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Duchovní plodnost 
„Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být 
jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví, ne-li dokonce někdy podivní 
a odpudiví?“ Tak se tázal před více než 60 lety v jednom svém zamyšlení františkán 
P. Jan Evangelista Urban. „Nikoho nenadchnou, nepotěší ani nepovzbudí. Není na 
nich vidět ani vážnost hlubokého přesvědčení, ani zápal pro velké cíle, ani radost 
z věčnosti, ani zář nebo teplo křesťanské lásky. Jejich život nevyniká dobrými skutky, 
nepřináší radost, příklad ani užitek svému okolí.“ Otázka duchovní plodnosti 
křesťanského života zůstává jistě v každé době aktuální. Svou víru si přece nežijeme 
jen sami pro sebe. Naštěstí se snad mnohým z nás vynoří v paměti alespoň nějaká 
zcela konkrétní vzpomínka i na zkušenost s úplně jiným druhem křesťanů, než jsou ti 
prvně jmenovaní. Na zkušenost s lidmi, kteří mají na své okolí naopak vliv veliký. Ne 
proto, že by vnucovali druhým své názory. Ne proto, že by stále někoho napomínali a 
poučovali. Působí na své okolí spíš jaksi bezděčně, celým svým jednáním a životem. 
Každým pohybem jako by vyzařovali jakousi vnitřní naplněnost, která je sama tou 
nejhlubší příčinou křesťanovy duchovní plodnosti. 
Rozdíl mezi oběma „druhy“ křesťanů asi souvisí hodně s tím, jak je kdo přístupný 
působení Boží milosti a jak je kdo ochoten s ní spolupracovat. S jakou pozorností 
člověk zpracovává všechny ty jemné impulsy od Ducha svatého, které nám i 
nejobyčejnější situace všedního dne často zprostředkují. Člověk to všechno může 
snadno udusit svou nedbalostí, pohodlností anebo svojí pýchou, sobectvím či dalšími 
hříchy. Pokud člověk naopak Boží podněty přijímá a živí je svou ochotou, 
poslušností vůči Bohu, modlitbou a obětí, rostou v jeho duši tato duchovní dobra stále 
více – až naplní jeho nitro a člověk začne vydávat plody i navenek. Tehdy začíná být 
duchovní plodnost i z vnějšího pohledu patrná. Člověk se pak totiž jaksi bezděčně 
stává prostředníkem Krista na této zemi. Začíná se na něm uskutečňovat slovo sv. 
Pavla: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ (Gal 2, 20) 
Můžeme tedy říci, že lidský souhlas a spolupráce s iniciativou Ducha svatého stojí na 
počátku křesťanovy duchovní plodnosti. Výjimečným způsobem se tento princip 
uplatnil v životě Panny Marie. Vidíme u ní, že její souhlas a její spolupráce 
s iniciativou Ducha svatého vedly dokonce k duchovní plodnosti, přesahující 
veškerou míru: Maria přivádí na svět Spasitele, stává se Matkou Boží. Každá 
modlitba Vyznání víry, v níž říkáme o Ježíši Kristu, že „skrze Ducha svatého přijal 
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tělo z Marie Panny“, každá modlitba Anděl Páně, v níž si připomínáme Mariin 
souhlas („ať se mi stane podle tvého slova“) v těsné souvislosti s jejím božským 
mateřstvím („počala z Ducha svatého“), nám může být připomínkou toho, že 
k duchovní plodnosti pro tento svět jsme podobným způsobem, každý na svém místě 
a podle svého osobního obdarování, povoláni vlastně všichni. 

pb 
(použity myšlenky J. E. Urbana, OFM) 

 

Zprávy z farnosti 
• Bohoslužby ve všední dny v kostele 

Od 1. 5. se bohoslužby ve všední den přesouvají do kostela sv. Jakuba. 
• Májové pobožnosti 

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

• Biblické hodiny 
K biblickým hodinám se nadále scházíme každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. 
Tématem je nyní kniha Zjevení sv. Jana. 

• 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 
prosím ozvat na naše tel. čísla 608 524 408 (P. Petr Bouška) nebo 776 229 671 
(P. Radim Cigánek). 

• Tichá adorace po večerní mši svaté 
se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min.  

• Modlitební společenství v květnu 
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 9. 5. od 20 hodin.  
• První pátek v měsíci 

Mše sv. v kostele sv. Jakuba je 3. května v obvyklých 18.00 hodin, po ní následuje 
adorace. Od 17.00 hodin je možné přijmout svátost smíření. 

• Hrnčířské trhy 
se v Berouně konají 4. - 5. května. Mimořádná mše sv. bude v rámci Hrnčířských 
trhů sloužena v sobotu 4. 5. v 19.30 u sv. Jakuba. Farnost také organizuje tradiční 
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tombolu, jejíž výtěžek má pomoci s opravami střechy na věži kostela sv. Jakuba. 
Prosíme o pomoc při organizování tomboly. 

• Koncert flétnového kvarteta FLATUS VOCIS 
se skladbami od baroka po současnost zazní u sv. Jakuba v Berouně v sobotu 
4. května od 16 hod. 

• Slavnost Nanebevstoupení Páně – 9. května 
Mše svaté budou:  
o v Berouně v kostele sv. Jakuba v 8 a v 18 hod. 
o v Králově Dvoře v 17 hod. 

• Pouť ke sv. Janu Nepomuckému – 15. května 
Ve středu 15. května, v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého, bude ve 20 hod. 
sloužena mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně. 

• Slavnost Seslání Ducha Svatého – 19. května 
O slavnosti Seslání Ducha sv. je v Berouně po dopolední mši sv. plánováno malé 
agapé. Všichni jsou srdečně zváni, něco dobrého na zub vítáno. 
V tento den se také koná svatojánská sbírka na arcidiecézi. 

• Slavnost Těla a Krve Páně – 30. května 
Mše svaté budou:  

o v Berouně v kostele sv. Jakuba v 8 a v 18 hod. 
o v Králově Dvoře v 17 hod. 

• Mše svaté v Hudlicích 
budou v květnu a červnu 1. i 3. sobotu v měsíci od 15 hod. V Hýskově bude 1. a 3. 
sobotu místo mše svaté v 18 hod. bohoslužba slova vedená jáhnem. 

