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�Matka Bo�í a Duch Svatý� 

 
 Květen slavíme jako mariánský měsíc, a na květen také často připadnou 
svatodu�ní svátky, také letos tomu tak je. Ano, právě slavností Sesláním Ducha 
Svatého končíme dobu velikonoční a připomínáme si počátek vněj�í činnosti 
církve po jeho přijetí. Právě při seslání Ducha Svatého byla podle v�eho Maria 
uprostřed kruhu apo�tolů, ano uprostřed církve. Bylo nutné, aby Maria o 
Letnicích přijala Ducha Svatého? Myslím, �e to nutné nebylo, neboť ona sama 
měla plnost Bo�ích milostí od počátku, od okam�iku svého početí. Kdy� tedy 
mluvíme o Neposkvrněném početí, máme tím na mysli právě tuto skutečnost. 
Toti� to, �e Matka Bo�í byla od svého početí mimořádně uchráněna ve�keré 
poskvrny hříchu. Také díky tomu byla otevřená pro Bo�í věci a byla plná 
milostí, které my v době po ustavení církve o Letnicích přijímáme skrze svátost 
křtu, biřmování a eucharistii i skrze ostatní svátosti. Jestli�e tedy my přijímáme 
Bo�í milosti řádným způsobem skrze svátosti křesťanské iniciace, tedy křest, 
biřmování a eucharistii a dal�í svátosti, tak Maria tyto milosti měla ve velké 
míře od počátku. To, co nově pokřtění přijali o velikonoční vigilii skrze tyto tři 
svátosti naráz, jsme my přijali �po etapách�, a poslední z nich bylo vesměs 
přijetí biřmování, které prohlubuje a zpečeťuje dary Ducha Svatého. Jestli�e 
tedy apo�tol Pavel říká: jenom pod vlivem Ducha Svatého mů�e někdo říct �Je�í� 
je Pán.� (1 Kor 12, 3 b.), připomíná nám to Matku Bo�í, která v okam�iku 
Zvěstování svým fiat, (ať se mi stane podle tvého slova), umo�ňuje vtělení 
Boha. Je tedy zřejmé, �e ji� od počátku musela Maria mít Ducha Svatého, 
v jeho� síle mohla vyznat, ať se mi stane podle tvého slova (Lk 1,38b). Právě 
Maria nám tedy mů�e být vzorem, patronkou a přímluvkyní v tom, jak pro�ívat 
na�e biřmování a jak �ít z milostí, které nám z této svátosti plynou. Právě v tento 
rok, který na�i otcové biskupové vyhlásili rokem biřmování, se o to mů�eme 
s pomocí Matky Bo�í sna�it intenzivněji ne� jindy�  
                      Radim Cigánek 

 
 



 

Zprávy z farnosti 
• Změna místa slavení bohoslu�eb 

Od května se v Berouně v�echny bohoslu�by přesouvají z kaple Pový�ení sv. 
kří�e do kostela sv. Jakuba. Začátky v�ech bohoslu�eb zůstávají beze změn. 

• Májové pobo�nosti 
Měsíc květen ji� tradičně patří Matce Bo�í Panně Marii. Po bohoslu�bách ve 
v�edních dnech budou proto je�tě krátké májové pobo�nosti, při kterých se 
budeme k Panně Marii obracet s prosbou o duchovní pomoc. 

• 1. pátek v měsíci � 4. května 
M�e sv. začíná v kostele sv. Jakuba v 18.00 hodin, po ní následuje adorace 
před Nejsvětěj�í svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je mo�né přijmout svátost 
smíření. 

