
 

Červen 2012 
 

BEROUNSKÝ
KATOLICKÝ
ZPRAVODAJ

 
�Cíl je blízko, a přece tak daleko�� 

 
Blí�í se nám pomalu ale jistě konec �kolního roku, a mo�ná ji� mnozí z vás 
si plánujete letní dovolenou, či jiný program leto�ního léta� Zbývá nám 
jen �doklepat� pár týdnů, a pak konečně �bude pohoda�... 
Známe to v�ichni velmi dobře, chvíle, na které se tě�íme, chvíle, které jsou 
pro nás důle�ité, jsou blízko a přece tak daleko! 
Říká se, a je to asi i pravda, �e udělat poslední krok je to nejtě��í. Člověk 
se často s velkým elánem a s velkými nadějemi pustí do dobrého díla, ale 
jak čas bě�í, cítí, �e sil stále více ubývá, a najednou, kdy� je cíl tak blízko, 
má pocit, �e je v nedohlednu, �e ho nikdy nedosáhne, �e to zkrátka 
nezvládne. Přichází poku�ení v�e vzdát� Ka�dé nedokončené dílo pak 
člověka drtí a je břemenem, které snad ani nelze unést.. 
V evangeliu nám Pán Je�í� říká: �Kdo vytrvá a� do konce, bude spasen�. 
Jistě dobře zná lidské srdce a ví, �e �dotáhnout věci do konce� je pro nás 
velmi tě�ké. Chce nás povzbudit a ukázat, �e právě vytrvalost je 
podmínkou k dosa�ení nejen dílčích pozemských cílů, ale dokonce i na�í 
spásy! 
Vzpomínám si na slova biskupa, která říká při kně�ském svěcení: �Ať Bůh 
dokončí dílo, které v Tobě započal..! Mo�ná, �e �poslední krok� je více 
věcí Bo�í milosti, ne� snahou unaveného člověka� Proto chci spolu 
s vámi prosit, aby modlitba biskupa, a to nejen v �ivotě kněze, byla 
vysly�ena� 
                                                                                  J. Pecinovský  
Zprávy z farnosti 
• První pátek v měsíci � 1. června 

M�e svatá začíná v kostele sv. Jakuba v 18.00 hodin, po ní bude 
následovat adorace před Nejsvětěj�í svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je 
té� mo�né v kostele sv. Jakuba přistoupit ke slavení svátosti smíření. 

• 1. svátost smíření dětí � 1. června 



 

V pátek 1. června od 16.00 hodin v kostele sv. Jakuba budeme slavit 
s dětmi, které půjdou v neděli 3. června o slavnosti Nejsvětěj�í Trojice 
poprvé ke sv. přijímání, svátost smíření! 

• Slavnost Nejsvětěj�í Trojice, 1. svaté přijímání dětí � 3. června 
V neděli 3. června půjdou při bohoslu�bě od 10.00 hodin v kostele sv. 
Jakuba v Berouně děti na�í farnosti k 1. svatému přijímání. 

• Slavnost Těla a Krve Páně � 7. června 
Liturgickou slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit při bohoslu�bách: 
! od 17.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře  
! od 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Berouně 

• Biřmování v Berouně � 10. června 
V neděli 10. června bude při bohoslu�bě od 10.00 hodin v kostele sv. 
Jakuba v Berouně udílet Mons. Karel Herbst, pomocný biskup svátost 
biřmování. Celkem osm dospělých na�í farnosti potvrdí svůj niterný 
vztah k Pánu Je�í�i i touhu pro�ívat tajemství Církve jako společenství 
Bo�ího lidu, Po slavnostní liturgii bude na farní zahradě setkání 
pokračovat �farním agapé�. 

• Slavnost Nejsvětěj�ího Srdce Páně � 15. června 
Na pátek 15. června připadá slavnost Nejsvětěj�ího Srdce Páně. M�e sv. 
s liturgií slavnosti bude od 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Berouně. 

• Poutní slavnost ve Svatém Janu pod Skalou � 24. června 
V neděli 24. června budeme ve Svatém Janu pod Skalou slavit poutní 
slavnost Narození sv. Jana Křtitele. M�e sv. s liturgií této slavnosti bude 
od 10.00 hodin. 

• Slavnost sv. Petra a Pavla � 29. června 
Na pátek 29. června připadá liturgická slavnost apo�tolů sv. Petra a 
Pavla. M�e sv. bude v den slavnosti v kostele sv. Jakuba od 18.00 
hodin. 

• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 10.6. a 
24.6. od  11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně. 

• Sbírky na potřeby arcidiecéze 
V neděli 15. května proběhla sbírka ve prospěch arcidiecéze. Na�e 
farnost na tento účel přispěla 8.820,- Kč. 