• Znovuotevření kaple sv. Liboria ve Stradonicích 
po důkladné rekonstrukci, která proběhla díky péči Obecního úřadu Nižbor v čele 
s paní starostkou K. Zuskovou, je plánováno na sobotu 11. května při mši sv. 
v 16.30 hod. (V Nižboru mše sv. nebude.) 

• Ministrantské setkání pro mladší ministranty v BEROUNĚ  
(chlapci cca od 8 do 15 let) se uskuteční v sobotu 11. května. Zahájení 
v 9.30 v kostele sv. Jakuba v Berouně, předpokládaný konec cca v 16 hodin. 
S sebou 70 Kč jako příspěvek na oběd, ministrantské a sportovní oblečení. Mše 
sv., hry, soutěže, fotbálek... Rádi bychom poprosili rodiče/maminky ministrantů, 
zda by mohly donést koláče či buchty vlastní výroby. Případní zájemci, hlaste se 
včas kvůli počtu ministrantů na oběd na na tel. 602129195 - Alois Vašků nebo 
P. Benedikt Hudema (benedikthudema@atlas.cz). 

• Setkávání maminek s dětmi 
v květnu proběhne ve čtvrtek 9.5. od 9.30 na farní zahradě u Berounské fary (deky 
a hračky pro děti si přineseme z půdičky). Dále je naplánován výlet na zříceninu 
hradu Jenčov u Bělče nedaleko Nižboru. Sraz motorizovaných maminek a dětí 
bude ve čtvrtek 23. května v 9.30 na parkovišti v Nižboru naproti benzince (musí 
se přejet most přes Berounku). Odtud společně vyrazíme k cíli výletu; svačinky, 
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pití a buřty s sebou. Výlet je vhodný i pro malé děti, čeká nás cesta sjízdná pro 
kočárky. Více informací podá Leonka Kopačková na tel. 732508097. 

• Mše sv. pro děti 
bude sloužena v pondělí 20. května od 17.00 v kapli Povýšení sv. kříže v Berouně; 
od 16.30 bude v kaplance nácvik písniček ke mši. Všichni jsou srdečně zváni. 
Pravidelná pondělní mše sv. v 19.30 se bude rovněž konat. 

• Vernisáž výstavy „Josip Plečnik – Mistr sakrální architektury“  
se uskuteční v kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně v sobotu 18.5. v 17 hodin. 
Výstavu zahájí PhDr. Vladimír Czumalo, vystoupí roztocký sbor „Local Vocal“ 
pod vedením sbormistra Martina Šmída. Poté ji bude možno navštěvovat do 
31.10.2013 vždy o víkendech od 10 do 17 hodin. 

• Vikariátní konference 
se bude konat v úterý 21. května se ve Svatém Janu pod Skalou. Mše svatá, při 
které se budeme modlit zvláště za farnosti našeho vikariátu, začíná v kostele 
Narození sv. Jana Křtitele v 9.00 hodin. 

• Noc kostelů 
bude letos probíhat v pátek 24. 5. Program u sv. Jakuba v Berouně je plánován 
v rozmezí od 20.00 do 22.30 takto: 
o 20.00 – 20.30 Kostel jako místo symbolů (moderovaný rozhovor s knězem 

s možností dotazů od přítomných) 
o 20.30  –  21.00 Varhanní půlhodinka (Lukáš Petřvalský) 
o 21.15  –  22.15 Komentovaná prohlídka kostela (PhDr. Lidmila Fričová) 

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

• Pouť řeholníků na Tetín, 
které se zúčastní i kardinál Dominik Duka, se uskuteční v sobotu 8. června. Mše 
sv. bude od 14.30 hod. 

• Návštěva biskupa Václava Malého v Berouně 
v souvislosti s 20. výročím založením KMŠ se uskuteční v neděli 9. června. Po 
mši sv. v 10 hod. u sv. Jakuba proběhne „velké agapé“ na farní zahradě, na které 
jsou všichni zváni. 

• Pouť rodin z Tetína do Svatého Jana pod Skalou 
V sobotu 15. 6. se uskuteční pouť rodin z Tetína do Svatého Jana pod Skalou. 
Časový harmonogram bude upřesněn.  

• Požehnání obnovené kapličky v Podkozí 
proběhne v sobotu 15. června. V 17.30 je na programu vyprávění o historii 
kapličky, v 18 hod. požehnání reliéfu sv. Václava a mše sv., kterou bude sloužit 
P. Ladislav Heryán SDB. 

• Pouť na Hudlický vrch 
V neděli 16. 6. se bude konat pouť z Otročiněvsi na Hudlický vrch, kde bude ve 
14.00 sloužena mše svatá. (Z Otročiněvsi se vychází ve 13.15.) 
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Dvě návštěvy otce biskupa v Katolické mateřské škole 
v Berouně aneb 
Oslavte spolu s námi dvacetileté výročí naší školičky 

Do berounské farnosti přijíždí letos na jaře dvakrát Mons. Václav Malý a cílem jeho 
cest je naše Katolická mateřská škola. Návštěva biskupa v malé školce jistě není 
každodenní záležitostí. A pokud se v krátké době opakuje, je to pro takovou školičku 
událost mimořádná. 
První návštěva již proběhla a měla neveřejný charakter. Na středu ve velikonočním 
oktávu byla ohlášena pravidelná každoroční vizitace. Při ní doprovázel otce biskupa 
nový vedoucí referátu církevního školství Arcibiskupství pražského PhDr. Filip 
Dostál, jeho spolupracovnice paní Eva Bartoňová a paní Mgr. Eva Tomášková, která 
se na pražském arcibiskupství již řadu let věnuje problematice církevního školství.  
Vizitace biskupa a návštěva zřizovatele je v životě každé školy výjimečnou událostí. 
Hosté si při ní vždy udělají čas na setkání s dětmi. Ve školce si o očekávané návštěvě 
předem povídáme a děti se pak rády pochlubí tím, co se už dokážou. Tentokrát 
přivítaly vzácné hosty několika písněmi, tanečky a zahrály jim malou pohádku. 
Každý pak otci biskupovi předal svůj vlastnoručně namalovaný obrázek a dostal 
požehnání. Děti zvládly vše velmi pěkně a vizitace, které se zúčastnili i naši kněží P. 
Petr Bouška a P. Radim Cigánek, probíhala ve velmi milé přátelské atmosféře. Po 
setkání s dětmi bývá prostor pro rozhovor o životě školky, o našich každodenních 
radostech a starostech. Věříme, že si hosté z tohoto setkání odváželi kromě jarních 
květin a obrázků od dětí i příjemný zážitek a hezkou vzpomínku na chvíle strávené 
v prostředí, kde jedna třída malých předškoláčků prožívá dny svého dětství.  
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Tato návštěva však 
nebyla pro letošní rok 
poslední. Mons. Václav 
Malý k nám znovu zavítá 
v neděli 9. června 2013 
a tentokrát se s ním 
mohou setkat všichni 
farníci při mši svaté 

