
Rok křtu
Kmotr? - Ohrožený druh! !!

Kmotr - to slovo v nás vyvolá představu ledaskoho. A
tak jsem se rozhodl vám několik variant kmotrů nabídnout.
Kmotři jsou různí. Znám v podstatě dvě skupiny kmotrů
(pokud vynechám Chytrou kmotru lišku od Josefa Lady a
případně šéfa mafiánské rodiny). První jsou použitelní a
druzí jsou nefunkční, tedy k ničemu. 

Zabývat se druhou skupinou, i když je ještě dnes
poměrně častá, znamená plýtvat papírem a časem, a tak o ní
jenom ve stručnosti. Jsou to kmotři známí, tetičky, babičky
a strýčkové, kteří jsou zvoleni proto, aby se neurazili a aby
se utužily vazby rodinné, případně jsou zvoleni z finančních

důvodů. Naprosto se nebere zřetel na to, zda jsou schopni
splnit kmotrovské úkoly, a jestli vůbec někdy mohou být
kmotřenci pomocí ve víře.

První skupina kmotrů je více či méně funkční. Pokusím
se, byť nevyčerpávajícím způsobem, o nástin jejich druhů a
co je vlastně prací kmotra.

Kmotr minimalista - je kmotr, který může být
“minimální” ze dvou důvodů. 
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 Ze strany kmotra: Nemá nikdy čas na kmotřence a ani to nepovažuje za důležité, a tak se
občas pomodlí a říká si “on se Bůh postará”. Případně trpí ostychem se se svým kmotřencem bavit.

Ze strany kmotřence: Kmotřenec sám dospěl k názoru, že je mu kmotr na nic, a tak se na
něj naprosto neodváží či ani nechce s ničím obrátit. Případně kmotřenec vůbec netuší, k čemu
by mu měl ten kmotr být.

Kmotr více méně funkční  - co tedy má vlastně kmotr činit?
 Především má být pomocníkem kmotřenci v růstu ve víře. Nejúčinnější je samozřejmě,

má-li kmotřenec možnost vidět styl života svého kmotra. Buď vidí něco následováníhodného,
nebo naprostý nesmysl a nebo je možné vidět naprostou vlažnost k radikalitě evangelia. Tedy
základní předpoklad pro kmotrovství není ani nemůže být příbuzenství nebo movitost, ale
život podle evangelia. Kmotr má být v jistém smyslu jeho modlitebním patronem, ale zároveň

by měl být schopen praktické rady. Tedy pomoci v různých obtížných situacích rozlišit, co je
správné a nejen nejlehčí. Dalo by se možná říci, že ideální kmotr by měl být schopen aspoň v
určitém období života kmotřence ho duchovně doprovázet ve smyslu klasického duchovního
doprovázení, které není vázáno na svátostnou službu kněží. To ale předpokládá, že sám kmotr
je někým doprovázen, třeba svým kmotrem a ten zas někým jiným. To, co nikdy nemůže
chybět v kmotrově životě, je modlitba za kmotřence.

Funkční může být i kmotr “minimalista”, a to skvělý třeba v případě, že se během života s
kmotřencem od sebe vzdálili na takovou vzdálenost, že nějaký bližší kontakt je vpodstatě
nemyslitelný. Tady se nabízí v každém případě modlitba jako bytostná součást kmotrovství a alespoň
občasná možnost korespondenčního kontaktu, kterou je dobré využít. Je nutno počítat s tím, že role
kmotra není v životě kmotřence konstantní, ale během života se úkol kmotra vyvíjí. A tak jsou
období, kdy bude kmotr velmi zblízka svému kmotřenci pomáhat a v jiném si budou velmi vzdálení. 

Z toho, jak jsem se pokusil nastínit úlohu kmotra, je jasné, že bez důvěry kmotřence ke
kmotrovi se to neobejde. Toto je třeba aplikovat na křestního i biřmovacího kmotra u
dospělého člověka. Pokud je křtěno dítě, měli by rodiče vybírat s perspektivou, aby kmotr byl
časem schopen splnit dané úkoly. Tonevylučuje ani příbuzné, ale prvotní motivace výběru je
život z víry a ne příbuzenství nebo movitost. V případě malého dítěte byla v historii často
zdůrazňována povinnost kmotra postarat se o kmotřence v případě úmrtí rodičů a ani to
bychom neměli podceňovat, i když nám to církevní právo striktně nenařizuje.. 

Co na to právo?
Stroze církevním právem formulováno: Kmotrem může být katolík, pokřtěný a biřmovaný,

který již přijal eucharistii a je starší šestnácti let - pokud ze spravedlivého důvodu není udělena
vyjímka věku biskupem nebo farářem. Osoba kmotra nesmí být stižena žádným kanonickým
trestem přímo uloženým nebo úředně zjištěným. Nemůže to být matka nebo otec. Vzhledem k
úkolu kmotrovství, který přijala, je samozřejmé, že osoba kmotra vede život podle víry.

Ve východní katolické církvi je řeckokatolíky chápáno kmotrovství tak závažně, že ten,
kdo je kmotrem, nemůže s kmotřencem uzavřít manželství. Kmotr je totiž se svým
kmotřencem duchovně příbuzný a má předávat boží život jako rodič předává fyzický život.
Toto již u nás není, ale je dobré na tomto příkladě vnímat závažnost kmotrovství.

Je někdo z vás kmotrem a právě je frustrován z toho, že neplní svoji funkci? Nevadí,
první co udělejte je, že se začnete za kmotřence i za sebe modlit. Určitě  nedělejte to, že se
hned seberete a za svým kmotřencem pojedete do Košic či na Černý most v Praze, abyste
splnili své povinnosti. Je možné, že vás váš kmotřenec ještě v životě neviděl, tak aby se
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nelekl. K tomu nejdřív patří naše osobní obrácení ve funkci kmotrů. A pak si nechme Bohem
ukázat cestu ke svým kmotřencům dnes třeba patnáctiletým, třicetiletým či padesátiletým.
Ale, prosím vás, berme svoji úlohu kmotrů zcela vážně. Možná, že když jde o časné
zaměstnání, bereme tyto věci vážněji, než když zde jde o věčnost.                 P. Michael Špilar

 Zpráv y z farnos t i
Mše sv. „pro děti“. Zveme rodiče s dětmi k bohoslužbě, která se koná v úterý 5. dubna
od 18.00 hodin v kapli Povýšení sv. kříže za hudebního doprovodu dětské scholičky.

1. svátost smíření dětí. V úterý 19. dubna od 14.00 hodin budeme s dětmi, které půjdou
o slavnosti Těla a Krve Páně (26. 6.) v Berouně poprvé ke svatému přijímání, slavit
svátost smíření. Žádáme rodiče, aby svým dětem s přípravou na „setkání s Božím
milosrdenstvím“ pomohli.

Kající bohoslužby s možností přijetí svátosti smíření. Kromě obvyklých možností
přijetí svátosti smíření (1/2 hodiny před mší sv.) budou před Velikonocemi příležitosti ke
slavení svátosti smíření:

Beroun: v pátek 15. 4. od 16.00 do 20.00 hodin
             v sobotu 16. 4. od 9.00 do 12.00 hodin
      Kněží budou k dispozici v sakristii kaple Povýšení sv. kříže a na faře.
Králův Dvůr: ve středu 13. dubna od 16.30 do 17.00 hodin
                                                     a od 17.30 do 18.00 hodin
Loděnice: ve čtvrtek 14. 4. od 17.30 do 18.00 hodin
                     v neděli 17. 4. od   9.00 do 9.30 hodin
Tetín: v úterý 19. 4. od 18.30  do 19.30 hodin

Úklid kostela. Žádáme o pomoc s úklidem a přípravou kostela sv. Jakuba v Berouně na
velikonoční svátky. Předvelikonoční úklid kostela se koná v sobotu 16. dubna od 14.00
hodin. Všem, kdo přiloží ruku k dílu, předem děkujeme. (Děkujeme při této příležitosti
také všem loděnickým pomocníkům, kterých se tentokrát u kostela sv. Václava v
Loděnici o dvou “pracovních” sobotách sešel rekordní počet včetně rodin s dětmi, za
práci při úklidu kostelní zahrady, odnášení větví z proklestěných stromů, (osmimužného)
“přesazování” kamenného podstavce pod kříž a celkové zušlechtění zahrady.)

Mše svatá ke cti sv. Jiří: 16. 4. 2011 – sobota - v 17.00 hodin mše sv. v kostele sv. Jiří
ve Tmani – celebruje Jiří Zikmund – Balú. Pojďte se společně účastnit se skauty a
skautkami našeho střediska. 

Sbírka na Svatou zemi – 22. dubna. Na Velký pátek (22. 4.) proběhne sbírka, kterou
podpoříme křesťany ve Svaté zemi. Pozice křesťanů v Izraeli není nijak jednoduchá.
Tato sbírka může být malým „poděkováním“ Svaté zemi“, která je kolébkou
křesťanství a kde všechno začalo...

Velikonoční triduum (od večerní bohoslužby na Zelený čtvrtek do nedělní slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně) stojí v samotném středu prožívání liturgického roku. V těchto
dnech slavíme uskutečnění a dovršení Božího díla naší spásy skrze Ježíšovu smrt a
zmrtvýchvstání. Je proto velmi důležité pro věřícího křesťana prožívat tyto události ve
společenství Církve slavením společných liturgií, zvláště pak aktivní účastí na
velikonoční vigilii, při které budou 2 naši katechumeni přijímat iniciační svátosti
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(křest, biřmování a eucharistie), dále budeme do plného společenství Církve přijímat
sestru pokřtěnou v jiné Církvi, a my ostatní obnovíme též své křestní sliby.

