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Velikonoce s papežem Františkem  
Letošní velikonoční triduum zahájil Svatý otec velmi 
netradičně v římské věznici pro mladistvé Casal del 
Marmo. Mši svatou na památku Večeře Páně slavil 
společně s padesátkou tamních odsouzených a s dobro-
volníky z katolických hnutí, kteří za nimi docházejí. 
Dříve, než umyl nohy dvanácti mladistvým delikven-
tům různých vyznání, národností i pohlaví, mimo jiné 
řekl: „Umytí nohou je symbol, který znamená: jsem 
v tvých službách. Někdy se možná jeden na druhého 
trochu rozzlobíme – nechme to ale být, a jestli nás ten 
druhý o něco požádá, udělejme to. Ježíš nás učí, 
abychom si vzájemně pomáhali. Já jako kněz, jako 
biskup vám mám sloužit. Je to povinnost, kterou dělám od srdce, a mám ji rád. Miluji 
ji, protože mne tomu naučil Pán. Ale také vy vzájemně jeden druhému vždycky 
pomáhejte.“ 
Na Velký pátek se papež zúčastnil spolu s několika tisíci věřících tradiční křížové 
cesty v římském Koloseu. V jejím závěru řekl: „Nechci přidávat mnoho slov. Vlastně 
by dnes večer mělo stačit jediné slovo: kříž. Ježíšův kříž je slovo, jímž Bůh odpověděl 
na zlo ve světě. Někdy se nám zdá, jakoby Bůh na zlo neodpovídal a setrvával 
v mlčení. Ve skutečnosti ale Bůh promluvil, odpověděl a jeho odpovědí je Kristův 
kříž: slovo, které znamená lásku, milosrdenství, odpuštění. Znamená také soud: Bůh 
nás soudí tím, že nás miluje. Pamatujme si: Bůh nás soudí tím, že nás miluje. Pokud 
Jeho lásku přijmu, jsem spasen, pokud odmítnu, jsem odsouzen, nikoli od Něho, ale 
od sebe sama, protože Bůh nikoho neodsuzuje, On pouze miluje a zachraňuje. Moji 
drazí, slovo kříže je také odpovědí křesťanů na zlo, které dále působí v nás a kolem 
nás. Křesťané musí odpovídat na zlo dobrem a tím, že na sebe berou kříž jako Ježíš.“ 
Během velikonoční vigilie Svatý otec vybídl, abychom neměli strach z Božích 
překvapení. „Neuzavírejme se do sebe, neztrácejme důvěru, nikdy se nevzdávejme. 
Neexistují situace, které by Bůh nemohl změnit. On nás stále překvapuje! Pán je 
takový.“  Odvahu přijmout Boží překvapení však posiluje i vzpomínka na to, co jsme 
s Pánem již prožili. „Naučme se pamatovat na to, co v našem životě učinil Bůh! To 
otevírá srdce naději do budoucna,“ zdůraznil papež František. 
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Velikonoce ve farnosti 
Také ve farnosti jsme oslavili největší křesťanské svátky a mohli se radovat ze křtu 
našich katechumenů. Iniciační svátosti přijali: Adéla Agáta Ludmila Hrubá, Lenka 
Monika Krejčová, Libuše Terezie Lukášová, Ondřej Matěj Palek, Jan Matěj Jan 
Bosco Tichý a Petr Václav Vojtěch Veselý. Modleme se za jejich vytrvalost ve víře. 

 
Děkujeme všem, kdo přispěli k slavnostnímu průběhu velikonočních bohoslužeb, 
zvláště varhaníkům, zpěvákům, lektorům, ministrantům a v neposlední řadě také 
všem, kdo se zasloužili o úklid a výzdobu našich kostelů! 

 
Zprávy z farnosti 
• Pověření k podávání sv. přijímání 

obdrželi z Arcibiskupství pražského (po absolvování příslušného kurzu) naši 
ministranti Jan Beščec, Jan Franta a Lukáš Klimovič. Ať jim Pán žehná ve službě 
u oltáře i v osobním životě. 

• Biblické hodiny 
K biblickým hodinám se nadále scházíme každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. 
Tématem jsou nadále tzv. katolické (všeobecné) novozákonní listy. 

• Společenství mládeže 
Pravidelná setkání mládeže probíhají každý čtvrtek od 19 hodin. 

• Návštěvy nemocných 
Naše nemocné a dříve narozené, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb nebo se 
ocitli vinou nemoci v těžké životní situaci, rádi kdykoli navštívíme. Neváhejte se 
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prosím ozvat na naše tel. čísla 608 524 408 (P. Petr Bouška) nebo 776 229 671 
(P. Radim Cigánek). 

• První pátek v měsíci 
Mše sv. v kapli Povýšení sv. kříže je 5. dubna v obvyklých 18.00 hodin, po ní 
následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné 
přijmout svátost smíření.  

• Tichá adorace po večerní mši svaté 
se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. Příležitost 
k adoraci obvykle bývá i ve středu dopoledne po ranní mši.  

