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Křest 
O Velikonocích býváme, Bohu díky, často svědky křtu dospělých. O Velikonocích 
ale také všichni obnovujeme své vlastní křestní závazky. Kdysi přijatá svátost by 
měla v návaznosti na velikonoční události, zpřítomněné sváteční liturgií, znovu ožít a 
nově zazářit v duši. Oživme si proto krátce i několik myšlenek, které nám církev 
k tématu křtu a jeho udělování od nejstarších dob předkládá.  
Křest je první ze sedmi svátostí, protože otevírá cestu do 
plného křesťanského života a je také předpokladem jeho 
vydařeného završení na věčnosti. Z hlediska společenství je 
křest vstupem do církve, podobá se narození nového člověka 
do rodiny. Z osobního hlediska je křest počátkem života 
s Bohem v církvi. Nezbavuje sice člověka jisté náklonnosti ke 
zlému, přináší však s sebou bezprostředně úplné očištění jak 
od dědičného, tak od všech dosavadních osobních hříchů. 
Křestní voda je výmluvným symbolem tohoto očištění, i když 
ho sama o sobě samozřejmě nepůsobí. Účinek křtu vyplývá 
z jeho ustanovení samotným Ježíšem Kristem, který před 
svým nanebevstoupením rozesílá apoštoly se slovy: „Jděte 
tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu 
Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co 
jsem vám přikázal.“ (Mt 28,19) Nezbytným a logickým 
předpokladem přijetí křtu je tedy víra v Ježíše Krista a ztotožnění se s jeho učením. 
Aby měli ti, kdo uvěřili, dostatek času vše potřebné dobře zažít a také příležitost dát 
najevo, že to s vírou myslí vážně, rozvinula církev v prvních staletích tzv. 
katechumenát, který znamenal postupné uvádění do křesťanského života a vrcholil 
právě přijetím křtu. Takováto příprava na křest trvala někdy až tři roky. Později se 
však v souvislosti se křtem malých dětí uvádění do křesťanského života přesouvalo 
spíše až do období po křtu. Křest ale nelze (s výjimkou nebezpečí smrti) od katecheze 
oddělit, ať už by probíhala předem, nebo až následně. Průvodcem člověka na cestě ke 
křtu býval od prvních dob zralý křesťan (kmotr), který také později nově pokřtěnému 
pomáhal vrůstat hlouběji do života z víry.  
I když je křest podmínkou spásy člověka (Jan 3, 5), nemusí být proto všem, kdo 
nebyli řádně pokřtěni, cesta ke spáse uzavřená. Např. již ve 3. století se hovoří 
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o „křtu krve“ (mučedníci pro Krista) nebo také o „křtu touhy“ (touha po Kristu bez 
možnosti křest přijmout), které mohou řádný křest zastoupit. Spasen může být i 
každý, kdo hledá pravdu a žije podle ní, nakolik ji poznal, i když k poznání Kristova 
evangelia a jeho církve nedošel. Děti, které zemřely bez křtu (tedy v dědičném 
hříchu), církev svěřuje Božímu milosrdenství s nadějí, že také pro ně existuje cesta ke 
spáse. 
Křest uděluje řádně biskup, kněz nebo jáhen, v případě nutnosti však může platně 
křtít každý člověk (i nepokřtěný), pokud má úmysl konat to, co při křtu koná církev, a 
dodrží správný postup (trojí polití hlavy se slovy: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i 
Ducha svatého.“) Za těchto okolností je tedy platný i např. křest udělený 
v nekatolické církvi. Křest vtiskuje člověku jednou pro vždy „nezrušitelné znamení 
na duši“, nemůže tedy být opakován. 

pb 
 

Zprávy z farnosti 
• Přehled velikonočních bohoslužeb: 

Zelený 
čtvrtek 

Velký pátek 
Velikonoční 

vigilie 
Zmrtvých- 
vstání Páně 

Velikonoční 
pondělí 2014 

čtvrtek 17.4. pátek 18.4. sobota 19.4. neděle 20.4. pondělí 21.4. 