v kostele sv. Jakuba 
v Berouně v 10.00 hod. 
Tento den si společně 
připomeneme 20. výročí 

založení naší mateřské 
školy. Při mši svaté 
poděkujeme za léta 
trvání školičky, svěříme 
do Božích rukou její další osudy i životy všech, kteří ji kdy navštěvovali nebo zde 
působili. Po bohoslužbě bude možnost nahlédnout do prostor školky, která je jinak 
veřejnosti nepřístupná, a prohlédnout si malou výstavku z prací dětí. Na farní zahradě 
bude pak příležitost k vzájemnému setkání při společném pohoštění. Po poledni se 
mohou děti těšit na loutkovou pohádku divadelního souboru JABADA z Prahy a při 
dobrém počasí i na malé soutěže pro předškoláčky s doprovodem rodičů na školní 
zahrádce. Srdečně zveme všechny naše přátele a příznivce z farnosti, děti i 
absolventy školky, jejich rodiče a prarodiče. Přijďte si společně popovídat a 
zavzpomínat, těšíme se na vás! 

Jana Stielová 
 
 

Bleší trh pro školku - poděkování 
Ve dnech 17. a 18. dubna se konal v budově bývalé kaplanky v areálu berounské fary 
jarní bleší trh ve prospěch Katolické mateřské školy. Děkujeme Vám všem, kdo jste 
jej podpořili darováním nebo nákupem oblečení a hraček nebo pomocí s přípravou, 
prodejem a úklidem. Naše díky patří také hlavním organizátorkám paní Benešové a 
paní Hanke i všem dalším maminkám, které věnovaly této akci mnoho hodin obětavé 
práce, zvl. paní Frantové, Koubkové, Krejčové, Lidmilové, Michaličkové, Pošmurné, 
Šámalové, Trubákové, Vysloužilové a Zdílnové. Panu Jamborovi pak děkujeme za 
pomoc se závěrečným úklidem. Celkový výtěžek ve výši 13.000,- Kč je pro naši 
školku velmi vítaným příspěvkem na úhradu provozních nákladů. 

Za kolektiv KMŠ Jana Stielová 
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Biřmování v Počaplech 
V neděli 21. 4. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech byla udělována 
svátost biřmování. Taková událost se zde již dlouho nekonala, proto jsme se ni 
důkladně připravovali. Biřmovance z farnosti připravoval P. Radim Cigánek. 
Biřmovaných bylo nakonec dvanáct, a jak jsme se od P. Radima dozvěděli, bylo to 
biřmování „mezinárodní“, jelikož zúčastnění pocházeli z Čech, Moravy, Slovenska a 
Polska. Slavnostní mši celebroval biskup Karel Herbst. Při kázání mluvil s velkou 
laskavostí a moudrostí o tom, že biřmovaní, posíleni Duchem svatým, se nemají bát 
zvěstovat lásku a slovo Boží. I v této době, kdy jsou křesťané nejvíce 
pronásledovanou skupinou – hlavně ve světě. Biřmovaní, naplněni Duchem svatým, 
mají být solí i pro nás ostatní, abychom prohloubili svoji víru. 
Ke konci mše sv. P. Radim poděkoval všem, kdo se podíleli na úklidu či květinové 
výzdobě, a také paní varhanici a sboru za hudební doprovod, který umocnil 
slavnostní chvíli udělování svátosti biřmování. Po skončení slavnostní mše sv. 
následovalo nezbytné fotografování s panem biskupem, patery, jáhnem i ministranty, 
kteří se sešli také ve velkém počtu. 
Po skončení fotografování se biřmovanci a většina věřících odebrala na počapelskou 
faru, kde proběhlo krátké, avšak příjemné posezení s panem biskupem. Malé 
pohoštění jistě přišlo vhod k následnému sdílení a povídání. 
Veliké DÍKY patří klientům Azylového domu sv. Jakuba v Berouně, kteří museli 
hodně zapracovat, aby dali místnosti do takového pořádku, že jsme se zde mohli 
v příjemném prostředí sejít a popovídat. 
Doufáme, že toto posezení nebylo na dlouho poslední a že se zde budeme opět moci 
při nějaké slavnostní události sejít. 

M. Štromajerová 
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Z arcidiecéze 
• Svatojánské oslavy 15. května 2013 v katedrále 

proběhnou v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého ve středu dne 15. května 
2013 v 18.00 hod. Poutní mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
bude sloužit kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši sv. vyjde z 
katedrály tradiční průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde se 
zastaví k modlitbě. Průvod bude zakončen krátkou pobožností na Křižovnickém 
náměstí.  
Pan kardinál srdečně zve k účasti na této poutní slavnosti. 
Vítáni budou také všichni ochotní ministranti a osoby ochotné k pomoci 
s organizací průvodu. Nácvik asistence, ministrantů a všech ochotných 
dobrovolníků začíná v katedrále v 16.00 hodin.  
Více informací k večernímu kulturnímu programu najdete na www.navalis.cz. 
Dne 16. května 2013 v den samotného svátku svatého Jana Nepomuckého, kněze 
a mučedníka, hlavního patrona Čech bude jako obvykle poutní eucharistie slavena 
v katedrále v 18 hodin. Hlavní celebrant Mons. Michael Slavík, Th.D., generální 
vikář arcidiecéze pražské. 

• Přijetí do katechumenátu 
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2014 
(nebo i později), budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se 
bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 18. května 2013 

v 16.30 hod.  
Po skončení bohoslužby slova pan kardinál srdečně zve katechumeny i jejich 
ručitele k přátelskému setkání do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském paláci. 

• 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. 

• Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let) 
17. a 18. května 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 
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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 
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 než 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, 40 km 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. 