• Letáček �Nedělní liturgie�  
Připomínáme, �e 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. 

• Modlitební společenství v červnu 
Modlitební setkání budou: 



 

" 7., 14. a 28.6. od 20.00 hodin v kaplance 
" 21.6. se budeme modlit společně se spol. mláde�e a ostatními, kteří 

přijdou na modlitební večer do kaple Pový�ení sv. kří�e v areálu 
fary. Začátek je ve 20:00 hodin. 

• Poutní m�e svatá na Tetíně � 16. května 
Ve středu 16. května jsme na Tetíně v kostele sv. Jana Nepomuckého 
oslavili svátek hlavního patrona Čech. Se�li jsme se v počtu přiměřeném 
v�ednímu dni, polovině týdne, studenému počasí a večerní devatenácté 
hodině. Kromě místního tetínského společenství zavítali také někteří 
poutníci z Berouna i z jiných blízkých míst. Doma jsem přemý�lela, jaké to 
v tom kostelíku vlastně bude, �e asi budeme stát, v�dyť je tam galerie a 
nejsou zde �ádné lavice� A vida! Místo nich tu jsou rozkládací �idle 
srovnané do několika řad.  

Venku to nejdřív vypadalo na dé�ť, ale pak se někudy mezi mraky 
prodraly sluneční paprsky ledovým vzduchem a kostel zvenku zazářil 
v západním slunci. Sluneční světlo pak po vět�inu času dopadalo od 
západu oknem na kůru a� na stěny kostela.                                                                        

Poutní m�i svatou celebroval berounský vikář P. Josef Pecinovský, 
který v homilii připomněl význam Jana Nepomuckého, jeho věrnost Kristu 
i  jeho proslulost ve světě. Na závěr je�tě vzpomenul, �e tento krásný 
barokní kostelík nad Berounkou farnost po dlouhá léta nevyu�ívala a on 
sám tady je�tě nikdy m�i sv. neslou�il, byla to tedy vlastně taková jeho 
zdej�í �primice�! 

 

 
 
Z vikariátu a odjinud 
• Vikariátní konference � 19. června 

V úterý 19. června se uskuteční dal�í setkání kně�í na�eho vikariátu, 
tentokrát v Úhonicích. M�e svatá, při které se budeme modlit zvlá�tě za 
farnosti na�eho vikariátu, začíná v kostele Pový�ení sv. kří�e v 9.00 
hodin. 



 

• Pouť ke kapličce sv. Antonína �U Tří habrů� � 16. června
Občanské sdru�ení Tři habry 
z Vysokého Újezdu vás srdečně 
zve na pouť  ke studánce a 
kapličce sv. Antonína ke Třem 
habrům. Pouť se koná v sobotu 
16. června 2012, sraz poutníků je 
ve 14.00 hodin u kapličky. 
Tachlovický pan farář P. Badal 
bude slou�it �lesní� m�i sv., poté 
bude následovat bohatý kulturní 
program. 

   
• Kně�ské svěcení � 23. června 
V sobotu 23. června 2012 v 9.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha v Praze přijme vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa 
pra�ského, kardinála Dominika Duky OP, kně�ské svěcení jáhen na�í 
arcidiecéze Radek Tichý. Srdečně zveme věřící k účasti. 
 
Modlitba měsíce 
V závěru �kolního roku a na prahu prázdnin budeme slavit liturgickou 
slavnost Těla a Krve Páně, při ní� letos půjdou děti na�í farnosti k 1. 
svatému přijímání. Pro děti, které byly pokřtěny jako nemluvňata, je to 
vlastně poprvé, kdy svým dětským způsobem vyznají svou víru před 
farním společenstvím a pro�ijí jedinečné setkání s tím, který je i jejich 
Bohem a Spasitelem. Snad i pro jejich rodiče a kmotry je tento okam�ik 
plný naděje, �e slib, který při jejich křtu Bohu i jim samotným dávali, se 
z Bo�í milosti začíná naplňovat. Chci vás proto pozvat k modlitbě právě za 
tyto na�e děti i za jejich rodinná zázemí, aby jim Pán Je�í� byl v celém 
jejich �ivotě skutečným Přítelem a Spasitelem. 
• Společný úmysl modliteb na červen: 

�Za děti a jejich přátelství s Je�í�em� 
Oslovilo nás 
• Tip na dobré knihy:  
V roce 2010 a 2011 vydalo nakladatelství Paulínky Dvě knihy od Stormie 
Omartianové o síle modlitby: Síla man�elčiny modlitby a Síla rodičovské 
modlitby. Oba tituly se u čtenářů dočkaly nebývalého ohlasu, první se  
umístil mezi nejčteněj�ími knihami v anketě čtenářů Katolického týdeníku 
za rok 2011.  



