
Mše sv. „pro děti“ – 1. března. Počínaje měsícem březnem budou mše sv. „pro děti“
vždy 1. úterý v měsíci. Zveme tedy rodiče s dětmi k bohoslužbě, která se koná v úterý
1. března od 18.00 hodin v kapli Povýšení sv. kříže.

1. pátek v měsíci – 4. března. 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.

Popeleční středa – 9. března. Popeleční středou vstoupíme do doby postní a doby
příprav na velikonoční svátky, jež jsou spojeny s obnovou křestních slibů a s udílením
iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie) našim katechumenům. Od 17.00
hodin bude možné v kostele sv. Jakuba přijmout svátost smíření.
Bohoslužby na Popeleční středu budou:
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v 18.00 hodin: v Berouně
v 19.30 hodin: na Tetíně

v 17.00 hodin: v Král. Dvoře
v 18.00 hodin: v Loděnicích

Připomínáme, že tento den je dnem přísného postu.

Postní duchovní obnova. V sobotu 12. března se od 13.30 hodin bude v Berouně
(kaple + kaplanka) konat postní duchovní obnova, kterou završíme slavením mše sv.
v 18.00 hodin v kapli Povýšení sv. kříže. Bližší informace budou zveřejněny později.

1. neděle postní, přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – 13. března. Při
dopolední liturgii 1. neděle postní 13. března v 10.00 hodin v kostele sv. Jakuba
budou mezi čekatele křtu přijati naši katechumeni, kteří o velikonoční vigilii přijmou
iniciační svátosti (křest, biřmování, eucharistie).

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – 19. března. Liturgickou slavnost sv. Josefa
budeme slavit v sobotu 19. března při bohoslužbě v kostele sv. Jakuba od 10.00 hodin.

2. neděle postní, předání pokladů Církve – 20. března. Při dopolední liturgii 2. neděle
postní 20. března v 10.00 hodin v kostele sv. Jakuba budou našim katechumenům
(čekatelům křtu) předány „poklady Církve“ (Vyznání víry a Modlitba Páně).

Skrutinia. Při dopoledních bohoslužbách 3., 4. a 5. postní neděle se budeme modlit
zvláště za naše katechumeny, za jejich skutečné obrácení.

Slavnost Zvěstování Páně – 25. března: Poutní mše sv. bude v kostele Zvěstování
Páně sloužena v pátek 25. března od 18.00 hodin. Tento den je též dnem modliteb za
úctu k nenarozenému životu!

Modlitba k řížové cesty. Po celou dobu postní se v kapli Povýšení sv. kříže budeme
každý pátek od 17.30 hodin modlit „křížovou cestu“. V Loděnici se křížovou cestu
budeme modlit vždy před nedělní bohoslužbou od 9.00 hodin.

Modlitební společenství březen. Milí dychtivci po společné modlitbě, zastavení, a
zamyšlení: budete vítáni ve čtvrtek 10. března a 24. března ve 20 hodin v budově
kaplanky - prostě přijďte. ☺

Setkávání maminek a dětí. Milé maminky, milé děti, v následujícím měsíci máte možnost
přijít mezi nás celkem třikrát - 3., 17. a 31. března, vždy ve čtvrtek dopoledne v devět hodin -
přijďte si popovídat, pohrát, zazpívat... Leona Kopačková (mob. tel. 732 508 097) PS: Pozor,
vypadá to, že se vypravíme na výlet do sklárny v Nižboře či v Nenačovicích - pokud chcete
jet s námi, na zmíněné tel.číslo pošlete svou mailovou adresu a my vám pošleme itinerář.☺

Sbírka „Svatopetrský haléř“. V neděli 20. února se i v naší farnosti konala sbírka
„Svatopetrský haléř“, jejíž výtěžek ve výši 4500,- Kč byl zaslán na podporu zvl.
misijních a humanitárních aktivit Svatého stolce. Všem dárcům děkujeme.

Upozornění na změnu času. Upozorňujeme, že ze soboty 26. 3. na neděli 27.3. dojde
ke změně na „letní“ čas. Nezapomeňte si posunout hodiny o hodinu napřed..

Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 13. 3. a 27. 3. 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.
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JARNÍ ÚKLID KOSTELA sv. Jakuba v Beroun ě se koná dne 5. 3. 2011 ve
14 hodin  a (avízo na příště, abyste si mohli udělat čas) předvelikonoční úklid se bude
konat 16. 4. 2011 ve 14 hodin. (Zvláště oslovujeme nové tváře, aby úklid nezůstával
stále na 1 - 2 stejných ženách. Upozorňujeme, že ochotné dlouholeté “uklízečky” již
mají hůlky a i přes nějvětší snahu přijít pomoci nemohou. Nastoupila mladší generace,
leč kostel je velký, hodilo by se více rukou.. Pozn. red.)

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.

Ministrantské setkání pro mladší ministranty (chlapci cca od 8 do 15 let) se
uskuteční v sobotu 12. února v Kojeticích u Neratovic. 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): 18. a 19. března 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).

 Z v i kar i á tu  

Vikariátní konference. V úterý 15. března se v Žebráku uskuteční setkání kněží
našeho vikariátu. Mše svatá, při které se budeme modlit zvláště za farnosti našeho
vikariátu, začíná  v kostele sv. Vavřince v 9.00 hodin.
Slavnostní bohoslužba na hradě Karlštejn. V neděli 27. března se od 14.00 hodin
na hradě Karlštejn v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční slavnostní
bohoslužba u příležitosti výročí založení místní kapituly (27. 3. 1357). 

Zpravodaj  
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 Skau t i
Schůzky dívčího kmene: 

SVĚTÝLKA:  každou sudou středu 15.50-16.50 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.
Středisková rada se koná 18. března 2011 v 19.15 hod. v Berouně na faře.
Vlčata -rozpis akcí březen:   4. 3. 2011 – schůzka v kroji; 18. 3. 2011 – schůzka;
25. 3. 2011 – schůzka (schůzka 11. 3. 2011 se nekoná – jarní prázdniny)
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. 