• Pouť ke sv. Janu Nepomuckému � 16. května 
Ve středu 16. května, v den svátku sv. Jana Nepomuckého, se ke slávě Bo�í a 
ke cti na�eho světce bude konat poutní m�e sv. v kostele sv. Jana Nep. na 
Tetíně. Bohoslu�ba, ke které jste v�ichni zváni, začíná v 19.00 hodin 

• Slavnost Nanebevstoupení Páně � 17. května 
M�e sv. budou v den slavnosti:  
17.00 hod. - v Králově Dvoře v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
18.00 hod. - v Berouně v kostele sv. Jakuba  

• Slavnost Seslání Ducha Svatého � 27. května 
V neděli 27. května budeme pro�ívat druhý vrchol velikonoční doby: 
slavnost Seslání Ducha Svatého. Po dopolední m�i svaté, je� začíná v 10.00 
hodin, bude setkání pokračovat na farní zahradě, kam jste zváni k malému 
farnímu agapé. Prosíme o �přispění něčím malým do mlýna�. 

• Příprava na první svaté přijímání dětí 
První svaté přijímání dětí na�í farnosti bude a� o slavnosti Těla a Krve Páně 
ve čtvrtek 7. června, nicméně ji� od května bude v rámci hodin nábo�enství 
probíhat příprava. 

• Sbírky na Svatou zemi 
Na Velký pátek 6. dubna proběhla sbírka konaná na podporu křesťanů ve 
Svaté zemi. Na�e farnost na tento účel odeslala 6.000,- Kč. 

• Hrnčířské trhy � prosba o pomoc 
Ve dnech 5.- 6. května se uskuteční tradiční �Hrnčířské trhy�. S nimi je 
spojená i tombola, která bude letos organizována ve prospěch prací na opravě 
krovů v kostele sv. Jakuba. Prosíme o pomoc při organizování tomboly. 

• Modlitební společenství v květnu 
Modlitební setkání budou: 
! 3., 24. a 31.5. od 20.00 hodin v kaplance 



 

! 9.5. (ve středu) se přidáme k  "modlitbě za diecézi" v Pastoračním 
středisku AP (kostel sv. Vojtěcha v Dejvicích), která začíná v 19:30 
hod. Tím pádem se čtvrteční setkání neuskuteční. 

! 17. 5. 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. 

• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 13.5. a 27.5. 
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. 

• Pohádka o Hudlickém vrchu 
Bylo nebylo, nedaleko Berouna, v křivoklátském hvozdu se jednou dva tatínci 

vypravili se svými robátky do lesa, aby na�li prastarý �utr schovaný v lese. 
�li cestou necestou, stoupali stále vý� a vý�, a� do�li k Hudlickému vrchu. A tu 
nedaleko od skalky bylo mnoho křovin, ro�tí a hou�tí. 
Po dlouhém hledání jej objevili schovaný právě za tou malou borovičkou 
(vlevo). Nebyl to �utr ledajaký, byl to podstavec starodávného kří�e. V kraji se 
traduje, �e tu bývala významná kři�ovatka mezi obcemi a horníci tu 
mívali slavné pouť  na svatého Prokopa. Fürstenbergové tu prý rozdávali 
polévku a pořádali divadelní představení� 
A dnes? Nic. Není to �koda? Je. A tak se vrátili domů. Jeden dřevo koupil a kří� 
zhotovil, druhý svatozář přidal, jen se novotou skvěla. Jen�e jak kří� ten, 
obrovský a tě�ký, na vrchol dostat? No snad přátelé nám pomohou. 
A stalo se tak. Za nedlouho �est siláků se se�lo, pořádní skauti to byli! Kří� ten 
vzali a na pouť, k vrchu Hudlickému se s ním vydali. Byla to cesta dlouhá, břímě 
tě�ké. Nakonec zdárně na vrchol dorazili. Podstavec bylo ponejprv třeba 
opravit, �elezem stáhnout. A pak - hej rup - a kří� se ji� zvedá, k nebi míří a ji� 
na svém místě stojí. Jako by tu odedávna hleděl do kraje. 
Ale co to, hou�tin a křoví je tu stále tolik, �e ani vidět není. Nu co�, sekerečku 
vzali, do �ivého mlází ťali, a u� je místo k nepoznání.  
V malém hájku krásné místo k rozjímání zve. 
Tu mládenci shledali, �e je to dobré. Práci si pochválili, fotečky urobili a k 
domovu se vydali. 
A kří� tam stál a stál�, ale to nebyl konec. Na jaře, kdy v�e se zelená a pučí, 
bude se konat znovu slavná pouť! Tak jako za starých časů. 
I Ty se svojí rodinou či přáteli určitě přijď! Koláče budou,�a mo�ná i nějaké 
kulturní překvapení. 
Tak�e nezapomeň  a raději si zapi� to datum slavné: 

Kří� bude slavnostně po�ehnán v sobotu 19. května léta Páně 2012! 



