
Moi ,  hier . . .
Studentská kolej na předměstí Lyonu byla rozpálená

srpnovým sluncem. Velký kluk, běloch, potkával skoro
denně na chodbě malého kluka, snad pětiletého, černocha.
Ten malý kluk se ale bál. Na pozdrav neodpovídal, jen
koukal velkýma očima. Jeho starší sestra odpovídala plaše,
děti se držely stále maminky. Proč tam ti lidé trávili léto?
Kde měli tátu? Kam pořád chodili?

Malý kluk měl  proč se bát, dům byl otřískaný zvenčí i
zevnitř, na
stěnách sprosté
nápisy a sprosté
automaty. Mnoho
místností
prázdných, cizí
lidé se stále
střídali.

Jednou se
velký kluk vracel
ze školy a malý
kluk pootevřel
dveře. Po
několika týdnech promluvil. Řekl rychle jedinou větu: „Moi,
hier j´etais perdu“. Velký kluk musel chvíli přemýšlet co to
znamená. Aha.  „Já, já jsem se včera ztratil.“  

Tou jedinou větou vyslovil všechno, co chtěl říci – své
obavy, svou touhu po přátelství, svou radost, že žije. Oplatit
všechna ta „ahoj“, která zůstávala bez odpovědi. Vyslovit
svou nedůvěru i důvěru. Něco vysvětlit. Žalovat na zlo,
které ho málem polapilo. Oddechnout si, že žije.

Po letech mi připadá, že by stejná slova mohl volat
každý člověk vzhůru k Bohu jako modlitbu. Jako modlitbu
veliké vděčnosti, úplně té největší vděčnosti, úlevy a
dodatečného úleku: „Moi, hier . . .“

Co s námi bylo v našem včera celého lidstva? Byli jsme
ztraceni a už nejsme.

P. Cyril Kubánek
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 Zpráv y z farnos t i
Bohoslužby od května 2011: Od května dojde k jedné změně v pořadu bohoslužeb, a
to v neděli na Tetíně. Kromě toho se v Berouně bohoslužby ve všední dny přesouvají
z kaple Povýšení sv. kříže do kostelů: ve středu ráno do kostela Zvěstování Páně,
ostatní do kostela sv. Jakuba.

(1. sobota)
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Májové pobožnosti: Měsíc květen již tradičně patří Matce Boží Panně Marii. Po
bohoslužbách ve všedních dnech budou proto ještě krátké májové pobožnosti, při kterých
se budeme k Panně Marii obracet s prosbou o duchovní pomoc.

Mše sv. „pro děti“ – 3. května: Zveme rodiče s dětmi k bohoslužbě, která se koná v úterý
3. dubna od 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba.

1. pátek v měsíci – 6. května: Mše sv. začíná v kostele sv. Jakuba v 18.00 hodin, po ní následuje
adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné přijmout svátost smíření.

Příprava na první svaté přijímání dětí: První svaté přijímání dětí naší farnosti bude až
v neděli 26. června, nicméně již od května bude v rámci hodin náboženství probíhat příprava

Sbírky na Svatou zemi: Na Velký pátek 22. dubna proběhla sbírka konaná na podporu
křesťanů ve Svaté zemi. Naše farnost na tento účel odeslala 9.005,- Kč.

Hrn čířské trhy – prosba o pomoc: Ve dnech 7. - 8. května se uskuteční tradiční
„Hrnčířské trhy“. S nimi je spojená i tombola, která bude letos organizována ve prospěch
dokončení opravy statiky krovů v kostele Zvěstování Páně a zahájení prací na opravě
krovů v kostele sv. Jakuba. Prosíme o pomoc při organizování tomboly.

Noc kostelů – 27. května: V pátek 27. května se připojíme k celonárodní „Noci kostelů“.
Cílem této akce je „představit“ široké veřejnosti naše kostely a nabídnou jí i „méně tuhý
pokrm“ (např. koncerty, přednášky o historii kostela a farnosti…), než jsou bohoslužby.

Farní knihovna: Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 8. 5. a 22.
5. od  11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně.
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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.

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 breviáře. Každou neděli před hlavní mší svatou v 9.30 hodin se
v Berouně společně modlíme ranní chvály. Jste srdečně zváni.

Farní web: Před  měsícem a půl díky
neplánovanému přemístění webu providerem na
jiný server nastaly potíže s webovou adresou
berounského farního webu. Okamžitě byla spuštěna
záložná verze stránek na jiném serveru, kam byla
adresa www.beroun.farnost.cz přesměrována. Po
odstranění potíží a stabilizaci stránek bude web
přesměrován zpět. Pokud používáte webovou
adresu v korektním tvaru www.beroun.farnost. cz,
neměli byste až na výjimky tuto změnu vpodstatě
pocítit. (Nepoužívejte již prosím několik let starou
původní adresu farních stránek
omadeg.cz/farnostberoun, kterou nelze spustit!
Zkontrolujte si prosím, zda nemáte v prohlížeči
nastavenu právě nekorektní adresu stránek!)                                                                         webmaster

Hola, hola, milé maminky, v měsíci květnu bychom se měly i s dětmi setkat nejprve 12.,
poté 26.května, obojí ve čtvrtek v 9 hodin ráno na půdičce v budově kaplanky. Je však
možné, že počasí bude natolik přející, že se společně vydáme na výlet či na farní zahradu,
kde se dá dopoledne rovněž strávit velmi příjemně. Kdo chceš být informován o
aktuálních plánech (cestovních), neváhej poslat svou mailovou adresu na tel.číslo 732 508
097 a přijď prostě s děťátkem mezi nás. 

Modlitební společenství: V následujícím měsíci bychom se ke společné modlitbě měli
sejít ve čtvrtek večer 5. 5. a také 19. 5., obojí od 20 hodin v budově kaplanky (u
skautíků). Přijďte :)                                                                                                                    Tým MS

Ministrantské setkání pro mladší ministranty (chlapci cca od 8 do 15 let) se uskuteční
v sobotu 14. května tentokrát netradičně na Svaté hoře při 10. Arcidiecezní pouti  za
kněžská povolání. Sraz ministrantů v sakristii v 9 hod. na přípravu nácviku asistence. S
sebou sváteční oblečení, ministrantské oblečení a tmavou obuv. Pro ministranty je připraven
odpolední program. (Doprava tentokrát vlastní, s rodiči, kteří se mohou připojit k
programu!) Bližší informace P. Benedikt Hudema (724 209 774, benedikthudema@atlas.cz)
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Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let): 20. a 21. května 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).

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy František Papež - výběr z díla, která se koná v
sobotu 21. května 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého v Tetíně. Výstava
představí průřez autorovou tvorbou plastik ze dřeva a kovu. V rámci vernisáže zazpívá
pěvecký soubor Labyrint. Výstava bude přístupná do 10. října 2011, a to vždy o víkendech
od 10 do 17 hod. a v době prázdnin denně s průvodcem.

 Z v i kar i á tu
Setkání neofytů (nově pokřtěných) s biskupem. 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. 
Arcidiecézní pouť za nová kněžská a duchovní povolání. V sobotu 14. května 2011 se
uskuteční 10. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání na Svatou Horu. Hlavní poutní mše
svatá, kterou bude celebrovat pražský arcibiskup Dominik Duka, začíná v 11.00 hodin.
Bližší program pouti je na plakátku na nástěnce kostela.
Vikariátní konference. V úterý 17. května se ve Svatém Janu pod Skalou 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.
Dopolední kurz ALFA. Kde: na 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
V neděli 15. 5. se v 15 hodin uskuteční tradi ční májový koncert loděnického
pěveckého sboru Comodo při o.s. Art Time Loděnice.  Koncert se koná v akusticky
vhodném prostoru hřbitovní kaple sv. Maxmiliána ve Svatém Janu pod Skalou. Na
programu budou spirituály, gospely, tradicionály i duchovní písně v latině, italštině,
španělštině, angličtině, hebrejštině, ale i v jazyku Zulu aj.
Seydlovo sdružení vás zve na VARHANNÍ KONCERT sobota 7. května 2011, 17.00
hodin v kostele sv. Jakuba v Berouně účinkují Michal Novenko – varhany zazní skladby J.
S. Bacha, A. Guilmanta, L. Marchanda, B. Martinů a dalších
Dovolujeme si vás pozvat na KONCERT PĚVECKÉHO SOUBORU LABYRINT,
který se koná v sobotu 21. května 2011 od 16.00 hod. v kostele sv. Ludmily v Tetíně.
Zazní duchovní hudba od A. Lottiho, G. F. Handela, A. Dvořáka, J. S. Bacha, Z. Lukáše,
W. A. Mozarta, G. P. Telemana a dalších. Vstupné dobrovolné.
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Srdečně vás zveme májové "Osmičky" do bohnického kostele sv. Petra a Pavla. Neděle 8.
května od 19.30 AKORDEONOVÝ RECITÁL VÁCLAVA MLEJNKA . Tento koncert
je mimořádnou příležitostí, jak se seznámit s koncertním akordeonem. Zahrnuje virtuózní
originální koncertní kompozice pro akordeon (V. Semionov, Vl. Vlasov, Vl. Zolotariev,
Vl. Zubitskij) i transkripce z jiných nástrojů (J. S. Bach, E. Grieg), které se staly
neoddělitelnou součástí akordeonového repertoáru. Program je sestaven tak, aby představil
posluchačům široké spektrum možností nástroje a upozornil na své velké přednosti, které
může dnešnímu publiku nabídnout. Akordeonista Václav Mlejnek koncertuje na
mimořádně kvalitní nástroj Pigini Sirius. www.accordion-mlejnek.com.
Santo subito - koncert Piotra Rubika v Brně. Dne 14. 5. 2011 se uskuteční koncert
polského dirigenta a skladatele Piotra Rubika v Brně. Na programu bude pásmo s názvem
Santo subito pojednávající o životě papeže Jana Pavla II. Koncert se uskuteční krátce po
papežově blahořečení v Hale Rondo 14. 5. 2011 od 19.00 hodin. Poprvé se s hudebním
pásmem Santo Subito jeho autor Piotr Rubik představil 19. 6. 2010 v Trnavě. Santo Subito
je tzv. cantobiografií papeže Jana Pavla II. Koncert ve více než 20 skladbách pojednává o
životě Jana Pavla II. Skladby popisují papežovo dětství, kaplanské roky, divadelní
aktivity, zvolení papežem, atentát na vatikánském náměstí, apoštolské cesty. Koncert
podpořil svým patronátem trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák. Koncert pořádá
slovenská křesťanská agentura Before. Více na www.before.sk.

