
 

 



 

  

První neděle postní přináší texty, ve kterých čteme o pokušení. Pokušitel – 

obrazně – v podobě hada vystupuje na počátku věků a působí, že člověk je vyhnán 

z ráje, tedy z blízkosti Boha. Pokušitel manipuluje pravdou: „Opravdu vám zakázal 

Bůh jíst ze všech stromů? Nezemřete, ale bude jako Bůh, poznáte dobré a zlé.“ 

Pokušitel chce nabourat tu nejzákladnější 

důvěru člověka k Bohu. Místo dobrého 

Stvořitele ukazuje Boha jako podvodníka. 

Bohužel člověk se nechá oklamat. Zkazil 

se tak vztah člověka k Bohu, člověka 

k člověku a pokřivilo se chápání 

skutečnosti, tedy i pravdy. Skrze jednoho 

člověka přišel na svět hřích (rozuměj 

odklon od Boha) a s ním utrpení a smrt. 

Od této události je svět v neustálém 

souboji dobrého a zlého. Vidíme a 

chápeme jen jakoby za zrcadlem, jak píše apoštol. Je tedy nelehké rozlišovat pravdu od 

různých tzv. alternativních pohledů na svět. Stále se setkáváme s různými podobami 

pokušení a populismu. V každém století bychom jistě našli různé opakující se příklady. 

Dnes můžeme zmínit třeba pohledy na migraci, demokracii, světové konflikty, ekologii 

atd. Pokušitelé šikovně vytrhávají z kontextu, nabízejí jednoduché a často i silácké 

způsoby řešení. A někdy vlastně ani žádné řešení nenabízejí, prostě jen nabourávají 

důvěru. Relativizují, negují. Šíří konspirační teorie po sociálních sítích nebo 

publikují nenávistné komentáře pod články v médiích. Buďme k nim obezřetní! Určitý 

návod k rozpoznání toho dobrého a zlého nabízí Evangelium. Dělicí čára vede 

mezi láskou a její absencí. Motivem těch, kteří jsou od Zlého, je často nenávist, závist 

či pokřivená ironie. A je pak na zpytování svědomí každého z nás, jaký je skutečně 

nejhlubší motiv našeho konání – i ve virtuálním světě.  

Ježíš Kristus byl poslán na tento svět, aby nás ujistil, že Bůh člověka tehdy 

v Edenu neopustil. Syn Boží ukazuje, že nejhlubším motivem jeho veškerého konání je 

služebná láska. Pokušení jsou v Evangeliu zaznamenána kvůli tomu, aby bylo od počátku 

Ježíšova vystoupení jasné, že cesta jeho následovníků nemá vést k moci, k sobeckému 

blahobytu ani k laciným řešením. Ježíš Kristus přichází nabídnout do našeho 

rozervaného světa, kde pravda a lež, bolest a radost existují vedle sebe promíchané jako 

pšenice a koukol na jednom poli, přátelství samotného Boha. I při vědomí, že na zemi lze 

těžko obnovit ráj, máme aktivně stále znovu hledat dobro, lásku a pravdu. 
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Tak to všechno je možné promýšlet v době postu a hledat konkrétní a praktické 

návody, jak uhýbat všem pokušitelům světa a svůj život směrovat k Bohu, který jediný 

ví, co je dobré, a co zlé, a hlavně, který ví, co znamená milovat, protože vydává svého 

Syna, aby napravil, co první člověk pokazil. 
Jiří Cikánek, jáhen 



 Biblické hodiny 

se konají v pondělí od 16.30 na faře v Berouně. Věnujeme se nyní vždy biblickým 

textům následující neděle. 

 Tichá adorace po večerní mši svaté 

se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. 

 Společenství mládeže 

Pravidelná setkání mládeže (cca od 14 let) se konají každé úterý od 18 hod. 

v kaplance. 

Všichni mladí jsou srdečně zváni! 