 

Praktické informace: 
Akce se koná za ka�dého počasí! 
Sraz v 10.00 hodin v Otročiněvsi na 
dětském hři�ti �Na drahách� 
(směrem od Hudlic, stále po hl. 
silnici, hned u prvních domů vlevo). 
Parkování je mo�népodél hl. silnice 
v místě srazu. Případně autobusem 
z Berouna v 9:35 z autobusového 
nádra�í, vystoupit na zastávce 
Otročiněves I. a pak je�tě kousek 
pě�ky ve směru jízdy. 
Cíl je asi necelé 3km na Hudlickém 
vrchu kolem 11.00 hodin. 
Na místě je mo�né udělat si za 
hezkého počasí piknik z vlastních 
zásob. Pokud budete brát kočárek, 
tak jen terénní. 
Pro přespolní mo�nost ubytování u 
nás, případně v tělocvičně v 
Hudlicích. 

Dal�í informace na emailu � 
ludmila.hobzova@seznam.cz 
Na hojnou účast poutníků se tě�í 
rodina Hobzova. 

 

 
Z vikariátu a odjinud 
• Arcidiecézní pouť za nová kně�ská a duchovní povolání � 5. května 

V sobotu 5. května 2012 se uskuteční 11. Arcidiecézní pouť za duchovní 
povolání na Svatou Horu. Hlavní poutní m�e svatá, kterou bude celebrovat 
pra�ský arcibiskup Dominik Duka, začíná v 11.00 hodin. Bli��í program 
pouti je na plakátku na nástěnce kostela. 

• Vikariátní konference � 15. května 
V úterý 15. května se ve Svatém Janu pod Skalou uskuteční setkání kně�í 
na�eho vikariátu. M�e svatá, při které se budeme modlit zvlá�tě za farnosti 
na�eho vikariátu, začíná v místním kostele v 9.00 hodin. 

• Arcidiecézní pouť rodin � 19. května 
V sobotu 19. května se v Mní�ku pod Brdy na �Skalce� uskuteční tradiční 
Arcidiecézní pouť rodin. Slavnostní m�i sv. od 11.00 hodin před kostelem sv. 
Máří Magdaleny bude slou�it pra�ský arcibiskup Dominik kardinál Duka. 
Pouť pak pokračuje i bohatým odpoledním programem. 

• Přijímání nových katechumenů � 26. května 
V sobotu 26. května od 16.30 hodin budou v katedrále sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha zařazeni mezi katechumeny kandidáti přijetí svátosti křtu, 
biřmování a eucharistie o Velikonocích pří�tího roku. Také z na�í farnosti se 
této bohoslu�by zúčastní 4 kandidáti, které pak budeme duchovně provázet 
po celý čas jejich katechumenátu. 



 

Svědectví 
Jan Kebrle - Svědectví o okolnostech mého křtu a biřmování. 

     Začnu asi nečekaně od začátku. Do křesťanské společnosti jsem se dostal 
přes skautské středisko Radost a Naděje. Tou dobou jsem o víře je�tě ani 
neuva�oval. Později mi nabídli kamarádi ze skauta, jestli bych nechtěl chodit na 
setkání mláde�e - spolčo. Ze začátku mi dění na spolču (modlitby, katecheze, 
etc.) připadalo dost podivné a mimo, společně s jedním nevěřícím kamarádem 
jsme tvořili opozici. 