• Slavnost Zvěstování Páně – 8. dubna 
O slavnosti Zvěstování Páně, která je letos s ohledem na termín Velikonoc 
posunuta na pondělí po velikonočním oktávu (tedy 8. dubna), bude mše sv. 
v 18.00 hod. v kostele sv. Jakuba. 

• Modlitební společenství 
Modlitební setkání se konají každý čtvrtek od 20 hodin, a to: 
o 1. čtvrtek v měsíci – v Berouně v kaplance, resp. ve skautské klubovně 
o 2. čtvrtek v měsíci – modlitba Taizé v Berouně v kapli  
o 3. čtvrtek v měsíci – v Berouně v kaplance, resp. ve skautské klubovně 
o 4. čtvrtek v měsíci – u sester na Tetíně na faře 

(ten, kdo nepojede na Tetín sám – sraz v Berouně před farou v 19.50 hod.) 
• Modlitební večer se zpěvy z Taizé v kapli Povýšení sv. kříže 

se bude konat ve čtvrtek 11. dubna od 20 hodin.  
• Setkávání maminek s dětmi 

Setkání maminek v měsíci dubnu se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2013 
dopoledne u Martiny Ševčíkové na Záhrabské (bližší informace na telefonu 
721278913) a ve čtvrtek 25. dubna 2013 dopoledne u Kristýny Kolbové na 
Velkém sídlišti v Berouně (informace na e-mailu Kristynakolbova@seznam.cz). 
Všechny maminky srdečně zveme! V měsíci květnu plánujeme setkání na farním 
dvoře a výlet. 

• Mše sv. pro děti 
bude sloužena v pondělí 15. dubna od 17.00 v kapli Povýšení sv. kříže v Berouně; 
od 16.30 bude na faře nácvik písniček ke mši. Těšíme se na všechny příchozí! 
Pravidelná pondělní mše sv. v 19.30 se bude rovněž konat. 

• Táborák na Tetíně 
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně srdečně zve všechny děti, rodiče, mládež a mladé 
duchem na táborák nejen s písničkou na farním dvoře v Tetíně v pátek 19. dubna 
od 17 hodin; budeme si zpívat, hrát, opékat buřty... Dobrá nálada zaručena. 
Více viz str. 5. 

• Zpívání na Tetíně 
Milí rodiče, od ledna zpívá pravidelně jednou měsíčně na Tetíně při mši sv. 
skupina děvčat při kytaře. V případě, že máte děvčata nebo chlapce školou 
povinné, kteří by měli zájem se přidat, kontaktujte mě prosím na tel. 776786613 



 

 4 
 

nebo na e-mailu: AlenaManakova@seznam.cz. Nejbližší zkouška se uskuteční 21. 
dubna 2013 v 10.30 hod. na faře v Tetíně. Následně budeme zpívat při mši svaté 
od 11.15 hod. Alena Vacková 

• Svátost biřmování 
bude udělovat otec biskup Karel Herbst v neděli 21.4. od 8.00 v Počaplech. 

• Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 
10. března vynesla 9.522,- Kč. 

• Sbírka na Svatou zemi 
konaná tradičně na Velký pátek vynesla 7.249,- Kč.  

• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 7.4. a 28.4. od  
11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně. 

• Hrnčířské trhy 
Ve dnech 4.- 5. května se uskuteční tradiční „Hrnčířské trhy“. S nimi je spojena 
i tombola, jejíž výtěžek má pomoci s pokračováním oprav střechy kostela sv. 
Jakuba. Prosíme o pomoc při organizování tomboly. 

• První svaté přijímání 
bude v Berouně udělováno dětem z farnosti v neděli 2. června. 
 

Kurzy Alfa právě začaly 
Rádi bychom vás pozvali na Kurzy Alfa, tentokrát dopolední, určené nejen pro 
maminky s dětmi a seniory, ale pro všechny, kdo mají dopoledne čas. Přestože první 
setkání již proběhlo, můžete se ještě připojit, někoho pozvat nebo se prostě přijít mezi 
nás podívat. Kurzy Alfa jsou primárně určené pro lidi hledající, ale i pro křesťany 
jsou často obohacením a dobrou příležitostí ke sdílení své víry s ostatními. Hosté si 
nejvíce cení příjemné a přátelské atmosféry, přijďte se sami přesvědčit :-) 
Pro maminky máme navíc zajištěné hlídání dětí. Setkání probíhají každou středu od 
3. dubna do 19. června v čase od 9.30 do 11.30 na faře v Berouně, Seydlovo nám. 24. 
Těšíme se na setkání s Vámi! 