 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   5. 3. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 12. 3. - modlitba Taizé v Berouně v modlitebně ČCE, Husovo n. 43 od 20 h. 

o 19. 3. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

    Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 26. 3. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 

Setkání při modlitbě trvá do 21.30 hod. Následně je volná diskuze a sdílení pro 

zájemce do 22 hod. 

Přímluvné modlitby je možno vložit do krabičky v kostele nebo na web farnosti. 

Děkujeme, modlíme se za vás. 

Srdečně vás zveme ke společné modlitbě. :-) 

                                                                                                                       tým MS 

Jan Franta tel. 605 983 228, Libuše Lukášová tel. 724 352 366, 

Vojtěch Malý tel. 735 077 381, Jan Marek tel. 732 541 409, 

Jana Civínová tel. 721 120 926 

„Semeno klíčí a roste, on ani neví jak.“  (Mk 4, 27) 

 Úklid kostela sv. Jakuba – 2. března 

Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 

farníky o pomoc s úklidem v pondělí 2. 3. 

 První pátek v měsíci – 6. března 

Od 17.00 hodin je možné v Berouně přijmout svátost smíření. Po večerní mši sv. 

v kapli Povýšení sv. kříže následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

 



 



 Farní agapé – 8. března 

Setkání u kávy a čaje ve společenské místnosti na faře v Berouně proběhne v neděli 

8. března po dopolední mši svaté, tj. cca od 11 hod. Zváni jsou farníci každého 

věku, také rodiny s dětmi a zvláště nově příchozí. Malé občerstvení vítáno. 

V průběhu setkání budou představeny informace o modlitbě chval, díků a proseb 

v berounské kapli Povýšení sv. kříže. 

 Křížové cesty 

se v postní době konají: 

 v Berouně v pátek od 17.30 

 v Počaplech v neděli od 7.20 

 na Tetíně v neděli od 10.45 

 Sbírka Haléř sv. Petra, určená na humanitární aktivity církve, 

vynesla 8.049,- Kč v Berouně, 2.300,- Kč v Loděnici, 1.470,- Kč v Počaplech, 

1.168,- Kč na Tetíně, 1.000,- Kč na Chyňavě, 477,- Kč v Hýskově, 361,- Kč na 

Vráži, 356,- Kč ve Svatém Janu a 300,- Kč v Nižboru. 

 Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 

je vyhlášena na neděli 22. března. 

 Pravidelné akce v Počaplech 

o První neděli v měsíci se po mši sv. koná na počapelské faře setkání nad 

nedělními biblickými texty pod vedením jáhna Jiřího Cikánka. 

o Každou neděli v 19 hod. modlitební společenství na faře. 

o Každou poslední neděli v měsíci následuje po mši sv. posezení při čaji a kávě. 

 Letní ikonopisecký kurz v Berouně 

Již nyní je možno se hlásit na ikonopisecký kurz na faře v Berouně 23. – 26. 7. 

2020, a to na e-mailu damianM@seznam.cz. Cena kurzu je 3.200,- Kč. 

 


dne 25. 2. 2020 

Přítomni: P. Petr Bouška, Jiří Ševčík, Josef Altman, Jana Stielová, Daniel Průša, 

Jana Civínová, Jana Beščecová; host – Michal Šedivý 

 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 12. 4. Po dopolední mši sv. v Berouně se jako 

obvykle uskuteční malé agapé na faře. 

 Vernisáž v kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně – 3. 5. (výstava fotografií J. 

Štreita). 

 Hrnčířské trhy v Berouně s tombolou v režii farnosti: 2. – 3. 5. (výtěžek bude opět 

směrován na opravu střechy kostela Zvěstování Páně). 

 Pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Tetíně – 16. 5. (mši sv. v 11.00 slouží P. Radim 

Cigánek), ve 14.00 divadlo „František blázen“, od 16.00 kulatý stůl s hosty M. 