Poprvé kdy jsem začal trochu více uva�ovat o du�i bylo v létě na skautském 
táboře v Chrástu u Plzně, ale  stále jsem odmítal Boha. Dal�í dva roky bych 
shrnul jako hledání sama sebe a �ivotních hodnot. Doma mě v tomto ohledu 
ignorovali.  
     Z jara 2010 jsem se nechal přemluvit a jel na arcidiecézní setkání mláde�e. 
Bylo to zvlá�tní ale něco tam "bylo ve vzduchu". Při závěrečné m�i s Jeho 
Eminencí Kardinálem Vlkem mi to teprve docvaklo. Nevím jaké osobní 
zku�enosti s obrácením kdo má, ale v mém případě obrácení nebylo věcí 
rozhodnutí.  
     Jeliko� mám v názorech a �ivotních postojích jakousi setrvačnost, tak jsem 
začal chodit na přípravu ke křtu a biřmování a� o necelý rok později. Tou dobou 
jsem si byl u� celkem jistý, �e chci dojít a� k cíli. Kdy� se dozvěděli doma, �e 
jsem věřící, moc nad�eně se netvářili a máma se netváří dodnes. Kdy� jsem jim 
několik dní předem sdělil, �e budu křtěný a biřmovaný, tak první reakce byly ve 
stylu: "No, to si dělá� srandu" nebo "To si koukej fofrem rozmyslet." Na Velký 
pátek jsem si pro�el zpovědní zrcadlo, trochu mě překvapilo co v�echno nebylo 
v mém �ivotě v pořádku. Samotná večerní vigilie na Bílou sobotu byla jako 
tradičně trochu del�í ale krásná. Nějak mi nedocházelo, �e mi jsou odpu�těny 
v�echny hříchy. O týden později zji�ťuji, �e zas a� tak velké změny neproběhly a 
�e křtem to teprve začíná� 
 

Jan Rohlena � O mé cestě ke křtu 
Byl jsem vyzván k nelehkému úkolu - popsat mé �putování� ke křtu. Předem 

Vás prosím o shovívavost, jeliko� se obávám, �e slova, která se pokou�í 
vystihovat setkání s Bohem tak často nestačí a nejvíce výmluvným a výsti�ným 
myslím zůstává mlčení. Přesto si troufnu nemlčet a zkusím zmínit některé 
okam�iky, které předcházely leto�ní Veliké noci a mému křtu. 

Kdy přesně jsem se úplně poprvé setkal s evangeliem si ji� nepamatuji. 
Odhaduji, �e to byl Je�í�ek, který mi jako dítěti o Vánocích přinesl dárky. Od 
této doby uplynulo více jak 35 let a já o těchto Velikonocích dostal v podobě 
křtu dar z nejhodnotněj�ích.     

Mám-li vzpomenout na důle�ité události, které jsem pro�il od mých prvních 
Vánoc, a které mě dovedly k plnosti leto�ních Velikonoc, pak to je jistě dlouhá 
řada rozličných okam�iků, setkání, radostí i trápení. Velký vliv na mě určitě 



 

mělo studium Evangelické a posléze Katolické teologické fakulty a setkání 
s my�lenkami T. Akvinského, Terezie z Lisieux, Jana Pavla II. či T. Halíka. Jistě 
také setkání s P. Stanislawem Górou, který nás s man�elkou doprovodil při 
přijetí svátosti man�elství pro mě znamenalo pokročení na cestě k Bohu. Za 
neméně důle�ité v�ak pova�uji i situace úplně obyčejných v�edních dní. Bo�í 
přítomnost jsem spatřoval a spatřuji stejně tak v prostých chvílích �ivota jako� i 
v jeho hlubokém tajemství. Ne� jsem byl schopen definitivně přikývnout, �e 
Je�í� Kristus je i moje �Cesta, pravda i �ivot�, musel jsem připustit i přijmout, 
�e svět Bohem stvořený a utvářený je nejen plný lásky, ale i velkých bolestí a 
ran. Naději v�ak nalézám ve vědomí, �e právě Bůh jako nevyčerpatelný zdroj 
lásky je schopen tyto rány ti�it i uzdravovat. 