Bohoslužby ve Svatém týdnu:

11.00HUDLICE

16.3016.30NIŽBOR

10.0016.30VRÁŽ

  8.0021.0018.0018.0018.00SVATÝ
JAN

12.00ŽELEZNÁ

12.0012.00CHÝŇAVA

  9.3018.00HÝSKOV

11.0011.00TETÍN

  9.30  9.30LODĚNICE

  8.0018.0018.00  8.00KRÁLŮV
DVŮR

10.0010.0021.0018.0018.00
10.00
18.00BEROUN

Velikonoční
pondělí
25. 4.

Zmrtvých -
vstání Páně
neděle 24. 4.

Velikonoční
vigilie

sobota 23. 4.

Velký 
pátek
22. 4.

Zelený 
čtvrtek 
21. 4.

Květná
neděle 
17. 4.

sobota
16. 4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, žehnání pokrmů – 24. dubna. V den slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně (24.4.) se při dopoledních bohoslužbách budou již tradičně žehnat
pokrmy, které pak umocní sváteční atmosféru kolem „hodobožového“ stolu v našich rodinách.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, „agapé“ v kaplance – 24. dubna. V den slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně (24. 4.) se po dopolední bohoslužbě můžeme sejít v budově
kaplanky k malému agapé. K příjemnějšímu posezení můžete vzít i něco s sebou!!
Večerní bohoslužba v den Zmrtvýchvstání Páně v Berouně již nebude!!!

Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 10.4. a 24.4. 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.

Pastorační rada. Setkání pastorační rady se koná 7. 4. v Berouně na faře. Případné
náměty k projednání směřujte na členy pastorační rady či kněze.

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
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„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.

Hrn čířské trhy – prosba o pomoc. Ve dnech 7.- 8. května se uskuteční tradiční
„Hrnčířské trhy“. S nimi je spojená i tombola. Prosíme o pomoc při organizování tomboly!

Ministrantské setkání pro mladší ministranty (chlapci cca od 8 do 15 let) se uskuteční
v sobotu 9. dubna 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): 15. a 16. dubna 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).

Setkávání maminek a miminek: Milé maminky, v následujícím měsíci bychom se
s dětmi měly sejít na farní půdičce 14. a 28. dubna, obojí ve čtvrtek v 9 hodin ráno.
Počasí se nám lepší, třeba se naskytne možnost jít, či přímo vyjet s dětmi na výlet. Pro ty,
kdo by se našeho případného mini-výletu chtěli se svými dětmi účastnit, a ještě neposlali
svou mailovou adresu na tel.číslo 732 508 097 (Leona Kopačková), nechť tak neprodleně
udělají. Aprílovému počasí zdar!                                                                                         lk

Modlitební společenství. Milí, naše dubnová setkání budou celkem dvě - první
7.dubna, druhé na Zelený čtvrtek 21.dubna, obojí od 20 hodin, jako vždy v budově
kaplanky. Přijďte posílit naše řady - teď, v době postní, předvelikonoční, to se přece
modlí nejlépe! :) Budeme se těšit!                                                                                     Tým MS

Noc v klášteře.  Malá duchovní obnova ve Svatojánské koleji pro děti z berounské
farnosti (Beroun, Loděnice) ve věku žáků druhých tříd a výše. Začátek v sobotu 9. 4. v 18
hodin na mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele, konec v neděli v 9 hodin ráno. Bližší
informace dostanou přihlášení mailem, kontaktní osoba Veronika Frantová, Ivana Vašků.

 Z v i kar i á tu  

Vikariátní konference. V úterý 12. dubna se v Lochovicích uskuteční setkání kněží
našeho vikariátu. Mše svatá, při které se budeme modlit zvláště za farnosti našeho
vikariátu, začíná v místním kostele v 9.00 hodin.
Missa chrismatis – 21. dubna. Mše svatá s obnovou kněžských slibů a svěcením olejů
se na Zelený čtvrtek koná v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava od 9.30 hodin. Ke
slavnostní liturgii jsou všichni věřící srdečně zváni!
Jáhenské svěcení v Řevnicích. V sobotu 30. dubna při slavnostní bohoslužbě, která
začíná v kostele sv. Mořice v Řevnicích v 10.00 hodin, vysvětí biskup Mons. Václav Malý
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k jáhenské službě pana Vácslava Babičku. Jáhenskou službu bude nově vysvěcený
vykonávat zvláště v řevnické farnosti, dle potřeby a možností pak v celém našem vikariátu.
Setkání neofytů (nově pokřtěných) s biskupem – 2. května. V pondělí 2. května od 18.00
hodin se při slavnostní bohoslužbě o svátku sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a
Václava uskuteční setkání nově pokřtěných a jejich kmotrů s biskupem, které pak bude
pokračovat i v prostorách Arcibiskupství pražského. Všichni věřící jsou k této slavnosti zváni. 

Dopolední kurz ALFA. Kde: v Mořině v Dětském domě (vedle restaurace Na Růžku).
Kdy: každé pondělí od 28.3. do 13.6. od 9:45 do 12:00. Na část programu bude zajištěno
hlídání dětí. Srdečně vás na kurz Alfa zveme, přiveďte někoho ze svých blízkých.
Přihlášky a bližší informace: alfa.revnice@seznam.cz nebo na tel.: 774 625 502, Jitka
Folejtarová, vedoucí kurzu. Je možné i přijít jen na jedno ze setkání nebo se připojit
během kurzu. Pořádá Římskokatolická farnost Řevnice.

 Konc e r t y v kos te l í c h
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Berouně Vás zve na “P ředvelikonoční  
koncert” do modlitebny sboru na Husově náměstí 43. V sobotu 9. 4. 2011 v 15 hodin
zde vystoupí pěvecké sdružení Opera Antiqua Bohemica s průřezem pašijovou a
velikonoční hudbou.
Srdečně vás zvu na další koncert z cyklu Kulturní Osmičky v bohnickém kostele sv. Petra
a Pavla: Pátek 8. dubna od 19.30 hod. - RECITÁL EVY HENYCHOVÉ
(www.evahenychova.cz). Vynikající zpěvačka, šansoniérka a kytaristka navštíví tento
kostel již podruhé a ve svém recitálu představí své nové album Sinaj.

 Skau t i
Schůzky dívčího kmene: 

SVĚTÝLKA:  každou sudou středu od 15.50 do 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 od 16.30 do 18.30 hodin, vedou Kristýna Kodrasová a Ludmila
Beščecová.

Schůzky chlapeckého kmene: 
LVÍ ČATA : středa od 16.00 do 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: termín je 9. až 23. července 2011, hlavním vedoucím a koordinátorem
je Jakub Kodras (tel. 720351778). Předběžné přihlášky, které již byly dětem na schůzkách
rozdány, se odevzdávají do 15. dubna. (Pokud se k někomu nedostaly, vyzvedne si je u
“svého” vedoucího.) Na konci dubna budou na základě předběžných přihlášek rozdány
závazné přihlášky s přesnou cenou tábora; tyto se budou vybírat do 27. května. 
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Třídění skautského materiálu na tábor: V pátek 8. 4. 2011 od 18.00 hodin se bude
třídit skautský materiál na tábor (povede Jiří Hazuka – Siki: dobrovolníci, pomocníci –
obracejte se přímo na něj)
Středisková rada se koná 15. dubna 2011 v 19.15 v klubovně v Berouně na faře.
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.

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 Laštovičkové, paní Gábině Štorkánové, paní Kolovratové, paní Magdaléně

Černohlávkové, paní Marii Fukové, paní Hrubanové, paní Lidmile Fričové a také dvěma
farnicím z Loděnice a šesti dárcům, kteří si výslovně nepřáli být jmenováni. A jak jsme
na tom? Bratři a sestry je to úžasné. Dary již přesáhly požadovanou částku. Děkujeme
všem – Pán se o nás stará.
Vlčata – rozpis akcí na duben - 2. 4. 2011 – VÝPRAVA; 8. 4. 2011 – schůzka; 16. 4. 2011
– CELOSTŘEDISKOVÁ VÝPRAVA, 29. 4. 2011 – schůzka (schůzka 1. 4. 2011 a 15. 4.
2011 se nekonná – pátek před výpravou; schůzka 22. 4. 2011 se nekonná – Velký pátek).
VEDENÍ SKAUTSKÉ DRUŽINY LVÍ ČAT pro školní rok 2011/2012. Hledáme
dobrovolníka staršího osmnácti let pro vedení skautské družiny Lvíčat (kluci ve věku cca
6-7let) od září 2011. Prosím hlaste se kontaktní osobě: Dominika Kodrasová, tel.:774944803
Plán akcí Lasiček: 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
Lasičky:  Sjezd řeky Berounky se koná 18.-19.června; a když postoupíme na základním
kole Svojsíkova závodu do krajského kola, které se koná tento termín 18.-19.června,  
náhradní termín sjezdu řeky Berounky je 11.-12. června. Přesný termín se dozvíme až po
základním kole Svojsíkova závodu.
Celostředisková výprava na Tmaň 16. 4. 2011 – společný sraz všech oddílů našeho
střediska je ve 14.00 hodin na vrcholu Lejškov nad Tmani (u vysílače); zde proběhnou
společné hry; v 17:00 hodin mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani – celebruje Jiří Zikmund –
Balú. Účast rodičů našich dětí a ostatních farníků vítána. Příchod na společný sraz a odchod
po mši sv. je v režii oddílových vedoucích. (Rodiče, pokud se chcete účastnit mše sv. a po ní
si své dítě odvézt – domluvte se s oddílovými vůdci, ke kterým vaše dítko patří – děkujeme.)