• Rodiny se vydají na pouť do Hrusic 
Arcibiskupství pražské pořádá v sobotu 1. června ve spolupráci s dalšími 
institucemi pouť rodin do Hrusic. Hlavním celebrantem mše svaté od 11:00 
v kostele sv. Václava bude Mons. Aleš Opatrný, Th.D., kanovník vyšehradský. 
Jedenáctá pouť rodin nabídne kromě bohoslužby také další zajímavý program. 
Mši bude předcházet katecheze pro rodiny, kterou povedou manželé Poláčkovi. 
Děti i dospělí se mohou těšit na rodinné autorské divadlo zaměřené na 
pohádkovou tvorbu „Fígl“, výtvarné dílny, besedu s Mons. Opatrným i paralelní 
dětský den pořádaný obcí Hrusice včetně volného vstupu do Památníku Josefa 
Lady. Poutníky z Prahy dopraví do místa konání poutě zvláštní historický vlak, 
který pojede po trase Praha-Smíchov – Mnichovice u Prahy. Místa ve vlaku je 
třeba si zamluvit předem. Více: cpr.apha.cz/pout/. 

• 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 
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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/ 

• Křesťanská psychologická poradna 
Poradna v našem sídle Thákurova 3, Praha 6 (metro A – Dejvická) nabízí 
dospělým klientům, kteří přicházejí s problémy partnerskými, rodinnými, ale i 
osobními, jednorázovou psychologickou intervenci i možnost psychoterapeutické 
péče. Klientům se věnují věřící terapeuti pod odbornou supervizí klinického 
psychologa PhDr. Petra Goldmanna. Nově nabízíme služby věřícího psychiatra. 
Do poradny je nutné se předem objednat na čísle 220 181 777. Doporučený 
příspěvek za jednu konzultaci je 400 Kč. Návštěva u psychiatra je hrazena ze 
zdravotního pojištění. 
 

Farní charita Beroun 
Klub SenSen a 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 květnu: 
• 2. 5. 9.35 – 11.00 Druhý život knihy. Akce berounského seniorského klubu 

SenSen - senzační senior probíhá v 1. patře Domu Charity.  
• FCH Beroun disponuje malou knihovnou sestávající z darovaných titulů 

klasických i moderních. V rámci klubu je možné si knihy vypůjčit, při kávě či čaji 
si o nich popovídat, je též možné darovat knihy, které již číst nebudete, ale jiným 
by udělaly radost.  

• 7. 5. 10.30 – 11.30 Procvičování kognitivních funkcí. Akce Stacionáře sv. Anežky 
České (paměť, soustředěnost, řeč – slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-
prostorová orientace) 

• 14. 5. 14.15 – 15.30 Zpívání s panem Petrem Hukem a jeho rodinou. Akce 
Stacionáře sv. Anežky České. 

• 16. 5. 9.35 – 11.00 Nordic walking.  Akce berounského seniorského klubu SenSen 
- senzační senior.  

• Přijďte si vyzkoušet severskou sportovní chůzi Nordic walking se speciálními 
holemi – akce je zdarma, hole vám na místě zapůjčíme. Po uvítání ve vzdělávací 
místnosti  FCH Beroun bychom společně vyrazili na nenáročný 2km okruh po 
okolí. Akcí provází pan Ladislav Majtan z organizace Birki. Začátek je vázán na 
příjezd autobusu C směr Jarov.  

• 21. 5. 10.30 – 11.30 Procvičování kognitivních funkcí. Akce Stacionáře sv. 
Anežky České. 

• (paměť, soustředěnost, řeč – slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová 
orientace) 

• 28. 5. 10.30 – 11.30 Výroba obrázků z barevných těstovin. Akce Stacionáře sv. 
Anežky České. 
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• Čtvrtek 30. 5. 2013 9,35 – 11,00 Vlastní pohlednice – jednorázový kurz PC. Ve 
vzdělávací místnosti nabízíme v rámci Klubu SENSEN malý kurz základů práce 
s obrázky, vytvoření vlastní jarní pohlednice, či tisk fotografií do rodinného alba 
(v tom případě flash disc nebo notebook s sebou).  

• 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.  
• 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 
 

Cesta do Compostelly na Jarově 
Možná jste četli stejnojmennou knihu, možná jste dokonce takovou cestu sami prošli, 
a nebo možná, že zůstáváte jako většina z nás jen zvědaví, co na takovou pouť 
člověka láká a co si z ní lze odnést. Přijďte si porovnat své představy se zážitkem 
Jaroslava Svobody ve středu 22. 5. od 17 hod. do budovy Farní charity - do prostor 
PC učebny. Těšíme se na vás, káva a čaj nebude chybět. 

-iva- 
 

 
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Radost a naděje Beroun 

 

Informační list k volbám do orgánů střediska 
Výzva k podávání návrhů kandidátů na volené funkce ve středisku 

Vážené sestry, vážení bratři, starší osmnácti let. Tento list, který máte před sebou, je 
určen právě vám. Informace v něm obsažené čtěte velmi pozorně. 
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Středisková rada se na rozhodla svolat střediskový sněm za účelem volby nového vůdce 
střediska, jeho zástupce, ostatních členů střediskové rady a ostatních volených funkcí. 
Datum konání sněmu byl stanoven na  14.6. 2013 v 19:15 v budově Kaplanky.  

Byla jmenována kandidátní komise, která nese zodpovědnost za přípravu kandidátní listiny 
a dalších potřebných dokladů pro konání voleb ve středisku. Jejími členy jsou:  

••••    Jiří Hazuka/Siki 
••••    Jiří Růžička/Hami 
••••    Robert Žárský/hubert 

 
Kandidátní komise vás tímto vyzývá k podávání návrhů vhodných kandidátů do níže 
uvedených funkcí. 

• Vůdce a zástupce vůdce střediska 
Volí se v prvním kole a kandiduje a volí se vždy dvojice vedoucí a zástupce. Oba 
musí mít vůdcovskou zkoušku nebo organizační zkoušku. Doporučené jsou 3 roky 
praxe ve výkonu řídící funkce v Junáku 

• Člen střediskové rady 
Volí se ve druhém kole celkem tři členové střediskové rady. Mohou kandidovat i 
neúspěšní kandidáti na vůdce střediska nebo jeho zástupce. Kvalifikace není 
požadována žádná, doporučena je praxe 1 rok v řídícím orgánu OJ nebo vedení 
oddílu 

• Člen střediskové revizní komise 
Volí se rovněž v druhém kole celkem tři členové revizní komise. I zde mohou 
kandidovat neúspěšní kandidáti z předchozího kola. Musí znát hospodářské předpisy 
Junáka a základních zákonných pravidel pro hospodaření OJ 

• Delegát střediska na sněm vyšší organizační jednotky 
Budou se volit delegáti na okresní, krajský a celostátní sněm Junáka. Jejich přesný 
počet bude upřesněn podle informací z ORJ. Kandidovat může kterýkoli plnoletý 
člen, bez ohledu na funkci a kvalifikaci. Nově zvolený vedoucí střediska se stává 
delegátem na okresním sněm automaticky. 