Za hodně důle�itý pova�uji také moment poznání, �e pro moji víru je nutné 
sblí�ení a souznění rozumu a srdce. V případě, kdy jsem Boha hledal jen srdcem 
či naopak pouze rozumem, jsem cítil, �e to prostě není ono.  

Mám-li se pak podělit přímo o pro�itek samotného křtu, pak si uvědomuji, �e 
jsem nepochybě pro�il velmi významný okam�ik, který mě naplňuje jak radostí 
a pokojem, tak i pocitem zodpovědnosti a pokory. Nepochybuji zároveň o tom, 
�e křtem má cesta k Bohu nekončí.  

Jeliko� mám mnoho důvodů děkovat, dovoluji si zde k tomuto vyu�ít 
příle�itost. Moc rád bych chtěl tímto poděkovat panu faráři Pecinovskému za 
přípravu na křest i Vám v�em, kteří jste mě na této cestě podpořili modlitbami či 
přímluvou. Tak jak jen doká�u děkuji ze srdce mým rodičům, dětem, man�elce a 
Bohu, nejen za to, �e jsou. 

 
Tomá� Petříček � O mé cestě ke křtu 

Vá�ení a milí farníci. Tímto malým článkem bych rád popsal moji cestu k 
Bohu. Uvěřil jsem v 16 letech, kdy� jsem byl na gymnáziu. V té době na mne 
měl největ�í vliv určitě můj otec, Pavel Petříček-Rafika, který mě i mé bratry 
vychovával u� za komunistů ve skautském duchu. Kromě jiného také tajně 
vysvěcený kněz, pan Antonín Bělohlávek (přezdívka Abé) a i můj tehdej�í 
vedoucí ve skautu Jan Marek.Zprvu jsem se přikláněl k východním 
nábo�enstvím a zkou�el meditovat dle návodů z knih pana JUDr. Eduarda 
Tomá�e a Míly Tomá�ové. S meditacemi jsem po určitých duchovních 
zku�enostech skončil (asi ve 22 letech). Do svého prvního zaměstnání  v roce 
1999 jsem �el ji� s Biblí pod pa�í. Dlouhé roky jsem věřil a studoval hlavně 
Nový zákon, který jsem přečetl několikrát. Do kostela jsem za�el jen občas. 
Bylo to je�tě v době, kdy berounské farnosti kázal pan farář Bulín. V srpnu roku 
2010 při�el vnitřní impuls a 1. 9. jsem poprvé �el na berounskou faru na přípravu 
na křest pro dospělé. 11. 6. 2011 jsem byl v Praze v Katedrále Sv. Víta přijat 
mezi katechumeny. Letos o Velikonocích na Bílou sobotu jsem byl pokřtěn a 
biřmován. Pevně věřím, �e ve víře vytrvám do smrti, respektive do mého vstupu 
do Bo�ího království. Chtěl bych touto cestou poděkovat mojí man�elce za 
trpělivost a pochopení. Dále bych chtěl poděkovat panu faráři Pecinovskému, 



 

který mě velice du�evně obohatil. Velký dík patří v�em lidem z farnosti, kteří se 
za mě modlili. A v neposlední řadě děkuji mému kmotrovi Janu Markovi u 
kterého mám záruku, �e mi poradí i v budoucích letech. Děkuji Bohu za dar 
víry� 

Děkuji v�em na�im neofytům (nově pokřtěným bratřím) za jejich upřímné a 
otevřené svědectví.            J.P. 

Koncerty a výstavy v kostelech 
" Pozvánka na výstavu 

V sobotu 12. května v 16.00 hodin bude v kostele sv. Jana Nepomuckého na 
Tetíně zahájena vernisá�í výstava  
• BOHUSLAV REYNEK � grafika 
• DANIEL REYNEK � fotografie, 
kterou bude mo�né nav�tívit o víkendech od 10 � 17 hodin a� do 31. října. 
Výstavu zahájí prof. Franti�ek Dvořák, vystoupí roztocký sbor Local Vocal, 
sbormistr Martin �míd. 