 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 již měly být
odevzdány do 15. dubna. Na základě předběžných přihlášek budou rozdány závazné
přihlášky s přesnou cenou tábora; tyto se budou vybírat do 27. května.
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.: 774 944 803.
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Plán akcí Lasiček: 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; postoupíme-li na základním kole
Svojsíkova závodu do krajského kola, které se koná v tomto termínu,  přesuneme sjezd
řeky na 11.-12. června! 

Středisková rada se koná 6. května 2011 v 19.15 v klubovně v Berouně na faře.
Skautské středisko děkuje za finanční dary na energie panu Vacíkovi, paní
Michaličkové, paní Beščecové, panu Janu Markovi, panu Janu Frantovi, paní Marii Borské,
panu Josefovi Ševčíkovi, společnosti D & I Finservis, s.r.o., rodině Vašků, rodině
Laštovičkově, paní Gábině Štorkánové, paní Kolovratové, paní Magdaléně Černohlávkové,
paní Marii Fukové, paní Hrubanové, paní Lidmile Fričové, rodině Hazukově a také dvěma
farnicím z Loděnice a jedenácti dárcům, kteří nechtěli být jmenováni. Příspěvky již
přesáhly požadovanou částku. Děkujeme všem – Pán se o nás stará.
Vlčata – rozpis akcí na květen: 6. 5. 2011 – schůzka; 13 – 14. 5. 2011 – VÍCEDENNÍ
VÝPRAVA (pátek a sobota); 20. 5. 2011 – schůzka, 27. 5.2011 – schůzka.
SKAUTSKÁ BURZA. Burza skautských a tábornických potřeb: termín je 28. 5. 2011 od
14.00 do 18.00 a 29. 5. 2011 po mši svaté, tj. od 11.00 do 14.00 v Berouně na faře
v budově kaplanky. Abychom měli co prodávat, prosím všechny o podporu této akce.
Zájem máme například o skautské košile, které jsou již vašim dětem malé, součásti
skautského kroje, sportovní vybavení (stany, krosny, batohy, baterky, spací pytle,
pláštěnky, holínky, turistickou obuv, ešusy aj.), literaturu se skautskou tématikou, knihy o
přírodě, táboření. Věci k prodeji můžete donést dne 27.5.2011 od 17.00 hod. do 19.00 hod.
a 28.5.2011 od 09.00 hod. do 12.00 hod. Pokud vám ani jeden z termínů nevyhovuje,
zboží lze po předchozí telefonické domluvě dodat individuálně. Přijďte se určitě podívat,
možná se bude něco hodit i vám… Bližší informace získáte na telefonu  732 830 040,
popř. své dotazy pište na email hazukovae@seznam.cz.

FFFFARNÍARNÍARNÍARNÍ     CHARI TACHARI TACHARI TACHARI TA  B B B B EROUNEROUNEROUNEROUN
Stacionář sv. Anežky pro seniory, Farní charita Beroun, Pražská 108, 266 01 Beroun
3 Tel.: 311 613 612, 606 639 627, 724 084 368.  Všechny akce jsou pro seniory zdarma!
10. 5. 10.00-11.30 Výroba zvířátek z bambulí (Mgr. D. Machynková); 16. 5. 10.00 -11.30
Zpívání s harmonikou  (pí D. Pavlíčková);  24. 5. 10.00  - 11.00 Trénování paměti  (Mgr.
D. Machynková);  31. 5. 10.00-11.30 Barvení hedvábných šálů jednoduchou technikou.
Tréninková šicí dílna v Hospodářském dvoře, Švermova ulice 1591, Beroun 2.
Kontakt: 725 923 181, 728 440 404. Těšíme se na vás, setkání jsou zdarma! 
Farní charita Beroun si vás dovoluje pozvat na pravidelné pondělní setkávání „U
kafíčka“  určené pro seniory a lidi se zdravotním handicapem. Příjemné posezení u
šálku čaje nebo kávy, popovídání, program uzpůsobený vašim přáním, různé besedy,
zhotovování výrobků, pomalá dechová cvičení a protahování. KAŽDÉ PONDĚLÍ
dopoledne od 10.00 do 12.00 hodin. Kontakt: Veronika Maslíková 725 923 181,
Irena Veselá 728 440 404.
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Rodinné centrum Betlém,  Lochovice 42, 267 23 Lochovice. Mobil: 606 081 603, telefon a
fax: 311 600 018. Dětský koutek a posezení pro maminky, tatínky a prarodiče. Klub je
otevřený v pondělí a ve středu od 9.00 do 18.00 hodin. Přijďte posedět a pohovořit si s
ostatními maminkami u kávy a čaje v příjemném prostředí klubu. Na děti čeká mnoho
kamarádů, her a hraček. Každé pondělí a každou středu probíhají výtvarné dílny na vámi
zvolené téma. Poradenství a sociální služby - bezplatná pomoc v jednání s úřady.
Pomůžeme vám vyhledat jednoduché a věcné informace nebo adresy poskytovatelů služeb,
vyplnit formuláře, sestavit úřední dokumenty. Poskytneme rady a doporučení,
zprostředkujeme konzultace se specialisty. Doprovodíme vás na úřady a pomůžeme vám s
nimi jednat. Nízkoprahový klub a rodinné centrum - Aktivity pro děti a rodiče: 2.5. pondělí
9.30 - 18.00 Pečeme perníková srdíčka pro maminku, 4.5. středa 9.30 - 18.00 Výtvarná dílna -
vyrábíme dárky pro maminku, zdobíme perníková srdce pro maminku. Stříháme a kadeříme,
ať jsme na ten svátek hezké, 6.5. pátek 15.30 - 17.30 Workshop irských tanců v tělocvičně ZŠ
Lochovice. 7.5. sobota 17.00 - 18.00  - Jdeme pro dříví a stavíme hranici na velký oheň. 18.00
- 22.00 Velký oheň - přijďte si s námi posedět, opéct buřtíka a zazpívat u kytary. 11.5. středa
10.00 - 12.00 Programová porada - přijďte se i Vy podílet na plánování programu. Právní
poradna - náš právník Vám zdarma poradí v právních otázkách. 18.5. středa 9.30 - 18.00
Výtvarná dílna - květinové dekorace, krabičky a zápichy. 21.5. sobota 14.00 - 18.00 -
Přípravy vrcholí,  každá ruka pomáhá: přijďte pomoci s malováním cedulí, rozvěšováním
plakátů a chystáním zázemí festivalu. 25.5. středa 16.00 - 18.00 - Za zvířaty a za medem
do mlýna - vycházka v rámci ekofarmy. 30.5. pondělí 9.30 - 18.00 - Příprava dětského dne -
co si připravíte, to si užijete. 1.6. středa 9.30 - 18.00 - Slavíme den dětí. Benefiční obchod
BEO- přísálí Obecního úřad Lochovice. Koupí předmětů a výrobků klientů pomáháte
realizovat projekty Farní Charity Beroun. Otvírací doba PO a ST 14 - 17 hod.
Farní charita Beroun připravuje na každý měsíc aktivity pro nezaměstnané v rámci
JOB klubů - projektu Pomůžeme vám uspět financovaného z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze sociálního rozpočtu
ČR. Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun.  9. 5. 2011 od 14.00 TAJEMSTVÍ -
motivační dokumentární film o vlastních neobjevených schopnostech. Dokument Australanky
Rhondy Byrne nám shrnuje všechny teorie posledních sedmdesáti let v oblasti osobního
rozvoje a pozitivního myšlení. Celý se zakládá na zkušenostech účinkujících psychologů a
"učitelů úspěchu", kteří se osobně před natáčením neznali a každý z nich působil samostatně.
Valná většina také o tomto žhavém tématu, který mimochodem odstartoval v polovině
minulého století americký průkopník osobního rozvoje Earl Nightingale, napsala vlastní
knížky z nichž mnohé vyšly i v našem jazyce. 23. 5. 201 1od 14.00 ORIGAMI - staré umění
skládání papíru Těšíme se na vás, setkání jsou zdarma i pro širokou veřejnost!!  