 
Obecným předpokladem pro kandidování do jakékoli funkce v Junáku je členství v Junáku 
a občanská bezúhonnost, tedy že dotyčný nespáchal úmyslný trestný čin. To dokládá 
čestným prohlášením. 

Podávání návrhů 
• Návrhy na kandidáty do volených funkcí může podat každý dospělý registrovaný 

člen střediska. 
• Návrhy na kandidáty pro volbu do funkce vůdce střediska a zástupce vůdce 

střediska je třeba navrhovat jako dvojici! 
• Před tím, než oficiálně někoho navrhnete, kontaktujte ho prosím osobně 

a ověřte si, že má o tuto funkci zájem - kandidaturu tedy přijímá, a že 
splňuje požadovanou kvalifikaci. 

• Můžete navrhnout i sami sebe. 
• Návrhy lze podávat nejlépe elektronickou poštou členům kandidátní komise 

(siki.007@seznam.cz, n@nightalien.net, hubert@hubertovo.cz), telefonicky (+420 
728 730 031, +420 608 227 570, +420-723 623 603) nebo osobně, a to tak, aby 
došly nejpozději do jedné hodiny před zahájením voleb. 
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Několik důležitých informací 
• Volit na střediskovém sněmu lze pouze osobně, nelze nikoho delegovat nebo 

hlasovat písemně. To znamená, že na sněmu musíte být osobně přítomní, pokud 
chcete volit. 

• Ačkoli podle Stanov mohou volit jen činovníci ZOJ, středisková rada jmenuje na 
sněmu činovníkem každého přítomného dospělého člena naší ZOJ a dá mu tak 
volební právo. 

 
Za kandidátní komisi Robert Žárský / hubert 
 

BAZÁREK 
Ve dnech 10.-12.5.2013 pořádá skautské středisko Radost a naděje BAZÁREK 
v prostorách bývalé kaplanky na berounské faře. Výtěžek z prodeje bude použit na 
provoz střediska. Prosíme případné dárce o podporu této akce. Sbíráme nejen dětské 
oblečení, ale i oblečení pro dospělé, boty, kabelky, elektroniku, knihy, časopisy, 
kuchyňské potřeby.... Podrobnosti k celé akci najdete na letáčcích vedle zpravodaje. 
Věci je možné zanechat v mateřské školce kdykoli v pracovních dnech od 7.00 do 
16.00 hodin, nejpozději do čtvrtka 9.5.2013, popřípadě v čase konání pravidelných 
schůzek skautů. Rovněž prosím o pomoc s přípravou prodejní místnosti a 
oceňováním věcí, a to ve čtvrtek 9.5.2013 od 16.30 hod. Neprodané věci budou 
předány diakonii. Případné dotazy směřujte na sestru Evu Hazukovou – Viky na tel. 
732 830 040 nebo na email hazukovae@seznam.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. 
 
 

Vlčácká výprava 23. 3. 2013  
V sobotu jsme se sešli na nádraží. Jeli jsme vlakem do Řevnic a tam jsme začali 
výpravu řáděním na dětském hřišti. Po pár kilometrech jsme se setkali s vlčatama 
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z Černošic a zahráli jsme si hru „Boj o vlajky“. Sice Černošice získaly dvakrát naši 
vlajku, ale nedostaly ji na svoje území, protože jsme ji hned dostali zpátky. My jsme 
měli na konci více zajatců - takže to bylo nakonec nerozhodně. Večer jsme přijeli 
zpátky na berounské nádraží, kde na nás čekali rodiče. Tato výprava se mi moc líbila.  

Vojta Lidmila „Rychlonožka“ 
 

Celostředisková výprava za sv. Jiřím  20. 4. 2013 
- jak to vidělo vlče 
V sobotu 20. 4. 2013 se konala celostředisková výprava za sv. Jiřím na Tmaň. Sraz 
byl už v 6:40 hod. na vlakovém nádraží v Berouně. Sešlo se nás tam 15 i s Ocelotama 
i s panem Jirkou Hanke a jeho synem Tadeášem. Počasí nám nepřálo, protože lehce 
poprchávalo.  
Vlakem jsme jeli do Zdic. Ze Zdic 
jsme pokračovali vlakem do 
Libomyšle. Když jsme vystoupili 
z vlaku, Honza Marek s Jendou 
Vašků, Rákosníkem a  Tadeášem šli 
hledat cestu k řece. Našli ji. U řeky 
jsme se rozdělili na dvě skupiny, 
které dostaly za úkol hledat most 
přes řeku. Nakonec jsme ho po 
dlouhém pátrání našli. Za mostem 
jsme hlasovali, jakou cestou 
půjdeme dál přes kopec. Jan Marek 
navrhl jednu možnou cestu, Matěj 
Vašků druhou a třetí Vítek Kolovrat. 
Vyhrála Matějova varianta.  
Na vrcholku kopce jsme vyšli na 
louku. Na louce byla zřícenina 
statku. Když všichni dorazili na 
louku, Frantík nám sdělil, že ve 
statku se schoval Honza Marek a že 
ho musíme najít. „Honza Marek byl 
objeven,“ ozývalo se ze statku. Poté 
následovala další hra a tu už jsme hráli ve statku všichni - „Na schovávanou“.  
Já, Vojta a Ondra jsme měli buzolu a určovali jsme směr další cesty ke Tmani. Ušli 
jsme 3,5 km a na kopci jsme vařili oběd na lihových vařičích. Po obědě jsme hráli 2 
hry. Pak jsme se vydali na vrchol Lejškov nad Tmaní, kde byl sraz všech skautských 
oddílů našeho střediska. Na nástupu jsme si zakřičeli pokřiky jednotlivých oddílů a i 
střediska. Tam jsme si společně zahráli hry (Molekuly, Na rodinky, Na koně a 
jezdce). 
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Čas se naplnil a vydali jsme se na mši sv. v kostele sv. Jiřího do Tmaně. Mši svatou 
celebroval P. Radim Cigánek. Ministroval jsem já, Vojta Laštovička a Jakub Kodras. 
Na závěr mše dostali skautská vyznamenání za práci pro skautské středisko Daniel 
Průša st. a Lojza Vašků st. Po mši sv. si nás rodiče vyzvedli a odvezli domů. A to je 
konec celostřediskové výpravy. 