Beroun 18.00 18.00 20.00 10.00 10.00 

Králův Dvůr   17.30* 17.30     20.30** 8.00 - 

Loděnice 17.00 17.00 - 9.30 9.30 

Vráž - - - - 11.00 

Svatý Jan - - - 8.00 - 

Tetín - - - 11.15 - 

Chyňava - - - 11.00 - 

Železná - - - - 11.00 

Nižbor - - - 16.30 - 

Hýskov - - - 18.00 - 

   *  kostel v Počaplech otevřen do 22 hod. (bdění v Getsemanech) 
 **  ve 14 hod. modlitba u Božího hrobu, poté kostel otevřen do 18 hod. 
 
• Biblické hodiny 

pokračují na faře každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. Věnujeme se knize proroka 
Daniela. Všichni jsou srdečně zváni. 
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• Tichá adorace po večerní mši svaté 
se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. 

• Příprava dospělých ke křtu 
se koná každou středu od 18.00 do 19.00 hodin na faře. 

• Společenství mládeže 
se setkává každý čtvrtek od 19 do 20 hodin. Vede Ivana Vašků. 

• Modlitební společenství 
Modlitební setkání se konají ve čtvrtek od 20 hodin, a to: 
o 2. čtvrtek v měsíci – modlitba Taizé v Berouně v kapli  
o 4. čtvrtek v měsíci – na Tetíně u sv. Kateřiny (adorace) a poté na faře 

• Kurzy Beta 
probíhají každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 19.30 do 21.00 na faře v Berouně. 

• 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 733 741 874 
(P. Jaroslav Miškovský). 

• Výtvarné dopoledne pro maminky s dětmi 
je do konce školního roku plánováno na čtvrtky 3.4., 15.5. a 12. 6., vždy od 
9.30 na faře v Berouně. Všechny maminky a děti jsou srdečně zvány. Bližší 
informace u M. Vildmonové (mariiianka@seznam.cz, 606212243). 

• Křížové cesty 
se v postní době konají: 

� v Počaplech v neděli od 7.30 a ve čtvrtek od 19.30; na Velký pátek 
v 16.45 

� v Loděnici v neděli od 9 hod. 
� v Nižboru v sobotu od 16 hod. 
� v Berouně v pátek od 17.30; na Velký pátek již od 15.00 v kostele 

(budou-li dobrovolníci, kteří by se ujali vedení) 
� na Květnou neděli křížová cesta v přírodě od 15 hod. 

(sraz v Berouně u kapličky u studánky) 
• Modlitební večer se zpěvy z Taizé v kapli Povýšení sv. kříže 

se bude konat ve čtvrtek 10. dubna od 20 hodin.  
• Rozšířená možnost přijetí svátosti smíření před Velikonocemi 

Kromě obvyklé půlhodinky před každou mší sv. bude možno přijmout sv. smíření 
v Berouně v pátek 11. dubna od 16 do 20 hod. 

• Zpívání na Tetíně 
Skupina děvčat bude zpívat při mši sv. na Tetíně v neděli 13. dubna. Zkouška 
začne v 10.30 na faře. Na všechny děvčata (i chlapce) se těší Alena Vacková. 

• Sbírka na Svatou zemi 
se koná tradičně na Velký pátek (18. dubna)  
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• Žehnání pokrmů – slavnost Zmrtvýchvstání Páně (20.4.) 
V den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se při dopoledních bohoslužbách budou 
tradičně žehnat pokrmy, které pak umocní sváteční atmosféru kolem 
velikonočního stolu v našich rodinách. 

• Agapé na faře – slavnost Zmrtvýchvstání Páně (20.4.) 
V den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se po dopolední bohoslužbě setkáme na faře 
v Berouně k malému agapé. K příjemnějšímu posezení můžete vzít i něco dobrého 
s sebou. 

• Hrnčířské trhy 
Ve dnech 3.- 4. 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 22. června. 
 