 
Zveme všechny mladé: Přijdte se v neděli 10. 4. v 19 hodin po večerní mši svaté
podívat, jak žijí vaši vrstevníci v Jižní Africem v té, kde se vloni konalo mistrovství světa
ve fotbale? Zatroubit si na vuvuzelu, zatančit si “s africkými detmi” a poslechnout si
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vyprávění dobrovolnice v Africe Katky Gutwirthové z ADCM Praha? Více viz rubrika
K-Klub Letem světem. Moc se na vás těšíme.

     KMŠKMŠKMŠKMŠ
Bleší trh. Ve středu 13. dubna 2011 od 8,00 do 16,30 hodin pořádá Křesťanský klub ve
spolupráci s maminkami z farnosti v prostorách bývalé kaplanky na berounské faře
bleší trh, jehož veškerý výtěžek bude i tentokrát věnován ve prospěch naší mateřské
školy. Na tento bleší trh sbíráme již nyní dětské oblečení a obuv, sportovní potřeby,
hračky, knížky a těhotenské oblečení. Prosíme vás všechny, kdo byste mohli přispět
třeba jen několika věcmi, abyste své dary předali ve školce kdykoli v pracovních dnech
od 7,00 do 16,00 hodin, nejpozději do pátku  8.4.2011. Velmi prosíme pouze o
zachovalé věci. Děkujeme předem za všechny vaše příspěvky a srdečně vás zveme
k levnému nákupu! Zároveň prosíme maminky, které by byly ochotné pomoci
s přípravou, prodejem a úklidem, aby se co nejdříve přihlásily ve školce.

FFFF ARNÍARNÍARNÍARNÍ     CHARITACHARITACHARITACHARITA  B B B BEROUNEROUNEROUNEROUN
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 DUBEN:

Zpívání s kytarou – p. J. Šafránek10,00 – 11,3026. 4.

Trénování paměti – Mgr. D. Machynková10,00 – 11,0019. 4.

Přednáška o Paříži – p. R. Zítko10,00 – 11,3018. 4.

Velikonoční kraslice (vyfouklá vejce si přineste)10,00 – 11,3012. 4.

Pletení velikonoční pomlázky - Mgr. D. Machynková10,00 – 11,305. 4.

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

Mgr. Barbora Machovcová

V cyklu Letem světem se tentokrát podíváme do světového centra ekonomiky a
kriminality, do Johannesburgu. O tom, jaký může být život v Jihoafrické republice,
bude povídat Kateřina Gutwirthová, která pracovala jeden rok jako dobrovolnice ve škole
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pro znevýhodněné děti ze slumů. Povídat se bude nejen o drsné a nepohostinné Africe,
ale také o té pohostinné a příjemné, o té, ve které se vloni odehrálo mistrovství světa ve
fotbale. Takže neváhejte, vuvuzela, africké tance a zajímavé vyprávění už čeká! A to v
neděli 10. dubna 2011 od 19.00 hodin v kaplance v areálu fary Beroun.
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.  (Scholička zpívá na mších sv.  pro děti, které se z toho
důvodu přesunuly na první úterý v měsíci.)

 Zpráv y od j i nud
Exercicie s P. Eliasem Vellou – Boj proti ďáblu; na Hoře Matky Boží v Králíkách
20.-22.5.2011. Cena na osobu včetně ubytování 2 noci,  stravy a seminářů  podle druhu
ubytování: Apartmán (2-4 lůžko)  1 700,- ; standardní pokoj (2-6 lůžko) 1 500,-; turistický
pokoj (5-6 lůžko)  1 200,-.  V ceně zahrnuto ubytování, strava, odměna pro přednášejícího,
překladatelé, program. K dispozici jsou 2-6 lůžkové pokoje ve třech druzích ubytování,
nutno obsazovat pokoje v jejich plné kapacitě. Zaplacená záloha 600,-Kč je v případě
neúčasti nevratná. Přihlášky na tel.: 605 912 840   nebo e-mail: info@poutnidum.cz
Modlitba Taizé: Farnost Praha - Bohnice. Zveme vás na pravidelnou modlitbu Taizé v
kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8, která se koná 6. dubna od 20.00 hodin. Modlitby se
konají pravidelně vždy první středu v měsíci.
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) byla Arménie první zemí na
světě, která přijla křesťanství 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 univerzity, uvidíme Velký a Malý Ararat i jezero Sevan. 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).
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

Blíží se beatifikace  Jana Pavla II.
Věčné město se pečlivě připravuje na tuto slavnostní chvíli a všichni se těšíme, že

1. května budeme v modlitbách při tom, ať osobně nebo prostřednictvím médií. Řím očekává
dva až tři miliony poutníků. Událost ovlivní i dvě místa ve věčném městě, které spravují Češi
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– kolej Nepomucenum a poutní dům Velehrad. Čeští a moravští biskupové, kteří na
beatifikaci přijedou, budou bydlet právě v Nepomucenu. Poutní dům Velehrad se pokusí být
oázou českým poutníkům například tím, že si zde budou moci v rámci odložit zavazadla.
(Řím budou v té době ale poněkud svazovat mimořádná dopravní opatření.)

Tiskové středisko ČBK informovalo o zvláštním
římském programu poutníků, kteří se z České
republiky letecky i autobusy vydají ve dnech 30.
dubna až 2.května na beatifikaci Jana Pavla II. Kromě
účasti na vigilii před beatifikací na Cirku Maximu a
na samotné beatifikaci v neděli 1. května v 10:00, je
připraven i zvláštní český program. Den po
beatifikaci 2. května bude v 16:00 hodin odpoledne
mše svatá v bazilice Sv. Kříže, titulární bazilice
kardinála Miloslava Vlka. Hlavním celebrantem bude
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner,
kazatelem pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Nabídka pro věřící z ČR: 
� Letecká pouť do Říma na beatifikaci Jana
Pavla II.: Sobota 30. dubna: odlet v poledne z
Prahy do Říma, ubytování ve dvoulůžkových
pokojích v centru Říma  tři stanice metrem od
Vatikánu; cesta do Vatikánu, prohlídka, návrat do hotelu, nocleh. Neděle 1. května: účast na
beatifikaci Jana Pavla II. ve Vatikánu a osobní volno; nocleh v hotelu. Pondělí 2.
května: snídaně a prohlídka Říma. V 11.00 hodin účast na národní mši svaté České republiky
u sv. Klimenta se zaměřením na přípravu roku 2013 – Cyrilometodějské výročí Velehrad.
Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner, kazatelem arcibiskup Mons.
Dominik Duka OP. Připravuje se  další program v Římě, v Koloseu, Lateránu a dalších
bazilikách, nocleh ve stejném hotelu. Úterý 3. května: dopoledne poznávací program
v Římě, odpoledne odlet do Prahy. Celková cena včetně všech pojištění, ubytování se snídaní
a letenky s poplatky: 15.400,- Kč.
� Pouť autobusy s ubytováním na okraji Říma v termínu 29. dubna - 3. května 2011.
Hotel, dvou-třílůžkové pokoje (dvě noci) celková cena: 5.550,- Kč

Poutní centrum doporučuje urychlenou reakci zájemců, na základě které pak CK pošle
závaznou cestovní smlouvu s podrobnostmi.

Kontakt: Diecézní poutní centrum diecéze královéhradecké. Možnost přihlášek:
Českomoravská Fatima č. p. 195,  569 11 Koclířov u Svitav tel.: 461 543 164, mob.: 731 646
800, 731 598 752, email: recepce@cm-fatima.cz                                                      -vac + red-

Co se dělo: Seminář obnovy v Duchu Svatém v „PasŅáku“
V  Pastoračním středisku - tedy v „Pasťáku“ - se na sklonku loňského roku konala duchovní

obnova s názvem Seminář  „Život v Duchu svatém“. Manžel mi při psaní napovídá, že je to něco
jako „uzřít Neapol a  zemřít“.  Ano, je škoda umřít, aniž bych prošel poctivě duchovní obnovou
v Duchu Svatém. Neboť tím začíná pro úspěšného uchazeče Nebe již tady na zemi. Na semináři
je trochu tvrdý režim, podpořený pevným odhodláním celý kurz (čítající nějakých 12 večerů
každý týden jeden) poctivě projít. Každý večer se skládá ze společné modlitby chval, přednášky,
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svědectví,  práce v malé skupince a společného zakončení.  Podstatnou složkou úspěšného
absolvování je plnění domácích úkolů, spočívajících
v 20-30 minutovém denním rozjímání nad pečlivě
vybranými texty z Písma.  Ty se pak reflektují v oné
skupince při příštím večeru. A také v pravidelné účasti
na setkáních. Ano, „jede“ se podle vyzkoušeného
manuálu. Uprostřed kurzu je modlitba za hlubší vylití
Ducha Svatého (také lze říci za křest v Duchu Svatém)
na jednotlivé účastníky kurzu s možností nechat se
„omodlit“ dvojicemi přímluvců. Smysl obnovy bych
viděla v otevření se živému Božímu slovu, ve vydání
svého života Bohu a v přijetí Božího Ducha, který
z nás činí Boží děti, obdarovává nás Sám Sebou a
svými dary. Působí v nás růst svého ovoce (Gal. 5,22), když zůstáváme na vinném kmeni a
proměňuje životy, tedy i můj život. My s manželem jsme seminářem obnovy prošli poprvé před
sedmnácti lety a pak ještě jednou v roce 2000 a bylo to pro nás velikým přínosem. Třeba jsme si
to hned ani neuvědomili, ale postupně se naše životy začaly hodně měnit, začaly se dít věci. Od té
doby jsme začali opravdu „žít“. Byť jsme i předtím patřili do „jedné, Svaté, katolické církve“ již
po řadu desetiletí. A vzorně plnili všechny předepsané úkony a zákony.