Vít Štromajer (Kýtek) 
 (malinko upravil Frantík) 

 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Ludmila Beščecová 
Milá Lído, jsi zástupce vedoucí oddílu Lasiček. Jsi svobodná, je ti 19 let. 
Studuješ čtvrtým rokem Gymnázium v Berouně, maturuješ v tomto školním 
roce. Chceš se dostat na lékařskou 
fakultu. 

Jak dlouho jsi skautka?  
V září 2013 oslavím 10 let ve 
skautingu.  
Jakou nejvyšší funkci jsi dosáhla ve 
skautské organizaci? 
Nejvyšší funkci jsem měla, když jsem 
vytvářela celotáborovou hru, a to v roce 
2011 na téma Asterix a Obelix. 
Jak dlouho pracuješ s dětmi 
v oddílu? 
Pracuji s dětmi dva a půl roku.  
Jaké jsou tvé koníčky? 
Hrála jsem na klavír, ale teď si hraji jen pro radost. A také ráda tancuji, dokonce jsem 
vyhrála 2. místo v tanečních.  
Jaký nejvzdálenější stát od ČR jsi navštívila? 
Nejdál jsem byla ve Francii na výměnu se školou. Pak jsem byla v Holandsku, 
Chorvatsku a v Belgii. 
Co tě baví ve skautu? 
Práce s dětmi, roverské schůzky, různé akce... Každoročně se těším na prázdninový 
skautský tábor. 
Podělíš se s námi o svůj zážitek ze Skauta, na který nemůžeš zapomenout? 
Nemohu zapomenout na skvělé akce: lasergame, sjíždění řeky, skautské závody, 
pobyty v přírodě, tábory.... Ale zážitek, na který nezapomenu, se mi stal, když mi 
bylo dvanáct let. Běžela jsem v zápalu táborové - noční hry po mokré lávce, uklouzla 
jsem a narazila jsem hlavou do stromu. A pak jsem měla půlku obličeje sedřenou celý 
zbytek letních prázdnin (smích). 

K. Kodrasová 
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Svědectví našich novokřtěnců 
Cesta pouští k prameni živé vody 
Moje duchovní hledání se započalo v třiatřiceti letech, kdy jsem cítila vnitřní 
prázdnotu, pomíjivost a marnost, postrádala jsem smysl života. Dobře to vystihuje 
kniha Kazatel. Kdo jsem a kam směřuji? Ve svém zoufalství jsem poprvé nějak 
přirozeně oslovila Boha. Neměla jsem s tím nějaké zkušenosti, pocházím 

z ateistického prostředí. Snažila jsem se 
řešit svoji špatnou psychickou situaci. Přes 
čísla, která jsem viděla na každém kroku, 
se mi začala pomalu vkrádat do života 
esoterika a okultismus, ale zároveň i zájem 
o Bibli. Na počátku mě velmi oslovil Lukáš 
11,9: „Proste, a bude vám dáno, hledejte, a 
naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno.“ 
Bůh má skvělé načasování, seznámil mě 
s Michele a Honzou, kteří přišli do Čech 
jako misionáři z Ameriky. Měla jsem 
možnost poprvé potkat nějaké křesťany. 
Najednou jsem měla touhu porozumět lépe 
Bibli a vznikly naše společné biblické 
hodiny. Z počátku jsem to brala jako 
doplněk vzdělání, ale postupně se mi začal 
rozkrývat jiný svět - plný lásky k Bohu a 
bližním. 
Zájem o esoteriku a okultismus mi přinesl 
velmi zvláštní živé sny a začal mě v nich 

opakovaně ohrožovat ďábel, ale někdy se mi zase zjevil Ježíš, z kterého jsem cítila 
klid a pokoj. Ježíš mě k sobě pomalu přitahoval po vůni svých mastí, ale nerozuměla 
jsem přesně, co víra obnáší. Sny o ďáblu mě začaly děsit. Souboj Dobra se Zlem se 
začal vyostřovat, nemohla jsem zůstat sluhou dvou pánů. 
Bod zlomu nastal, když jsem náhodně shlédla pořad o okultismu na TV Noe 
s karmelitánem P. Vojtěchem Kodetem. Před spaním jsem poprosila Ježíše, jestli 
činím špatně, ať mě rozváže ze sil Zla, jelikož nedokážu rozlišit, co je správné a co 
špatné. Zdál se mi rozhodující sen, ležela jsem na zádech s rozpaženýma rukama, za 
levou ruku mě držel slabě Ježíš a za pravou mě rval ďábel. Stále jsem opakovala, 
věřím v Ježíše Krista, jediného Boha, jsem Boží dítě. Trvalo to věčnost, ale Ježíš mě 
zachránil před peklem.   
Uvěřila jsem v Ježíše, svého Spasitele a Pána 8. února 2011. S okultismem a 
esoterikou jsem okamžitě skoncovala, i když to nebylo úplně jednoduché, a navštívila 
jsem P. Vojtěcha Kodeta, který mně pomohl. 
Bůh mi přinesl do života bezpodmínečnou lásku, víru a naději. Uvědomila jsem si, že 
víra je obrovský nezasloužený dar a stejně milost. Zároveň jsem velmi dobře vnímala 
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svoji hříšnost, porušenost a nedostatečnost. Pochopila jsem, že nejsem pánem svého 
života, že je tady někdo mnohem moudřejší, laskavější a něžnější. Toužila jsem pít 
z pramene čisté vody –  Jan 7, 37-38: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve 
mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra.“ 
Měla jsem potřebu začít chodit do církve a budovat vztah s Pánem. Nerozlišovala 
jsem rozdíly mezi různými denominacemi, a jelikož velký podíl na mé víře měli 
protestanti z Církve bratrské, začala jsem chodit tam. Přepadaly mě však během 
přípravy na křest různé pochybnosti, zda je Církev bratrská můj skutečný domov. A 
těsně před křtem o Velikonocích 2012 jsem pocítila Boží vedení směrem do katolické 
církve. S malým mezipřistáním ve farnosti Žebrák jsem zapustila kořeny v Berouně, 
kde jsem spokojená. Děkuji za laskavou a moudrou přípravu na křest P. Petru 
Bouškovi. 
Křtem o velikonoční vigilii jsem ve věku osmatřiceti let zpečetila svůj vztah s Pánem 
a přijala nový status: Gal 2,20: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.“ Uvědomuji si 
velmi přesně svoji vinu, a že Kristus byl ukřižován i za mě. Co může být výrazem 
větší lásky? Víra v Boha proměnila moje vztahy s lidmi, změnila žebříček hodnot, 
dala mému životu nějaký smysl a řád. Za zázrak považuji, že během letošního dubna 
přijal křest můj dvanáctiletý syn David ve zdickém kostele a devítiletý syn Filip 
směřuje rovněž ke křtu pod vedením P. Petra Boušky. Manžel nás na cestě víry 
podporuje, ale paradoxem je, že ačkoliv je pokřtěný katolík, víře zatím úspěšně 
vzdoruje. Cesty Páně jsou nevyzpytatelné. Mt 6,33: „Hledejte především jeho 
království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ 
A tak stále hledám. ☺ 