Havlůjovou a letcem T. Lomem. 

 „Táborák nejen s písničkou“ na Tetíně – 17. 5. od 14.00 

 Noc kostelů – pátek 5. 6. O účast se letos ucházejí kostely na Tetíně, v Počaplech a 



 



ve Svatém Janu pod Skalou. Přihlašování do 10. 3. 

 Svatodušní svátky – 31. 5. Po dopolední mši sv. v Berouně je plánováno malé agapé 

na farní zahradě. 

 Koncert u sv. Jakuba v Berouně – 11. 6. po večerní mši sv. (dívčí sbor Allegro Con 

Brio z Kansasu) 

 První svaté přijímání dětí – neděle 31. 5. na Tetíně a 14. 6. v Berouně. Případná 

oslava pro děti bude jako obvykle záležet na iniciativě jednotlivých rodin a jejich 

vzájemné domluvě. 

 Divadélko na farní zahradě v Berouně – 14. 6. od 15.00 

 „Pochod patera Karla Dvorského“ – 20. 6. 

 Pouť ve Svatém Janu pod Skalou – 21. 6., mše sv. v 9.30. 

 Ikonopisecký kurz na faře v Berouně 23. – 26. 7. 

 Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně: pokračuje výstavba, požehnání v neděli 

30. 8. při mši sv. v 11.15 (Mons. Michael Slavík) 

 Pouť ke sv. Ludmile na Tetín – 19. 9. 

Mši sv. v 11.00 bude sloužit prelát Michael Fuchs, generální vikář řezenské diecéze. 

 Farní pouť do Staré Boleslavi – 17. 10. 

 Koncert skupiny Deše u sv. Jakuba – 18. 10 od 15.00 

 Svatý Jan pod Skalou: Michal Šedivý jakožto kostelník ve Svatém Janu a správce 

budovy ve Svatojánské koleji informoval o dění ve Svatém Janu, o probíhajících 

opravách a nastínil dále otázku dalšího postupu na cestě k případnému podání 

žádosti o evropský grant na celý areál koleje a kostela jako národní kulturní 

památku. K diskuzi je z tohoto hlediska varianta majetkového převodu kostela pod 

Arcibiskupství pražské. 

 Beroun: K lektorské službě a její koordinaci byl pověřen Martin Šulc, student 

Katolické teologické fakulty UK. 

Další setkání pastorační rady bylo stanoveno na 26. 5. 2020. 

 




Také vás mrzí, kolik věcí se zbytečně vyhazuje, a nebo jste naopak minimalista, 

ale vyřazené věci chcete darovat užitečně?  Pak je bleší trh pro KMŠ akcí pro vás. 

V úterý 31. března a ve středu 1. dubna 2020 od 8,00 do 17,00 hodin a ve 

čtvrtek 2. dubna 2020 od 8,00 do 16,00 hodin přijďte nakoupit do prostor 

skautské klubovny v areálu berounské fary, pořídíte dětské oblečení či těhotenské 

oblečení, obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky a výtěžek z prodeje bude věnován ve 

prospěch KMŠ. 

Své dary můžete předat ve školce v pracovních dnech od 7,00 do 16,00 hodin 

nejpozději do pátku 27. března 2020. Prosíme pouze o zachovalé věci, vyprané či 

vyčištěné, vše se rovnou věší na ramínka. 