Pro koho obnova je? Pro každého, kdo se cítí být unaven ze zachovávání všech úkonů a
zákonů. Kdo se snaží sám ze svých sil stále znovu a stále nic. Po absolvování obnovy se člověk
posune z „musím“ do pro samotného člověka překvapujícího „já přeci smím“. Smím číst Boží
Slovo, smím být s Bohem nablízko, smím se nechat milovat, smím žít pro Něho, smím se z Boha
radovat - tedy i ze života, mám bratry a sestry, přátele, smím být součástí Božího lidu, smím….

 A pro koho obnova není? Třeba pro novomanžele týden po svatbě. Nebo pro člověka
žijícího v nevyřešených vztazích, v hříchu, v neodpuštění, v okultismu a magii, v esoterice,  
apod. Také pro toho, kdo se nechce modlit. Duch svatý chce proniknout celého člověka, kde
je ale chtěná překážka, tam Duch sv. nemůže.

Takový seminář v „pasťáku“ už dlouho, dlouho nebyl. Letos byl tedy o seminář obrovský
zájem. Zúčastnilo se 130 účastníků a dalších 70 vedoucích a pomocníků. Tedy celkem 200 lidí.
Dalších asi 50 zájemců se už nevešlo. Doufejme, že se tyto příležitosti budou opět opakovat.

Celý seminář měl motto Kol. 2,6: „Žijte v Kristu Ježíši, když jste Ho přijali jako Pána.“ 
Sama jsem měla velká očekávání pro všechny i pro sebe, i když jsem se účastnila jako

moderátorka skupinky. Hned při úvodních společných chválách jsem vnímala, jakoby Bůh Otec
ohromný v prostoru nade mnou se velmi zvučně smál až chechtal. Já malá dole se také usmívám a
On mi v tom smíchu  říká: „Ty moje Pavlo.“ V létě jsem byla na KCHK a při chválách tam jsem se
dívala na svůj oblíbený obrázek Kristova obličeje z Turínského plátna. Najednou mě přišlo, že Ježíš
si jakoby přitahuje mou tvář ke své, tak jako my někdy přitlačujeme tváře našich dětí ke svým
obličejům. On, Ježíš na obrázku,  odpočívá po svém vykonaném díle strašného utrpení.  Pro mne čas
po KCHK byl také plný utrpení. A teď na semináři o tomtéž mluví přednášející, ano Bůh přitlačuje
naše tváře ke své. Teď mi dochází, že to vše bylo v Ježíšově režii, že On žije s námi a my s Ním,
nerozlučně jsme s Ním spojeni, k Němu připodobňováni a nic nás nemůže odloučit od Jeho Lásky. 

Naše skupinka byla úžasná, vzácní lidé, vydávající se Bohu do rukou, byli jsme hodně
sžití, na ta naše setkávání jsme se velmi těšili.
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Ještě se s vámi chci trochu podělit o několik svých oslovení Božím slovem. To je tak, čtete
Boží slovo, ano je to pěkné, ale obvykle to jde tak nějak jedním uchem tam a druhým ven, není
to až tak živé. Ale najednou zásah do srdce, zničehonic síla Slova zasahuje můj život. Tolik
mne zasáhlo: Lk (1,78-79)„…navštívil nás ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo
žijí v temnotě a stínu smrti.“ Předtím jsem myslela hodně na celý svět, tápající v temnotě, my
všichni před smrtí, umírající, čekající na smrt. Vždyť všichni žijeme v temnotě a ve stínu smrti,
ale ON Ježíš nám přišel zářit do toho všeho „z milosrdné lásky našeho Boha“. Nemusíme se
bát ani stínu smrti ani žádné temnoty. On září právě v temnotě a do každého stínu smrti.

Další slovo pro mou situaci: (Iz 53,2b-3)  „Vid ěli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že
jsme po něm nedychtili….jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že
jsme si ho nevážili.“ Ano, někdy Ježíše nepoznáváme v našich bližních, protože jsou někdy
tak nevzhlední, že si jich nevážíme….Ale pozor, je to ON, ten koho si nevážíme, před kým
utíkáme, kým opovrhujeme…!

Také jsem si uvědomila, že když Ježíš řekl: „Až budu vyvýšen, potáhnu všechno
k sobě“ , že to sice chápeme obvykle zvenku, ale platí to i uvnitř člověka.  Když Ježíš bude
skutečně v mém srdci  vyvýšen nade všechno a všechny ostatní, On Sám potáhne všechno ve
mně k sobě, všechna moje přání, touhy, potřeby, pocity, radosti, bolesti, všední věci i
slavnosti, všechny vztahy, situace, okolnosti, prostě všechno. A to přece chceme a přejeme si
to, ne? Je to ten nejlepší způsob jak žít a prožít svůj život. Tak toto nám všem přeji!

Pavla Fabianová

Svědectví z řad katechumenů:
"Cesty Páně jsou nevyzpytatelné.. ." , říká se.
Jsou nevyzpytatelné natolik, že... i člověk ze zcela ateistické rodiny může nalézt cestu k

Bohu. Trvalo to spoustu let. A stačilo tak málo. Jen vejít do kostela a nechat se pohltit
úžasnou atmosférou nedělní liturgie. K tomu hudební doprovod. Varhany, žalmy, sbory. Tomu
nelze odolat. A největším zážitkem, dané chvíle a daného okamžiku, je úkon kajícnosti:
"Vyznávám se všemohoucímu Bohu... " Tam je řečeno vše. Jsem člověk chybující, hříšný, vím
to a je mi to líto. Odpusť. V duchu padám na kolena.

Jsou nevyzpytatelné natolik, že... s velkými obavami a nezměrnou úctou poprvé otevírám
dveře do budovy fary s prosbou. Prosím, o to abych se mohla přiblížit Kristu. Abych Jej
mohla poznávat a snažit se pochopit. Prosím o to, abych se mohla pravidelně účastnit schůzek
a připravovat se ke křtu.

Jsou nevyzpytatelné natolik, že... mohu objevovat společenství lidí, kteří jsou úžasní. Milí,
přátelští a ochotni kdykoli podat pomocnou ruku. Jsou průvodci na cestě za novým poznáním.
Každý je něčím výjimečný a každý přináší svůj nezaměnitelný pohled, svou pomoc. Jsou tu a
zvedají při pádu do nejistoty, při tápání a znovu ukazují směr. Směr život. Díky Vám všem!

Konečně se může zaplnit ta nejvyšší příčka v žebříčku lidských hodnot, která až dosud
zela prázdnotou. Moc mi scházela. Střípky nejasností se mění a vše se zdá mnohem
srozumitelnější. Začínají do sebe zapadat. Obraz ale není kompletní. A bude vůbec někdy?
Stále přicházejí nové otázky, nové nejasnosti. Nevadí. Rám obrazu kompletní JE. Tím je Bůh.
Bůh v srdcích lidí. Bůh kolem nás. Bůh v nás.

Jsou nevyzpytatelné natolik, že... Velikonoce, které jsou připomínkou mučednické smrti
Ježíše a jeho zmrtvýchvstání, stanou se novým narozením všech, kteří se chystají ke křtu, a
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tedy i mým. Je to první a obrovský krok. Krok do trochu známého, ale spíše zatím více
neznámého světa. Je to velká zodpovědnost... "Vždyť je toho mnoho, co ještě nevím. A budu
umět být dobrým křesťanem?" Věřím, že se všichni budou snažit oprašovat, čistit a
opečovávat svůj "rám" jak nejlépe dovedou a sbírat střípky do obrazu života. I já se budu
snažit. Jednou bude obraz kompletní. ... Na Věčnosti.                                                         mm

Svědectví :  Střela z lavi c
Mladí lidé si zřejmě svou sílu ani plně neuvědomují. Tak třeba ve školní třídě dají

pádnost svého slova mnohdy velmi citelně pocítit. Vnímám to na vlastní kůži, toho učitelské.
Vzpomenete si ještě, s jakou “ochotou” jste se učili jazyk ruský? Dnes je povinný anglický.

Skoro jsem si zvykla na křečovitou stísněnost před třídou truhlářů a instalatérů. Jsou to
přímočaří kluci. Svými názory, dokonce ani odkrýváním vylhaností, se netají. Někdy i překvapí.

 Minulou hodinu mě zaskočilo, když Marek krátce po hodině pochodoval po třídě.
Přemítal nahlas: „Boha ještě nikdo nikdy neviděl...“  Nejprv mě ten výrok zarmoutil. Ale
vždyť:   On ho právě hledá! 