Poděkování: Skautské středisko děkuje za finanční dary na energie panu Vacíkovi, paní
Michaličkové, paní Beščecové, panu Janu Markovi, panu Janovi Frantovi, paní Marii
Borské, panu Josefovi Ševčíkovi, společnosti D & I Finservis, s.r.o., rodině Vašků, rodině
Laštovičkově, paní Gábině Štorkánové, paní Kolovratové, a také farnici z Loděnice a
dalším šesti dárcům, kteří výslovně nechtěli být jmenováni.  A jak jsme na tom? Bratři a
sestry, je to krásné. Již nám chybí pouhých 5.000 Kč. Děkujeme všem – Pán se o nás stará.
Plán akcí Lasiček: BŘEZEN: 26. 3. výprava (se Světluškami). DUBEN: Svojsíkův
závod. KVĚTEN: 14. 5. výprava (se Světluškami). ČERVEN: Sjezd řeky Berounky
(jako každý rok) ve dnech: 18. 6. - 19. 6. Na Lasičky se těší Jiří Hazuka (Siki), Jakub
Kodras, Kristýna Kodrasová & spol. Informace budou upřesněny včas. ČERVENEC:
9. - 23. 7. skautský letní tábor. Mějte se krásně! Týna a Kuřátko.
Pro skautské vedoucí a R&R: 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, hlaste se u Dominiky Kodrasové,
tel.:774 944 803.
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V cyklu Letem světem s promítáním fotografií z cest pro vás tentokrát máme
opravdovou lahůdku: Manželé Tejklovi pozvali k vyprávění o Thajsku svou
přítelkyni Noppamon Swangwiboonpong z Thajska, která vás provede slovem i
obrazem po své rodné zemi - užívat si prý bude nejen zrak a sluch, ale i další vaše
smysly včetně chuti. Těšíme se na vás; náš nedělní “výlet” do Thajska se bude konat
13. 3. v 16.30 hod. přede mší svatou v přízemí kaplanky na farním dvoře v Berouně. 
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 do 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.
(Dětská schola by měla od března již začít zpívat na bohoslužbách pro děti,  které se z
tohoto důvodu přesunuly na první úterý v měsíci, viz Zprávy z farnosti. Pozn. red.)

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.

FFFF ARNÍARNÍARNÍARNÍ     CHARITACHARITACHARITACHARITA  B B B BEROUNEROUNEROUNEROUN
Mše svata za Farní Charitu. Dne 6. 3. 2011 v 8.00 ráno se koná v kostele Nanebevzetí
pany Marie v Počaplech mše svatá za uživatele, zaměstnance, dárce a jejich rodiny.
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. 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.
PROGRAM NA BŘEZEN:

Beseda o soc. službách pro seniory – pí Kůsová10.00 – 11.3028.3.

Výroba velikonočních přání – Mgr. B. Machovcová13.00 – 15.0022.3.

Trénování paměti II. – Mgr. D. Machynková10.00 – 11.0015.3.

Trénování paměti I. – Mgr. D. Machynková10.00 – 11.008.3.

Zpívání s kytarou – pí L. Kopačková10.00 – 11.301.3.

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

Mgr. Barbora Machovcová
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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. března 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
XI. Pochod pro život.  Máte-li možnost, přijeďte v sobotu 26. března do Prahy na XI.
Pochod pro život. V sobotu 26. března 2011 dopoledne před Pochodem pro život máte
možnost seznámit se s činností občanských sdružení, které se věnují obnově kultury
života, podpoře předmanželské a manželské čistoty a podpoře rodiny. Setkání
proběhne v pražském dominikánském klášteře (Husova 8, Praha 1). Ve 13 hodin bude
v kostele sv. Jiljí sloužena mše svatá obětovaná za děti zabité při umělých potratech,
za uzdravení a obrácení rodičů a lékařů. Po 14. hodině začne již XI. Pochod pro život.
Zájemci o společné svezení z Berouna do Prahy na Pochod pro život a zpět hlaste se u
P. Cyrila na tel. 605 981 000 nebo Ivanu Lebarovi na tel. 723 712 661.
Poutní zájezd do Arménie: Farnost sv. Václava a Mikuláše v Praze-Vršovicích v
loňském roce uspořádala poutní zájezd do Arménie, který pro úspěch hodlá opakovat i
v letošním roce v září pro širší okruh zájemců. Křesťanství přinesli do Arménie
apoštolové Juda Tadeáš a Bartoloměj a v roce 301 (12 let před ediktem Milánským)
bylo jako v první zemi na světě přijato jako oficiální náboženství, které pak Arméni
uhájili proti Peršanům, Arabům, Mongolům i Turkům. Během pouti navštívíme třeba
zachovalé ruiny třílodní baziliky z 5. století, kláštery Sanahin, Haghpat a Tatev, které
v době našeho sv. Václava sloužily jako university, uvidíme Velký a Malý Ararat i
jezero Sevan, ale půjdeme také na arménské bohoslužby a zavítáme do farnosti
arménské katolické církve v malém městě mimo turistické trasy. Ubytování a doprava
po Arménii je zajištěna přímým kontaktem s místním poskytovatelem a pouť bude
proto podstatně lacinější než pobyty cestovních kanceláří. Případní zájemci ať laskavě
kontaktují přímo organizátora zájezdu Luďka Kučeru emailem na
armenie092011@gmail.com nebo telefonicky (záznamník) na 272737488. Ve
zkrácené formě oznámení vyšlo v Katolickém Týdenníku 05/2011 (zprávy z diecézí). 

„Gemellaggio“
Italské slovo „Gemellaggio“ je něco jako německé „Freundschaft“, či ruské „Družba“.

Tato slova vyjadřují jisté partnerství, které mezi sebou uzavírají, prožívají a sdílejí alespoň
dva subjekty.

Naše farnost, která již řadu let něco podobného sdílí např. s holandskou farností
v Rijswijku, obdržela prostřednictvím česko - italských manželů Rubino nabídku, aby
s farností „Gesů, Maria e Giuseppe“ ze sicilského Palerma uzavřela gemellaggio. 

Manželé Rubino mne osobně navštívili při své návštěvě Berouna v minulém roce a již
tehdy slíbili, že připraví konkrétní nabídku možné vzájemné spolupráce mezi našimi
farnostmi. Nyní svým dopisem dodrželi své slovo, a je na nás, zda a jak se dané k nabídce
jako farnost postavíme...
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Nabídka našich italských bratří a sester je tedy následující:
Návrh programu k družbě farnosti Gesů, Maria e Giuseppe s  Římskokatolickou

farností sv. Jakuba st., apoštola Beroun
Účel družby je dát možnost mládeži

ve věku od 12 do 20 let poznat způsob
každodenního prožívání křesťanského
poselství mládeže stejného věku ze dvou
velmi rozdílných prostředí, kteří dle
historických skutečností získali tak
odlišné duchovní zážitky, jak různý je
hospodářský a sociální kontext.