tým Alfy 
 

Bleší trh pro školku 
Ve středu 17. dubna a ve čtvrtek 18. dubna od 8.00 do 16.00 hodin pořádá 
Křesťanský klub ve spolupráci s maminkami z farnosti v prostorách bývalé kaplanky 
na berounské faře tradiční bleší trh. Jeho výtěžek bude i tentokrát věnován ve 
prospěch naší KMŠ.  
Na tento bleší trh sbíráme dětské oblečení a obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky 
a těhotenské oblečení. Prosíme vás všechny, kdo byste mohli přispět třeba jen 
několika věcmi, abyste své dary předali ve školce kdykoli v pracovních dnech od 7.00 
do 16.00 hodin, nejpozději do pátku 12. dubna 2013. Velmi prosíme pouze 
o zachovalé věci. Děkujeme předem za všechny vaše příspěvky a srdečně vás zveme 
k levnému nákupu!  
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Bleší trhy jsou pro naši školku dlouhodobě významným zdrojem příjmů, proto si 
nesmírně ceníme iniciativy a ochoty všech, kteří se na jejich realizaci jakkoli podílejí.  
Děkujeme všem obětavým pomocnicím, které se ochotně ujímají organizace trhu, 
i všem ostatním za jakoukoli podporu a pomoc. Zároveň velmi prosíme maminky, 
které by byly ochotné pomoci s přípravou v sobotu 13.4. a v úterý 16.4. dopoledne, 
s prodejem ve dnech konání a úklidem po skončení trhu, aby se přihlásily ve školce. 
Uvítáme každou pomoc, třeba i „jen“ na 1-2 hodiny, aby tato časově náročná akce 
neležela na bedrech pouze několika málo dobrovolnic. 

J. Stielová 
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Taneční večer  
s paní Blankou Vášovou, profesionální členkou svazu učitelů tance 

 

V sobotu 13. dubna 2013 od 20:00 do 24:00 hodin 

pořádá K-klub Beroun v restauraci „Eldorádo“ 

v Berouně na Jarově „Jarní taneční večer“. 

 

   Jedinečná příležitost strávit večer v kruhu svých známých 

v útulném prostředí a zatančit si známé společenské tance, jako např. 

waltz, foxtrot, tango, valčík, quickstep, polku, blues, rumbu, cha-cha, 

sambu, jive a další. 

   Abeceda ukázek společenských tanců s předvedením, jak je 

jednoduše zvládnout (viz program na str. 6).  

   Radost z občerstvení zajištěného místní restaurací.  

   Odbyt vstupenek zajišťuje Pavel Kodras, tel.: 602 465 797, za cenu 

125,- Kč. Každá vstupenka má své číslo, které bude v průběhu 

tanečního večera slosované (viz program). Pro toto slosování je 

nutné, aby každý pár či jednotlivec přinesl „potřebnou zbytečnost“, 

kterou na začátku odevzdá pořadatelům. 

 
 

Těšíme se na vás a nezapomeňte prosím na společenské oblečení. 
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Program Jarního tanečního večera: 

20:00 zahájení 

20:05 až 20:15 ukázka společenského tance waltz s návodem, jak jej 

v základu zvládnout co nejlépe 

20:20 až 20:40 I. Taneční blok /10 min. přestávka/ 

20:50 až 21:20 II. Taneční blok /v tomto bloku bude vysvětleno, jak 

lehce zvládnout tango/  

21:20 až 21:25 ukázka společenského tance tango                              

/15 min. přestávka/ 

21:40 až 22:00 III. Taneční blok 

22:00 až 22:15 ukázka společenského tance foxtrot s vysvětlením, jak 

nejlépe tento tanec zvládnout, zároveň si připomene-

me i tance předešlé 

22:15 až 22:55 IV. Taneční blok  

23:00 až 23:15 slosování vstupenek o „potřebné zbytečnosti“ 

23:20 až 23:50  V. Taneční blok      

24:00 ukončení 
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Z vikariátu 
• Odešel P. Ján Petrovič 

V úterý 26. března 2013 zemřel ve věku nedožitých 55 let osobní děkan P. Ján 
Petrovič. Poslední rozloučení se konalo při mši svaté ve středu 3. dubna 2013 ve 
farním kostele sv. Martina ve Zbečně a poté bylo jeho tělo převezeno do 
rodinného hrobu ve slovenské obci Obyce. 
Ján Petrovič se narodil 13. května 1958 ve Zlatých Moravcích (okres Nitra). Po 
absolvování Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakulty 
v Litoměřicích přijal 28. června 1986 z rukou kardinála Františka Tomáška 
kněžské svěcení. V pražské arcidiecézi pastoračně působil od roku 1986. Dvacet 
sedm let svého kněžství prožil ve farnosti Zbečno. Dále pak působil ve farnostech 
Křivoklát, Městečko, Nezabudice, Skryje a Bratronice. 
Dne 1. prosince 1999 byl ustanoven farářem římskokatolické farnosti Zbečno, 
v letech 2005 – 2011 působil ve funkci okrskového vikáře vikariátu Rakovník a 
1. října 2011 mu byl arcibiskupem Dominikem Dukou OP udělen čestný titul 
osobní děkan. 
 