 

Stormie Omartianová �ije se svým man�elem Michaelem ve Spojených 
státech. Jsou man�ely u� víc ne� 35 let a mají tři dospělé děti. Stormie 
pro�ila tě�ké dětství s psychicky nemocnou matkou a s otcem, který kvůli 
práci trávil vět�inu času mimo domov. Ve věku dospívání hledala 
východisko ze své tí�ivé situace v alkoholu, drogách a v okultních 
praktikách.  Na vrcholu svého zoufalství se v�ak díky své kamarádce 
dostala ke křesťanské víře a ve vztahu k Bohu nalezla pokoj a smysl 
�ivota. Stormie i její man�el pracují v showbyznysu, i zde v�ak důsledně 
�ijí svou křesťanskou víru. �ít v dne�ní době v ú�asném man�elství se 
leckomu mů�e zdát jako nedosti�ná vize. Jak málo v takové věci věříme 
v sílu modlitby a Bo�í moc! Autorka zkou�ela ře�it své problémy 
v man�elství různými metodami � hádáním se, upro�ováním, ignorováním, 
vyhýbáním se, konfrontací, dohadováním se a také populární �tichou 
domácností�.  
Pak si uvědomila, �e je třeba začít s modlitbou. Z knihy citujeme: 

Modlitba za man�ela není stejná, jako modlitba za děti � 
nejste matkou svého mu�e. Nad dětmi máme autoritu od 
Pána, nad man�ely ji nemáme. Ale máme autoritu nad 
�ve�kerou silou nepřítele (viz Lk 10,19) a kdy� se 
modlíme, mů�eme překazit plány zlého. Mů�eme si říci: 
nepřipustím, aby cokoliv zničilo mé man�elství� 
 

�Při modlitbě nedejte prostor netrpělivosti. 
Odnaučte se oblíbenou modlitbu ze tří slov: ´Změň ho 
Pane.´ Naučte se vidět věci z Bo�ího pohledu � ne 
tak, jak je vidíte vy. 
Nejlep�ím prostředkem ke změně man�ela je va�e 
vlastní proměna. Sladkým plodem modlitby je to, �e 
modlitba rozpou�tí tvrdost na�eho srdce, jako ka�dá 
modlitba za druhého člověka� 
 

� �ena má být svému mu�i odměnou. Na�ím cílem 
není donutit mu�e, aby dělal co chceme my, ale uvolnit 
ho pro Boha, aby mohl dělat co chce Bůh. 
 

�Radost Marie z Magdaly po vzkří�ení byla radostí z obnovení toho, co se 
zdálo být mrtvé Radost z toho, kdy� vidíme něco beznadějně mrtvého znovu 
�ivé je největ�í radost, kterou mů�eme zakusit. Moc, která vzkřísila Je�í�e, 
je stejná jako moc, která mů�e o�ivit va�e man�elství. Je to jediná moc, 
která něco takového doká�e. Neobejde se to bez srdce hořícího pro Pána�      



 

Z předmluvy man�ela: 
�Nedovedu si představit, jaký by byl můj �ivot, kdyby se za mne nemodlila. 
Dodává mi to útěchu a pocit bezpečí, a zároveň to naplňuje povolání, které 
nám dal Pán, �e se máme modlit jeden za druhého a nést svá břemena.  
Není lep�í způsob, jak opravdově milovat svého man�ela, ne� ho pravidelně 
a vytrvale pozvedat modlitbou. Je to neocenitelný dar, který mu pomáhá 
zakusit Bo�í po�ehnání a milost.                     

  �v modlitbách skrytý man�el� Michael 
 
• Výstava Bohuslava a Daniela Reyneků na Tetíně 
V kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně máte mo�nost do konce října 
shlédnout výstavu několika jeho vybraných grafik a také fotografií jeho 
prvorozeného syna Daniela Reyneka. Zavítejte o víkendech od 10 do 17 
hodin   
 