 

Bleší trh pro školku 
Ve středu 9. dubna a ve čtvrtek 10. dubna od 8.00 do 16.00 hodin pořádá 
Křesťanský klub ve spolupráci s maminkami z farnosti v prostorách bývalé kaplanky 
na berounské faře jarní bleší trh. Jeho výtěžek bude i tentokrát věnován ve prospěch 
naší KMŠ. Prosíme maminky, které by mohly pomoci s přebíráním a přípravou 
„zboží“ v sobotu 5.4. a v úterý 8.4. 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, protože celá akce je časově značně náročná. Děkujeme všem obětavým 
pomocnicím, bez nichž by se tyto trhy, které jsou pro naši školku nezanedbatelným 
zdrojem příjmů, nemohly uskutečnit. 

J. Stielová 
 

Z arcidiecéze 
• Mladší ministranti - 5. dubna ve Slivici 

Pro mladší kluky (cca od 7 do 15 let). Zahájení v kostele sv. Petra ve Slivici 
v 9.30. Téma: Velikonoce. Program: nácvik liturgie, mše svatá, hry, soutěže, 
fotbálek. S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv na 
fotbálek do tělocvičny, příspěvek 70,- Kč na jídlo. Ukončení v 16.00. Bližší info: 
P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774). 

• Starší ministranti 11.–12. dubna v Praze 
Pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv. 
Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra C Budějovická jede pravidelně autobus č. 
193, zastávka Kunratická škola). V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svátosti 
smíření, duchovní program, odpoledne fotbálek, film. S sebou 200,- Kč na jídlo, 
sportovní a ministrantské oblečení.  
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• Kurz pro lektory 
V sobotu 26. dubna 2014 od 9.00 do 12.00 nabízí Pastorační středisko v Praze 
možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Michal Němeček a MgA. 
Jan Horák. 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.  

• Oslava 29. Světového dne mládeže 
se koná v pátek 11. dubna od 19 hodin v kostele sv. Ignáce v Praze 2 (Karlovo 
náměstí) a v sobotu 12. dubna od 9.30 v Salesiánském centru mládeže v Praze 8 – 
Kobylisích. Páteční večer bude příležitostí spojit se v modlitbě s komunitou 
z Taizé zastoupenou bratrem Wojtkem. Je také zajištěna možnost přespání. 
Mottem letošního setkání jsou slova vybraná papežem Františkem: „Blahoslavení 
chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,3). Kromě katechezí, 
přednášek, tvořivých skupin, hudby a sportu bude samozřejmě příležitost 
k modlitbě a přijetí svátosti smíření. Tradičním vrcholem je odpolední mše svatá 
celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským. 
 
 

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: 
• středa 9. 4. 13.30 – 15.00   

Výroba velikonočních dekorací. 
• středa 16. 4. 10.30 – 11.30   

Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč - slovní zásoba, 
logické myšlení atd.) 

• středa 23. 4. 10.30 – 11.30   
Křížem krážem po České republice: Královéhradecký kraj. 

• Každý pátek 13.30 – 15.00 Posezení u šálku dobrého čaje či kávy. 
Všechny akce jsou pro seniory zdarma. Prosíme, potvrďte předem účast telefonicky 
na tel. čísle 606 639 627, kapacita je omezená, děkujeme.  
 

Farní charita: Deo gratias! 
Návštěva otce kardinála Dominika Duky v naší berounské farnosti u příležitosti oslav 
20 let Farní charity Beroun a slavnosti Zvěstování Páně 25. 3., kteréžto datum vybral 
sám pan kardinál, proběhla jedním slovem velkolepě. Otec kardinál navštívil Beroun 
nejen poprvé od nástupu do „úřadu“, ale dokonce se vyznal, že naposledy v Berouně 
byl před 53 lety. Během mše svaté se zmínil i o svém rozhodnutí více se věnovat 
farním charitám a jejich potřebné práci pro bližní. 
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Po mši svaté, ve které se jednotlivých služeb – čtení, zpěvu žalmu, přednesení 
přímluv a přinášení darů – zhostili zaměstnanci FCH Beroun, zaznělo velké 
poděkování všem, kdo se na přípravě slavnosti podíleli; poděkování ředitelce FCH 
Beroun Janě Civínové, ale i všem zaměstnancům, zvláště těm v přímé péči; 
samozřejmě otci kardinálovi a především Bohu, bez kterého by nebylo nic. Však také 
nad námi držel ochrannou ruku i během celého dne – oproti prognózám meteorologů 
nakonec o této „mariánské“ slavnosti zasvítilo i slunce. 