 Boží světélko ve třídě hafanů, budoucích zručných řemeslníků, už mi málem pohasínalo,
když tu, na začátku hodiny té jejich Ájiny se z přední lavice nečekaně ozvalo docela něco
jiného než obvyklé vulgarismy: „Ježíš tě nikdy neopustí“, Šimon, obvykle s plnou pusou
citlivých tělesných orgánů, snad ani netušil, že už neplácá sprostosti. „Ježíš tě nikdy
neopustí“, opakoval, zřejmě bezděčně. Koukám na něho a jen se nebývale usmívám.  „It´s
right!“  Tak je to správně! Prostá pravda jakože Slunce zase vyjde, že zítřek nikdy neumírá!

 Pane Bože, jsem ti za ty teenagery tolik vděčná! Zdánlivě ztracená služba nabývá
(chvílemi) smyslu Lásky. O vydělávání kůže (učitelské) třeba jindy. Nejen chlebem živ
je člověk!                                                                                                         makoszka

Postřeh:  Jdi ode mě pryč — chraň se bázní Hospodina

Vzpomenete-li si na pohádku O třech ovečkách a vlku, rozeznáte ovečku naivečku,
ovečku rváčku, ovečku moudrou prostou poslušností i zlého vlka. Čert nikdy nespí, jak
praví přísloví babiček. Pramen pravé moudrosti mi tentokrát vytryskl cestou v metru.

Cestou v hromadné dopravě potkáte takový labyrint lidských tváří... Po práci vysmívající
se marností mívám blízko k pochybnostem. Malomyslnost tak snadno dostává nezasloužený
prostor. Vždyť ani ten ochromený člověk, spolucestující s holemi blízko mě, neheká, dokonce
vypadá slušně. Nechtěně jsem zavadila o jednu jeho berlu. Dlouze se na mě kouknul a
posunul se na dvojsedadle. Stála jsem dál, jednu ruku na tyči, druhou schovanou na Růženci v
kapse. Ježíši, ty jsi zmrzačené uzdravoval, já chci taky! Modlila jsem se nad tím neznámým
nemohoucím(?). Vyčerpání z bezvýsledné práce jsem tak zas nějak potlačila. Zdrávas Mária...

Muž se začal na sedačce ošívat. Cukal sebou a škubal. Snad ne epileptický záchvat! Pane
Ježíši, jak bych mu teď mohla pomoci. Chromý se na mě zprvu párkrát podíval, docela
přítomným pohledem. Pokaždé odmítavě trhl hlavou někam do strany... stála jsem však dál.
Když Ježíš vytrval, tak i já...

Otče náš... 
Muž pustil jednu hůl, kterou si vsedě přidržoval. A vystřelil ruku směrem proti mé na

tyči. To už nebylo přirozené. “Prsklo” na mě něco... Tak se asi může cítit moucha blízko
pavouka, nebo myš v dosahu číhajícího hada.. Udiveně jsem zírala na velkou dlaň. Střídavě se
mi před očima otevírala – pár obvyklých čar lidské dlaně překrývala kresba paprsků z jednoho
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bodu. Působila na mě jako obrázek sluníčka od dítěte. A vlastně jako prskavka či bodlák.
Chybělo jen čarodějnické KSS.. KSSS..... Jako by mě zaklínal, pomyslela jsem si. Potřebuje
pomoc, je tu nějaké zlo, musím vytrvat, Ježíši, ty jsi vyháněl zlo...

Mouchu už už obtáčela pomyslná vlákna síly ocele. Oči mrzáka (?)se zaleskly jak ty tyče.
Okolí kolem si dál jelo netečně metrem, nic nenormálního se přece neděje. Jen jsem jakoby
tuhla ve studenou tyčku, neschopnou samostatného přesunu na příjemnější místo. Naivní
potřeba pomoci komusi byla jen (dost obvyklá) past. Tuto potyčku o uzdravení (sama)
nevybojuji, docházelo mi vzdáleně. Při samaritánské hře na ´kdo více a lépe…  ́ jsem
zapomněla na opevnění. A metro uhánělo a já stála jak ulhaná dobrodinka. Pane Ježíši, já v
tebe věřím, věřím, že mě miluješ, a že ti na mě záleží, zazněla mi v mysli nedávná prosba o
uzdravení z ochromující nedůvěry. On není ten, kdo potřebuje pomoc. Kriste Pane smiluj se,
věřím, že mě miluješ, a že jsi stále se mnou... Modlitby odplouvaly klidně jako vlny.

Náhle čárymáry spolujezdce zkoprněly. Zadívala jsem se jeho pohledem. Zprava se
k nám blížil muž ve výrazně tmavé bundě. Byla to uniforma. Odznak na ní se zaleskl a krátce
zaslepil. „Dovolíte?“  požádal zdvořile. Přiměl mě postoupit před ním dopředu, aby mohl
projít ucpanou uličkou. Invalidní pasažér se pochechtl, jako by hrábl po ostnech kaktusu.
Vděčně jsem se nadechla o dva metry dál ve volném prostoru u dveří. Teď jen se prokázat
svou dopravní Open kartou a jet vpravdě.

Revizor byl ke mně zády, když vlak zastavil. Příští stanice Anděl. Zahlédla jsem
ocelového pavouka, jak se houpe s prázdnou na berlích směrem ke schodům. Ztratil se mi z
očí stejně jako revizor. Tedy se nepředvedu, jak správně dodržuji pravidla pasažéra MHD...
Mon Die! Rázem jakoby mě osvítil. Bože, vždyť jsem ZAS zapomněla na to základní: počátek
Moudrosti je bát se Hospodina. Právě začínající období kajícnosti přede mnou předestřelo
nepředstavitelný rozměr  snažnou prosbou: Obrať se ke mně, a už si konečně nelži! Jsi pro mě
jaká jsi vždy milovaná. Nezměrnou obětí Ježíše Krista vykoupená – a vykoupený je i tvůj.
Vím o tobě, nejsi zapomenutá! Zlý ti to závidí, spřádá lži. Poslouchej raději hlas Boží, vždyť
právě přichází, zazáří více než slunce. Pravdou kříže Krista Krále nám darovanou. Někdy zdá
se být její objevování na pokračování.                                                                          makozska

Postní zamyšlení
Jako dítě jsem postní dobu neměla ráda. U nás doba byl skoro pořád někdo vážně

nemocný, o bolesti se často mluvilo. V postě to bylo jaksi tuplované. Chodila jsem s
maminkou na pobožnosti křížové cesty. Venku se probouzelo jaro a na mne padala úzkost z
blížících se velkopátečních obřadů. Upřímně přiznávám, jako dítě jsem postní dobu neměla
ráda. Také v dospívání mě ta úzkost přepadávala, ale už jsem jí nepodléhala. Začínala se
měnit. "Konverze je průvodní jev živé víry", řekl mi jeden moudrý kněz, když jsem mu
pootevřela stav svého nitra. A já začala chápat, že musím vyjít ze zajetí strachu a svobodně se
otevřít Bohu. Jak široký je význam smrti, po které přichází Zmrtvýchvstání. Doba postní
nabízí mnoho příležitostí k zastavení se, zamyšlení. Nastavuje zrcadlo našemu nitru. A
všechny z nás, kdo budeme chtít, s Boží pomocí, vytaví jako kov, kterým pak zazní hlas
zvonů o Vzkříšení. J. Hlouch ve své Minutěnce o tom poučně napsal: “Půst je pokání těla a
smyslů. Není to něco negativního. Je to výchova a uschopnění k vyššímu životu. Pozvedá
mysl, tlumí zlé náklonnosti, umožňuje růst ve ctnosti, získává zásluhy, osvobozuje duši od
nadvlády těla, připodobňuje Božímu Synu, Kristu Pánu. Je protestem proti poživačnosti doby,
učí sebezáporu. V nejstarších dobách byl půst neodlučitelný od skutků lásky. Postit se a dávat
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almužnu chudým byl vlastně jeden a týž úkon. Půst nás musí posílat s láskou k bližním. Pravý
půst musí vyznít v blíženeckou lásku. Nejcennější a nejtežší půst je vzdát se nezřízené
náklonnosti, zlozvyku, libůstky nebo chyby, aby druhým s námi bylo lépe. Každý je nějak
hranatý. Proto osekej hrany!”                                                                                                                                      -am-

