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(převzato z Arcidiecézního zpravodaje) 
 

Vstupujeme do důle�itého období liturgického roku � postní doby. V 
Písmu svatém je mnohokrát zdůrazněno, �e před ka�dou významnou 
událostí nebo rozhodnutím probíhá čas soustředění a duchovní přípravy, 
která uschopňuje dotyčného, aby plodně přijal nabízené Bo�í dary a 
poselství. Disponuje ho k tomu, �e dohledá význam dané události a 
hlouběji proniká do tajemných Bo�ích úradků. Osvětluje mu Bo�í záměry 
ku prospěchu nezaslou�eně vyvolených a zachraňovaných. Posiluje jeho 
vůli, aby statečně a odvá�ně plnil v�e, co si Bůh �ádá. Pomáhá mu, aby 
dobře rozli�oval mezi tím, co �kodí jeho vztahu k Bohu a bli�ním, a tím, co 
ho naopak k Němu přibli�uje a zintenzivňuje jeho nezkalený pohled a 
postoje vůči souputníkům.  

V současnosti se i mezi katolickými křesťany vytrácí smysl pro půst. Je 
v�elijak obcházen a pohodlně nahrazován tím, co tolik nebolí a na co 
jedinec nemusí vynalo�it příli� obtí�ného úsilí. Půst není v �ádném případě 
samoúčelný. Bezduché hladovění v něm nemá místa. Neznamená potlačení 
tělesnosti nahlí�ené jako svůdná slupka neposkvrněné du�e. Cílem není 
bičování těla do úmoru, aby nepřeká�elo rozletu roztou�ené du�e. Neslou�í 
ani k přepínání omezených sil, nato� k py�nému dokazování, co lze a� 
vydr�et a jak mo�no vyrůst ve vlastních očích. Dalo by se poukázat na 
dal�í poku�ení spojené s nesprávně pojatým půstem.  

Duchovně pojatý půst s upřeným pohledem na na�eho Pána, který 
započal své veřejné působení na pou�ti odolávaje prohnanosti Zlého, má 
posilovat na�i odolnost vůči svodům, které nás vedou do slepé uličky a 
upevňují fale�né sebevědomí, �e si vystačíme sami a �e zále�í jen na na�í 
dobré vůli, kdy a jak vpustíme do svého nitra a du�evních intimit dobrého a 
čekajícího Pána. Postní čtyřicetidenní má být pro nás otevřenými dveřmi 
pro radostné přijetí velikonočního tajemství � podivuhodný přechod ze 



 

smrti do �ivota, který je nadějí a �ancí i pro nás křehké smrtelníky. �ádná 
zasmu�ilost, �ádné sklopené oči a strhaná tvář, �ádná posmutnělá vá�nost, 
ale otevřené srdce pro Bo�ího slu�ebníka tak nádherně vylíčeného v 
Izaiá�ovi, který své utrpení proměnil v cestu do náruče �ivota samého. V 
časech v�eobecného těkání a nesoustředěnosti máme mo�nost kráčet 
jinými stezkami, které nevedou do prázdna.  

Prosme o to, abychom pojali leto�ní postní dobu a mo�nost ji prolnout 
na�ím dobrovolným postem jako veliké obdarování, které nás posune blí� 
k autentickému a upřímnému vztahu k na�emu Pánu.  

Václav Malý, biskup 

Zprávy z farnosti 
• 1. pátek v měsíci � 2. března 

M�e svatá začíná v kapli Pový�ení sv. kří�e v 18.00 hodin, po ní následuje 
adorace před Nejsvětěj�í svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je mo�né přijmout 
svátost smíření. 

• 2. neděle postní, předání pokladů Církve � 4. března 
Při dopolední liturgii 2. neděle postní 4. března v 10.00 hodin v kostele sv. 
Jakuba budou na�im katechumenům (čekatelům křtu) předány �poklady 
Církve� (Vyznání víry a Modlitba Páně). 

• Skrutinia 
Při bohoslu�bách 3., 4. a 5. postní neděle budeme se modlit zvlá�tě za na�e 
katechumeny, za jejich skutečné obrácení. 

• Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie � 19. března 
Liturgickou slavnost sv. Josefa budeme slavit v pondělí 19. března při m�i sv. 
v kostele sv. Jakuba od 19.30 hodin. 

• Slavnost Zvěstování Páně � 26. března 
Poutní m�e sv. bude v kostele Zvěstování Páně slou�ena v pondělí 26. března 
od 19.30 hodin. Tento den je dnem modliteb za úctu k nenarozenému �ivotu! 

• Kající bohoslu�by s mo�ností přijetí svátosti smíření 
Kromě obvyklých mo�ností přijetí svátosti smíření (1/2 hodiny před m�í sv.) 
budou před Velikonocemi příle�itosti ke slavení svátosti smíření: 
o Beroun (v sakristii kaple Pový�ení sv. kří�e a na faře): 

! v pátek 30.3. od 16.00 � 20.00 hodin 
! v sobotu 31.3. od 9.00 � 12.00 hodin 

o Králův Dvůr 
! ve čtvrtek 29. března od 16.30 � 17.00 a od 17.30 � 18.00 hodin 

o Loděnice 
! ve středu 28.3. od 16.30 � 17.00 hodin 
! v neděli    1.4. od   9.00 � 9.30 hodin 

o Tetín 
! v úterý 3.4. od 18.30 � 19.30 hodin 



 

• Modlitba kří�ové cesty 
Po celou dobu postní se v kapli Pový�ení sv. kří�e budeme ka�dý pátek od 
17.30 hodin modlit �kří�ovou cestu�. V Loděnici se kří�ovou cestu budeme 
modlit v�dy před nedělní bohoslu�bou, to zn. od 9.00 hodin. 