Libuše Terezie Lukášová 
 

Příchod (vzpomínka na první návštěvu fary) 
Bylo to pošmourného dne, 5. října roku 2011. Začalo se pomalu stmívat, neboť bylo 
již za deset minut šest hodin, a já jsem stál před berounským kostelem. Správněji 
řečeno – vedle něj, protože jsem stál před kovanou, černou brankou, která byla 
vstupem k budovám farnosti. 
Byl jsem napjatý, cítil jsem vzrušení. Nevěděl jsem, co mám čekat. Vešel jsem tedy 
touto brankou, hned poté ještě jakýmsi zděným obloukem a dostal jsem se na dvůr 
farnosti. Rozhlédl jsem se po prostranství, kolem něhož stály tři budovy. První slouží 
jako Katolická mateřská škola. Druhá budova byla fara samotná, do které jsem měl 
zanedlouho sám proniknout, a ta třetí slouží zejména ke skautským schůzkám. 
Jak jsem řekl, rozhlížel jsem se po prostranství a nikde jsem nikoho neviděl, všechna 
okna halila stejná temnota. Mezi školkou a farou byla kovaná branka, která vedla do 
jakési zahrady. 
Zdálo se mi, že jsem slyšel hlasy. Chtěl jsem do těch vrátek tedy vstoupit, nicméně 
jsem si uvědomil, že hlasy pochází z ulice za zdí. Poté jsem přemýšlel, zdali nemám 
zazvonit na zvonky, umístněné na budově fary. Poté jsem usoudil, že ne – snad mi to 
vzrušení z chvíle nedovolilo. Vydal jsem se místo toho zpět cestou, kterou jsem 
přišel. Zase jsem stál na ulici, mezi kostelem a farou. Kolem procházela skupinka 
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mladých lidí, jejichž tváře mi byly vcelku známé. Stoupnul jsem si tedy do branky a 
sledoval je. Jakmile mě spatřili, již jsem slyšel poznámky na mou víru, kterou jsem se 
odhodlal přijmout. Prý oblíbeným katolickým trestem je čištění krucifixu a 
klečení či co. V tu chvíli mi jich bylo líto. Nehněval jsem se na ně, jen mi jich bylo 
líto. Když si to tak vezmu, já jsem byl stejný ještě půlrok, rok zpátky. Kdyby mi 
kdosi onehdá řekl, že se budu chtít nechat pokřtít a že budu žít s Bohem, 
pravděpodobně bych se mu vysmál. Ovšem cesty Boží jsou opravdu nevyzpytatelné a 
já jsem nyní stál v brance fary, a slyšel jsem narážky, které bych pravděpodobně 
kdysi také vyřkl. Pousmál jsem se a vrátil jsem se zpátky na dvůr. 
Vůbec jsem neměl tušení, co mám dělat, a tak jsem se rozhodl jen čekat. Možná, že 
na chvíli mě napadlo i odejít. Jsem šťastný, že jsem tak neučinil. Po chvilce na dvůr 
přijela stříbrná (či nazlátlá) fabie – kvůli světlu, kterého pomalu ubývalo, si nejsem 
zcela jist, jen vím, že měla vzadu na kapotě ten známý znak Ichthysu. Onen řidič, 
který v ní seděl, zacouval na parkovací místo, označené „fara“. Vystoupil z něj 
příjemně vypadající muž, který se na mě okamžitě usmál. 
„Dobrý den,“ řekl jsem s nadějí v hlase, „já nevím, jestli jsem tu správně.“ 
„Já myslím, že určitě. Nějaká příprava ke křtu?“ odpověděl mi a ze mě spadla 
nejistota a snad i nějaký ten náznak strachu z neznáma. Věděl jsem jistě, že dělám 
správnou věc. 
Poté jsme se představili a já jsem zjistil, že on je opravdu ta povolaná osoba. Otevřel 
dveře, uvedl mě do jedné z místností v přízemí, vyzval mě, abych se posadil, a 
odešel. 
Místnost byla velmi jednoduše zařízena. Byl zde velký stůl, několik židlí, skříň 
s knihami, mapa biblického prostředí a samozřejmě Ježíš na kříži. Sedl jsem si za stůl 
a rozhlížel se okolo. Za chvíli byly slyšet kroky, otvírání dveří a do místnosti náhle 
vstoupila žena, pravděpodobně středních let. Představila se jako Renata. Nastalo 
nesmělé mlčení, které jsme občas přerušili „seznamovacími otázkami“. Působila 
příjemně. Znova byl slyšet šramot a do naší společnosti se přidal další člen, tentokrát 
muž. Po seznámení jsme zjistili, že se jmenuje Honza. Poté už jsme dlouho nečekali. 
Pan farář přišel s knihou „Katechismus katolické církve“ a usedl po mé pravici. 
Zeptal se nás, co nás přivádí. Dal jsem pohledem slovo Renátce, která se dala do 
vyprávění svého příběhu. 
Renata domluvila a začal jsem já. Hovořil jsem o své duchovní cestě, jež mě dovedla 
až sem. Mluvil jsem také o buddhismu, o jehož filosofii jsem se dříve pokoušel. Pan 
farář se na toto téma také rozmluvil. Žádné popírání, žádné obhajování své svaté 
pravdy, které by mě nejspíš mohlo odradit, nenastalo. Naopak se o buddhismu 
vyjádřil jako o dobré duchovní cestě, které ovšem chybí dialog s Bohem. 
Poté začal hovořit o Boží inspiraci, o Starém a Novém zákoně z pohledu historického 
a také se nás zeptal, zda čteme Bibli. Řekl jsem pravdu, že se o to snažím a že jsem 
již přečetl první tři knihy starého zákona a Evangelia. Vyjádřil mi obdiv a začal 
mluvit o stvoření. 
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„V Bibli je psáno, že Bůh stvořil svět 
během šesti dní a sedmý den odpočíval. 
To je samozřejmě v rozporu s tím, co 
říká oficiální věda. Takže někdo lže, 
kdo? Co myslíte?“ řekl farář a obrátil se 
zrakem na Renatu. 
 „Já doufám... Ne, já věřím, že Bůh 
stvořil svět během šesti dní.“ 
odpověděla Renátka. 
„A co myslíš ty? Opravdu Bůh stvořil 
svět za šestkrát 24 hodin?“ zeptal se 
tentokrát mě. 
Zarazil jsem se. Věřím, že nás i svět 
stvořil Bůh, ale onen časový úsek se mi 
už tolik nezdál. Řekl jsem tedy: „Já 
myslím, že ve Stvoření jde hlavně o to 
sdělení, že Bůh stvořil svět. Dle mého 
zas až tolik o ten časový úsek nejde,“ 
dořekl jsem a cítil jsem lehký strach z 
možné kritiky, že popírám, co je v Bibli 
napsáno. Pan farář se ovšem usmál a 
řekl: „Správně, v této zprávě jde jen o to, že Bůh stvořil svět a stvořil ho dobrým.“ 
Poté se dal znova do výkladu. Byl vtipný, mluvil příjemným hlasem a ve mně se stále 
prohluboval pocit, že jsem tu správně, že to tak má být. Byla na něm vidět pokora, 
láska k Bohu, úžas nad Boží mocí. Zároveň ale také i lidskost a dobrota. Získal si 
mou důvěru. 
Hodina uplynula jako voda a čas se nachýlil k odchodu. Na závěr hodiny jsme si 
vyměnili čísla, kdyby nastala nějaká potíž, jako je nemoc a podobně. Zvedl jsem se k 
odchodu. Nechtělo se mi. Bylo mi zde velmi příjemně, klidně bych zde mohl sedět a 
hovořit dál. Bylo mi s těmi lidmi příjemně, cítil jsem, že jsem mezi svými. Navzdory 
tomu jsem se rozloučil a vydal se na cestu domů. 
Moc jsem nevnímal, to je fakt. Byl jsem plný nadšení a spokojenosti. Cestou domů 
jsem napsal svému příteli Matějovi, který mi později šel za kmotra, a kterému vděčím 
za to, že mne vrátil zpátky na správnou cestu, jednoduchou zprávu s textem „děkuju“. 
Opravdu jsem děkoval. Děkoval jsem jemu, děkoval jsem Bohu, že vyslyšel mé 
prosby a nasměroval mne do své církve. Byl a jsem šťastný. 
Tento krátký popis věnuji přátelům, rodině a církvi. Zejména ovšem Matějovi 
Gosmanovi, za ukázání směru a za pomoc, Ludmile Beščecové a sestře Alžbětě 
Široké za podporu, pochopení a nadšení, a také panu faráři Josefu Pecinovskému za 
vřelé a srdečné přijetí a přivítání. 