Obsahem je podněcovat duchovní
růst mládeže, která se účastní družby, a
hodnocením rozdílných kulturních
charakterů nabýt ty nejlepší zkušennosti
jeden od začleněním do farního
společenství a ne jako turisté.

Kdy? Z důvodů souvisejících se
školním kalendářem v České republice oproti Itálii, začátek družby nemůže být dříve, než
koncem června. Z ekonomických a klimatických důvodů je nejpříznivější období v první
dekádě července, s přihlédnutím možnosti každoročního opakování družby, bylo by
vhodné týdenní až desetidenní trvání pobytu.

Počet účastníků: předpokládá se přibližně 20-25 osob (a farář a vikář); tento počet
mládeže byl vybrán vzhledem k možností pohostinství v aktivnějších rodinách, které mají
syny nebo dcery v tomto věku přímo zapojené do družby. Rodiny se zaručí přijmout
účastníky co by členy rodiny. Je zapotřebí, aby se hostitelská a rodina budoucích návštěvníků
vzájemně poznaly (např. přes skype, a jiné) a aby  udržovaly kontakty během trvání družby.

Podrobnější informace o možném leteckém spojení najdete na farním webu (cena
letenky se pohybuje mezi 140 a 220 € za osobu, záleží samozřejmě na společné
domluvě). Zájemci o tuto družbu hlašte se, prosíme, svým duchovním.               -jp,red-

Obětní průvod a pravidelná nedělní sbírka
Od první březnové neděle dojde v našem kostele sv. Jakuba v Berouně k důležité

změně při nedělním slavení Eucharistie. Finanční sbírka, která se dosud koná na konci
bohoslužby bude přesunuta k obřadu přinášení obětních darů. K této změně několik
vysvětlujících informací:

1. Pro konání sbírky není přesná instrukce v liturgických pokynech, ale tradice od
nejstarších křesťanských dob umisťuje tento úkon mezi bohoslužbu slova a
bohoslužbu oběti. V nejstarších dobách se křesťanské obce skládaly na nejchudší
křesťany. Dnes je to sbírka financí na potřeby farnosti.

2. Z teologicko-liturgického hlediska je umístění sbírky do obětování lepší, protože
praktické gesto každého účastníka liturgického slavení, kterým přináší svou oběť i na
rovině hmotné, je zde postaveno k hluboce duchovní symbolice oběti chleba a vína a
nás samotných. Každý zúčastněný tak může vyjádřit sounáležitost se společenstvím a
svůj zájem na tom, aby mohlo žít i po praktické stránce.
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3. Je třeba dát jasně najevo, že peníze, které jsou v současném světě modlou, mohou být
prostředkem posvěceným k dobrému účelu. Není třeba se jakkoliv zdráhat dát sbírce
důstojné místo v liturgii. Podpoří se tím vědomí smysluplného zacházení s financemi.
Obřad přinášení obětních darů bude se sbírkou probíhat následovně: Po přímluvách si

kněz i asistence u oltáře sednou. Pověření účastníci bohoslužby z řad lidu (asi 4-6 osob)
projdou čtyři sekce lavic a dvě boční lodě a postaví se ke stolku s obětními dary. Během
sbírky se prostře menza. Když jsou všichni připraveni, přinesou se chleba, víno a finanční
dary společně v průvodu k oltáři. Košíky s penězi se umístí na vhodné místo. Po celou
dobu obřadu zní zpěv nebo jiná hudba.

Následující neděli bude v ohláškách oznámeno, kolik se vybralo peněz uplynulý týden a
rámcový účel využití. Tato změna byla projednána a doporučena pastorační radou na jejím
posledním jednání. Jako člen Interdiecézní liturgické komise jsem tuto záležitost osobně
konzultoval s ostatními členy komise a pražským arcibiskupem. Všichni se shodli na
skutečnosti, že sbírka by se měla konat nejlépe při obětování a doporučili výše popsaný postup.
Věřím, že tato změna přispěje k lepšímu prožívání obřadu přinášení obětních darů a alespoň
drobně přispěje ke zlepšení neutěšené finanční situace naší farnosti.                Lukáš Petřvalský

varhaník a člen pastor. rady

Osobnost iOsobnost iOsobnost iOsobnost i  našich farnost ínaš ich farnost ínaš ich farnost ínaš ich farnost í
Autor mnoha děl sakrálního umění. Byl znám

nejen v našich zemích, ale i v zahraničí. Měli jsme
štěstí, že si zamiloval náš kraj i berounskou
farnost.

Studoval na pražské Akademii výtvarných
umění, kde absolvoval v roce 1949 u profesora
Španiela. Restauroval převážně gotické a barokní
plastiky a mezi jeho originální díla patří Křížová
cesta v kostele P. Marie Královny míru v Praze na
Lhotce. Tato Křížová cesta vznikla v politicky
nelehké době po porážce Pražského jara v roce
1968. Patří mezi evropské unikáty. 

Jako sochař byl velmi úspěšný na řadě výstav doma i v zahraničí. Mezi jeho největší
úspěchy patří bienále v Salzburku. Jeho práce najdeme v mnoha pražských kostelích,
v Týnském chrámu, v Břevnově i Emauzích. Další jeho práce jsou v Olomouci, v katedrále

sv. Václava i Národním muzeu v Praze. Známé
jsou i plastiky z Konopiště.

Během svého bohatého života si vytvořil
vřelý vztah k Podbrdsku. Je dosti pamětníků,
co na něj vzpomínají v Kublově, kde měl
v úmyslu pomoci při vybudování hospicu pro
staré a nemocné. Významně pomáhal i
s akcemi v kostele sv. Jana Křtitele na Velízu.
Naši kněží P. Antonín Bělohlávek, P. Ladislav
Rudolf i P. Libor Bulín patřili mezi jeho přátele
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     Karel Stádník, první český trvalý jáhen.          
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a rádi se s ním při různých příležitostech setkávali jako s prvním českým trvalým jáhnem.
Nechyběl ani na první mši sv. v nově vybudované kapli Povýšení sv. kříže v Berouně.
V Praze Lhotce, kde sloužil P. Ladislav Rudolf, je umístěna unikátní Křížová cesta.