Podvanácté proběhl 30. 4. tradiční jarní oheň, který pravidelně pořádáme na farní zahradě
u kostela sv. Václava v Loděnici pro všechny malé i velké bez rozdílu věku, vyznání,
stavu a povahy, kteří se rádi neformálně sejdou, zazpívají u ohně a opékání, popovídají s
přáteli, zkrátka “jen tak” si pospolu užijí poslední dubnovou noc. Snad tedy zase, dá-li
Pán, v příštím roce potřinácté v Loděnici. 
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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 Pavla Konráda, tel.604 898 632, a Dominiky
Kodrasové. 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 i na mších sv.  pro
děti, které  se z toho důvodu přesunuly na první úterý v měsíci.)

 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 4. května od 20.00 hodin. Modlitby se
konají pravidelně vždy první středu v měsíci.
Exercicie s P. Eliasem Vellou – Boj proti ďáblu; na Hoře Matky Boží v Králíkách
20.-22.5.2011. Cena na osobu včetně ubytování na dvě 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 a 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
STAROBOHNICKÉ POSVÍCENÍ . V sobotu 21. května se na starobohnickém náměstí
uskuteční starobohnické posvícení.  Již počtvrté se náměstí promění ve staročeský jarmark
se vším, co k němu patří
Manželské večery na Hůrce. Od 2.5. do 20.6.2011 každé pondělí od 19 do 22 hodin v
Komunitním centru svatého Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5, Nové Butovice (metro
B - Hůrka). Čeká vás osm večerů v příjemném prostředí. Začínáme večeří, poté následují
promluvy vedoucího páru a pak to nejdůležíitější - rozhovory v soukromí mezi vámi
dvěma. Kurz je založen na biblických principech. Dobré manželství lze ještě zlepšovat,
problémy v manželství se dají řešit. Témata:

30.5. Rodiče a rodiče partnera
6.6. Dobrý sex
13.6. Láska v akci
20.6. Závěrečný večer - v čem spočívá hezké manželství.

2.5. Budování pevných základů
9.5. Umění komunikace
16.5. Řešení konfliktů
23.5. Síla odpuštění
Cena kurzu pro pár je 1500 Kč. Zahrnuje dvě příručky po 120 Kč a cenu jednotlivých
večeří. Pití si hradí každý pár samostatně. Ostatní náklady jsou sponzorovány. Závazné
přihlášky na milos.padevet@seznam.cz nebo 604 436 377 (manželé Padevětovi). Platby
budou probíhat na prvním večeru. Kurzem budou provázet manželé Míla a Jiří Musilovi.
Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická farnost Praha - Stodůlky, Křesťanská
společenství Praha, MC Heřmánek a naše sdružení Rodinné centrum Praha.
10. arcidiecézní pouť za duchovní povolání.  Arcibiskupství pražské pořádá v sobotu
14. května 2011 arcidiecézní pouť za kněžská a řeholní povolání na Svaté Hoře u
Příbrami. Hlavní poutní eucharistické slavnosti bude předsedat Mons. Dominik Duka OP,
arcibiskup pražský, který spolu s pomocnými biskupy a ordináři zve všechny k účasti na
této pouti. Při momentálních počtech našich seminaristů jsou sepjaté ruce při této
příležitosti zvláště naléhavé.
Svatojánské slavnosti počtvrté. V pořadí již čtvrté Svatojánské slavnosti na Karlově
náměstí se budou konat v sobotu 14. května 2011. Akci pořádá duchovní správa při
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kostele sv. Ignáce v Praze. Multikulturní festival začne ranní modlitbou a pak slavnostním
průvodem v 10 hodin od zmíněného kostela k pódiu na Karlově náměstí za účasti Prague
Golden Majorettes. Během dne budou pokračovat divadelní představení a hudební
produkce. Zahrají kapely mnoha žánrů, mimo jiné jazzový Bridge Band, romská kapela
Pharamis nebo mladé seskupení Juicy Freak. Souběžně s tímto programem se uskuteční
tvořivé dílny pro děti i rodiče, soutěže, pouťové atrakce.
Poutní mariánská sobota. První květnovou sobotu 7. 5. se koná "Poutní mariánská
sobota" na Svaté Hoře. Po mši svaté v 9.00 hodin následuje katecheze, adorace, možnost
přijetí svátosti smíření a mariánská pobožnost. Program povedou svatohorští redemptoristé.
Pravidelný pořad bohoslužeb zůstává zachován. Více na www.svata-hora.cz
Uložení relikvie blahoslaveného Karla I.  V neděli 1. května 2011 se uskuteční mše svatá s
uložením relikvie blahoslaveného Karla I. v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve
Staré Boleslavi. Slavnostní mše svatá začíná ve 13.30 hodin. Hlavním celebrantem bude J. Ex.
Mons. Dr. Fernand Franck, arcibiskup lucemburský. Hudebně slavnost doprovodí sbor Václav
se skladbou Karla Jenkinse - The Armed Man: A Mass for Peace. www.staraboleslav.com
Mše za zesnulé československé pracovníky RFE. Mše za zesnulé československé
pracovníky RFE (Radio Free Europe) proběhne ve středu 4. května 2011 od 19.00 hodin v
kostele svaté Ludmily na Náměstí Míru v Praze. Mši bude celebrovat Mons. Václav Malý,
titulární biskup marcelliánský a pomocný biskup pražský.
POUŤ RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE 4. 6. 2011 SVATÁ HORA. Program:
10.00 katecheze - manželé Jana a Jindřich Fenclovi, 10.30 adorace, 11.00 mše svatá
Mons. Michael Slavík, Th.D., generální vikář; od 13.00 doprovodný program - koncert
smíšeného sboru KTF UK Acant hry, vědomostní a dovednostní aktivity v přírodě pro děti
a celou rodinu. Aktuální informace na www.cpr.apha.cz/svata-hora/ Větší skupiny
prosíme, aby se ohlásily předem. Arcibiskupství pražské, Centrum pro rodinu Thákurova
3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz Římskokatolická farnost u
kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora tel.: 318 429 930, e-mail:
basilica@svata-hora.cz, web: http://www.svata-hora.cz
Noc kostelů 2011 27. 5. 2011 je:  pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k
objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů;  projevem kreativity a
důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se
podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti; nabídkou zakotvené
křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným; znamením živé spolupráce křesťanských
církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.          www.nockostelu.cz
Katolická charismatická konference, Brno, výstaviště BVV, 6.-10. 7. 2011, Motto:
“Udělejte všechno, co vám řekne” (J 2,5). P: R. Cantalamessa, P. V. Kodet, P. M. Slavík,
K. Řežábek, P. P. Semela, P. Marek O. Vácha, P Tomáš Holub aj. Info a přihlášky na
www.cho.cz, tel.777 087 736 (17-19h). Paralelní dětský program. 

P. Anthony Saji VC a dí lo evange li zace
Dne 1. června 2011 v 18 hodin bude v naší farnosti v kostele sv. Jakuba staršího

sloužena MŠE SVATÁ S MODLITBAMI ZA UZDRAVENÍ.  Přijede P. Anthony Saji VC,
mladý kněz z Kongregace vincentinů provincie Marymatha, který byl v roce 2008 pověřen
pokračováním v díle P. Billa, světoznámého evangelizátora a misionáře. Řekneme si pár slov o
tom, kdo byl otec Bill a jak celé dílo začalo, a seznámíme se blíže s otcem Anthonym.
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P. Bill začal svou evangelizační dráhu ve věku 48 let, kdy byl
zázračně uzdraven. Do té doby byl dobrým knězem, ale jak sám říká,
začal být příliš připoután k penězům a světským záležitostem, a tak
mu Pán Ježíš "daroval" dva těžké infarkty a jen o vlásek unikl
třetímu, který by pro něj byl smrtelný. Čekala ho nevábná
budoucnost - již nikdy nemůže vyjít schody, nemůže kázat... Tehdy
ho přítel pozval na exercicie. Tam se nad ním modlil jeden biskup a
otec Bill neviděl biskupa, ale Ježíše. Týž Ježíš, který kráčel před
dvěma tisíci lety Jeruzalémem, stál před ním. Otec Bill byl
nevýslovně šťasten. A pak zjistil, že byl uzdraven. Požádal svého
představeného o povolení hlásat tohoto Ježíše po celém světě a až do
konce života vedl šestidenní exercicie zaměřené na setkání s Ježíšem
a celkové uzdravení a obrácení člověka. Existuje bezpočet svědectví
lidí, kteří se díky působení otce Billa obrátili k Bohu, uzdravili se, byli schopni odpustit,
získali pokoj, napravili své vztahy s blízkými či vyřešili zdánlivě bezvýchodnou situaci.

Otec Bill měl velmi srdečný vztah k otci Anthonymu. Kdykoli se s ním setkal, vždy mu kladl
tutéž otázku: Postaráš se o mě, až zestárnu? A poslední dny trávil jen s ním. Přenechával mu své
záležitosti a nenápadně ho vybral za svého nástupce. Otec Bill zemřel 14. března 2008 a po dvou
týdnech byl otec Anthony provinčním představeným kongregace ustanoven jeho nástupcem. 

P. Anthony Saji pochází stejně jako otec Bill z Indie. Je nejstarším ze čtyř sourozenců. Již
od útlého věku se toužil zasvětit Bohu, ale jeho cesta ke kněžství byla plná těžkostí a
protivenství. Od dvanácti do sedmnácti let musel živit šestičlennou rodinu. Po nocích pracoval,
vracíval se kolem třetí hodiny ranní, kdy se s maminkou pomodlil desátek růžence. Neměl čas
se učit a myslel si tehdy, že je tím jeho sen o kněžství nenávratně ztracen. Když se však situace
zlepšila a rodina měla opět dobrý příjem, ozvala se v jeho srdci touha po kněžství znovu.