Z arcidiecéze 
• Ministrantské setkání pro mladší ministranty (chlapci cca od 8 do 15 let) 

se uskuteční v sobotu 13. dubna v Kojeticích u Neratovic. Zahájení v 9.30 u sv. 
Víta v Kojeticích, předpokládaný konec cca v 16 hodin. S sebou 130 Kč (70 Kč 
jako příspěvek na oběd, 60 Kč příspěvek řidiči na benzín), ministrantské a 
sportovní oblečení (obuv do tělocvičny). Mše sv., hry, soutěže, fotbálek... 
Ukončení cca v 16 hodin. Případní zájemci, hlaste se včas (aby se domluvilo 
potřebné množství automobilů a nahlásil počet ministrantů na oběd) na tel. 
602129195 - Alois Vašků nebo P. Benedikt Hudema (benedikthudema@atlas.cz). 

• Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let) 
19. a 20. dubna bude setkání starších ministrantů v Praze - Kunraticích. Zahájení 
v pátek mší sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18.00 (od metra C 
Budějovická jede pravidelně autobus č. 193, stanice "Kunratická škola"), večerní 
posezení u ohně, případně film. V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté 
zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne fotbálek. S sebou 200,- 
Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. Bližší informace: P. Benedikt 
Hudema tel: 724 209 774 (benedikthudema@atlas.cz). 

• Tábor pro mladší ministranty 
Týdenní pobyt pro mladší ministranty (cca od 8 do 14 let). Kde: Zásmuky 
u Uhlířských Janovic. Termín: Zahájení v neděli 18. srpna od 15 hodin, ukončení 
v sobotu 24. srpna odpoledne. Cena: 1.800,- Kč, v případě dalších sourozenců 
možná sleva. Přihlášení: osobně u P. Benedikta na pravidelných setkáních pro 
mladší ministranty se složením zálohy 300,- Kč. Program: Dobývání Svaté země 
II. Dobrodružství, liturgie, soutěže, noční výprava, příroda, bojové hry i spaní pod 
širákem. Co s sebou: Průkaz zdravotní pojišťovny (kopie), vyplněná přihláška 
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s písemným souhlasem rodičů, spacák, oblečení (sváteční, běžné, sportovní), 
toaletní potřeby. Bližší informace: P. Benedikt Hudema, 724 209 774, 
ministranti@apha.cz. 

• Maria Rast 2013 
Je ti víc jak 14 let, jsi ministrantem a máš odvahu vyrazit o prázdninách do Alp? 
Tak máme něco pro tebe. Usedlost v Alpském svahu naproti malému poutnímu 
kostelu Panny Marie (Maria Rast - Tirol, 40km východně od Innsbrucku). Parta 
kluků, kteří mají odvahu vyrazit k vrcholkům hor i do údolí k fotbalovým 
zápasům. Skvělá kuchyně, trocha adrenalinu, zábava i krása liturgie.  
Termín: 4. – 13. srpna 2013, odjezd ve 12:00 v neděli z Prahy, návrat v úterý 
večer tamtéž. Pro: kluky (ministranty). Věk: cca 14 – 25 let. 
Co s sebou: Spacák, oblečení na horské túry (mačky a cepín nejsou nutné), dobré 
boty, oblečení a boty na fotbal na travnatém povrchu, plavky, sváteční oblečení, 
pokud možno vlastní ministrantské oblečení. Pas nebo občanský průkaz, potvrzení 
o zdravotním pojištění. V případně neplnoletých účastníků je nutný písemný 
souhlas rodičů.  
Cena: 3.000,- Kč. (Záloha 1.000,- Kč se platí při přihlášení). V ceně je plná 
penze, doprava a ubytování. Pro nemajetné je možná výrazná sleva.  
Přihlášení a bližší informace: Je nutné osobně u P. Benedikta Hudemy (724 208 
774, benedikthudema@atlas.cz), nejlépe na ministrantském setkání pro starší 
kluky v Kunraticích. 

• Oslava svátku sv. Vojtěcha a 70. narozenin pana kardinála 
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze, 
oslavíme v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v úterý 23. dubna 
v 18:00 společným slavením eucharistie, které bude předsedat kardinál Dominik 
Duka OP. Při této poutní slavnosti bude vystavena lebka sv. Vojtěcha. Kardinál 
Dominik Duka zve všechny kněze, jáhny a celou místní církev na pouť do 
katedrály, aby zvláště v Roce víry byl tento svátek náležitě oslaven. 
Současně se při této bohoslužbě budeme modlit i za našeho arcibiskupa, 
Vojtěchova nástupce, neboť slaví sedmdesáté narozeniny (narozen 26. 4. 1943). 
Mons. Michael Slavík, generální vikář, tímto zve k modlitbám a oslavě 
arcibiskupových narozenin v katedrále.  

• Kurz pro lektory 
V sobotu 13. dubna 2013 od 9:00 do 13:00 nabízí Pastorační středisko možnost 
absolvovat školení lektorů, které povedou P. Michal Němeček a paní Marie 
Fišerová. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu biblických textů 
a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve 
společenství. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou 
službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, ale i 
soukromě pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné. 
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• Setkání neofytů (nově pokřtěných) s biskupem 
V intencích Řádu katechumenátu v Arcidiecézi pražské zve arcibiskup pražský 
kardinál Dominik Duka OP všechny nově pokřtěné své arcidiecéze ke společnému 
slavení liturgie o 4. neděli velikonoční dne 21. dubna 2013 v 10.00 hod. do 
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Zváni jsou všichni neofyté se 
svými kmotry. Je vhodné, aby si nově pokřtění přinesli i bílé roušky, které 
obdrželi při křtu, při bohoslužbě je měli na sobě a v jejím závěru je odložili.  