Ztrácíme v něm člověka, který si náš kraj i lidi zamiloval, podle své víry a sil byl
všude oporou a byl připraven kdykoliv pomoci.                                              Jaroslav Vacík

Píšete nám:  “A Pař íž , už hoř í?“ ,
zeptal se bývalý malíř pokojů velitele místního okupačního vojska na jaře

v pětačtyřicátém. No, musel tam nikdy nebýt. V tomto městě z bílého kamene. Ano, i
střechy jsou kamenné, pokryté “trblietajúcou” černou břidlicí – říkají jí ardoise. Opravdu,
červené tašky na střechách tam nejsou. Takže by na zapálení celého města bylo potřeba
skutečně hodně sirek, fosforu, benzínu… 

Bydlím hned u východu z Lucemburské zahrady. První kroky mě vedou do ulice Rue du
Bac – je tam i stejnojmenná stanice metra. Zde se Kateřině Labouré v létě roku 1830 zjevil
obraz Spasitele se srdcem a přáním, aby se dle jejího popisu začaly tisknout “medailky” k
Božímu milosrdenství. Jako že se tak i stalo a trvá to dodnes. Do svatyně lze došlapat z mého
hotýlku málem v pantoflích. Tak sedm minut chůze. V kostele plném
lidí modlících se růženec se rozhodnu si také něco přát... 

Týden pomalu ubíhá. Motám se mezi institutem Henriho
Poincarého v ulici Marie Curie (ještě to tam vše čpí radioaktivitou) a
palácem Jussieu. První, s výhledem na Panteón, je hlavní stan
matematiky aplikované. V tom druhém, obrovském komplexu budov
vedle Seiny s výhledem na Notre Dame, uspořádaném do mřížoví,
mezi zajisté spoustou různých disciplín je umístěno družstvo analýzy
(Équipe d´analyse). Oběma stany prošli Fieldsovi medailisti – to je
v matematice něco jako Nobelova prémie.  Tak uběhne týden. 

Pak mě napadne myšlenka. Tedy, upřímně řečeno, mě napadla
ještě doma, před cestou do Francie. Na jih od města, hned pod
zánovním letištěm Orly (otevíral ho v jednašedesátém, s “kastrólem” na hlavě, sám
dvoumetrový generál de Gaule), je víska Tigery. Ta je významná tím, že v ní sídlí odnož
komunity Chemin Neuf. Stejně jako tato, i česká komunita se nachází (v Tuchoměřicích)
v blízkosti letiště,  tentokrát ruzyňského. Letiště spadajícího duchovně pod farnost svatého
Fabiána a Šebestiána v Praze Liboci, která je mi blízká. Abych nenapínal. Ten myšlenkový
zkrat v mé hlavě spočíval v tom, že zatímco já budu na přednáškovém turné po Francii,
v Tigery bude zrovna pobývat na desetitýdenním kursu s krycím názvem „Kurz jazyku/ů“
(kdoví jakých) můj prostřední syn, čerstvý elektro-inženýr, Josef. On totiž byl již v létě na
své litrové motorce v jiném stanu stejnojmenné komunity, v Haute Combe, kdesi v horách u
jezera, na týdenním pobytu. Nocoval tam ve stanu na zahradě a nachladil se. A tam si
usmyslel rozvázat svůj prosperující pracovní poměr ve firmě stavějící solární elektrárny a
přihlásit se na onen kurs v Tigery. Zatímco celý týden svého pobytu v Paříži měřím denně
(tam, k radioaktivitě, a zpátky do hotelu) velikost Lucemburské zahrady – je to úctyhodná
výměra (ano, napoleonští inženýři nebyli při vyměřování všech těch bulvárů a zahrad vůbec
úzkoprsí), po večerech si “ímejluji” s Josífkem, jakže bychom se měli sejít. Domluvíme se
na sobotu, poslední den mého pobytu. „Spicha“ si dáváme na rohu bulváru Rivoli a nějaké
menší ulice, hned za městskou radnicí. Po chvilce pátrání nalézáme v podzemí půjčovnu
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kol. Mladý Amerikán (v Paříži byste těžko nalezli Angličana) nám půjčuje kola na denní
projížďku. Šplháme spletí ulic kolem kulturního střediska pojmenovaného podle bývalého
presidenta Pompidou vzhůru k Srdci Páně, chrámu to celého z kulatého bílého kamene.
Procházka kostelem a pak vyhlídka na celé město. Z kamene. Dále, mrknutí na Tetřeví
náměstí s malíři. A pak na kolech dolů opět spletí ulic. To již nám ale začíná fest mrholit a
je i dost zima. Míjíme budovu opery, kde mezi jinými představeními čtu i Prodanou
snoubenku. Přijíždíme k parku cihlářů, pověstným Tuileries. A to je již kousek od Obelisku
svornosti a začínáme stoupat na kolech vzhůru po Elysejských polích. Ani nás nezajímají
obchody a jiné atrakce vpravo či vlevo. Míříme rovnou k Vítěznému oblouku. Tam jsme
poučeni, že na kolech se tam nesmí. Začíná tedy riskantní jízda okruhem okolo, kdy
musíme, jářku, překonat snad šest jízdních pruhů. “Povidlo” se bez štrejchnutí o jediné auto.
Deo gratias. Další cíl je ta “jejich věž”. Nic naplat. Je něčím více než jenom technickým
zázrakem z předminulého století. Zezdola pozorujeme všechny ty ocelové krajky natřené
nahnědo. Cesta po nábřeží, řeka teče, lodice premávají se spoustou turistů sem a tam na
principu naskoč, vyskoč (hop on, hop off – to aby rozuměli američtí turisti) za nějakých
čtrnáct “evjer” na celý den. Přibližujeme se opět k radnici, kola vracíme. Pak si pěšky
prohlížíme katedrálu, chrám Matky boží, pověstný Notre Dame. Uvnitř zrovna trénuje
spěvokol, zajisté na zítřejší nedělní bohoslužbu. Po stranách jsou fungující skleněné
zpovědnice. Vybavuje se mi francouzský romanopisec Paul Claudel, který se zde obrátil,
pozorujíce bohoslužbu, u druhého sloupu, vpravo vzadu: „Jak šťastní jsou lidé, kteří věří.
Je to pravda, musí to být pravda…” Zvenčí obdivujeme krajkoví, tentokráte z kamene, a
žebra vedená vzduchem, sloužící na odtok vody, zakončeny chrliči. Pak nákup suvenýrů u
bukinistů. Náramně drahé fokote kávé a horká čokoláda v kavárně na bulváru svatého
Michala. Inu, Paříž, inu Boulevard St. Michel. Ještě jedno proměření Lucemburské
velkozahrady – Josífek ji ještě neviděl. Návrat do hotelu, přepakování zavazadel, kráčení na
metro. V něm se loučíme. On pokračuje na Lyonské nádraží, já na Severní, kousek za Sacré
Coeur. Tam přestupuji na další vlak, vedoucí domů, ovšem s kratší zastávkou na letišti
pojmenovaném po onom generálovi ve vysoké čepici. A tam, v tom vlaku na letiště, jsem
najednou pocítil zvláštní dojetí – mám ve zvyku plakat tak jednou za řadu let. To nebylo
jenom setkání otce s dospělým synem. To, co mě po celý ten deštivý sobotní den Paříží
doprovázelo, bylo samotné Nebe. Díky, Josífku! To abych teď všechno odložil. Nejenom
hřích. Ale všechno! I vybavila se mi i má prosba z ulice du Bac č. 140.   