Píšete nám: Rozloučení s Karlem Stádníkem
17. 1. 2011 jsme se v břevnovském kostele sv. Markéty naposledy rozloučili s tvůrcem

lhotecké křížové cesty jáhnem Karlem Stádníkem (24. 8. 1924 - 12. 1. 2011). Byl krásný slunný
den, když jsem tam dojela. Vnitřek baziliky ozařovalo slunce a jeho paprsky dopadaly právě na
obraz ukřižovaného Krista. V zaplněné bazilice se s K. Stádníkem loučil velký zástup kněží, jáhnů.
Také někteří lhotečtí farníci. K. Stádník sloužil církvi nejen svým uměním, ale byl prvním českým
trvalým jáhnem. Za komunismu ho tajně vysvětil v Berlíně kardinál Meissner na symbolické datum
17.11.1984. V zástupu loučících se jsem zahlédla  kněze P. Petra Kouteckého, Augustina Števicu,
Jiřího Kusého, P. Jordana od dominikánů, řeholnice různých řádů a akademického sochaře Jana
Bradnu. Také naše lhotecké jáhny - Františka Martinka a Radima Cigánka. Bohoslužbu vedl
břevnovský opat Prokop Siostrzonek, který vzpomínal, jak byl před 19 lety u “zrodu” obětního
stolu, místa kde se v této bazilice děkuje Bohu. Tvůrcem byl také Karel Stádník, který svými díly
vzdával díky a chválu Bohu. Zpívali jsme žalm: Hospodin je mé světlo a má spása. V homilii
promlouval Stádníkův přítel, profesor Petr Piťha. Říkal: “Všichni jsme děti Boží. Karel přechází od
nás k jiné fázi života a  my  se musíme vyrovnat s loučením. Je to závažné, neboť Karel jde na Boží
soud vydat svědectví o nás, jak jsme se k němu chovali a co on udělal s hřivnami, které dostal. Když
jsem s ním mluvil naposledy, díval se vzhůru, ale vanul už  vítr zapomnění a listoval v knize života.
Kam se poděly stopy našich cest? Tvůj život je jako plátno, je tam vetkán vzácný vzor  - manželka,
maminka, Johanka z Arcu, Maxmilián Kolbe. Na konci křížové cesty jsi udělal mnoho postav -
pojďte požehnaní mého Otce… Byl jsi dobrým služebníkem, budeš
se radovat milostí a požehnáním. Usedneš ke stolu věčnému.” Na
závěr rekviem zněla slova písně: “Svatí Boží přátelé ať tě
doprovodí. Andělé Páně ať ti vyjdou naproti a přijmou tě mezi
sebe. A představí tě před trůn Nejvyššího. Kéž tě přijme Kristus,
který tě zavolal. Kéž tě andělé k němu dovedou a představí tě před
trůn Nejvyššího. Ať ti dá Pán odpočinutí věčné a světlo ať ti svítí.”

Z baziliky jsme Karla Stádníka doprovodili k věčnému spánku
na břevnovský hřbitov. Zase se uzavřel jeden život “dobrého
služebníka Božího“. Lhotecká křížová cesta jako umělecké dílo se
najednou stává historií, a to historií stále živou a velmi aktuální pro
lidský život. Ústřední myšlenkou vzniku této pašijové cesty bylo
motto: “Bože, kde  jsi?” Ano, Bůh je stále s námi, s celým lidským
pokolením. Denně všichni procházíme svými osobními křížovými
cestami. Současní návštěvníci lhoteckého kostela vnímají cestu
jako samozřejmost. Uvědomila jsem si, jak čas letí a já patřím již mezi pamětníky, kteří svůj život
počítají na desetiletí.  Měla jsem to štěstí, že jsem byla v dětství svědkem vzniku a celé realizace
naší lhotecké cesty. Za komunismu - normalizace v 70. letech minulého století to nebylo
jednoduché. Každé “zavěšení” dalšího zastavení bylo velmi složité. Ale právě Bůh byl stále s
autorem i s P. Vladimírem Rudolfem, tehdejším administrátorem lhoteckého kostela.  Křížovou
cestu pak vysvětil kardinál František Tomášek. Vždyť je to skoro čtyřicet let, co toto dílo vzniklo,

Duben 2011

15. strana

redakční archív   



ale co jsou lidská měřítka proti věčnosti? Lhotecká cesta se stala slavnou nejen u nás, ale i v
zahraničí. Ale i celá řada jiných chrámů vděčí Karlu Stádníkovi za křížové cesty nebo oltářní stoly.
Stádníkovo umění bylo pravdivé, jeho srdce bylo vždy otevřené Bohu a bližním. Tento životní
postoj je určitou výzvou pro každého z nás. Bohu díky Karle Stádníku.                Eva Kocmanová

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 . Zikmund

( 30. duben )
Z dávných časů na předělu čtvrtého a pátého století se

vynořuje skvělá postava světce, který ač původem cizinec se
stal českým patronem. Narodil se v půvabném kraji
burgundském, jako syn krále Gundobalda. Bohužel s
Zikmund za své vlády dopustil vraždy na svém synu z prvního
manželství. Sotva byla vražda spáchána, vzpamatoval se král a
litoval unáhleného činu. Konal pokání, rozdával almužny
a prosil Boha, aby ho potrestal za hříchy již na tomto
světě. Jeho přání se splnilo. Následný rok na to vtrhli
Frankové do Burgundska a porazili Zikmundovo vojsko.

Král uprchl v mnišském rouchu do hor a tady začal žít jako poustevník. Brzy však byl
jeho úkryt vyzrazen. Francký král Chlodomír dal Zikmunda i jeho manželku a dva syny
zavraždit a jejich těla svrhnout do hluboké studny. V roce 1365, když se slavný český král
Karel IV. vracel z Říma, zastavil se v agaunském klášteře, kde se dozvěděl, že zde chovají
ostatky svatého Zikmunda. Vyzvedl ostatky a dal je převézt do Prahy, kde byly 28. srpna
slavnostně uvítány. Král Karel ihned zažádal o prohlášení, že je svatý Zikmund patronem
českého národa. U světcova hrobu se stalo uzdravení, sám král se stal nejvroucnějším ctitelem
světce. K tomu se váže tento příběh. V květnu roku 1371 se král při svém pobytu na
Karlštejně se roznemohl na smrt. Královna Eliška viděla, že žádná světská lékařská věda tu
nepomůže a hledala pomoc v přímluvě svatého Zikmunda. Učinila při tom slib, že sama půjde
z Karlštejna pěšky k pražskému hrobu svatého Zikmunda a že k ozdobě světcovy hlavy
obětuje osm misek ryzího zlata. To také učinila, když se král uzdravil. Z darovaného zlata pak
byla vytvořena zlatá koruna usazena na světcovu hlavu. Ostatky svatého krále Zikmunda a
světcovy manželky odpočívají v chrámu sv. Víta dodnes, na oltáři černínské kaple.

Sv. Zikmund je nejen patronem českým, ale i všech kajícníků. Jeho atributy jsou koruna,
žezlo, jablko a meč.                                                                                                                -vac-

OOOO     n a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v ín a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v ín a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v ín a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v í
Bolest Velkého pátku

Nářek. Tichý. (Možná bezhlesý.) Pláč. (Možná bez slz. Možná uvnitř, v duši. Uvnitř
to krvácí, srdce zasáhl meč.) Bolest. Nezměrná. Nesmírná. Větší než cokoli myslitelného.
Vidět trp ět vlastní dítě. Vidět svého syna umírat potupnou, krutou a nespravedlivou
smrtí. Vědět, že je čistý a nevinný. Být bezmocná vůči mocným. Vidět zhasínat jeho oči,
ty zářivé hvězdy, ty nekonečné hlubiny. Nerozumět tomu, proč se to stalo – a  přece to
pokorně přijmout. B ěhem vteřiny si promítnout celé jeho dětství, všechno, co na něm
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bylo dětské, a také všechno, co bylo tolik nepochopitelné... Vybavit si, co uchovávala ve
svém srdci. Zvěstování. Betlém. Příchod mudrců. Noční útěk do Egypta...  Vidět zemřít
vlastního syna a potom se dívat do jeho hrobu. Maria, Matka Boží, to přijala.

Tato tematika se objevila v duchovních textech českého písemnictví určených
k rozjímání a k pokání. Takové skladby byly často označovány jako compassio –
spoluutrpení, dobrovolné vcítění se do utrpení druhého; neboť křesťané prožívali soucit
s utrpením Matky Boží i s Ukřižovaným. Některé texty jsou označovány přímo jako pláče –
lat. plankty (jsou v 1. osobě, tedy jakoby v nich mluví přímo Panna Maria). V staročeské
literatuře vznikly v poslední třetině 14. stol. celkem tři takové skladby – Pláči mému hodina,
Pláč sv. Mařie a Pláč Marie Magdaleny. Kromě nich se zachovaly ještě texty o umučení
Páně – tzv. Roudnické umučení a Rajhradské umučení.

Vedle těchto básní domácího českého původu ale vznikl také překlad (či spíše přebásnění)
latinského hymnu Stabat Mater dolorosa pocházejícího z 13. století. Hymnus je založen na
proroctví starce Simeona, podle kterého meč probodne srdce Matky Boží (Lk 2,35). Skladbu
Stabat Mater napsal pravděpodobně italský františkán, původně právník a básník Jacopone da
Todi (1230 – 1306), ale jako možní autoři bývají uváděni také papež Inocenc III. či
Bonaventura. Někdy po polovině 14. století vznikl nádherný staročeský překlad, jehož neznámý
autor se pokusil s vynikajícím výsledkem o co nejvěrnější přetlumočení obsahu i formy. Text se
dochoval v několika mladších opisech, výchozí rukopis je až z r. 1451. Všechny opisy jsou
uloženy v knihovnách v Praze, ale jeden se zatoulal až do Lvova. Skladba má celkem 20 strof po
třech verších a původní staročeský nadpis O miléj Matce Božiej tato modlitba jest. 

Stáše Matka bolestivá

Stáše Matka bolestivá
podlé kříže slzí plná,
kdyžto Syn visieše;

jejiež duši zamúcenú
lkající i bolestivú
meč ostrý prošel bieše.

Ó jak smutná i raněná
byla jest ta požehnaná
Matka jednorozeného,

kteráž plakáše i želéše,
Matka Božie, když vidieše
muku Syna výborného! (...)            -lf-

Stabat Mater  

Stabat Mater dolorosa,
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem, 
Contristantem et dolentem
Pertransivit gladius. 

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta 
Mater unigeniti!

Quae maerebat et dolebat
Pia Mater, cum videbat
Nati poenas incliti. (...)