• Manželské večery 
Srdečně zveme na osvědčený program obnovy manželství pro manželské páry. 
Čeká nás osm večerů od 22. dubna do 10. června (vždy pondělí od 19:00) 
v příjemném prostředí Komunitního centra sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 
5, Nové Butovice metro B – Hůrka. Začínáme večeří, poté následují promluvy 
vedoucího páru a pak to nejdůležitější – rozhovory v soukromí mezi vámi dvěma. 
Žádná skupinová cvičení! Kurz je založen na biblických principech a jeho heslo 
je: „Dobré manželství lze ještě zlepšovat, problémy v manželství se dají řešit.“ 
Témata kurzu: Budování pevných základů. Umění komunikace. Řešení konfliktů. 
Síla odpuštění. Rodiče a rodiče partnera. Dobrý sex. Láska v akci. Závěrečný 
večer – v čem spočívá hezké manželství. 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 a Centrum pro manželství a rodinu. 
Info: cpr.apha.cz/manzelske-vecery/, www.manzelskevecery.cz 

• Exercicie pro manželské páry 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá letní exercicie pro 
manželské páry ve dnech 14. – 20. 7. 2013 (od neděle večeře do soboty oběda) 
v Jiřetíně pod Jedlovou v Penzionu Dcer Božské Lásky. Exercitátor: P. MUDr. Jiří 
Korda, administrátor farnosti Praha 4 – Lhotka. Ubytování: Samostatný pokoj pro 
manželský pár s teplou a studenou vodou. WC, sprchy a koupelna jsou společné. 
Stravování: Plná penze. Cena pobytu: 3000 Kč na osobu, tedy 6000 Kč na 
manželský pár. Přihlašovací formulář a info: http://cpr.apha.cz/jiretin/ 

• Víkendovka v Nazaretě s poutí na Svatou Horu (12-20 let) 
Kdy: 3. – 5. května. 2013. Téma: Já jsem ta cesta, pravda i život (Jan 14,6). 
Kromě zajímavých témat nás čeká také putování na Svatou Horu. Začátek v pátek 
3. května v 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, ukončení v neděli 
obědem v cca 13:30. Účastnický poplatek je 300 Kč. 
S sebou: Bibli, spacák, přezůvky, vhodné oblečení a obuv na ven i dovnitř. 
Přihlášky do 27. dubna 2013 na tel: 244 910 469; 733 161 614 nebo e-mailu 
nazaret@apha.cz. 
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Farní charita Beroun 
Stacionář sv. Anežky České pro seniory, sídlící v Domě Charity, Cajthamlova ulice 
169 v Berouně-Zavadilce, vás zve na následující akce pro veřejnost v měsíci dubnu: 
• 2. 4. 10:30 – 11:30 Procvičování kognitivních funkcí  (paměť, soustředěnost, řeč – 

slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
• 4. 4. si přijďte zazpívat lidové a jarní písničky s kytarou při kávě, čaji a 

velikonočním bochánku. Akce je určena seniorům nejen z Berouna v rámci 
berounského seniorského klubu SenSen - senzační senior. Setkání probíhá 
každých čtrnáct dní vždy ve čtvrtek od 9,35 do 11 hodin v příjemném prostředí 
vzdělávací místnosti FCH Beroun v Berouně Zavadilce (1. patro Domu Charity). 
Při posezení u kávy či čaje na zájemce z řad dříve narozených čeká zajímavý 
program, na němž se podílejí sami účastníci. 

• 9. 4.  10:30 – 11:30 Zpívání s kytarou pana Jiřího Šafránka 
• 16. 4. 10:30 – 11:30 Dopolední chvíle s poezií 
• 18. 4. 9:35 – 11:00  Promítání fotografií a vyprávění o expedici po Izraeli.  

Setkání v rámci klubu SenSen jsou pro seniory zdarma, čas začátku a konce 
koresponduje s odjezdem a příjezdem MHD -  linka C.   

• 23. 4. 10:30 - 11:30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč – 
slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 

• 30. 4. 13:30 – 15:00 Tvoření květin z barev na sklo  
• Každý pátek 13:30 – 15:00 Posezení u šálku dobrého čaje či kávy. 
Všechny výše uvedené akce jsou pro seniory zdarma. Prosíme, potvrďte předem 
účast telefonicky na tel. čísle 606 639 627, kapacita je omezená, děkujeme.  
Ambasadorem berounského klubu SENSEN je Mgr. Ivana Vašků, která na tel. 
733 741 269 ráda zodpoví veškeré dotazy. 
• Kurzy počítačové gramotnosti pro seniory 

Ve vybavené vzdělávací místnosti FCH Beroun v Berouně-Zavadilce (křižovatka 
Jarov) probíhají pravidelné kurzy základů práce s PC. Kurzy probíhají v pondělí 
vždy od 13,30 do 15,00 hod., v úterý a ve středu vždy od 7,50 do 9,20 a od 9,45 
do 11,15. Cena kurzu je pro nevýdělečně činné 300,- Kč měsíčně, pro ekonomicky 
činné 450,- měsíčně. Kontaktujte pí. Věru Podlahovou 733 741 264, se kterou si 
domluvíte úroveň výuky i čas, který vám vyhovuje.  