Kontrolní otázky: 1. Jak se jmenoval onen bývalý malíř pokojů?
2. Jak se říká bezdomovci přespávajícímu pod mosty Seiny?
Kdo správně odpoví, dostane odměnou sklenici nápoje „clochard“, míchanice to

červeného vína a coca-coly v poměru půl na půl. (Nápověda. Správná odpověď na jednu
z otázek je ukryta v odměně.)                                                                           Marián Fabian

(Pozn. překladatele z evropštiny: “trblietajúcou”  - třpytící se, “ímejluji si” - píši e-maily,
Tetřeví náměstí s malíři - Place du Tertre, Srdce Páně - bazilika Sacre Coeur, Prodaná
snoubenka - opera B. Smetany Prodaná nevěsta, premávají - fungují, Obelisk svornosti -
Luxorský obelisk na Place de la Concorde, Elysejská pole - Avenue des Champs-Elysées,
“jejich věž”  - Eifellovka, čtrnáct “evjer”  - čtrnáct Euro, spěvokol - sbor.☺
Kontrolní odpovědi: 1. Hitler býval malířem pokojů; 2. U Seiny spává pod mostem
zásadně clochard. Pokud jste vše věděli, svou výhru si smíte sami namíchat doma! -iva-)
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Vzpomínka na naše kaplany
V minulém zpravodaji jsme se zmínili o P. Michaelu Špilarovi a P. Krzysztofu

Drzazgovi. Dnes přiblížíme současné působení dalších dvou kněží.
P. Petr Bouška působil v naší farnosti dva roky a odešel 1.

července 2002 do Říčan. Nyní působí jako administrátor farnosti sv.
Václava v Praze na Smíchově. Spolu s ním slouží farní vikář P. Mariusz
Przygoda, výpomocný duchovní P. Bonaventura Josef Rosa OFM Conv
a výpomocný duchovní a správce kostela sv. Gabriela P. Stanislav
Přibyl. Kromě bohoslužeb ve smíchovské a hlubočepské farnosti zde
organizují jednotlivá setkání společenstev pro prohloubení víry:
společenství starších rodičů, pondělní společenství, program pěveckého
sboru, rekreační cvičení pro ženy, modlitební společenství za obrácení
národa, společenství mládeže, mateřské centrum Venoušek, biblické hodiny, modlitba
růžence, pravidelné páteční adorace, výuky dětí – náboženství a katechumenát dospělých. V
minulém roce bylo pokřtěno 79 dětí, biřmování přijalo 15 osob, k prvnímu svatému přijímání
přistoupilo 13 dětí, církevní sňatek uzavřelo 10 párů. Farnost vydává svůj zpravodaj.

P. Michal Němeček, který v naší farnosti sloužil od července
2002 do června 2007, nyní slouží na Dobříši. Bohoslužby se tam
konají v kostele v Dobříši, v Rosovicích, Staré Huti, ve Svatém Poli,
Dlouhé Lhotě; Eucharistii přijímají i v Domově seniorů. Kalendář akcí
v letošním roce jen od ledna do února zahrnuje Tříkrálový koncert
(Dobříšský chrámový sbor), setkání manželů, setkání seniorů
s přednáškou, “Teologickou školu”, společenský večer, přednášku o
„K řesťanské výchově dětí“, vernisáž výstavy, setkání „Odpadlíků“,
pantomimu, bohoslužbu pro školní děti a literární večer. Dobříš je
známá svými farními výlety, toulkami “Spolča” (ta poslední proběhla

na Křivoklátsku) i úspěšným táborem skautek a táborníků v červenci, který trval 15 dní a
zúčastnilo se ho 38 dětí a 15 dospělých.                                                                           -vac-

Byl to ten slavný den,
kdy k nám byl zaveden

elektr ický proud.. .
Když jsem poprvé pročítala záznamy o opravách

našeho kostela před sto lety v Pamětní knize děkanství
berounského, v duchu jsem to všechno viděla před sebou jako film. Zaujalo mě například, že
jakýmsi nedorozuměním při dodání nákresů se zdrželo malování presbytáře, začalo se 23. října
1903 a úpravy v této části kostela byly ukončeny teprve o půlnoci před Štědrým dnem. A tak
jsem si představila, jak kostel zářil dlouho do noci, jak se ještě rychle uklízelo, všude bylo plno
jasu a stěny svítily novotou... Jak si rozsvítili ty velké křišťálové lustry, které tu dřív (mnozí si
to ještě pamatujeme) visely ze stropu. No ale potom jsem se dostala až k roku 1915:

„Veliké výhody dostalo se kostelu našemu elektrickým osvětlením, že bylo r. 1915
do kostela zavedeno přičiněním pana nadporučíka Pelikána, jenž poslal k tomu účelu
dva elektrotechniky vojíny, již proud elektrický do kostela zavedli. Potom převzalo
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elektrické osvětlování kostela město. Ku dvěma původním lampám v hlavní lodi a
k elektrické žárovce na hlavním kůru přidány byly v lednu 1917 dvě nové
v presbytáři a elektrická lampa pro zpovědnice ve vedlejší lodi.“ 

Všude bylo plno jasu? V roce 1903? OMYL!  Teď, roku 1915, už možná ano, pokud se tak
tomu z našeho dnešního pohledu
sporému osvětlení dá říkat, ale tehdy
před dvanácti lety? Čím si tu v kostele
sv. Jakuba mohli svítit, když toho roku
1903 pracovali do půlnoci? Zřejmě
svíčkami... Zřejmě petrolejkami...
Nebo karbidkou... Asi... Kronika o tom
mlčí, protože něco v té době tak
běžného nebylo třeba  zaznamenávat.
A já jsem tu elektřinu brala jako
naprosto samozřejmou věc.