Jan Matěj J. Bosco Tichý 
 

(článek, napsaný na podzim r. 2011, byl převzat z autorova blogu https://hans93.signaly.cz/) 
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Ze života svatých 
Sv. Klement Maria Hofbauer (20. května) 
Patří k těm světcům, kteří měli kladný vztah jak k Moravanům, tak i k Čechům 
a pomáhali jim i v cizině. Narodil se v Tasovicích u Znojma jako deváté dítě 
v rodině. Jeho otec Pavel Dvořák pocházel z Moravských Budějovic. Po přestěhování 
do Tasovic nemohli Tasovičtí Němci jeho jméno dobře vyslovit, a tak si je přeložili 
na Hofbauer. 
Pro nedostatek peněz nemohl hned studovat teologii, a tak se vyučil pekařem. 
Podařilo se mu sehnat podporu na studia ve Vídni a později v Římě, kde vstoupil do 
řádu redemptoristů. Trvalou misii rozšířil ve Varšavě. S velkými potížemi založil 
školu pro chudé a záhy vyučoval tři sta padesát chlapců. Pro ně chodil i žebrat. 
Jednoho dne zažil příhodu, která o něm říká vše: Když se na kohosi obrátil s prosbou, 
plivl mu ten člověk do obličeje: „To bylo pro mě,“ řekl na to Hofbauer. „Teď mi 
dejte něco pro mé chudé děti.“ A ten muž, celý ochromený i zahanbený, mu beze 
slova vyplatil velkou částku. Druhého dne přišel ke sv. zpovědi. 
Prostý muž se stal středem kruhu významných umělců, spisovatelů a učenců. Kdo ho 
viděl v jeho nuzném příbytku ve Vídni, neřekl by, že je zván s úctou mezi šlechtu, že 
je poradcem nunciů a že měl nepřímo vliv na jednání vídeňského kongresu. 
Velkou zásluhu si získal sv. Klement o český lid ve Vídni tím, že se postaral, aby 
bylo hlásáno slovo Boží jazykem mateřským. Přímo císař ho žádal, aby pečoval 
o duchovní potřeby Čechů ve Vídni. V plné duchovní práci umírá jako 
devětašedesátiletý uprostřed modlitby Anděl Páně 15. března. Je pochován v kostele 
Panny Marie Na nábřeží ve Vídni. 

-vac- 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na květen: 

„Aby děti již v rodině dostávaly od rodičů pevný základ křesťanského života.“ 
 

Farní kronika 
• Svatby: V dubnu uzavřeli ve Svatém Janu pod Skalou manželství Radka 

Valentová a Lukáš Kupka. 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili pana Vladimíra Chaloupku z Berouna, paní 

Zdeňku Hladkou z Chyňavy a paní Marii Münzbergerovou z Litně.  
o Letos také uplynou čtyři roky od úmrtí paní Lidušky Tomáškové z Berouna. 

Vzpomíná sestra s rodinou. 
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