• Levné kurzy anglického jazyka nejen pro seniory  
V PC a vzdělávací místnosti probíhají každý týden též čtyři lekce v rámci 
programu kurzy anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé. Probíhají v úterý a 
ve čtvrtek vždy od 17 a od 18 hodin večer. Cena kurzu je pro ekonomicky činné 
300,- Kč měsíčně, pro studenty seniory, rodiče na MD a klienty ÚP 200,- měsíčně. 
Kontakt: Ing. Marie Borská 724 700 351 
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Počapelská fara se stane novým startem 
„Lidi dobrý, co se to tam děje na té počapelské faře? Tam někdo bydlí? Jsou tam 
nějací chlapi, to jsou snad nějací bezdomovci, nebo co?…“ Možná jste se i vy tak 
nějak podobně ptali sami sebe, když jste zahlédli faru při počapelském kostele ve víru 
pracovního ruchu. Ne, nemusíte se bát, neděje se zde nic špatného, ba naopak☺. Po 
dvou letech, kdy tato poměrně  velká a funkční fara zůstala opuštěná a pomalu 
chátrala, požádala o pronájem Farní charita Beroun, která by zde ráda provozovala 
službu  Sociální rehabilitace. Tuto službu již provozuje od r. 2011 v ambulantní 
formě, kdy klienti provádějí pomocné stavební práce, údržbu zahrad, odklízení sněhu 
apod., nebo  někteří např. zametání a úklid veřejných prostranství (ve spolupráci s TS 
Beroun). Jak  z názvu vyplývá, projekt se snaží navrátit  do běžného života a 
především na trh práce klienty ohrožené sociálním vyloučením, tedy osoby 
dlouhodobě nezaměstnané, klienty se zdravotním postižením, kteří zvláště v dnešní 
době nemohou práci nalézt, ač pracovat chtějí a umějí. S nedostatkem pracovní 
příležitosti se pak pojí další problémy, které u mnohých z nich vedly až ke ztrátě 
střechy nad hlavou. Stali se tak klienty Azylového domu pro muže v Berouně.  
Vzhledem k časově omezené možnosti pobytu nemohou však v AD sv. Jakuba zůstat, 
ale nejsou schopni pro chybějící možnost zaměstnání, hrozbu exekucí apod., a tím 
nedostatek finančních prostředků zajistit si jiné bydlení. V Počaplech v projektu 
sociální rehabilitace pobytové bude možno propojit obojí – pracovní příležitost i 
následné bydlení po Azylovém domě. 
V současné době již v objektu bývalé počapelské fary bydlí správce , který se o 
objekt bude starat po technické stránce i jako „kouč“ ubytovaných mužů. Pod 
vedením vedoucího služby Sociální rehabilitace již skupina mužů začala s drobnými 
opravami a úpravami interiéru i exteriéru – bylo třeba vyklidit místnost, ve které 
spadl strop,  znovu zřídit a vybavit kuchyň (kuchyňskou linku a příslušenství získala 
FCH Beroun díky darům přátel z farnosti v neměckém Augsburgu a dalších dárců), 
venku bylo třeba například prořezat či zcela odstranit dřeviny, které prorůstaly již tak 
poškozeným ohrazením objektu. Farní charita Beroun má slíbené finanční prostředky 
na provoz této sociální služby i na základní opravy budovy. Jakmile se nám podaří 
tyto prostředky skutečně získat, bude zbývat jen nastěhování nových obyvatel.  
Sociální pracovníci vytipovali ty klienty AD Beroun, kteří se aktivně staví ke svému 
nepříznivému osudu, jsou nekonfliktní, spolehliví a pravidelně pracují, ať už 
v sociální rehabilitaci či ve vznikající sociální firmě FCH Beroun. Budoucí 
spolubydlící si již nyní plánují pořízení  hospodářských zvířat, pod dohledem správce 
pana Stanislava Lieperta již zde chovají slepice a kachny  a především se velmi těší 
na „normální“ život. Až příště půjdete kolem počapelské fary, věřím, že bude již 
obydlena a začne sloužit dobré věci, a doufám, že noví počapelští sousedé si  ve svém 
okolí vybudují nejen nové bydlení, ale i dobré jméno.  