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 

ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI — Farní charita Beroun 
Farní charita Beroun připravuje pro své klienty v Azylovém domě sv. Josefa v Lochovicích

a Azylovém domě sv. Jakuba v Berouně soubor přednášek zaměřených na zvyšování finanční
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gramotnosti. Cílem je dlouhodobé zlepšení ekonomické a finanční orientace klientů, jejich
připravenost a schopnost v budoucnu finančně zabezpečit sebe a svou rodinu. 

Aby byli klienti finančně gramotní, musí nejprve získat nezbytné znalosti a dovednosti.
Naučit se, jak se správně rozhodovat, jak získávat důležité informace pro svá rozhodnutí, jak
spravovat rodinný rozpočet a předcházet vzniku existenčních problémů v budoucnu. 

Vlastní kurzy budou realizovány v šesti měsících (od března do října 2011) formou
bloků, které budou složeny z praktických příkladů a cvičení a budou zaměřeny na jednotlivé
problematiky: hospodaření s penězi, dluhová problematika, finanční produkty a rizika
uzavírání smluv, sociální dávky aj. 

Přednášet budou lektorky z Občanské poradny Plzeň. Přednášky budou přizpůsobeny
konkrétním potřebám a možnostem klientů.                                                   Naďa Hlaváčková

Charita ČR pro Japonsko postižené zemětřesením a vlnou tsunami  
Tisková zpráva Charity ČR z pondělí 14. března 2011
Charita ČR ve spolupráci s japonskou Charitou (Caritas Japan) a mezinárodní

organizací Caritas Internationalis připravuje pomoc Japonsku, které v pátek 11. března
2011 zasáhlo silné zemětřesení a následná vlna tsunami. 

Přírodní katastrofa způsobila značné oběti na životech a velké množství lidí se dosud
pohřešuje. Materiální ztráty jsou nedozírné. Podle posledních zpráv se 275 700 lidí ocitlo bez
domova a  nejméně 34 miliónů lidí bylo dočasně evakuováno.

Daisuke Narui, ředitel japonské Charity říká: „Vedoucí roli v okamžité pomoci hraje
armáda, která je pro tento účel dobře vybavena, Charita Japonsko soustředí svoje úsilí do
následné fáze rekonstrukce a obnovy.“

Charita v Tokiu poskytuje ubytování  lidem, kteří se
ocitli bez přístřeší a v prefektuře Saitama začala
registrace dobrovolníků.

Japonská Charita bude svoje úsilí směřovat do
následné dlouhodobé pomoci (psychologická a
psychosociální pomoc, pomoc těm obyvatelům, kteří
nedosáhnou na státní pomoc, rekonstrukce obydlí atd.) a
to zejména v okolí Sendai, které bylo katastrofou velmi
silně zasaženo.

Jak přispět:
Na pomoc obětem zemětřesení a následné vlny tsunami

otevřela Charita ČR sbírkové konto, číslo účtu:
55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 135.

Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve
tvaru DMS CHARITACR  na číslo 87777 (cena
jedné DMS je 30 Kč, ze kterých získá Charita ČR do
sbírky 27 Kč).

Charita ČR uvolnila v pondělí 14. března ze svého
krizového fondu na pomoc obětem katastrofy částku
150 000 Kč. 

Čeští a moravští biskupové vyzvali (v neděli 13. 3.) věřící k solidaritě a k modlitbě za
oběti katastrofy v Japonsku. „Jako křesťané chceme svou solidaritu s oběťmi pátečního
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zemětřesení a tsunami projevit kromě finanční pomoci také modlitbou,“ řekl předseda České
biskupské konference, pražský arcibiskup Dominik Duka OP. 

Více informací o pomoci Charity ČR na stránkách www.charita.cz a www.caritasczech.org.
Kontakty: Pavel Gruber , vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR

(tel. 731604078, e-mail: pavel.gruber@charita.cz), Vladislav Vik, programový manažer pro
Indonésii Charity ČR (tel. 731604323, e-mail: vladislav.vik@charita.cz).                  Jan Oulík

Výprava Vlčat na Děd a do Brdatek
Ráno bylo jako každé jiné. Nechce se nám vstávat. Na táboře troubení

budíčku, doma zvonění budíku a nebo
maminčina slova, že musím vstávat. 

Hurá jsem vzhůru, kroj mám na
sobě, svačinu mám udělanou a loučím

se se svým teplým domovem. Zahřívá mě pocit, že jdu
dnes na výpravu s partou kluků, který jsou v oddíle, a
zažívají podobné pocity ze sobotního rána.

Sobotní ráno bylo mrazivé, ale slunečné.
V klubovně zjišťuji, že nás je na výpravě jen devět. A
kdo to byl: Hlemýžď, Vít K., Tomáš P., Hubert L.,
Vašek B., Pavel, Tarzan, Mauglí a Frantík. 

Procházíme Berounem, jdeme vzhůru ke kapli
Panny Marie Bolestné, kde po malém odpočinku
hrajeme zahřívací hru. Další zastávkou, než jsme došli
k rozhledně na Dědu, je samostatně stojící dub na
křižovatce tří lesních cest, kde si dáváme svačinu.
Paprsky sluníčka prosvítající skrz koruny stromů nás
hřejí do tváře a přinášejí nám pocit radosti a tepla. 

K Dědu (rozhledně) patří neodmyslitelně výšlap po
železných schodech na samotný vrchol rozhledny. I
když není přes koruny stromů vidět naše město Beroun,
přesto pohled do lesa má své kouzlo. 

Pod rozhlednou si pro nás Tarzan s Mauglím

připravili ukázku, jak můžeme
sami odnést raněného kamaráda
(přes ramena). Frantík nám ještě

ukázal, jak se dává člověk do
stabilizované polohy. Aby toho
učení nebylo moc, závěr patřil hře
– Škatulata batolata. Nevěřili
byste, kolik legrace jsme si při
této hře užili.

Cestou dolů do Brdatek jsme
si každý dle instrukcí Frantíka
měli opatřit klacek zahnutý do
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tvaru hokejky, neboť nám bylo přislíbeno, že si na zamrzlé nádrži zahrajeme hokej. A
skutečně se stalo. Hrálo se bez bruslí a puk nám suplovala stará plastová láhev od pitné vody.
Byl to skutečný „mač“. Hru nám přerušuje nepřítel čas, a tak po krátkém odpočinku spojeném
s vypitými hektolitry zásob pitné vody z batůžků jdeme Talichovým údolím do Berouna. U
fary zakončujeme výpravu pokřikem. 

Můžete si tuto výpravu vrýt do paměti i pomocí fotografií. Zde:
http://vlcataradostanadeje.rajce.idnes.cz/26.02.2011_-_vyprava_Vlcat_na_Ded/

Frantík

Velikonoční pozdrav aneb Trocha astronomie
V Pamětní knize děkanství berounského jsem objevila zajímavý ručně přepsaný článek,

který byl převzat z příbramského časopisu Spravedlnost roč. 1942 č. 25 a jeho autorem byl
pravděpodobně Karel Pobuda, rodák z Březových Hor, protože ten jako jediný z Berounských
do Spravedlnosti přispíval. Článek mi připomněl letošní Velikonoce, připadající také až na
konec dubna – letos však budou přece jen o jeden den dřív. Jak se zdá, taková zvláštní situace
nastává asi po mnoha letech. Pro jistotu jsem ještě nahlédla do „věčného“ liturgického
kalendáře; data v článku o r. 1943 souhlasila. Zaujaly mě i názvy, které se dnes už neužívají:
„neděle Devítník“, „Provodní neděle“, „k řížový den“...   

Zajímavosti kalendáře roku 1943
Takový kalendář, jako bude v r. 1943, byl posledně v r. 1886, tedy před padesáti šesti

lety. Co je na něm tak zvláštního? Najdeme v něm Boží hod velikonoční až 25. dubna, tedy
poslední možné datum. Později již Velikonoce být nemohou. Proč? Tím je vinen Měsíc. Učili
jsme se přece, že Boží hod velikonoční připadne na neděli po prvním jarním úplňku. A příští
rok je úplněk ještě před 21. březnem, a proto mohou býti Velikonoce až po úplňku dubnovém,
který připadá na úterý 20. duben, a proto Velikonoce jsou až 25. dubna. Podle Velikonoc řídí
se i ostatní pohyblivé svátky. Tak tedy pozor...

Masopust trvá šedesát dva dny. Je jistě dobře, že se nemůže tancovati, neboť v létě jistě
chodili by lidé bosi! (Za protektorátu byly zakázány taneční zábavy – pozn. L.F.) Po Zjevení
Páně je plných šest neděl, což bývá velmi zřídka. Neděle Devítník připadne až na 21. února.
Popelec na 10. března, Květná neděle bude mít kočičky přezrálé – bude se slaviti až 18.
dubna. Svatý Vojtěch (23. dubna) z kalendáře zmizel. Půjde se pokloniti Pánu Ježíši na kříži.
Na jeho svátek totiž připadá Velký pátek. Svatý Jiří připadá na Bílou sobotu a Boží hod
velikonoční odstraní z kalendáře svatého Marka, a dá-li Pán Bůh, může se slaviti při jarním
sluníčku a v teplejších místech i za bílého květu stromů.