Bohuslav Reynek je proslulý básník, grafik, překladatel z francouz�tiny a 
němčiny, man�el francouzské básnířky Suzanne Renaud. 
Narodil se 31. května 1892 v Petrkově u Havlíčkova Brodu jako jediný syn 
statkářů. Po obecné �kole ve Sv.Kří�i nav�těvoval reálku v Jihlavě, kde 
získal velmi dobrou jazykovou průpravu a díky prof. Maxi Eislerovi také 
vhled do světa literatury a výtvarného umění. Od roku 1912 mů�eme 
sledovat jeho první básnické pokusy, které  shrnul počátkem roku 1921 do 
své básnické prvotiny �ízně. Ze zdravotních důvodů nebyl odveden do 
1.sv.v., a tak se mohl velmi intenzivně věnovat překladatelské činnosti. V 
roce 1914 se seznámil s vydavatelem Josefem Florianem ze Staré Ří�e, se 
kterým spolupracoval a� do konce jeho �ivota. Edice obohatil překlady 
poezie i prózy a vlastními básněmi a grafikami.V Petrkově začal také 
vydávat edici Se�ity poezie, v ní� vy�lo během 6 let celkem 7 svazků 
(bás.sb. Rybí �upiny a Had na sněhu, překlady zejména z francouzské 
poezie. Výtvarnou podobu této edice velmi podstatně ovlivnila spolupráce 
s Josefem Čapkem. Zde se seznamuje s poezií S. Renaud, kdy� překládá 
její básnickou prvotinu Ta vie est la (Zde tvůj �ivot).Ver�e jej velmi 
oslovily, během času se mezi nimi vytvořilo velmi silné pouto. Několikrát 
ji nav�tívil v Grenoblu, kde se také 13. března 1926 stala jeho �enou. 
S man�elkou měli dva syny.Střídavě �ijí v Petrkově a Francii.  
Bohuslav Reynek zemřel v Petrkově 28. září 1971.  
 
 
 
 



 

RADOST  
Bohuslav Reynek  
 
Bo�e můj, hořím nadějí,  
�e věci, které se nedějí,  
se stanou, 
 
�e přece skončí se výsmě�ná step,  
v které, cest nevida, chodím jak 
slep 
a prahnu: 
 
usnu, a přiletí radost jak pták, 
srdce mi otevře, ani� zvím jak, 

a v hněvu 
 
zabije hada v něm, obludu zavěsí,  
zčernalou na haluz ve vlhkém 
zálesí 
zoufání, 
 
ve branách du�e mé zaskví se 
strá�í,  
čekání barvínky slzami svla�í 
zpívajíc.   

 
Farní kronika  
Jubilea:  
• V dubnu: Jana Čochnářová 40 let, Magdaléna Černohlávková 30 let, 

Alena Markgráfová  50 let, Eva Doubková 55 let a  Marie  Novotná 65 
let.   

• V květnu: Pavel Kodras 50 let, Blanka Čaplová 65 let, Anna 
Chaloupková  85 let a Jakub Kodras  25 let. Miloslav kardinál Vlk 
oslavil 80 let.  
o V květnu by oslavil 100 let P. Bohumil Huml, farář v Loděnici. 

• V červnu Anna Brodinová 30 let, �torkánová Gabriela 40 let, Irena 
Zale�áková Irena 40 let. V�em jubilantům vypro�ujeme bo�í po�ehnání.  
o Sedmdesát let by oslavila paní Jaroslava Valá�ková z Berouna. Ať 

ji Pán přijme do věčné slávy. 
• Vzpomínáme: V květnu uplynuly tři roky, kdy nás na cestu do věčného 

�ivota přede�la paní Lidmila Tomá�ková. Vzpomeňte spolu s námi. 
 
Křtiny, svatby:  

V květnu v na�í farnosti nebyl nikdo pokřtěn. 
Svatby: 

V květnu v na�í farnosti uzavřeli man�elství (v kostele sv. Jakuba) pan 
Petr ČERVENKA a slečna Lucie �EBKOVÁ. 

Pohřby: 
V květnu jsme do rukou Bo�ího milosrdenství svěřili Michala Redaje.  
 
 



 

Hymnus k Duchu Svatému: 
 

Duchu Tvůrce, přijď, nav�tiv nás, 
přijď do srdce v�ech věrných svých 
a naplň je svou milostí,  
v�dyť ty sám jsi nás utvořil. 
 
Ty se nazývá� Tě�itel, 
Bůh nejvy��í nám tebe dal, 
tys pramen �ivý, lásky �ár, 
pomazání jsi duchovní. 
 
Dárce darů jsi sedmera,  
prst pravice jsi Otcovy, 
ty jsi ten Otcem slíbený, 
správně dává� nám promlouvat. 
 
V du�i světlo nám roz�ehni 
a do srdce nám lásku vlej 
a na�e tělo ubohé 
stále svou silou posiluj. 
 
Nepřítele pryč ode�eň 
a ve světě svůj nastol mír, 
nás cestou správnou v�dycky veď, 
ať nás mine v�e �kodlivé. 
 
Boha Otce nás nauč znát, 
dej vyznávat nám Je�í�e 
a tobě, Otci i Synu 
vírou se v�dy víc otvírat. 