Ivana Vašků 
FCH Beroun  
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Duchovní obnova na Tetíně aneb 
Fara málem praskala ve švech 
Čímpak to asi je, že poslední dobou provázejí naše duchovní obnovy podivné 
povětrnostní podmínky? V adventu to bylo náledí (nebo vlastně asi ledovka), teď 
před Velikonocemi zase nečekaný mráz, na konci března dost neobvyklý. (A to jsme 
ještě nevěděli, že druhý den na Květnou neděli bude v Berouně mínus deset a že na 
farním dvoře zamrzne připravená kropenka…) Představovala jsem si už tak před 
měsícem, jak se na rekolekci o přestávce projdu po Tetíně zalitém teplým sluncem ve 
vlahém jarním vánku, a nebyla jsem určitě sama, ale vzduch byl v sobotu 23. března 
naopak arktický. 

Na pohostinné tetínské faře bylo přesto plno. (Nebo snad právě proto?) Do bývalé 
chodby, která už dávno slouží jako prostor pro podobná setkání, se naskládalo 
neuvěřitelných pětatřicet lidí! Možná jsme si všichni řekli „březen, za kamna 
vlezem“. Opravdu – zdejší krbová kamna příjemně sálala. Ale to určitě nebyl ten 
hlavní důvod. Na programu totiž byly dvě přednášky s názvem Půst, který se líbí 
Hospodinu, a duchovním slovem nás měl provázet předem několikrát ohlašovaný 
P. Tomáš Roule, osobní sekretář pražského arcibiskupa. Ten už byl na místě, když 
jsme na Tetín přijeli, ovšem začátek se přesto trochu zpozdil; čekali jsme, až se 
odmlží zamlžený dataprojektor, tolik potřebný pro prezentaci, ale zatím vypovídající 
poslušnost. Konečně mohl P. Petr Bouška uvítat mezi námi svého kolegu a rekolekci 
zahájit.  
Od začátku padaly samé zajímavé otázky, které nutily k zymyšlení. Co vlastně 
očekáváme při duchovní obnově? Co to taková rekolekce je? Hledáme světlo? 
Světlo na konci tunelu? Hledáme pramen? Studnu? Jaký smysl má půst? Jaký by 
měl být, aby se opravdu líbil Hospodinu? Jací bychom měli být my? Odpovědi 
nebyly nijak hotové typu „já to vidím tak a tak a tady to máte naservírované“, ale 
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byly spíš hledáním, přemýšlením a rozjímáním. Nebyly to „jen“ citáty z Bible a 
věhlasných teologů, ale také příběhy z obyčejného současného života. Pomalu jsme 
se tak přesunuli k novozákonním podobenstvím; zejména podobenství o marnotrat-
ném synu se pak stalo těžištěm úvah celé druhé přednášky. Na závěr jsme slavili mši 
svatou v kostele sv. Ludmily, kterou také celebroval P. Tomáš Roule. 
Duchovní obnova byla velmi inspirativní a obohacující. Děkujeme nejen oběma 
duchovním, kteří se „na nás domluvili“ a kteří si to „na nás (a hlavně pro nás) 
vymysleli“, ale také sestrám z tetínské fary za pohostinnost a útulné prostředí. 

          Lidmila Fričová   
 
 

Skautská výprava 23. 2. 2013  
Od rána hustě sněžilo. Sraz byl v Berouně v 7:45 na vlakovém nádraží. Bylo nás 16. 
Jeli jsme vlakem do Pustovět. Šli jsme do nádražní budky. Tam nám Frantík řekl 
pravidla, kterými jsme se měli celou výpravu řídit. Vyšli jsme z nádraží do vesnice. 
Brzy jsme z ní vyšli. V závějích sněhu jsme stoupali do kopce. Došli jsme na rozcestí 
a pokračovali doleva, kde byl kopec ještě strmější. Uprostřed kopce byla přestávka. 
Honza Marek šel před námi a schoval se nám. Vyrazili jsme po stopách Honzy. Šli 
jsme v řadě po cestě. Stopy vedly do lesíka. Lesík jsme obešli. Mířili jsme k dalšímu 
kopci, když tu se za kládami ozvalo „tatatatatatata“. Byl to Honza. Obrátili jsme se a 
šli jsme kupředu. Otevřela se před námi krajina. Frantík vytáhl celtu, do které jsme si 
dali batohy. Zahráli jsme si hru „uličky“. Opět jsme si vzali batohy na záda a šli jsme 
louku. U lesíka jsme si udělali oběd na lihových vařičích. Po obědě jsme vyrazili, 
přeskočili jsme potok a šli jsme lesem. Na lesní cestě stál obecní traktor Velké 
Bukové. Hráli jsme hru „vlci a lovci“. Po hře jsme sestoupili dolů po srázu. Překročili 
jsme další potok a šli jsme dál. Les skončil a před sebou jsme viděli Roztoky 
u Křivoklátu. Zamířili jsme k nádraží. Téměř všichni byli mokří. Dojedli jsme 
svačiny. Přijel vlak. Ve vlaku jsme psali „otázky a odpovědi“. V Berouně jsme se po 
pokřiku rozešli. 