Popravdě řečeno v jedné části
kostela byl proud už dva roky – na
kůru: „Hlavní však čestnou památku si zjednal patron kostela, když r. 1913 dal na
svůj náklad opraviti varhany pro kostel sv. Jakuba. Slovutná městská rada povolila
k tomuto účelu potřebný obnos 6000 korun hlavně přispěním nekatolíků (p. Hecht,
Žid). Ba městská rada vyhověla i další žádosti děkanského úřadu o zavedení
elektrického pohonu měchů při varhanách s tou podmínkou, že nebude nikdy žádáno
za elektrické osvětlení kostela. Prozatím na svátky, nežli tento velký motor byl
pořízen, byl zde dočasně dán 16. 10. motor menší. Tuto úplnou opravu vyhotovila a
nové varhany postavila firma Antonína a Josefa Mölzera z Kutné Hory.“ 

Jako bych slyšela zpívat Zdeňka Svěráka: „Byl to ten slavný den, kdy k nám byl
zaveden elektrický proud; STŘÍDAVÝ, STŘÍDAVÝ, silný elektrický proud...“
DALŠÍ OMYL!  Silný možná byl, ale střídavý ani náhodou, nýbrž stejnosměrný ! Ovšem
o tom už pochopitelně kronikář také mlčí, a tak jsem pátrala v jiných zdrojích informací,
především v publikaci Beroun – historie, kultura, lidé. Malý exkurs do historie města:

Beroun zvažoval elektrifikaci už koncem 19. století; některé berounské podniky už
disponovaly vlastními zdroji elektřiny. Byl to například cukrovar, Duslova pila s parketárnou a
také textilní továrna Kubinzkého (později Cotona, ještě později Tiba). V roce 1900 byla
v Berouně ustavena zvláštní komise pro elektrické osvětlení města. Roku 1906 rozdala městská
správa dotazníky, aby zjistila zájem o elektřinu pro domácnosti. Dostala pouze 400 odpovědí,
víc než polovina z nich byla kladná. K elektrifikaci Berouna pak došlo v letech 1907 – 1908,
kdy byla postavena městská parní elektrárna o výkonu 120 HP a rozvody elektřiny po městě
nákladem 296 883 korun. Zpočátku nebyl o odběr elektřiny velký zájem, a tak byly náklady na
její výrobu vysoké. Přitom se původně spotřeba platila paušálně, teprve r. 1910 byly
instalovány do domů elektroměry a začalo se platit podle spotřeby. Beroun byl osvětlen
(POVAŽTE! ) dvanácti obloukovými lampami a sto pěti žárovkami. Všechny obloukové
lampy svítily až do jedenácté večerní, pak zhasly a město zůstalo osvětleno jen žárovkami.
Proud se přiváděl do větší části města a využívalo ho stále víc lidí, protože ve dvacátých letech
jeho cena v Berouně klesala; a tak místní výroba přestala stačit. Parní elektrárna zastarala,
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nepokrývala poptávku a hlavně – dodávala stejnosměrný proud . Ten byl výhodný na svícení,
ale mohl se transportovat jen na krátkou vzdálenost. Teprve v polovině 30. let se celá síť
nákladně rekonstruovala na proud střídavý, ale to už by byla jiná kapitola!      Lidmila Fricová

Rok svaté Anežky České
Letos si připomínáme výročí 800 let od narození svaté

Anežky České. Byla nejmladší z dětí krále Přemysla
Otakara I. Záhy si zamilovala svatého Františka a jeho ideál
chudoby, který zasáhl celou Evropu. Ještě dnes při návštěvě
kláštera na Františku lze objevit stopy Anežčina ducha,
prostředí posvěcené její přítomností, životem světice.

Dne 2. března si Anežčino výročí připomeneme při
slavnostní liturgii v klášteře bratří Křížovníků, vždyť svatá
Anežka byla jejich zakladatelkou. Další akce budou
pokračovat po celý rok. Vzpomeňme si alespoň na Anežčin
podíl na událostech z listopadu 1989, jejím svatořečením se
naše dějiny významně posunuly.

U příležitosti oslav sv. Anežky Přemyslovny vychází
pamětní medaile, jedna z ryzího stříbra, druhá z ryzího
zlata. Možno objednávat jednak na www.numismatikus.cz,
nebo telefonicky: 776030204. Písemné objednávky na
adrese Alena Šimková, Za Tratí 686, 196 00 Praha 9.

Oslavy osmistého výročí narození Anežky Přemyslovny
předcházejí oficiálnímu zahájení Roku svaté Anežky České
(2. března). Zahájení proběhne při bohoslužbě sloužené opět

v kostele svatého Františka z Assisi u Karlova mostu. Oslavy pak vyvrcholí výstavou o svaté
Anežce, jež bude otevřena v Anežském klášteře v pátek 25. listopadu letošního roku.        -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 . Cy r i l Je ru z a l em sk ý

( 18. března )
V jednom starobylém řeckém seznamu svatých

stojí, že se Cyril narodil kolem roku 315 v Jeruzalémě
jako syn křesťanských rodičů. Když byl jeruzalémský
biskup Maximus roku 350 sesazen, nastoupil po něm
na biskupský stolec Cyril. Za dobu jeho úřadování se
ho snažili Ariáni stále znovu zdiskreditovat. Cézarejský
biskup Akazius, který ho zpočátku podporoval, nařkl
přísně věřícího Cyrila dokonce z bludu a předhazoval
mu, že zcizil církevní statky, aby pomohl chudým.
Během své biskupské služby strávil Cyril skoro tolik let ve vyhnanství jako ve své diecézi.

Tradice nám zachovala dvacetčtyři velkých Cyrilových promluv, které patří
k důležitým svědectvím o názoru raného křesťanství na křest a eucharistii. Cyril použil
poprvé slovo „proměnění“. Zemřel 18. března 386 v Jeruzalémě. Papež Lev XIII. jej
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jmenoval roku 1882 církevním učitelem. Cyril je jeden z řeckých otců a je nazýván
katechetou. Na obrazech je znázorňován většinou s váčkem peněz, který má představovat
jeho dobročinnost k chudým.                                                                                            -vac-

 Azylový dům se otevřel pro rodiny s dětmi
Nově otevřený Azylový dům sv. Josefa v Lochovicích, vybudovaný a provozovaný