I my bychom chtěli na tomto místě velmi 
poděkovat: P. Petru Bouškovi, prezidentu 
ADCH P. Stanislavu Górovi, vikáři P. 
Robertu Hanačíkovi, ostatním zúčastněným 
kněžím našeho vikariátu včetně jáhna p. 
Josefa Jonáše; dále všem mladším i starším 
ministrantům, kteří se uvolnili ze zaměstnání 
a škol, aby pomohli. Děkujeme varhanici 
Pavle Salvové, paní Janě Beščecové,  která 
obětavě přichystala květiny na oltář a ambon, 
Danielu Průšovi, Aloisovi Vašků a Jiřímu 
Hazukovi, kteří poskytli fotografie, panu 
Zdenku Zvonkovi, který významnou událost 
zachytil na kameru. Děkujeme vám všem, 
berounským farníkům i kolegům z jiných 
charit, kteří jste přišli podpořit tuto událost 
svou přítomností navzdory pracovnímu dni. 
Kostel byl tak zaplněný do posledního místa. 
Děkujeme i všem, kteří jste nás nesli a nesete 
v modlitbách.  Dále velmi děkujeme všem, 
kteří jste se podíleli na přípravě oslavy 
v prostorách Domu charity: Katolické 
mateřské škole – jmenovitě ředitelce Janě 

Stielové a paní Janě Svatošové, které přivedly své dětské svěřence do Domu charity 
na Jarově, aby zazpívali panu kardinálovi a seniorům ze Stacionáře svaté Anežky, 
děkujeme panu Matěji Durasovi, který zdarma poskytl stany a stoly na venkovní 
grilování na grilu zapůjčeném z berounské farnosti, Křesťanskému klubu za 
zapůjčení dataprojektoru. Děkujeme za přízeň a podporu též berounským 
podnikatelům, kteří naši akci podpořili darem: Řeznictví Alfery, Robertu Křikavovi, 
Pekárně Ve Mlýně, všem, kdo se podíleli na přípravách výzdoby a občerstvení… 
Zkrátka všem. Během celého dne jsme cítili radost z vzájemného propojení. A to bylo 
důležitým cílem této akce. Deo gratias! 

-iva- 
 
 
 



 

 7 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 
Výprava vlčat a Ocelotů 22. 2.  2014 
Sraz byl na hlavním nádraží Beroun v 8 hodin. Sešlo se nás tam osm vlčat, dva 
oceloti a vedoucí Frantík. Vlakem jsme jeli do Neumětel. 
V Neumětelích jsme vystoupili a pokřiky jsme zahájili 
výpravu. Z nádraží jsme šli na náves. Na návsi jsme něco 
málo posvačili a pak si zahráli hru „Boj o šátky“. Pak 
jsme pokračovali v cestě, až jsme došli na zříceninu hradu 
Košík. Tam jsme si odpočinuli a uvařili dobrou polévku. 
Já a Rychlonožka jsme tam postavili pomníček se 
vzkazem: „Byli jsme zde, vlčata a oceloti“. 
Pokračovali jsme v cestě, až jsme došli do lesa. Frantík 
nám řekl, že se půjde schovat, a za 5 minut ho máme jít 
hledat. Nechal nám na stromě přivázaný šátek – to byl 
signál, že je schován někde poblíž. Po 10 minutách Mach 
našel Frantíkův batoh. A najednou se ozval výkřik: „Mám 
ho!“ Našel ho Tom.  
Vyšli jsme na cestu a šlapali jsme dál do Želkovic a tam jsme došli ke staré zvonici. 
Tam jsme si zahráli další hru „Kam až!“ – hra podobná schovávané s malým 
vylepšením. 
Po hře jsme šli do Tmaně ke kostelu svatého Jiří. U kostela jsem všem ukázal kryptu. 
Ze Tmaně jsme šli k Suchomastské nádrži. Od nádrže jsme pokračovali na Jarov. Na 
Jarově právě byl karneval pořádaný Křesťanským klubem a některá vlčata tu již 
zůstala, protože tu měla svoje rodiče. Zbytek vlčat měl jít s Frantíkem pěšky na 
vlakové nádraží. Najednou se objevili rodiče a odvezli si nás. Nakonec šel Frantík 
sám. Tato výprava se povedla. 