Inzerce 
• Vá�ení farníci, nabízíme vám mo�nost přivýdělku formou brigády nebo  

zkráceného pracovního úvazku v hotelu Obecná �kola ve Svatém Janu pod 
Skalou. Jedná se o místa v restaurační obsluze předev�ím o víkendech. 
Studenty a začátečníky zaučíme. Kontakt: Michal �edivý tel.: 728 547 333, 
michalsedivy@centrum.cz  

Modlitba měsíce 
Měsíc květen je tradičně věnován Panně Marii, které letos ji� pojedenácté při 
Arcidiecézní pouti na Svaté Hoře svěříme své modlitby za nová duchovní 
povolání, která jsou pro na�i Církev tolik potřebná. Snad bychom ale mohli 
prosit za mladé lidi obecně, aby v dne�ní době měli dostatek odvahy odpovědět i 
na Bo�í výzvu a povolání k man�elství a k rodinnému �ivotu. 
• Společný úmysl modliteb na květen:  

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

Farní kronika 
# Jubilea:  
# Křtiny:  

V dubnu 2012 v na�í farnosti přijali svátost křtu (o velikonoční vigilii 
v kostele sv. Jakuba) pan Jan ROHLENA, pan Tomá� Pavel PETŘÍČEK a 
pan Jan Daniel KEBRLE. 
Dále pak byli pokřtěni Miriam NEJEDLÁ (v kostele sv. Jakuba) a Prokop 
VYHNÁLEK (v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Sv. Janu pod Skalou). 

# Svatby: 
V dubnu 2012 v na�í farnosti  �ádná svatba nebyla.  

# Pohřby: 
V dubnu 2012 ve farnosti �ádný pohřeb nebyl. 



 

Bo�í láska je vylita do na�ich srdcí skrze 
Ducha svatého, který nám byl dán. ( Řím 5,5 ) 

 

Modlitba o pomoc Ducha svatého 
 

Věřím v Ducha svatého. 
Věřím, �e mů�e odstranit moje předsudky. 

Věřím, �e mů�e změnit moje návyky. 
Věřím, �e mů�e přemoci moji lhostejnost. 

Věřím, �e mě mů�e nadchnout k lásce. 
Věřím, �e mě mů�e zbavit zlého. 

Věřím, �e mi mů�e dát odvahu k dobrému. 
Věřím, �e mů�e přemoci můj zármutek. 

Věřím, �e mi mů�e dát lásku k Bo�ímu slovu. 
Věřím, �e mů�e odejmout pocit méněcennosti. 

Věřím, �e mi mů�e dát sílu v utrpení. 
Věřím, �e mi mů�e dát na pomoc bratra. 
Věřím, �e mů�e proniknout moji bytost. 

Věřím, �e� 
 

Vzývání Ducha svatého 
 

* Přijď, Duchu moudrostí, a osvěť ná� rozum, abychom stále jasněji 
poznávali Kristovo učení, zapal na�e srdce, abychom se radovali z jeho 

velikosti a krásy, posilni na�i vůli, abychom podle něho stále 
dokonaleji �ili. 

* Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás ve�keré pravdě, abychom alespoň 
trochu pochopili, jaká je �ířka a délka, vý�ka a hloubka nekonečné 

moudrosti a vědomosti Bo�í. 
* Přijď, Duchu rady, a nauč nás se v ka�dé �ivotní situaci správně 

rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Bo�í a co prospěje ke spáse 
na�ich du�í. 

* Přijď, Duchu síly, a posilni na�i statečnost a odvahu, abychom se 
nebáli překá�ek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh �ádá. 

* Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, 
stupnici dober, abychom pro dobra men�í neodmítali hodnoty vy��í, 

pro dobra hmotná hodnoty duchovní. 
* Přijď, Duchu zbo�nosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí 

Bo�ích, zdokonaluj na�i modlitbu, abychom se k Bohu obraceli v�dy 
upřímně a s naprostou důvěrou. 

* Přijď, Duchu bázně Bo�í, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom 
přemáhali hřích a v�e, co nás odvádí od Boha. + Amen. 