Farní charitou Beroun, přivítal rodiny s dětmi dne 1. 2. 2011. Očekávala je skupina složená
ze sociální pracovnice, sociálních asistentů, správcové objektu a speciálního pedagoga,
kteří se již těšili, že po měsících příprav a dokončovacích prací budou moci začít pomáhat
svým klientům. Zahájení provozu provázela mírná nervozita a také očekávání, jak se noví
nájemníci zabydlí. „Když se AD otevíral pro klienty, cítili jsme se jako před maturitou,“
uvedla sociální pracovnice AD Lucie Srpová a správcová objektu Barbora Kőnigová.  „Pro
všechny to byla první zkušenost a velká zkouška. Těsně před otevřením onemocněla
vedoucí AD a nemohla být přítomna. Doufali jsme, že vše klapne, jak má. Kolem poledne
se začali stěhovat první klienti. Nakonec jsme přeci jen museli řešit drobné technické
nedokonalosti v podobě výpadků topení, ale vše jsme zvládli. V zásadě by se ale dalo říci,
že otevření proběhlo hladce. Práce je však pořád mnoho. Co se týče stavebních úprav, čeká
nás ještě rekultivace zahrady, zprovoznění dětského hřiště a další nezbytnosti. Práce uvnitř

AD bude ale také velmi složitá. Střetáváme se s mnoha lidskými osudy a budeme se snažit
udělat vše proto, abychom klientům pomohli najít cestu zpět do života. Myslím, že
pracovní tým je na zvládání případných úskalí dobře připraven.“

Kapacitně je azylový dům zcela obsazen. Klienti byli vybíráni po pečlivém
prostudování jejich sociální situace, aby nejdříve byli uspokojeni ti nejpotřebnější.
Všechny zájemce o azylové bydlení totiž nebylo možné přijmout.  Rodiny se zde mohou
ubytovat maximálně na 10 měsíců. V malých bytových jednotkách mají k dispozici vlastní
kuchyň, společně pak užívají prostory umývárny a velké kuchyně, která funguje zároveň
jako společenská místnost. Sem si mohou přivést i návštěvy. 

V rámci stabilizace či zlepšení situace spolupracuje tým AD i s jinými institucemi,
které se angažují v sociální práci s rodinami. Právě kooperace více služeb je pro rodiny
s dětmi důležitá a pomůže řešit jejich problémy komplexně. Rodiny ubytované v AD
mohou využít i klubu Betlém, který působí ve stejné budově. Do klubu mohou děti
docházet zdarma, zájmové kroužky jsou placené. Lidé dále mohou podpořit fungování AD
pomocí sbírky Pokojíčky, znění DMS naleznou na charitním webu (www.charita-beroun.cz )
nebo se mohou zúčastnit dobročinné aukce (informace tamtéž). Z těchto prostředků bude
spolufinancována výstavba dětského hřiště na zahradě AD nebo dovybavení AD. 

  Petra Müllerová

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

Březen 2011

15. strana

FFFF ARN ÍARN ÍARN ÍARN Í     CHA R I T ACHA R I T ACHA R I T ACHA R I T A  B B B B EROUNEROUNEROUNEROUN

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



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
Radost i Panny Marie

Od poloviny 14. století se u nás vedle dosud obvyklých duchovních látek,
vyprávěných jako čistě epické příběhy, objevují i látky nové. Většinou se snaží přiblížit
Kristovo lidství, jeho lidský život zde na zemi se všemi jeho lidskými vztahy; pozornost se
proto soustřeďuje k Panně Marii jako jeho matce. Radostné i bolestné chvíle jejího života
se tak stávaly oblíbeným námětem pro rozjímání i pro básnické skladby. České písemnictví
v tom následovalo starší i soudobé písemnictví
latinské. Je zajímavé, že literatura radostí Panny
Marie je u nás starší a rozsáhlejší než tzv. pláče
neboli plankty, které líčí pocity Panny Marie při
ukřižování jejího syna. Zatímco v latinské poezii
s těmito náměty převažuje lyrika, české skladby
mají i výrazné složky epické. Podobně k těmto
lyrickoepickým skladbám řadíme básně o
Kristově umučení; ve starší době v nich
převažovala epika, ale teď, od poloviny 14.
století, i v umučeních převažují meditativní
prvky a modlitby k Pánu Ježíši.

Mezi českými básněmi na téma radostí
Panny Marie jsou dvě rozsáhlejší. Jedna je
zapsána v tzv. rukopisu Svatovítském; její autor se drží latinských předloh, ale liší se od
nich větší vroucností. Podobná skladba, Devatero radostí, je zapsána v Hradeckém
rukopisu. Radosti byly hned od počátku seskupovány do cyklů o pěti, sedmi i více
částech. Ve Svatovítském rukopisu první radostí bylo pro Pannu Marii zvěstování Páně
skrze anděla Gabriela, druhá radost následovala, když se jí narodil syn, ale ona nepozbyla
čistoty. Další radosti byly příchod a klanění tří králů, obětování v chrámu, Kristovo
ukřižování za vykoupení lidstva a jeho zmrtvýchvstání. Sedmou radostí je pozvání Panny
Marie do nebeského království, její nanebevzetí a korunování. (V jiných památkách se
objevuje třeba ještě radost při navštívení Panny Marie u příbuzné Alžběty.) 

Následující úryvek pochází ze Svatovítského rukopisu a jen pro vaši představu –
skladba má celkem 733 veršů! Tehdejší vzdělaný člověk si zřejmě rozhodně „nezoufal“, že je
nějaký text „dlouhý“ a že ho „zatěžuje“ či že se na něj nesoustředí, ale četbě věnoval klidně
delší čas, přemýšlel a rozjímal přečtené. A asi nebyl také tak roztěkaný jako někteří naši
současníci, brouzdající stále na internetu a ochotní číst pouze titulky, zprávy a krátké texty...  

mezi ženami blahoslavena,
Svatým Duchem oslavena,
blažený plod života tvého,
Kristus, syn Krále nebeského.“ (...)
„Toť jest prvnie radovánie
jměla skrzě zvěstovánie
svatá Maria na světě,
když počala také dietě.“ (...)              -lf-

„Prvnie byla jejie radost,
kdyžto Buoh pro svú milost
poslal anděla z výsosti 
ve všie nebeskéj světlosti (...)
Vecě: „Slyš, dóstojná dievko!
Na listiech je psáno takto:
Zdráva, Maria,  plná milosti
přěbývá Buoh s tobú v radosti,
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POSLEDNÍ  SLOVO :    Komunikace
Nejsem si jistá, zda vím, co to slovo znamená. Po komunikaci se řítíme s manželem a

dětmi autem často, sem a tam, ale většinou moc nekomunikujeme, protože rychlost auta a
napětí uvnitř je přímo úměrné míře zpoždění.

Komunikace je z lat. communicare, sdílet, radit se či od communis, společný...  říká
Wikipedie. Komunikační sociální sítě a telekomunikační přístroje mají lidi přiblížit k sobě.
Ve skutečnosti je to právě naopak - děti sedí každý u svého počítače vedle sebe v pokoji a
každý na svém monitoru spolu hrají hru, místo aby si sedly čelem a hrály si, a není
výjimkou, že se domlouvají z pokoje do pokoje na něčem přes ICQ či SMS. 