Vítek Štromajer (Kýtek) 
 

 

Nevím, zda vím, co  je Boží vůle,  
abych tak parafrázovala světoznámého státníka, ale existují jisté náznaky… Před 
dvaadvaceti lety mne původně nevěřící spolužák z gymnázia pozval do jednoho 
skautského střediska. To středisko se pravidelně účastnilo mší svatých a života 
farnosti. Nějak přirozeně se díky tomuto setkávání stal křesťan i ze mne a z onoho 
spolužáka řádový bratr. Tehdejší vůdci se upřímně modlili za nové skautské vedoucí, 
a tak se jich objevilo ještě víc a z jednoho takového je dnes premonstrát a kněz. 
Středisko pořádalo skautské tábory, kde byla modlitba a mše svatá a přítomnost 
kněze nejen nedílnou součástí táborového života, ale samozřejmostí. Tahle 
samozřejmost vedla k mnoha dalším obrácením těch, kteří by se jinak s Bohem 
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nesetkali. I poté, co zemřeli první zakladatelé, středisko cítilo Boží přítomnost:  není 
náhodou, že zrovna do Berouna se přistěhoval další skaut, který je ochotný dávat ze 
svého volného času velký díl službě ve vedení skautů. Není náhodou, že z několika 
adolescentů, kteří říkávali: „Lidi na táboře super, ale co pořád mají s tím Bohem?“, se 
nyní stali obětaví (a dlouho  téměř jediní?!) ministranti. Nebo obětavé věřící dívky, 
některé též dnes vedoucí, které původně jely jen „pomoci na tábor…“ Důvod 
založení skautského střediska byl dvojznačný: aby křesťanské děti měly možnost se 
setkávat i mimo kostel a náboženství a aby se zde mohly setkávat společně 
s nevěřícími kamarády, kterým takto o Bohu řeknou. To středisko funguje už skoro 
čtvrt století a jeho jméno je odvozeno od pastorální konstituce Gaudium et spes, 
Radost a naděje.  Prošly jím stovky dětí, zdaleka ne jen z věřících rodin, a setkání 
s Pánem jim už nikdo nevezme. Zdá se mi, že je v Boží vůli, stejně jako náš 
chrámový sbor, další farní spolky a společenství. Chci za toto středisko na tomto 
místě Bohu poděkovat. A všem, kdo s ním mají co do činění. Vždyť nikdo nevíme, 
co Bůh použije k obrácení svých oveček, co je Boží vůle… 

Ivana Vašků  
 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Alois Vašků ml.  