Požádal o přijetí v několika řádech a kongregacích, ale
bez úspěchu. Někde vadil jeho špatný prospěch, jinde
jeho ostýchavost a tréma. Nakonec byl přijat k
vincentinům. Jak on sám často říká - Bůh má plán! 

Tři roky studoval filosofii ve městě Bangalore a v
roce 2002 byl poslán do východní Afriky, do misie
založené otcem Billem. V Nairobi absolvoval rok v
pastoraci a poté vystudoval teologii na jedné z
nejznámějších univerzit v Africe - Tangaza College v
Nairobi. 

Hned po vysvěcení zastupoval faráře v odlehlé
farnosti Uvinza v Tanzánii. Poté byl přeřazen do

Entebbe v Ugandě, kde byl představeným o. Bill a kde nyní o. Bill odpočívá. Měl tehdy dvojí
pověření: zodpovídal za finanční a provozní záležitosti exercičního centra v Entebbe a zároveň
měl za úkol vystavět nové exerciční centrum u města Masaka vzdáleného 180 km. Kdo nezná
Afriku, nepochopí, jak obtížné je tam působit. Nemoci, špatná hygiena, zločinnost... Avšak s
Bohem je možné všechno.

P. Anthony se spolupodílel na výstavbě chrámu Zázračné medailky v Entebbe vysvěceném
v září 2007. Během pěti měsíců vystavěl dům pro kněze v Masace, který v únoru 2008 pár dní
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před svou smrtí požehnal o. Bill. V březnu
roku 2009 následovalo v Masace
vysvěcení kostela zasvěceného Božímu
milosrdenství. V současnosti je ve
výstavbě sirotčinec pro 50 chlapců v
Ugandě a rezidenční exerciční centrum
pro minimálně pět tisíc lidí v Keni.

Otec Anthony věnuje africké misii
každou svou volnou chvilku, hlavně se
však v rámci své evangelizační činnosti
pohybuje po Evropě a Asii. Nechává se
vést Duchem svatým, Bůh mu v jeho díle

žehná a rozdává hojné dary a milosti účastníkům exercicií i mší svatých, které jsou zaměřené
na celkové uzdravení člověka. Celé jeho působení je založeno na Písmu svatém, hluboké úctě k
Eucharistii a důvěrném spojení s Pannou Marií. Jeho přáním je, aby se všichni lidé setkali s
Ježíšem, zakusili Jeho bezvýhradné přijetí a odpuštění, smířili se s Bohem, s Církví a uzdravili
se na duši, na duchu i na těle.  

Otec Anthony je duchovním vůdcem skupiny mladých lidí, která se pravidelně schází k
modlitbám na různých místech České republiky a jednou za rok absolvuje exercicie pro mládež
s o. Anthonym. Letos se tyto exercicie uskuteční 17. - 23. července 2011 ve Štěkni u Strakonic.
Exercicie pro dospělé s o. Anthonym proběhnou ve Starých Splavech u Máchova jezera v
období 13. - 19. listopadu 2011. Všichni jsou srdečně zváni!                               Stáňa Vitoňová

Noc koste lů poprvé v Berouně 
V pátek 27. května 2011 se poprvé v našem kostele uskuteční Noc kostelů. Tento

významný projekt probíhá v celé republice a klade si za cíl představit kostel jako významné
místo, které není jen historickým monumentem, ale
též místem plným života. Je třeba si uvědomit, že na
mnoha místech je právě chrám nebo kaple jedinou
historickou památkou, nejstarší stavbou a také
největší. Doba komunistické devastace zanechala v
našem národě představu, že do kostela chodí
podivíni, s nimiž není radno se stýkat. Kostel tak
dostal nálepku „jedovatého místa“. V současnosti se
tato zcestná idea ještě více podporuje. Vnímat chrám
jako veřejné místo je pro sekularizovanou společnost
nesenou na vlně konzumu doslova nebezpečné.
Vždyť v kostele by lidé mohli navazovat přátelské vazby, sdílet ideje a tvořit tak jednotu, což
současné trendy ve společnosti vůbec nechtějí. Víra se odsouvá do privátní sféry a s ní i kostel,
takže se zde jasně hlásá všem věřícím: zavřete se do kostelů a hlavně s tím neobtěžujte na
veřejnosti. Projekt Noc kostelů chce bořit tyto představy a ukázat chrámy jako místa jiného
životního stylu s obrovskou tradicí a fungujícími principy v základech. Krása a umělecké
skvosty jsou zasazeny do širšího kontextu a návštěvník tak jasně vidí, pro koho to všechno bylo
vytvořeno. Jestliže naší předkové budovali i v těžkých dobách domy modlitby s oltáři, kde
dochází k setkání Boha s člověkem, viděli jasný smysl oběti, kterou takto přinášeli. Dávali s
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vděčností Bohu to nejlepší ze svých schopností, úročili jimi svěřené hřivny. Lidé euro-americké
společnosti na takový postoj trochu pozapomněli.  Přijďte tedy v pátek 27. 5. 2011 ve 21.00 do
kostela sv. Jakuba v Berouně a objevujte v jeho starých zdech poselství našich předků,
kteří vybudovali tento chrám, aby v něm chválili Boha, a pečovali o něj v naději, že i my dnes
budeme pokračovat v jejich zpěvu, když oni už budou Bohu zpívat na věčnosti. 

Program Noci kostelů v chrámu sv. Jakuba v Berouně:
21.00 hod. - zahájení a komentovaná prohlídka kostela s odborným výkladem PhDr. Lidmily Fričové.
21.30 hod. - varhanní koncert Lukáše Petřvalského, titulárního varhaníka kostela.

Během celé akce budou vystaveny liturgické předměty a oděvy z chrámového pokladu.
Noc kostelů bude v kostele sv. Jakuba ukončena ve 22.30 hodin.                     Lukáš Petřvalský

koordinátor

Oslava života Pochodem 
A proč tady jsem? Když se mě někdo „nečekaně“ zeptá, co dělám na Pochodu pro život,

co na to já bezdětná řeknu? A jak odpovím „svým“ žáčkům, když mě tu zahlédnou? Je to můj
problém? Vskutku si nepřipadám na startu akce za záchranu počatého života zrovna na místě.
Děti všech věkových kategorií, jejich rodiče, rodiče s miminky, dospělí a jejich rodiče si zatím
nenuceně vybírají svůj transparetní bílý kříž, který teď za ty nenarozené ponesou.

Nezávisle na mých pocitech Pochod pro život pozvolna vykračuje. „P řiprav se na to, že
někteří lidi budou reagovat poněkud podivně,“  předesílá mladší sestřička. A jako by zaslechla
mou nevyslovenou otázku, vzápětí mi připomíná náš společný, jiný než v dnešním světě panující,
názor: Vyjadřujeme svůj nesouhlas s potraty, a s tím, co se dnes v naší společnosti děje. „Jdu
děkovat, že jsem tady,“ přidávám z podstaty svého dluhu. Sestřička se souhlasně pousmála. S
pohledem na ubývající hromádky křížů různých velikostí mě zasvěcuje dále: „Kříž je tu pro
každého. Můžeš ho nést, ale nemusíš, jestli nechceš.“ Viděla, jak jsem mávátko předchvíli
odmítla. Připomnělo mi totiž nucené formální prvomájové a lampiónové průvody. Dospívající
generace má již mnohou zkušenost s politickými proměnami. Kéž je dočasnost lidských systémů
z kmene trvající lásky Boží nevytrhne.

Maria chraň nás! Čtu modlitbu na
trasparentu před sebou. Úsměv Matičky Boží
mi zvedá hlavu a otevírá oči. Začínám si
celého pochodu užívat asi tak, jak by se snad
bavili herci z plátna filmu při pohledu do
publika. Lidé se pozastavují, zpomalují krok.
Jako by se jich dotkl skutečný Život, když
tak náhle, nečekaně zvolnili tempo, změnili
výraz tváře.. někteří sáhli po foťáku, jiní se
skryli ve svých obchodech s cenami pro
turisty ze západu.. Pozvedám svůj kříž
střední velikosti sebevědoměji. Je bílý jako ostatní. Tady jde o něco čistého, na co jsme
(někteří) už (možná) dávno zapomněli. Když skomírá k životu úcta,  když sebeúcta člověka,
odmítajícího život, je nemocná. Smrtící scalpel počatý život nevyléčí. Obrázky na pěší zóně
velkoměsta děsí, burcují, provokují, žalují! „Působí i odpor proti hnutí na ochranu života od
početí, ale skutečnost je mnohem horší!“ varuje taťka sestřičky. Život v nás má být chráněn.
To je prvotní úkol lásky.
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„A co má dělat moje přítelkyně, která otěhotněla při znásilnění?“  dožaduje se rady zoufalý
mladík. Vynořil se mezi chodci na ulici. A křičí znovu! „M ůžete mi to někdo vysvětlit?“  Slyší
někdo tu ze tmy žízeň po lásce? Jeden z účastníků Pochodu mu po chvíli podal obrázek Panny
Marie s modlitbou za ochranu pro celý svět. „K čemu mi to je?“ úpí dál nedospělý. Vždyť nedostal
adresu na viníka ani souhlas trestat. Koho? Nenarozené? Zraněné dospělé? „Přerušit“ počatý život,
kvůli  „selhání“ jedince, od hříchu nikoho neosvobodí. K sebeúctě se přidává úkol zodpovědnosti za
dar první a nejvyšší. Žít život vděčně, tedy radostně. Vždyť jsme tu dočasně. Blížíme se již klidně k
cíli pochodu. Vesele nám mávají mladé páry z tramvaje a já už bezpečně vím: má to smysl. Pohled
na dvě dívenky uprostřed náměstí mě o tom ujistil. Umlkly v hovoru a se zájmem se na neobvyklý
průvod, asi  dvou tisíců lidí, zadívaly. Díky Bohu, mají svobodu volby. Není všechno na tapetě.