Komunikace patří mezi naše základní potřeby a její bezchybné zvládnutí má zásadní vliv na
úspěšnost profesionála - opět Wikipedie.
Je-li to dovednost profesionála, měli
bychom ji asi zavést ve školách jako
předmět zásadní důležitosti hned vedle
matyky a češtiny. Neboť úroveň
komunikace leckdy nenese známky
přílišného studia; na některých úrovních
snad bych nedala ani potvrzení o
komunikačním vzdělání základním. 

Totiž - komunikace chybí. Komu,
nám? No jednak mně, což u mne, jako
ženy, je tedy (chacha) asi problém
(řeknou muži). Ale ne, mně nechybí
vykecání se, to postačí kafe s
kamarádkou, nebo i ta sociální síť -
třeba ICQ s další kamarádkou. Někdy mi trochu chybí komunikační kanál s manželem, asi
to bude tím, že jsem stále nenašla to správné heslo na zalogování se do jeho paměti a on
zase někdy (výjimečně!) zapomene, že můj software bohužel stále není zcela kompatibilní
s jeho, ač hardware už patnáct let ano. To když “nějak” nesdělí důležitou informaci a má
pocit, že to vím, když to ví on. Komunikace mi chybí ta mezilidská. I zde na poli farním -
komunikace mezi námi farníky (já vím, to je komunikačně nevhodné slovo). Tak jinak -
chybí mi komunikace mezi všemi subjekty (taky dost otřepané). Tak mezi kostely - jsme
jedna farnost, ale my v kostele v Loděnici nevíme, co se děje v Berouně. Beroun leckdy
neví, co se děje na Tetíně... A že mnoho! Jenže nějak není čas to dát vědět. 

A dále - zpravodaj leckdy neví, co se děje ve farnosti - neb je měsíčník a náhlé změny
nepostřehne. (Že občas něco neví ani redakce, už si skoro nedovolím postěžovat.) Ale hůře: farní
web - rychlý informační kanál - to někdy neví taky, ač všichni, kdo cokoli pořádají (kněží, vůdci,
vedoucí společenství, katecheté) mají svá hesla pro editaci obsahu. A ještě hůř - tuhle přišla k
našemu kostelíčku ve všední den paní, co v neděli kvůli nemoci nemohla, a nevěděla, že se hlásilo,
že v tento den mše nebude. Ale nikde jinde o tom ani zmínka! Ani na dveřích... Komunikace! 

Naštěstí komunikujeme “alespoň” při mši svaté! Potkáváme se, sdílíme, máme
společně Communio - přijímání. Zde jsme bez výjimky jedno tělo s Kristem.

 Možná je to s námi tak jako s těmi manželi. Myslíme si, že to vše, co my, vědí i
ostatní, když jsme to jedno tělo.                                                                                        -iva-
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BOHOSLUŽBY  VE FARNOSTI

15.00
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18.00Hýskov

16.30Vráž

16.30Nižbor

18.00Svatý
Jan

12.00Chýňava

19.3011.00Tetín

17.00  9.30Loděnice
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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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H LEDÁME :     ChChChChceš se stát
průvodcem 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-

MODLITBA  MÌSÍCE :  
    V průběhu celé postní doby svými modlitbami budeme doprovázet naše katechumeny a
o Velikonocích pak budeme mít možnost společně s obnovou našich křestních slibů
prožívat jejich přijímání iniciačních svátostí (křest, biřmování a eucharistie). Je to pro celé
naše společenství obdarování, povzbuzení a znamení Božího požehnání, že i letos složí dva
naši katechumeni své křesťanské vyznání víry a budou ještě spolu se sestrou pokřtěnou
v „Křesťanském společenství“ přijati do plného společenství Církve. Ať v našem
společenství najdou své duchovní i lidské zázemí a život naší farnosti obohatí!

-jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA BØEZEN :

���   „Za naše katechumeny“  ���
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FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA : Dne 16. 2. oslavila 65 let paní Eduarda Šapovalivová z Nižbora. Blahopřeje
rodina!
Gratulujeme březnovým jubilantům: Pavle Bočkové z Loděnice, která slaví 25 let,
s. JUDr. Janě Marii Civínové z Tetína k 60 letům, a panu  JUDr. Vladimíru
Jansovi z Vráže k 85 letům. Přejeme pokoj a požehnání!

NAROZENÍ: Ještě v lednu (těsně po uzávěrce únorového čísla☺) 24. 1. se narodila Anna
Vildmonová z Berouna, rodičům Marii a Janovi gratulujeme. Dne 2. 2. se narodila
Marie Kory čanská z Tetína, přejeme hodně štěstí a radosti z holčičky rodičům a
oběma bráškům. Taktéž 2. 2. se narodila Anna Paulíčková z Rudné, krásný
společný život uprostřed rodiny přejeme rodičům, oběma bráškům i oběma
sestřičkám.

KŘTINY: V únoru přijali svátost křtu Ondřej Tejkl  a Lukáš Ludrovský (oba v kostele sv.
Jakuba v Berouně).

POHŘBY: V měsíci únoru jsme v naší farnosti, v kostele sv. Václava v Loděnici, do rukou
Božího milosrdenství vložili zdejší dlouholetou farnici Boženu Bumbálkovou.
Světlo věčné ať jí svítí!

Milí přátelé, přestože víme v redakci hodně věcí, (naštěstí) nejsme vševědoucí. (Takový je
jen Jeden Trojjediný.) Prosíme, pomozte nám se dozvědět to, co se dozvědět lze. Pro
potřeby rubriky Farní kronika nám, chcete-li, napište data  (případně kontakt pro zasílání
sms či mailových pozvánek na farní akce) na e-mail: red.tym@seznam.cz,  na tel. 602 945
017, nebo písemnou formou na lísteček, který vhodíte v kostele do krabičky “BKZ - Dotazy
a články” na stole s tiskovinami.  My na oplátku zaručujeme diskrétní použití.   I+L Vašků

W EB FARNOSTI :  V posledním cca týdnu se vám pravděpodobně nepovedlo
dostat se na webové stránky farnosti www.beroun.farnost.cz. Dočasná nefunkčnost tohoto
webu není na straně správce stránek, ale je způsobena závadou na serveru providera -
provozovatele serveru omadeg, který na odstranění závady stále pracuje.           webmaster
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