První květen bude již v sobotu před Provodní nedělí. První křížový den se sejde
s posledním májem a slavnost Božího vstoupení se bude slaviti až 3. června. Světec, dary
Ducha Svatého obohacený, svatý Antonín, ustoupí Božímu hodu svatodušnímu, který
připadne na 13. června. Svatý Jan Křtitel se pokloní Božímu Tělu, které budeme světiti 24.
června. Neposkvrněné Srdce Panny Marie (2. července) se sejde se svátkem Nejsvětějšího
Srdce Páně a svatý Prokop se rozdělí o svůj svátek s Pannou Marií na Svaté Hoře, která v ten
den bude slaviti výročí své korunovace. (V roce 1886 byla pro slavnost „Korunovace“
přenesena svatoprokopská pouť na Březových Horách až na neděli 11. července.) A ještě
jedna zvláštnost. Po Svatém Duchu bude pouze dvacet tři neděl, takže v kostele neuslyšíme
evangelium o uzdravení dcery Jairovy.
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Bude ten příští rok tedy zvláštním rokem, tak zřídka se opakujícím. V našem století se
zatím slavily Velikonoce nejpozději 23. dubna, a to v roce 1916.

Co všechno dělá ten věčný stříbrný poutník na obloze nebeské! A co všechno nám
příští rok přinese? To ví jen Pán Bůh. My si přejeme jen to, co přednášíval na Štědrý
den před večeří pastýř: „Já jim ( tj. vám) přeju jen šťastné a veselé svátky, aby (tj.
abyste) je ve zdraví přečkali a s menšími hříchy a s větší radostí se nových dočkali.“

Postskriptum: Pátrala jsem dál, po nějakých dalších Velikonocích, které by byly také až
25. dubna. A hle – na internetu jsem objevila zajímavou informaci od astronoma Jiřího
Grygara: nejpozdější datum Velikonoc bude od r. 1943 po devadesáti pěti letech  25. 4. 2038.
To je za „pouhých“ dvacet sedm let, tak se můžeme těšit! Samozřejmě dá-li Pán...

Nebylo mi vůbec jasné, jak by to mělo být s tím prvním jarním úplňkem, aby vyšly
Velikonoce až na 25. dubna, až jsem (rovněž na internetu) našla stránky s názvem
Encyklopedie fyziky a v sekci Astronomie to bylo vyjádřeno úplně přesně: Aby nastaly
Velikonoce, musí být v návaznosti na sebe splněny tyto podmínky:

1. musí nastat jaro, tj. musí být po 21. 3.;
2. musí nastat úplněk po 21. 3. (úplněk lze určit s přesností na sekundy);
3. musí se čekat do neděle.
Krajní meze pro datum Velikonoc lze tedy určit takto:
1. 21. 3. nastane jaro, pár hodin na to úplněk a další den je neděle – první termín      

Velikonoc je 22. 3.;
2. 21. 3. je neděle a ten den je úplněk – to znamená, že je nutno čekat na další

sinodickou periodu, což je 29,5 dne. Kvůli té polovině dne může nastat první jarní úplněk až
v úterý, takže velikonoční neděle připadne nejdéle na 25. 4. 

Lidmila Fri čová

GLOSA:  Krvavý aprí l v Berouně 1421
„Píše se 1. duben 1421. Město Beroun upadá do spárů husitské revoluce. Královská

posádka nemá žádnou šanci odolat tlaku táborského a pražského vojska pod vedením
Jana Žižky z Trocnova.“ Tak takhle to napsaly loni jedny místní noviny, když zvaly
zájemce na Muzejní noc do Muzea Českého krasu. Konečně to někdo nazval pravým
jménem - SPÁRY HUSITSKÉ REVOLUCE! 

Jen těžko totiž pochopit, proč má nějaké město Husovo náměstí a na něm též Husův
pomník, když bylo přepadeno jeho stoupenci. (Lze pouze namítnout, že mistr Jan už nežil a že
by snad jakožto katolický kněz s válčením v Čechách nesouhlasil.) Pak následoval krvavý
masakr, jímž byli šokováni i samotní současníci. A to přece nebyli lidé nijak útlocitní, ba
naopak „krutý středověk“ byl pro ně přirozeným časem a místem k žití. V době přepadení (od
řeky, z východu) byla ve městě posádka dosazená králem Zikmundem o síle čtyř set
královských žoldnéřů. Žižkovo vojsko, pražané i táborité, přitáhlo k Berounu už 26. března, 1.
dubna  zahájilo útok na městské hradby a potom nastalo krveprolití. Husité vypálili klášter,
jenž už nikdy nebyl obnoven, v městské lázni zaživa upálili na čtyřicet osob, převážně
duchovních, a spolu s nimi i tři mistry Karlovy koleje, Brikcího ze Žatce, Šimona z Rokycan a
Vavřince z Nymburka. Kromě toho byla zmasakrována i královská posádka a pobiti mnozí
obyvatelé města.

Od této události právě uplyne 590 let.                                                         Lidmila Fričová 
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HLEDÁME :     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-

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

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-

POSLEDNÍ  SLOVO : JEDENÁCTÁ
To je námětů na fejeton, viď?, říká kamarádka v lavici vedle mě. Po dlouhé době jsme

totiž vynechali “naši” mši v místě bydliště (tedy až na manžela, který “musel” na křížovou
cestu...), a protože jeden náš synek zpívá s dětskou scholičkou, jeli jsme tentokrát na mši do
kostelíčka v historické vísce nad Berounem. Před lety tu byl největší počet kostelů na jednu
zbožnou duši - tedy měli tady do každého ze tří jednu “babičku”. To už dávno neplatí, jen
místní by malý kostelíček sv. Kateřiny zcela zaplnili. Než ovšem někteří stačí dorazit, už jsou
lavice dávno plné - zdejší nedělní mše totiž láká nejen “ospalcům” příjemným časem v
jedenáct hodin dopoledne, ale v zimě i “teplíčkem”: temperuje tu plynové topení. To najednou
člověk potká tváří, o které jinak nezavadí, jak je rok mimo slavnosti a pouti s agapé na
zahradě dlouhý☺ (no, my taky do Berouna jindy nejedeme�).

Jedenáct - ministrant doběhl do “zákristie” za oltářem, zvonek ohlašuje začátek mše,
schólička hraje a zpívá. Krásně! Zní housličky, kytara, příčná flétna, zvonivé hlásky. (Bohužel
prý nedozvonily až k povolanému farářskému uchu, aby datum svého zpívání ohlásily včas...
Inu, komunikace. Ale o té už jsem psala.) Mše začala a dveře se div netrhnou... “Od jedenácti
do čtvrt přijde druhá polovina lidí”, zná už má sousedka. A pravda, dveře na nejviditelnějším
místě na boku vrzají, na každého opozdilce je pěkně vidět. “Poslední” paní zůstane stát
rovnou ve dveřích: teď už nikdo nepřijde... No, dostala klikou do zad ještě třikrát... A
počtvrté, když si šla “schóla” pro svaté přijímání. (Náš “myšák” si zapoměl sundat kšiltovku:
vždyť holky přede mnou a za mnou ji taky nesundaly, diví se ☺. Ne, není tam sám, ve
sborečku jsou další nejméně tři kluci☺.)

Duben 2011
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Mše končí, ti co přišli nejpozději, odchází ještě než dozní poslední “Ave” zplnahrdla dětských
hlásků. Pod rukama všech, kdo mají tento kostelík rádi, se ale utěšeně plní kasička. Venku se pak
příjemně povídá, v zimě před kostelem děti mohou bruslit, v létě se koupat. Je tu hezky. Svatá
Ludmilo, patronko rodin, svatá Kateřino, patronko moudrosti, orodujte za nás.                           -iva-

M ODLITBA  MÌSÍCE:  Všichni se v průběhu postní doby připravujeme na
obnovu svých křestních slibů a těšíme se i na velikonoční vigilii, při které přijmou naši
katechumeni iniciační svátosti a dovrší tak i svoji přípravu na život s Kristem a v Církvi.
Nechceme však zapomenout na ty naše bratry a sestry, kteří svou víru díky životním
okolnostem nepraktikují, nebo ji ztratili. Ať je Pán, který i při jejich křtu vtiskl do jejich duší
nesmazatelné znamení, přivede zpět k sobě a do společenství Božího lidu!                          -jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA DUBEN :

���   „Za pokřtěné, kteří ztratili víru“   ���

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA : Paní Vlasta Čadková z Berouna oslavila v březnu 89 let. Paní Květa Baumanová
z Nenačovic oslaví v dubnu 91 let, paní Libuše Stěhulová z Berouna 86let. Všem
dámám přejeme hojnost zdraví a Božího požehnání. A totéž vlastně i mladším
jubilantům: Pavel Lidmila z Berouna oslaví 50 let, Jan Salva odtamtéž 40let, a
Michal Šedivý ze Sv. Janu pod Skalou 35 let!

KŘTINY: V březnu 2011 v naší farnosti přijaly svátost křtu Anežka SITÁROVÁ (v kostele
sv. Jakuba v Berouně), Marie KALOUSOVÁ  (v kostele Nanebevzetí P. Marie
v Králově Dvoře – Počaplech) a Marie KORY ČANSKÁ  (v kostele sv. Ludmily na
Tetíně). Všem novým křesťánkům a jejich rodinám hodně Božích milostí!

SVATBY: V březnu 2011 v naší farnosti (v kostele sv. Jakuba) uzavřeli svátost manželství
Pavel ŠÁMAL a Jana ČAPLOVÁ . Gratulujeme!

POHŘBY: V březnu 2011 jsme do rukou Božího milosrdenství svěřili pana Petra Nováka v
kostele sv. Václava v Loděnici a pana Otakara Kalouse v kostele sv. Jakuba v
Berouně. Světlo věčné ať jim svítí!
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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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