Lidé mladí i starší, i s dětmi na ramenou oživili prostor pod sochou svatého Václava. Nastala
 slavnostní chvíle zpívané modlitby k našim svatým patronům. Svatý Václave, oroduj za nás!
Najednou se mi odtud ani nechce. Děti se radují, vždyť jsou tady milované, a tím vědomím srdce
šťastné. Někteří dospělí se to právě v Boží přítomnosti učí. Bůh dává šanci žit znovu a ve světle
dobrých plodů. Můžeme to zkusit společně. Třeba tady, pravá radost proudí skrze pozemské
strasti. A nechybí ani milá „náhodná“ překvapení: „Ahoj, ty jsi tady taky?“ Kolega mi potěšeně
tiskne ruku. „No ano, jsem! A díky Bohu za to.“ To = ŽIVOT. Nuže, i tuze milovaní, kéž jdem
dál v síle lásky Boží  zpřítomnělé na kříži. A stvrzené Letnicemi.                                    makozska

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
Sva t ý Augus t i n , bisk u p a vyznav a è

( 27. května )
Je znám i pod jménem Augustin z Canterbury. Augustin byl

převorem v klášteře sv. Ondřeje v Římě, když ho papež Řehoř
Veliký vyslal se čtyřiceti mnichy do Anglie. Tam měli hlásat
evangelium v Kentu, jehož král Ethelbert měl za ženu franckou
princeznu Bertu. Ta si s sebou sice převedla biskupa a používala
starého římského chrámu jako soukromé kaple, ale výsledky
obrácení na víru lidí nepřicházely. 

Augustin se svými druhy přistál v Galii, ale tam některé
mnichy přepadl strach z nebezpečné cesty a přemluvili
Augustina, aby se vrátili zpátky do Říma. Papež je podruhé

vyslal na misionářskou cestu, ale to už se Augustin ujal pevně velení. Ještě v Galii byl
vysvěcen na biskupa. Začátkem roku 597 přistál na ostrově Thanet a byl Engelbertem vlídně
přijat. Tan mu dal svolení, aby konali misie na jeho území. Bydleli v Canterbury, kde dostávali
i stravu. Brzy byly výsledkem jejich činnosti první konverze a ještě před Letnicemi se dal
pokřtít i sám král. Své poddané k tomu nenutil, protože od svých učitelů věděl, že k tomu musí
dospět každý dobrovolně. Jeho příklad i tak působil, takže o Vánocích už mohli misionáři
pokřtít 10 000 konvertitů. Papež poslal další mnichy a ti přivezli kromě mnoha knih i všecko,
co je zapotřebí k bohoslužbám. Měl však i požadavky, týkající se evangelizace království
Northumbrie, ale ty se ukázaly jako nereálné.

Augustina jmenoval arcibiskupem a dal mu směrnice pro další misionářskou práci: „Kdo
chce jít na vysokou horu, musí jít krokem a ne skokem.“
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V příštích letech zřídil Augustin biskupství v Rochesteru a zanedlouho v Londýně, kde dal
král Ethelbert postavit kostel, zasvěcený sv. Pavlu. Nedaleko Canterbury založil Augustin
klášter a při katedrále ve městě školu pro vzdělávání budoucích kněží.

Papež, jenž mu propůjčil duchovní moc nad celou Anglií, mu zároveň uložil, aby se
věnoval britským křesťanům. Ti byli od své porážky při invazi Anglie v pátém století odříznuti
v západních oblastech od ostatní církve.

I když k ostatním záměrům zcela nedošlo, je Augustin právem nazýván apoštolem
anglického národa, protože zde položil základy církve. Zemřel kolem r. 606.                      -vac-

Skiopt ikon  pana lékárníka
aneb Spolek shání peníze

Další možností, jak získávat prostředky pro opravu
kostela, se před sto lety staly také zřejmě hojně
navštěvované přednášky cestovatelů doplněné „světelnými
obrazy“. Kroniká ř Pamětní knihy děkanství berounského o tom zaznamenal zprávy opět dvakrát –
v chronologických záznamech a v souborném přehledu o práci Spolku pro obnovu chrámů.  

 „6. dubna 1905 měl v Berouně přednášku známý a oblíbený cestovatel důstojný pán
Svojsík o cestě po Palestině a Egyptě ve prospěch Spolku pro opravu chrámu Páně.
Přednášku svou doprovázel množstvím světelných obrazů.“

„Dne 6. dubna 1905 měl dvě přednášky důstojný pán Svojsík ve prospěch našeho spolku
v sále U Litavy. Přednášku svou o cestě po Palestině a Egyptě doprovázel dp. řečník 200 obrazy.“

„14. října t. r. (1906) náš spolek spolu s jiným (dle úvodního proslovu svého p. předsedy
J. Stejskala cílem podobného spolku, jenž však pečuje o jiný chrám Boží, chrám přírody), se
spolkem Klub českých turistů, pořádal přednášku o cestě kolem světa. Přednášel chvalně
známý p. Alois Svojsík, člen národní rady české, ve prospěch našeho spolku; 200 kolorovanými
obrazy přednášku svou doprovázel.“

– V květnu téhož roku měl zde opět ve prospěch spolku dvě přednášky cestovatel dp. Alois Svojsík.
„V kv ětnu (27.) tohoto roku (1909) zavítal k nám světoznámý cestovatel dp. Alois Svojsík.

V sále U Tří korun předvedl na 200 světelných obrazů z krajů, zemí a ostrovů východní Asie,
Austrálie a jiných málo známých míst doprovázeje je velmi poučnou přednáškou.“ 

„Dp. katecheta berounský Josef Gargela nabídl se přednášeti ve prospěch spolku o Svaté
zemi. Pan lékárník zdejší byl požádán o zapůjčení svého skioptika k této přednášce.
K uskutečnění došlo a přednáška se velice zdařila. Čistý výnos pro spolek 60 K.

Přiznám se, že skioptikon pana lékárníka mi začal vrtat hlavou. Takové zvláštní slovo... Asi to
bylo něco na promítání. Nějaký projektor. Nejdřív jsem prohledala pár slovníků doma, ale moudrá
jsem z toho tedy nebyla. Většinou se tam to slovo vůbec nevyskytovalo. Můj nejstarší slovník z r.
1907 sice skioptikon znal, ale vysvětlení bylo stručné: „Skioptikon, druh kouzelné svítilny pro
zábavu i k názornému vyučování.“  Kouzelná svítilna? Co že je ten slovník najednou tak
poetický? Zní to jako Mozartova Kouzelná flétna nebo Jiráskova Lucerna... Pak jsem hledala v práci,
kde nám důstojně spočívá Ottův slovník naučný v několika regálech. Ottův slovník naučný si se
mnou hrál na „honbu za pokladem“, a kdo jej zná, tak jistě ví, že každý díl má tak pět kilo. Díl
s písmenem „S“, skioptikon... skioptikon... Tady to je! „Skioptikon viz kouzelná svítilna.“ (Zase ten
poetický výraz?) Pět kilo zpátky, hledám jiných pět kilo, díl „K“. Kouzelná... kouzelná... tady to
bude! Kouzelná svítilna neboli laterna magica... A konečně se mi rozsvítilo!  Že mě to hned
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nenapadlo! Kouzelná svítilna není poetismus, ale termín! Pod heslem laterna magica následovala
stránka technických podrobností o vývoji, druzích a zdokonalování přístroje.  „Skioptikon je druh
kouzelné svítilny, jejž vynalezl Marcy ve Filadelfii kol r. 1870, jehož se zhusta užívá nejen pro
zábavy, ale i k názornému vyučování při zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, astronomii atd.,
nejen ku předvádění zvětšených obrazů, ale i ku
promítání apparátů menších a pokusů fysikálních nebo
chemických s nimi provozovaných, které by žáci přímo
z lavic viděti nemohli.“  Na Wikipedii jsem se po chvíli
dověděla, že slovo skioptikon je z řeckého skiá, stín, že
laterna magica byla obvykle dřevěná skříňka se zdrojem
světla, s vydutým zrcadlem, jež soustřeďuje paprsky do
otvoru s čočkou (neboli do kondenzoru), a před čočku se
zasouvaly skleněné destičky s obrázky. Zvětšený obraz se
objektivem promítal na stěnu. 