Milý Lojzo,  
je ti šestnáct let, studuješ Ekonomické lyceum na Obchodní 
akademii v Berouně.  
Později bys chtěl studovat něco, co souvisí s ekonomií.  
Co bys chtěl dělat v budoucnu, zatím nevíš.  
Pomáháš Mauglímu a Frantíkovi vést Vlčata (kluci cca 7 – 
11 let). 
Od kdy jsi registrovaný v našem skautském středisku? 
Zaregistrovaný jsem byl v roce 2007 (bylo mi 9 let), ale na 
tábory jezdím už od svých 
4 měsíců. 
Co děláš kromě skautingu? 
Především chodím do školy, jinak hraji na klavír (jazz, blues, 
ragtime apod.) a taky chodím do pokračovacích tanečních. 
Jaká je tvá oblíbená pohádka? 
Nejvíc se mi líbí filmová pohádka Šťastný smolař. 
Těšíš se na letošní letní skautský tábor? 
Samozřejmě, že ano. :-) 
Co tě na táboře nejvíce baví? 
Na táboře se mi nejvíce líbí scénky u ohně. 
Kde se ti nejvíce líbí v ČR? 
Pro mě platí: „Všude dobře, doma nejlíp.“ :-) 

K. Kodrasová 
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Dopis papeže Františka všem rodinám  
Drahé rodiny,  
stojím na prahu vašeho domova, abych s vámi hovořil o jednom setkání, které se, jak 
známo, bude konat letos v říjnu ve Vatikánu. Jde o mimořádné valné zasedání 
biskupské synody svolané proto, aby se prodiskutovalo téma „Pastorační výzvy pro 
rodinu v rámci evangelizace“. Právě dnes je církev povolaná hlásat evangelium tím, 
že čelí i novým pastoračním potřebám, které se týkají rodiny. Do tohoto významného 
setkání je zapojen celý Boží lid, biskupové, kněží, zasvěcené osoby a věřící laici 
z místních církví na celém světě. Všichni se na jeho přípravě aktivně podílejí 
konkrétními připomínkami a nepostradatelným přínosem modliteb. Více než kdy 
jindy je podpora modlitby nezbytná a důležitá zejména z vaší strany, drahé rodiny. 
Toto synodní zasedání se totiž bude zvlášť věnovat vám, vašemu povolání a poslání 
v církvi a společnosti, problémům manželství, života rodiny, výchovy dětí a roli rodin 
v poslání církve. Takže vás prosím, abyste intenzivně prosili Ducha Svatého, aby dal 
světlo synodním otcům a aby je vedl v jejich náročném úkolu. Jak víte, po tomto 
mimořádném synodním zasedání bude po roce následovat řádné zasedání, které je 
pokračováním v tématu rodiny. V této souvislosti se ve Filadelfii v září 2015 
uskuteční i Světové setkání rodin. Modleme se tedy všichni společně, aby těmito 
událostmi církev vykonala opravdovou cestu rozlišování a osvojila si odpovídající 
pastorační prostředky, aby rodinám pomohla čelit současným výzvám ve světle a síle, 
vycházejících z evangelia.  
Tento dopis vám píšu v den, kdy se slaví svátek Uvedení Páně do chrámu. 
Evangelista Lukáš vypráví, že Panna Maria a svatý Josef v souladu s Mojžíšovým 
zákonem přinesli do chrámu dítě, aby je obětovali Hospodinu, a že dva staří lidé, 
Simeon a Anna, pohnuti Duchem Svatým, jim šli vstříc a poznali v Ježíši Mesiáše 
(srov. Lk 2,22-38). Simeon ho vzal do náručí a děkoval Bohu, protože konečně 
„uviděl“ spásu; Anna přes pokročilý věk najde novou sílu a začne všem vyprávět 
o dítěti. Je to nádherný obraz: mladí rodiče a dvě staré osoby se setkají díky Ježíši. 
Ježíš opravdu umožňuje setkání a sjednocení generací! On je nevyčerpatelný pramen 
takové lásky, která překonává každou uzavřenost, osamělost a zármutek. Na vaší 
rodinné cestě sdílíte mnoho krásných okamžiků: jídlo, odpočinek, domácí práce, 
zábavu, modlitbu, cestování a poutě, skutky solidarity… Ovšem, chybí-li láska, chybí 
radost. A tu pravou lásku nám dává Ježíš: nabízí nám své Slovo, které nám poskytuje 
světlo na naší cestě; dává nám chléb života, který je nám oporou při každodenní 
námaze na naší cestě.  
Drahé rodiny, vaše modlitba za biskupskou synodu bude vzácným pokladem, který 
obohatí církev. Děkuji vám a prosím vás i o modlitby za mne, abych mohl sloužit 
Božímu lidu v pravdě a lásce. Ať vás všechny stále provází ochrana blahoslavené 
Panny Marie a svatého Josefa a pomáhá vám, abyste kráčeli sjednoceni v lásce a 
vzájemné službě.  
Ze srdce prosím o Boží požehnání pro každou rodinu.  
Ve Vatikánu 2. února 2014  