• Sbírka �Svatopetrský haléř� 
V neděli 19. února se i v na�í farnosti konala sbírka �Svatopetrský 
haléř�, její� výtě�ek 4.050,- Kč byl zaslán na podporu zvlá�tě misijních 
a humanitárních aktivit Svatého stolce. V�em dárcům děkujeme. 

• Modlitební společenství v březnu 
Modlitební setkání budou: 
! 1., 8. a 29.3. od 20.00 hodin v kaplance. 
! 22.3. se budeme modlit se společenstvím mláde�e od 20.00 hodin 

v kapli Pový�ení sv. kří�e. 
! modlitební setkání dne 15.3. se neuskuteční.  
! ve středu 14.3. pojedeme do Pastoračního střediska AP (kostel sv. 

Vojtěcha v Dejvicích) na �modlitbu za arcidiecézi�, která se začíná 
v  19.30 hod. Na dopravě se domluvíme dne 8.3., nebo den před akcí. 

• Upozornění na změnu času 
Upozorňujeme, �e ze soboty 24.3. na neděli 25.3. dojde ke změně na �letní� 
čas. Nezapomeňte si posunout hodiny o hodinu napřed. 

• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 11.3. a 
25.3. od  11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně. 

• 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. 

Z vikariátu a odjinud 
• Vikariátní konference � 20. března 

V úterý 20. března se v �ebráku uskuteční dal�í setkání kně�í na�eho 
vikariátu. M�e svatá, při které se budeme modlit zvlá�tě za farnosti 
na�eho vikariátu, začíná v kostele sv. Vavřince v 9.00 hodin. 

• Slavnostní bohoslu�ba na hradě Karl�tejn � 25. března 
V neděli 25. března se od 14.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na 
hradě Karl�tejně bude slou�ena slavnostní bohoslu�ba u příle�itosti výročí 
zalo�ení místní kapituly (27.3. 1357).  

• Ministrantské setkání pro mlad�í ministranty (cca od 8 do 14 let) se 
uskuteční v sobotu 10. března v Kojeticích u Prahy. Zahájení v 9.30 v 
kostele sv. Víta, předpokládaný konec cca v 16 hodin. Případní zájemci, 



 

hlaste se na tel. 602129195 - Alois Va�ků nebo P. Benedikt Hudema 
(ministranti@apha.cz). 

• Setkání star�ích ministrantů (cca od 14 do 25 let): 23. - 24. března 
proběhne setkání star�ích ministrantů v Kojeticích u Neratovic. 
Kontaktní osoba: Jan �tromajer (721 314 100) nebo P. Benedikt 
Hudema (ministranti@apha.cz). 

Skauti 
• Tábor 2012 se bude konat ve dnech 7. a� 21. července roku 2012. 

Hlavním vedoucím tábora je Jakub Kodras, tel.: 720 351 778. Rodiče si 
budou moci vyzvednout na schůzkách předbě�né přihlá�ky na tábor 
2012, které budou následně odevzdávat jednotlivým vedoucím svých 
dětí. "Předbě�né přihlá�ky jsou také k dispozici na webových stránkách 
farnosti."  

• Jezdí� na tábory a má� chuť dělat trubače? Budíček ráno a večerka 
večer neodmyslitelně patří ke skautskému táboru. Pokud má� vá�ný 
zájem, rád ti pomohu tento sen splnit. Opravdu jen vá�ní zájemci ať se 
obrátí na Frantíka (605 983 228). 

Modlitba měsíce 
V průběhu celé postní doby svými modlitbami budeme doprovázet na�e tři 
katechumeny. O Velikonocích pak budeme mít mo�nost společně s obnovou 
na�ich křestních slibů pro�ívat jejich přijímání iniciačních svátostí (křest, 
biřmování a eucharistie). Je to pro celé na�e společenství obdarování, 
povzbuzení a znamení Bo�ího po�ehnání, Ať v na�em společenství najdou své 
duchovní i lidské zázemí a �ivot na�í farnosti obohatí! 
• Společný úmysl modliteb na březen: 

�Za na�e katechumeny� 
Farní kronika  
Jubilea:  
Čadková Vlasta 90 let, �treblová Vlasta 70 let, Horný Kamil 45 let, 
Kopačková Leona 35 let, Hrdlička Miroslav z Tetína 82 let, Jansa 
Vladimír z Vrá�e 86 let, Králová Eli�ka z Berouna 83let, Sladká 
Dagmar z Vrá�e 83 let, Soukupová Anděla z Hýskova 82 let, Vacík 
Jaroslav z Berouna 84 let� 

Křtiny, svatby:  
V únoru v na�í farnosti nebyl nikdo pokřtěn, nebyla ani �ádná církevní 
svatba. 

Pohřby: 
V únoru jsme v na�í farnosti do rukou Bo�ího milosrdenství svěřili paní 
Annu Bauerovou. 