A čím v laterně magice svítili? Svíčkou,
karbidkou, petrolejkou nebo obloukovou lampou...
V Berouně do r. 1908 pouze svíčkou, petrolejkou nebo karbidkou. Ale v roce 1909 už
možná měl nejmenovaný pan lékárník skioptikon na elektřinu. Kolik asi vážilo dvě stě
skleněných desek „ku promítání“? Do jak velkých krabic se vešly? Dívám se na USB
s dvěma tisíci fotkami ze Svaté země – ta věc je menší než krabička zápalek a vejde se mi
do dlaně... Jak by se asi naši předkové podivili dnešnímu dataprojektoru!                          lf

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 í n a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v í n a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v í n a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v í
V krásném měsíci máji aneb O lásce ve středověké poezii

Blíží se krásný máj, čas lásky... A proto si dovolím malou odbočku z písemnictví ryze
duchovního tentokrát do kurtoazní (neboli dvorské) lyriky.  Kurtoazie, dvornost – to byla
velmi kultivovaná, zušlechtěná, zjemnělá forma vztahu mezi mužem a ženou, která se vyvinula
na přelomu 11. – 12. století v urozeném prostředí šlechtických knížecích dvorů v jižní Francii,
v tzv. Okcitánii  (nebo chcete-li v Provenci). Kurtoazie byla jakási nová citová kultura,
vznešená, dvorná ve vztahu k ženám a dvorská místem vzniku. Rychle se šířila k evropským
královským a šlechtickým dvorům, patřila k dobrým rytířským mravům a ke gotické
vzdělanosti šlechty. Láska je v ní chápána jako služba vyvolené ženě, také jako nemoc či
bolest. Muž vystupoval jako milostný vazal své paní, která je dokonce často označována jako
jeho „pán“, tedy v mužském rodě. Milostný cit je chápán jako zušlechťující dvorná služba,
především vůči nějaké zadané ženě (tedy nedostupné; vždy je vdaná, může to být třeba i
královna). Nejde vůbec o to ji získat (oženit se s ní), ale prostě se jí dvořit a tento cit prožívat
jako výjimečný, obohacující, jako dar. Tyto písně šířili v Evropě truvéři a trubadúři. Byli to
současně básníci i skladatelé podporovaní aristokraty, často to sami byli aristokraté a
představovali aristokratickou hudbu.

Staročeská milostná lyrika je poměrně bohatá, ale na rozdíl od evropské jednodušší co do
formy i témat. Blíží se často lidové písni a častěji se v ní zpívá o lásce také jako o šťastném
vzájemném opětovaném citu.

Následující píseň se dochovala ve sborníku, který sepisoval plebán Oldřich Kříž z Telče
v druhé polovině 15. století (sborník se nalézá v třeboňském archivu). Zapsal ovšem i písně
starší, vzniklé patrně už ve 14. století. 
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Píseň je možné zařadit ke kurtoazní lyrice,
ale dáma našeho pěvce byla výjimečně laskavá,
na rozdíl od jiných se smilovala a slíbila
opětování citu. V tom se zřejmě projevuje vliv
lidové písně, neboť dvorská lyrika byla poezií
básnících mužů, prokazujících kult ženě; paní o
své lásce v kurtoazii sama nemluví, není láskou
povinna, je vládkyní.  Ještě je třeba dodat, že
když se dáma objevuje v modré barvě, znamená
to v dobové symbolice věrnost. Sympatické je
také to, že básník v závěru děkuje Pánu a lásku chápe jako jeho dar.    

SLUNCE STKVÚCÉ
a řkúc: „Muoj  milý, pravím tobě,
však máš mé srdce vždy při sobě,
jinak toho neproměním,
raději já smrt podstúpím.“

„Z tohoť děkuji tvé milosti,
zbavilas mě všé tesknosti,
mého těžkého myšlenie,
srdce propustila z vězenie.“

Jáť jinak řéci nemohu:
Z tohoť děkuji Pánu Bohu,
neb jest ten dar od něho dán.
Budiž pochválen nebeský Pán!

Slunce stkvúcé, toť již svietí,
mé srdéčko ktve jako v kvietí
po té, ješto v modrém chodí,
mému srdci radost plodí.

Anjelského jest vzezřenie,
rozkošného jest stvořenie,
přešťastné jejie narozenie:
byť pomněla na mé slúženie!

Slušíť také krásné slúžiti,
nad jiné ji chváliti,
neb ona muož utěšiti,
ochotné slóvce promluviti
Vysvětlivky: ktve – kvete, byť – kéž by, slušíť – sluší se, slóvce – slovíčko                      -lf-

Aktivizační služby pro seniory 
Senioři jsou v naší zemi stále početnější skupinou obyvatelstva. Naše populace postupně

stárne, zdá se však, že naše společnost na to není dostatečně připravena. Každý z nás by chtěl
prožít dlouhý život, ale nikdo nechce zestárnout. V dnešní uspěchané době, v níž mládí a
energie jsou již samy o sobě nezasloužená pozitiva a stáří se zdá být politováníhodným životním
obdobím, se starší lidé stávají stále častěji smutnými a do své křehké ulity schoulenými
bytostmi. Jejich potomci na ně nemají dost času - dnešní mladí lidé jsou motivováni k tomu, aby
byli sebevědomí a rázní, svým způsobem bezohlední, neboť bez ostrých loktů a dravé aktivity
nemohou dosáhnout na posty, které jim přinesou dost peněz pro pohodlný způsob života. Jejich
vzory se diametrálně liší od vzorů, které měli před očima naši senioři. A proto je tak velká
propast mezi oběma světy, proto je tak těžké, aby jedni druhým rozuměli. 

Dalším trápením pro starší lidi jsou přicházející choroby. Je zřejmé, že somatické nemoci
mají svůj základ ve špatném duševním rozpoložení člověka, v neurózách, v nemocné duši. A
když půjdeme až k prameni všech těchto negativních projevů stárnutí, uvědomíme si, že lidé dnes
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často ztrácejí pozitivní pohled na život, naději, optimismus, radost z maličkostí. A právě tady je
šance svým zásahem, radou nebo jen vlastní přítomností a příkladem pracovníka sociální služby
na svého klienta prospěšně působit – pečovat o unavené tělo pomocí působení na jeho duši.

Úkolem sociálně aktivizační služby je motivovat klienty k činnosti, díky níž se posilují
funkce těla i mysli. Aktivizační programy probíhají v zařízeních sociálních služeb, jako je
domov pro seniory nebo stacionář, kde jsou součástí širší péče, nebo v různých klubech pro
seniory, kde tvoří hlavní část náplně. Takováto setkávání, jako je např. pondělní setkání „U
kafíčka“, které pořádá Farní charita Beroun, nám mohou do života přinést přátele, poskytují
možnost společenského setkávání, dávají nám radost z vlastnoručně vyhotovených výrobků,
možnost zábavně procvičovat paměť, učit se novým věcem nebo si procvičit tělo. Je to něco,
na co se můžeme pravidelně těšit a co nám přináší smysluplné využití volného času.

Pokud nebudeme mít pohled na stáří jako na etapu života, ve které už toho nemůžeme moc
změnit, ale budeme chtít vidět i pozitiva nebo alespoň možnosti, jak být nadále plnohodnotným
členem společnosti a prožívat dny aktivně, bude se nám lépe stárnout.            Veronika Maslíková

Atr ibuty svatého Jiř í se zaleskly ve
Tmaňském kostele

Rádio Pohádka 95,7 FM: Dne 16. 4. 2011 ve večerních hodinách
identifikoval náš tajný skautský zpravodaj roj šátkovaných postav, který
v bojovém ryku a ne za hlaholu trub a rohů se sunul z hory Lejškov ke zdem
místního Tmaňského kostelíku. „Bral s sebou všechno“, řekl jeden dobrodinec,

který chtěl jít s kozou na trh a prodat ji za tučný obnos. Jak nám později prozradil, obnos neutržil,
kozu už nemá, ale odešel duchovně obohacen. Duchovně obohaceni odešli i skauti a skautky
střediska Radost a Naděje, kteří oslavili v místním kostele své putování k poctě sv. Jiří. 

„Bylo to úžasné a pan farář Jiří Zikmund – Balú měl červený ornát s šedivým šátkem
okolo krku“, povídá jedno malé dítko bezprostředně po skončení mše svaté. Kostel náporu
poutníků z nedalekých měst a vesnic odolal a již se těší na příští rok. Přijďte či přijeďte  příště
taky – autobusy do Tmaně jezdí ☺                                                                     Rádio Pohádka

Vlčata na pout i (výpravě za sv. Jiř ím)
„Hurá, jde se na výpravu! A na střediskovou výpravu – to nás bude jako much!“, obává se

jeden z organizátorů celostřediskové výpravy, který nechtěl být jmenován. Náš zpravodajský
tým jde s vlčaty na dnešní výpravu. 

Na nádraží zjišťujeme, že obavy organizátora o nějakých hejnech much se zatím
nenaplnila. Sedm vlčáckých mušiček, dvě ocelotí mušky a tři mouchy (vedoucí). Vlčata
s Oceloty mění průběh a strategii výpravy. Půjdou spolu, ale pozor – nikdo to zatím neví.
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Odjezd výpravy osobním vlakem do Zdic proběhl bez zpoždění. Nestačili jsme si ani
sundat batůžky a už se vystupuje. Ani jsem netušil, že zdické nádraží prošlo stavebními
úpravami. 

Procházíme společně podchodem a před nádražní
budovou u rozcestníku turistických značek zahajujeme naší
výpravu skautským pochodem. Nejde nám to, a skautům a
vlčatům se občas motají nohy. Na mostě se šátkované
mouchy a mušky baví házením kamínku na cíl ve vodě. Pak
pokračují dál v zástupu a v pochodu za velení vlčáckého
vůdce Frantíka. 