FRANTIŠEK  
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Postní duchovní obnova 
byla ohlášena dlouho dopředu,  na sobotu 29. března bylo objednáno ukázkové jarní 
počasí (to abychom se mohli o přestávkách procházet na sluníčku), a především byl 
pozván přednášející – otec biskup Karel Herbst. Když jsme přijížděli na Tetín, 
parkoviště bylo už téměř plné. Tetínská fara rovněž. Nic nezklamalo – ani účastníci 

(bylo nás pár desítek), ani počasí, ani 
otec biskup, který zřejmě dorazil 
s předstihem. 
Krátce po deváté hodině začala první 
přednáška na téma Kristův kříž. Pán Ježíš 
nesl těžký kříž a nechal se na něj přibít. 
Za naše hříchy. Všechny hrůzy a všechnu 
bolest světa vzal na sebe. Pro naši 
záchranu. Přijal kříž jako naplnění 
Otcovy vůle. I my neseme kříže, kterým 
se nemůžeme vyhnout. Často reptáme, 
často jsme nespokojeni, že život není jen 
samá neproblémová pohoda. Křesťan by 
neměl reptat, vždyť kříže nás posilují, 
obohacují. Jsme náchylní přijímat jen 
dobré věci, nepříjemným se snažíme 
vyhnout. Když kříže přijmeme, mohou 
nás proměňovat k lepšímu, posunout dál.  
Tématem druhé přednášky se stalo 
milosrdenství a odpuštění. Jak snadno 

soudíme. Jak snadno odsuzujeme. Tenhle člověk s takovou minulostí že by měl 
s námi chodit do kostela? Co ten tady dělá? Farizeus děkuje Bohu, že není takový, 
jako je ten hříšný celník… A ten, kdo je od rána na vinici a snáší polední vedro, je 
ukřivděný, když hospodář zaplatí stejně i tomu, kdo přišel až navečer… Vlastní bratr 
závidí marnotratnému bratru, který se pokorně vrátil domů, otcovu lásku a radost. 
Žárlí... Vlastně v tu chvíli i nevraží na otce, jak mohl toho nehodného tak 
vyznamenat!  
O přestávkách mezi přednáškami chodíme tetínskými pěšinkami, hřejeme se na 
slunci, které už má sílu, a všemi smysly vnímáme probouzející se přírodu. Je tu 
opravdu krásně, zdejší krajiny se dotkla Boží ruka. Už kvetou plané švestky a do 
daleka voní… 
V poledne byla duchovní obnova zakončena slavnostní mší svatou v kostele sv. 
Ludmily, celebroval ji otec biskup Karel Herbst, který s námi potom ještě hodnou 
chvíli setrval v srdečném rozhovoru před kostelem.  
Na závěr poděkujme sestrám z tetínské fary, že se u nich mohlo celé setkání 
uskutečnit, a také Pánu, že nám dal tak prožít svoji přítomnost. Dá-li Pán, tak při další 
duchovní obnově nashledanou! 