Zároveň velmi prosíme každého, kdo by mohl pomoci s přípravou v pátek 

27. 3. a v sobotu 28. 3. 2020, s prodejem ve dnech konání trhu nebo s úklidem, aby 



 



se přihlásil ve školce. Odměnou vám bude, pokud jste se již této akce během asi 

patnácti let jejího konání účastnili, že zaručeně objevíte šatičky po dceři či čepičku po 

synovi, případně hračku po vnoučkovi, a budete mít dobrý pocit, že novým majitelům 

nadále dobře poslouží.            -iva- 

 


Počítám-li dobře, sešli jsme se již pošestnácté k masopustnímu veselí a 

popatnácté v Malém sále na Jarově s rajským názvem Eldorádo. A pohled do webového 

archívu berounského katolického Zpravodaje mně nejen číslo potvrdil, ale připomněl 

také, že od „přestěhování“ maškar z farní klubovny stále patnáct let řešíme pět minut 

před začátkem akce stejný nekonečný příběh: „Přijde letos někdo?“  

A vždy si odpovídáme: „Přišli a stálo to za to.“ I přesto, že o dvě hodiny dříve se 

konal městský karneval na Plzeňce, pár dětí dorazilo. Přesto (a možná právě proto), že 

je již podobných akcí mnoho, stále se 

držíme a nabízíme farnosti možnost 

setkání dětí a rodin i mimo zdi kostela a 

hlavně MIMO dobu postní. 

A tak se i letos sešlo 40 masek – nejen 

čtyři Elsy s jednou Annou a bezpočet dalších 

krásných pohádkových postav, ale také pár 

velmi originálních masek jako Duo Kalamář 

a Násadka, nebo Včelka Mája s Vilíkem, 

úlem a dokonce s Včelařem, chlapec 

Ohýnek, a miminko Karkulák. Všechny 

masky pobavil, soutěžemi a hrami zahrnul a 



 



představil Klaun. Poté si mohly masky zatančit – písničky pouštěli DJ´s Námořník a Šílený 

doktor, kteří zároveň promítali na plátno fotky z minulých ročníků. V bohaté tombole si 

vybral každý. Tatínci a dědečkové zase ocenili možnost občerstvení u pultu. 

Krásné to bylo, ale bude za rok zase? Náš skvělý klaun už nám několik let hlásí, 

že by rád do klaunského důchodu… A dětí z farnosti, pro které masopustní veselí 

chceme dělat, bylo letos poprvé méně než návštěvníků ze sousedství… Naše děti už 

nám krom jednoho odrost… Pokud ale farnosti o maškarní, které se koná v liturgicky 

vhodné době a třeba i s nějakým přesahem, stojí, rádi budeme pokračovat. Tak 

uvidíme, pokud bude klauniáda a síla, pozvou vás plakáty… A pokud byste měli chuť 

pomoci, nebo akci převzít, ozvěte se nebo jen napište svůj pohled na věc na 

kkb@klikni.cz nebo ivasku@razdva.cz, případně zprávu na stránku na FB. Za tým 

KKB               -iva- 


V prostorách Svatojánské koleje bývaly knihy a knihovny od pradávna. Knihovna 

byla součástí každého kláštera a nejen jeho. Dočítáme se i o knihovně zámecké (období 

šlechtických majitelů objektu po zrušení kláštera v roce 1785), dále pak o knihovně 

lázeňské. Tehdy, na začátku dvacátého století, nabízel podnikatel a vlastník objektu pan 

Maršner nejenom léčebné procedury a hojně vybavenou knihovnu s čítárnou, ale také 

elektřinu a první rozsvícené žárovky široko daleko, při kterých se dalo číst lépe než při 

tehdy obvyklých petrolejkách. Následoval 

učitelský ústav, pak doba totality - ani tam se to 

bez knih neobešlo. Pokračoval archiv Ministerstva 

vnitra – kartotéka obyvatel Československa, který 

naplnil prostory bývalého kláštera až po okraj, ale 

o knihách to tak úplně nebylo. Se zahájením 

provozu Svatojánské koleje začala fungovat i 

současná knihovna zaměřená především na 

pedagogickou, výchovnou a duchovní literaturu. 

V chudých začátcích školy byl i nepatrný dar či 

služba velkou pomocí a jednou z nich (byť placenou) byla i výroba prvních knihovních 

regálů, které se ujal truhlář, velký patriot a spoluzakladatel Svatojánské společnosti pan 

Václav Šalda se Sedlce. Jeho regály slouží svému účelu dodnes.  