Ondřej Šebesta „Rákosník“ 
 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Jakub Kodras, DiS. 
Milý Jakube, jsi vedoucí Oldskautů. Jsi svobodný, nemáš děti. Je ti 25 let. 
Vystudoval jsi SPŠ obor pozemní stavitelství, VOŠ stavební a nyní dálkově 
studuješ VŠTE v Českých Budějovicích. Přitom pracuješ na pozici stavby-
vedoucího v nejmenované berounské firmě.  
Jak dlouho jsi v našem středisku? 
Od roku 1993, už jsem v našem středisku 20 let bez přestávky. 
Jaké funkce jsi měl ve středisku? 
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Ve svých patnácti letech jsem začal 
pomáhat s vedením oddílu Vlčat. Později 
jsem sám vedl oddíl Vlčat. Pak jsem vedl 
oddíl R&R a nyní se snažím pracovat s 
oddílem Oldskautů. 
Máš nějaké koníčky? 
Ano, mám. Zimní sporty, plavání, běhání, 
adrenalinové sporty, turistiku, hraní na 
kytaru, hraní společenských her. Často 
chodím do kina, rád navštěvuji technicky 
či historicky zajímavé stavby a rád 
ministruji. Též bych si přál, aby bylo více 
ministrantů. Protože si myslím, že aktivní 
účast na mši svaté obohacuje lidský život. 
Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře? 
Nejraději mám kočky. (smích) 

Jaké je tvé oblíbené jídlo? 
Zbožňuji českou kuchyni, zvláště knedlo-vepřo-zelo s pivkem a palačinky se 
špenátem. 
Co máš za skautské kvalifikace? 
Kolem mých 15 let jsem splnil čekatelské 
zkoušky, ve svých 18 letech jsem absoloval 
zdravotnický kurz společně s vůdcovskými 
zkouškami. 
Kolik jsi uspořádal táborů? 
Dva PIDI tábory, (tábor pro Lvíčata a 
Světýlka ve věku 4 – 7let) společně s 
Veronikou Přívratskou (Rejskovou) a 
Dominikou Konrádovou (Kodrasovou) a dva 
střediskové tábory se zástupci: Jirkou 
Hazukou ml. a Lukášem Klimovičem 
společně se „speciálním servis týmem“ a 
ostatními vedoucími. (smích) 
Na co rád ze svého života vzpomínáš?  
Rád vzpomínám na: 

1) Rafting, když jsem sjížděl řeku In a 
Neco v Itálii se svými kámoši. 

2) Lezení po ferratech v Alpách. 
3) A na minulý rok, kdy jsem se vydal 

na turistiku po Tatrách s pětičlenným 
výzkumným týmem pod názvem: "Blanka". Této výpravy se zúčastnil i náš 
nynější berounský kaplan P. Radim Cigánek. 

K. Kodrasová 
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Ze života svatých 
Sv. Martin I., papež a mučedník (13. dubna) 

Martin se narodil v toskánském městě Todi. Byl vychován 
v bohabojnosti a vysvěcen na kněze. V tu dobu se šířil blud 
monotheletů. Bludaři uznávali v Kristu jen jednu vůli, totiž 
vůli božskou. Tím by ovšem bylo pravé lidství Kristovo 
uvedeno v pochybnost. 
Martin, který byl zvolen papežem (649-655), nemohl na toto 
bludařství přistoupit a svolal sněm proti monotheletům do 
Říma. Byzantský císař Konstans II., který byl zvyklý 
vměšovat se do otázek víry, v tom viděl zradu a rozkázal, aby 
byl papež buď zavražděn, nebo dopraven do Cařihradu. Tak 
byl potupně svázaný papež vydán ke lživým obviněním. Byla 

mu předložena řada pomluv, vladař mu vytýkal, že Martin má zemězrádné styky se 
Saracény. Pravda však byla jiná. Ani lid ani duchovní těmto pomluvám nevěřili. Ve 
skutečnosti papež posílal peněžité příspěvky na Sicílii, do Afriky a Asie, aby 
podporoval křesťany pronásledované do Saracénů. 
Po mnohých útrapách byl Martin odsouzen k smrti a v přítomnosti císaře zbaven 
papežské hodnosti. Byl deportován na Krym, kde musel snášet další utrpení a 
pokořování. Zemřel r. 655 v Sevastopolu. 

-vac- 

 
Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na duben: 

„Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a radost.“ 

 
Farní kronika 
• Úmrtí: V úterý Svatého týdne, 26. března, odešla na věčnost ve věku 91 let paní 

Iva Beščecová. Rozloučení se konalo v kostele sv. Rodiny při Domově sv. Karla 
Boromejského v Řepích. 

 
 
 

Berounský katolický zpravodaj - měsíčník Římskokatolické farnosti Beroun 
Písemné příspěvky možno odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce do krabičky 

„Dotazy a příspěvky“ v kostele, v elektronické podobě na e-mail: red.tym@seznam.cz. 
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků. 

Vydává Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24, pro vnitřní potřebu. 
V elektronické podobě na stránkách farnosti: www.farnostberoun.cz/zpravodaj 

Příspěvek dobrovolný, č. ú. farnosti Beroun: 0361038389 / 0800 