Ukončuje se pochodové cvičení a již se jde volnou
chůzí do kopce k lesu. První přestávka, svačina, volná
zábava, hra „Přivazovaná“. Všichni jsou uhonění. 

„Pokračujeme dál“, velí Jan Marek. Ale pozor –
průběh výpravy se zase mění. Oceloti zůstávají a cvičí
dovednosti na nějaký závod (asi Svojsíkáč) a vlčata
s vedoucím Frantíkem pokračují v cestě dál. Náš
zpravodajský tým řeší: Zůstat či jít. Jdeme s vlčaty. 

Vlčata pokračují lesem hbitým pohybem po turistické značce směr Lounín. Jejich zraku
neunikne dětské hřiště, kde jsou houpačky a klouzačka. Okupace hřiště byla ukončena cca po
30 minutách, neboť čas, který chce Frantík nasbírat, je odůvodněn plánovaným vařením u
vrcholu Lejškov. Z kletru vytahuje dva kotlíky a v obci Lounín oslovuje starousedlici s
prosbou o naplnění kotlíků pitnou vodou. Podařilo se. S úsměvem se navzájem loučí – Frantík
má radost z plných kotlíků a paní z Lounína z dobrého skutku, který učinila.

Jdeme dál. Sluníčko svítí nad hlavou
a my stoupáme k Lejškovu. V sedle mezi
dvěma vrchy „Lejškov“ a “ten druhý”
(není pojmenován) odbočujeme k
onomu nejmenovanému. Po průzkumu
kopce zjišťujeme, že zde je airsoftové
bitevní pole. Ale dnes se tu nic nedělo.

Vlčata se svým vůdcem nacházejí
ohniště, které je opravdu jak „od
prasátek“. Urychleně připravují ohniště,
popel a odpadky uklízí, kameny kolem
ohně poskládají a dřevo už je připraveno
k podpálení.

Voda klokotá, rýže se vaří a když je
dovařeno, přicházejí skauti se svými vůdci. Společný oběd může začít. Modlitba je
samozřejmostí - nesmí chybět. „Pane Bože hlad já mám, čtyři, tři, dva, jedna, HAM!“

Po dobrém obědě začíná malý boj s časem – úklid ohniště, balení věcí. Oba oddíly, jak
vlčácký tak ocelotí, jsou hned připraveny k odchodu. Cestu na Lejškov si zpříjemňují hrou „Na
lovce a na vlky!“ Hra končí příchodem na místo společného srazu pod vrcholem Lejškov.
Světlušky jsou již tu a nabírají energii ze svých svačin, které připravili šikovné maminky. 
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Po společném nástupu a pokřicích jsme zahájili střediskovou hru, kde jsme byli rozděleni
do 4 zpravodajských skupin a měli jsme vyluštit historické informace o životě svatého Jiří.
Dospěláci luští jako o život, a malí, kteří již propadli nudě, hrají s Frantíkem společné hry. 

„Konec, již máme vyluštěno“, volá Jan Marek a staví svou zpravodajskou skupinu do
zástupu. Tím je hra ukončena a jeho skupina vítězí.

Naše další putování směřuje ke kostelu sv. Jiří, kde bude mše svatá. Kostel se zaplnil až
po okraj. Balú, v červeném ornátu s šedivým šátkem lesní školy, zahajuje tuto slavnostní
poutní mši. Každý si určitě dnes odnesl kus hezkého zážitku z dnešního putování nebo mše
svaté. Já za sebe můžu říci: Zážitek na 100%.

Obava, že nás bude málo, se nenaplnila. Z celého střediska nás bylo asi padesát pět. Celá
akce se povedla a bylo to úža! ☺☺☺☺                                                                                        Frantík

Ble š í  trh
Jarní a podzimní bleší trhy „pro školku“ pod záštitou

Křesťanského klubu se již staly v naší farnosti tradicí. Na četné
dotazy maminek během roku, zda a kdy „blešák“ zase bude,
odpovídám obvykle: „Nevím, ale budeme velmi rádi, pokud se opět
někdo organizace
této akce ujme.“

V posledních letech jsou hybnými motory
tohoto náročného podniku opakovaně paní
Lidmilová a Štorkánová. Díky jejich energii a
obětavosti se daří bleší trhy vždy znovu
uskutečnit, jim především patří naše velké
poděkování. Mimo jiné i za to, že na „svou“
školku myslí i v době, kdy jejich děti už
dávno zasedly do školních lavic. 

Nesmíme ale zapomenout na řadu
dalších obětavých pomocnic z řad maminek a
žen z farnosti, které se – každá podle svých
možností – účastní přípravy, prodeje či
úklidu. Kromě hlavních organizátorek a zaměstnankyň školky se na letošním jarním trhu
podílelo dalších osm dobrovolnic.  

A jaký byl tentokrát výtěžek? Celková částka 7.500 Kč je nezanedbatelným příspěvkem
do rozpočtu školky. Poté, co již byl uhrazen dluh farnosti za přestavbu budovy, můžeme
získané prostředky použít přímo na úhradu provozních nákladů či nákup vybavení. Obojí je
pro nás velmi důležité.

Ráda bych poděkovala také farnosti za bezplatné zapůjčení prostor klubovny a především
vám všem, kdo jste ke zdaru této akce přispěli darováním oblečení a hraček nebo si přišli na
bleší trh nakoupit.                                                                                                      Jana Stielová

Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
11.00 - 11.3011.00 - 11.3011.00 - 11.3011.00 - 11.30 hodin
Fara -  přízemí vlevo
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A daně jsou za námi  - i ve farnosti
Tak a je tu okamžik pravdy, většina firem, tedy těch, které nevyužívají služeb daňového

poradce, musela s pravdou ven a podat daňové přiznání. Nyní mají finanční úřady spoustu
práce s kontrolou podaných čísel a oprávněností různých uplatněných odpočtů. Pro ekonomy
firem či samotné podnikatele je tu čas k zamyšlení, jak zvládnout letošní rok pokud možno se
stejným, nebo ještě lépe s vyšším ziskem než v loňském roce. Pravda, někteří možná skončili
uplynulý rok s nevalným hospodářským výsledkem, mnozí i se ztrátou, či firmu úplně zavřeli,
či poslali „ke dnu“. Pravda je taková, že ani moje firmy si nevedly tak jako v uplynulých
letech, ale nebylo to naštěstí nic, co by nás nějakým způsobem ohrozilo z existenčního
hlediska, o pádu ke dnu se také nedá hovořit. U nás to bylo způsobeno objektivními příčinami
vyvolanými v našich končinách více či méně velkou a nebezpečnou mediální bublinou kolem
světové hospodářské krize. Ale vy, kteří jste to trochu sledovali, jste si jistě udělali o situaci
vlastní obrázek, nebo s ní máte dokonce vlastní zkušenosti a nejste zde na stránkách farního
zpravodaje zvědavi na moje hodnocení či fundované rozbory. Proto tento článek nepíši, důvod
je zcela jiný, i když s ekonomikou také úzce související.

 Tentokráte se nejedná o ekonomiku žádné firmy. Týká se hospodářského výsledku naší
farnosti. Ptáte se hospodářského výsledku? Farnosti? Co je to za hloupost, farnost jsme přece
my všichni, jaký máme mít hospodářský výsledek? No pochopitelně nemám na mysli nic, co
by se týkalo naplnění nějakých výrobních kapacit, co by řešilo problémy se skladovými
zásobami, nebo opožděnými dodávkami a vůbec nic s personálními, nebo jak se dnes učeně
říká, lidskými zdroji. Nic takového. 

Je to zcela prosté, i farnost musí hospodařit, a to pokud možno s rozpočtem, který bude
ziskový. Říkáte si, vždyť dávám do sbírky (mnozí možná to poslední, co mají), vždyť jim platí
nájem např. školka, skauti, obyvatelé neobsazených far, Seydlovo sdružení za pronájem kostela
sv. Jakuba pro konání koncertů atd. Ptáte se, kam peníze mizí?