Lidmila Fričová 
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Ze života svatých 
Sv. Pius V. (30. dubna)  
Narodil se r. 1504 v Bosku v chudé rodině. Bohatý soused si všiml nadaného hocha a 
nabídl se, že ho bude vydržovat na studiích. V dominikánském klášteře se pilně 
vzdělával. Jeho vzestup byl rychlý, po vysvěcení na kněze byl komisařem inkvizice. 
V roce 1566, kdy mu bylo šedesát dva let, ho zvolili za papeže. Byl velkým 
reformátorem církve, vedl velmi prostý život a vybíral si za své spolupracovníky 
kardinály stejně přísného života. Staral se o vzdělání kněží. 
Korunou jeho slavného panování bylo vítězství nad Turky, kteří uchvacovali 
křesťanské země a odváděli křesťany do otroctví. Získal Benátčany, Španěly, 
maltézské rytíře a italská knížata, aby proti Turkům vyzbrojili vojsko. Tak 7. října 
1571 útočilo 207 křesťanských válečných korábů ve slavné bitvě u Lepanta 
v Korintském zálivu na turecké vojsko, které bylo stejně silné. V památné bitvě bylo 
dobyto 117 nepřátelských lodí a deset tisíc Turků bylo zajato. Na památku tohoto 
vítězství vložil Pius V. do litanie Loretánskou prosbu: Pomocnice křesťanů, oroduj za 
nás. Sám turecký sultán Soliman řekl: „Nebojím se zbraní a křesťanských vojsk, ale 
bojím se modlitby jejich papeže, jenž se denně modlíval sv. růženec.“ 

-vac- 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na duben: 
 „Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a 

nemoci.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V březnu byli v naší farnosti pokřtěni Elen, Viktorie a Vojtěch 

Klimešovi, Jindřich Vacek a Jiřina Juračková.  
• Pohřby: Na věčnost jsme v březnu vyprovodili pana Tomáše Kotlaříka, Dušana 

Žoltáka, Josefa Horáka a paní Evu Volfovou. 
 
Poděkování 
Srdečně děkuji za všechna blahopřání k mým nedávným narozeninám. 

E. Králová 
 
Nabídka 
- Každou neděli po obou mších sv. nabízím před kostelem obyčejný (130,- Kč/kg) a 

pastovaný (140,- Kč/kg) med, svíčky z včelího vosku (22 Kč/ks) a propolis (50 
Kč/30 g). 

- Na Květnou neděli bude možno u vchodu do kostela v Berouně zakoupit po obou 
mších sv. pohledy (sada za 30 Kč obsahuje 16 ks pohledů s nejen velikonočními 
motivy + jeden zdarma). Pohledy je možno zakoupit jen v sadách. 

farník Pavel Jambor 
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Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24/5, 266 01 Beroun 
tel: 311 621 964, e-mail: farnost.beroun@centrum.cz; www.farnostberoun.cz 

 

Kontakty:
P. Petr Bouška - administrátor 
e-mail: petr.bouska@centrum.cz, 
mobil: 608 524 408 
P. Radim Cigánek - kaplan 
e-mail: radim.ciganek@centrum.cz, 
mobil: 776 229 671  
P. Jaroslav Miškovský - kaplan 
e-mail: jmisk@volny.cz, 
mobil: 733 741 874 
P. Josef Moulík - výpomocný 
duchovní (Loděnice) 
mobil: 722 206 057 
 
 

Lukáš Petřvalský - titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com, 
mobil: 724 219 745 
Pavel Kodras – odborný asistent 
vikariátu 
e-mail: pavel.kodras@apha.cz, 
mobil: 602 465 797 
trvalí jáhni vypomáhající ve farnosti: 
Josef Jonáš (Zdice) 
e-mail: josef.jonas@web.de, 
mobil: 775 271 756 
Ondřej Mrzílek (Vráž) 
e-mail: ondrej.mrzilek@seznam.cz, 
mobil: 732 281 293 

 
 
 
 
 

Bohoslužby: Ne Po Út St Čt Pá So 

BEROUN 
10.00 
18.00 

19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLÚV 
DVŮR 

  8.00    17.30   

SV. JAN   8.00       

LODĚNICE   9.30   17.00  17.00  

CHYŇAVA 11.00       

TETÍN 11.15   19.30    

NIŽBOR       16.30 

HÝSKOV       18.00 

VRÁŽ       18.00 

HUDLICE         
15.00 
(1. so) 

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: 361 038 389 / 0800 