Tak i já jsem se ptal, podotýkám, že více méně oprávněně, a to jako člen ekonomické rady
farnosti. (Podotýkám, že farnost není jen Beroun, ale v novém, širším významu sem spadá
Králův Dvůr, Železná, Tetín, Hudlice, Loděnice, Chýňava, Vráž, Hýskov…)

Tak zde jsou čísla, nejprve výdaje:

 68 166,00KčDaně

 52 500,00KčDary a charitativní výdaje

226 751,50 KčOdeslané povinné odvody ze sbírek diecézi

28 984,38 KčOpravy ostatní (vše nejsou památky, ale opravit
se také musí, jinak to spadne úplně stejně)

  1 837 693,00KčOpravy památek (bohužel jejich devastace za
léta vlády jedné strany neumožňuje uvedenou
sumu spatřit dost viditelně)

 45 297,00KčBohoslužebné výdaje

627 587,53 KčRežijní výdaje (plyn, voda, elektřina, pojištění,
telefony, internet, údržba varhan…)
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  2 966 622,41KčVýdaje celkem

 73 093,00KčOstatní výdaje

 6 550,00KčNákup dlouhodobého majetku

Tak teď bychom mohli začít polemizovat o tom, jak výdaje snížit a jít položku po položce
– např. musí se při bohoslužbách tolik svítit – někdo řekne, že ne, ale už vidím jiného, který si
už teď stěžuje, že nevidí na písmenka ve zpěvníku. A to jsem ještě nezmínil, že při oslavě Pána
by asi nebylo vhodné sedět jen při svíčkách (také nejsou úplně levné). Jiná cesta je výměna
světelných zdrojů za úspornější – ovšem nebude to rozhodně malá investice a její návratnost se
neprojeví hned. A co topení, neuniká nám někudy zbytečně teplo? Tak z kostelů rozhodně ne, a
na faře, či v kaplance, tam asi ano. Tak skauti letos udělali, co bylo v jejich silách, a tak
doufáme, že se to příznivě projeví. Na faře je situace jiná, budova je stará, okny i stropy teplo
utíká. Řešení by také nebylo zadarmo, a je tedy otázkou spočítat, jak by to bylo drahé a za jak
dlouho by se investice vrátila. Každopádně kněžím je třeba dopřát trochu tepla, protože při
výkonu svého povolání si ho mnoho neužijí. O dalších položkách se zmiňovat nebudu, protože
ty lze ovlivnit jen zcela nepřímo. Budovy, které farnost vlastní, jsou totiž z pohledu investic do
oprav bezedné. Jednak pro svou nestandardní velikost, jednak pro historickou hodnotu a
v neposlední řadě pro jejich celkovou a důkladnou zchátralost, které se za poslední století
pomáhalo jen lehkými kosmetickými úpravami - aby nezatékalo... (V tom nejlepším případě.)
Každopádně úspory, které by se daly dosáhnout, by se rozhodně pohybovaly v řádech
desetitisíců, ale určitě ne statisíců a to při těch celkových číslech je podobné, asi jako
kdybychom za rok ve čtyřčlenné domácnosti ušetřili několik tisícovek. Dobré by byly, ale
upřímně řečeno, pokud je potřeba nějaké větší investice, tak zásadně nepomohou.

Tak nezbývá než se podívat na otázku příjmů, tu je totiž možné přímo i nepřímo ovlivnit a
může se o to zasloužit každý z nás:

 2 835 421,46 KčCelkem příjmy

 380 000,00Kčpříspěvek AP 2009 na opravy
hospodářských budov na Tetíně

 297 711,70KčOstatní příjmy

 936 000,00KčPříspěvek obecní, okresní a státní
(dotace) 

 185 000,00KčPříspěvek z diecéze

631,16 KčÚroky z běžného účtu

289 087,20 KčDary

319 361,00 KčSbírky

427 630,40 KčNájemné

Takže loňský rozpočet skončil se schodkem 131 200,95 Kč. Z uvedeného je vidět, že
pokud by i k úsporám za energie došlo, mohl by být schodek možná o trochu nižší, ale stále by
byl. Co kdyby se ale porouchal kotel v kaplance, nebo na faře (to jsou investice v řádu
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desetitisíců). A když už se do topení sáhne, je zpravidla potřeba vyměnit toho víc. Totéž máme
s rozvody elektřiny, které možná ještě v některých budovách pamatují pana Křižíka apod.
Říkáte si, že maluji čerta na zeď, ale před nedávnem jsem dělal rekonstrukci kanalizace
v budově, která není ani tak stará jako většina farních budov, a cena byla 60 000 Kč.

A co třeba vozový park? Farnost má dvě auta a musím upřímně říci, že ani jedno (jedno
možná o trochu více než to druhé) nesplňují úplně mé představy o bezpečném a poklidném
cestování. A to mi věřte, že téměř polovinu dne kněz v autě stráví. Co ale až jedno z nich
doslouží, a bude třeba nákupu jiného? V rozpočtu na to nemáme (když říkám nemáme, myslím
nás všechny, co ve farnosti jsme). Tedy nám Berounským je to víceméně jedno (teď to myslím
trochu s nadsázkou, ale to jste určitě poznali), protože přes dvůr ke sv. Jakubu to není tak
daleko, ale i tak mnozí z nás potřebují službu kněze např. při nemoci doma, či v nemocnici, a
jsou i další zařízení, kde je kněz potřeba. A ten obětavě přijede třeba v nočních hodinách a
neúčtuje žádný cesťák (to jste si možná všimli, že v rozpočtu se neobjevila žádná položka za
benzín, nebo cestovní výlohy, které normální zaměstnanci zaměstnavateli účtují). 

Jak z toho ven? 
Zvýšením nájmů? To nejde do nekonečna – chceme-li mít ve farnosti školku, skauty, lidi,

kteří se starají nejen o kostel, ale též o informační a aktivní chod farnosti.
Zvýšením sbírek – a to je v našich silách. Pokud je nás ve farnosti včetně dětí asi 500, tak

na to, aby se ve farnosti mohla vyměnit jednou za 5 let obě auta, stačí, aby do sbírky každý
měsíc každý z nás (vč. dětí) po dobu 5 let přidal 26 Kč. Například. A tak je to se vším, o čem
jsem psal. Ostatní položky rozpočtu na příjmové straně jsou pro nás neovlivnitelné.

Daniel Průša

POSLEDNÍ  SLOVO :  Přílivová vlna u sv. Jakuba
Venku 20°C ve stínu po celé Velikonoce (až na pomlázkové pondělí trochu “káplo”, ale

to koledníkům většinou nezavadilo - o to déle se mohli zdržet u pohoštění či pohárku...),
žádné povodně, natož tsunami, v Berouně? (Mimochodem všimli jste si, že sochu sv. Janíčka
Nepomuckého vrátili berounští radní na své místo až  po té, co jim po dvou stech letech
zase povodeň došla až na náměstí. Kéž by byl taky nějaký svatý, který by usadil do
patřičných mezí povodeň egoismu na radnicích...:)) O čem to pro pánajána tedy zase píšu?

Asi překvapím: o “bělosobotní” vigilii. Krásná liturgie s postupným prostupováním
světla tmou - i přes škodolibý vítr se šířila záplava světla nezadržitelně od větrného
vchodu do ztemnělých, klidných a ztichlých prostor chrámu. Světlo Kristovo. A pak, když
ministranti s jáhnem přinášeli Nejsvětější Svátost z “Getsemanské zahrady” středem
kostela k oltáři..., šířila se další vlna. Seděla jsem pod kazatelnou - to není moc
strategické místo, kdo zde seděl, ví... Z tohoto koutku jsem neviděla, jen slyšela hluk jako
příliv odzadu směrem k presbytáři - postupně, jak nás Nejsvětější míjela, všechny stavěla
na nohy. To On nás neustále staví znovu na nohy, pokud nás zrovna rovnou nepoponáší.

P. Josef také mluvil o moři - kolem nás zmatek, ostuda ve vládě i mezi lidem obecným
(obecním i městským), a člověk si připadá jak malá kapka v oceánu - má  podobná
kapička moc něco změnit? Člověk jako jedinec, kterého osobně Bůh povolal a má rád - to
je kapka v moři lásky objímající všechny bez rozdílu. A i malá kapka, nechá-li se v
modlitbě tímto mořem unášet, může způsobit tsunami pokoje a nového vzkříšení. Věřím, že
i mimo kostel, bude-li našich kapek do toho moře venku dost...                                             
                                                                                                                                       -iva-

Květen 2011
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MODLITBA  MÌSÍCE :  
Měsíc květen je tradičně věnován Panně Marii, které letos již podesáté při Arcidiecézní pouti
na Svaté Hoře svěříme své modlitby za nová duchovní povolání, která jsou pro naši Církev
tolik potřebná. Snad bychom ale mohli prosit za mladé lidi obecně, aby v dnešní době měli
dostatek odvahy odpovědět i na Boží výzvu a povolání k manželství a k rodinnému životu.

   -jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA KVÌTEN :

���   „Za nová duchovní povolání, za mladé lidi a jejich povolání“  ���

FARNÍ KRONIKA

JUBILEA : V dubnu oslavila půlstoletí života paní Jitka Vašků (redakce má rodinou
zakázány☺☺ osobnější podrobnosti a tak se omezíme jen na prosté: Gratulujeme.)
Blahopřejeme též ke květnovému výročí narození paní Haně Chaloupkové (84 let),
panu Jaroslavu Šedivému (60 let), Luďkovi Frydrichovi  (40 let) a Lence Čaplové (35
let) P. Petr Bouška t.č. na Smíchově oslaví 45 let a dále paní Mařenka Brožová,
dlouholetá hospodyně z Tetína 83 let. Nesmíme zapomenout ani na Miloslava
kardinála Vlka , který dovrší již 79 let.                                                                                 
V květnu by již 91 let oslavil svatý otec Jan Pavel II.

KŘTINY: O velikonoční vigilii v kostele sv. Jakuba v Berouně přijali svátost křtu paní Marcela
Ludmila Michali čková a pan Michal Jariš ,  do plného společenství Církve byla přijata
paní Zajda Jarišová, jež dále přijala ostatní iniciační svátosti (biřmování a eucharistie).
Dále pak byli pokřtěni Tadeáš Horvath (v kostele sv. Prokopa v Chýňavě) a Clara
Vetroff  (v kostele sv. Bartoloměje na Vráži).

SVATBY: V dubnu 2011 v naší farnosti  uzavřeli svátost manželství pan Pavel Nejedlý a
slečna Marianna Zsemberová (v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu
pod Skalou) a pan Lukáš Svoboda paní Petra Svobodová (v kapli Povýšení sv. kříže
v Berouně).

Zpravodaj  
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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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