Knihovna v posledních měsících prochází velkou rekonstrukcí, kterou zásadním 

podílem pomáhá financovat Středočeský kraj (téměř 1,4 mil Kč). Díky jeho podpoře 

řešíme problematickou vlhkost ve zdivu a podlahách, také odvětrání podlah a dokonce i 

odvětrání jeskyně sv. Ivana za kostelem. Umístění knihovny respektive studovny je 

totiž zvláštní tím, že se nachází přímo nad uvedeným prostorem. Ačkoliv se tedy 

nacházíme ve druhém patře objektu, tak pod shnilou dřevěnou podlahou objevujeme 

zásyp, hlínu a travertinovou skálu. Peníze na první etapu rekonstrukce docházejí, ale 

věříme v úspěch žádosti o druhou dotaci od Středočeského kraje, díky níž by se nám 

v ideálním případě podařilo dokončit rekonstrukci včetně pořízení bezbariérového 

řešení – schodolezu, který by poprvé v téměř tisícileté historii umožnil bezbariérový 

přístup do obou pater budovy.  



 



Ve Svatojánské koleji, která je pro veřejnost přístupná především během 

celonárodní akce Noc kostelů, připravujeme v souvislosti s rekonstrukcí i mimořádnou 

komentovanou prohlídku pro farníky, aby mohli nahlédnout za mohutné zdi této 

národní kulturní památky a lépe tak poznat běžný život současné školní instituce, která 

v letošním roce slaví 25 let své existence.                Michal Šedivý 

 














































 








informuje: 

 18. 3. se na berounské  faře koná Svépomocná skupina pro 

pečující o osoby s demencí 

Pečujete o někoho s Alzheimerovou nemocí nebo některým typem 

demence? Zveme vás na pravidelná setkávání 

svépomocné skupiny, kde pečující mohou 

bezpečně sdílet své trápení, podělit se o starost i 

radost, kterou péče o blízkého člověka s demencí přináší. Pečující 

zde také získají informace o tom, jak pečovat, kde hledat pomoc a 

na co se připravit. 

Kdy: Každé třetí úterý v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin. 

Kde: Fara v Berouně, Seydlovo nám. 24/5. 

 



 Vikariátní konference 

se bude konat v úterý 17. března v Hořovicích. Mše sv. bude v 9.00. 

 



 Dva generální vikáři 

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze 

dva generální vikáře. Pomocný biskup 

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, 

Th.D., se bude zaobírat kněžstvem, 

duchovním životem arcidiecéze, zdravot-

nictvím a posílením péče o farnosti. Mons. 

ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za 

ekonomickou a hospodářskou činnost 

arcidiecéze a charitu. 

 Výročí zvolení papeže Františka 

V úterý 24. března v 17.00 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

v Praze sloužena mše svatá u příležitosti sedmého výročí zvolení papeže Františka. 

Apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Charles D. Balvo srdečně zve 

k účasti na této bohoslužbě všechny věřící. 

 Postní TAMMÍM 2020 – duchovní víkend v Arcibiskupském semináři v Praze 

Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze zvou mladé muže na duchovní 

víkend, tentokrát na téma „Učit se od Mistra“. TAMMÍM se bude konat v termínu 

29. – 31. března. 

Více informací na www.seminar-praha.cz. E-mail: tammim@signaly.cz. 
 



 



 
 




 
 


Kateřina Hoštičková 

Milá Kačko,  

od září jsi členka oddílu RS a studuješ Gymnázium prof. Jana Patočky v Praze. 

1. Proč sis tuto školu vybrala?  

Vybrala jsem si ji, protože je dobře dopravně dostupná 

z Berouna (asi 50 minut vlakem a pět minut pěšky) a 

zároveň je v centru Prahy.  

2. Co bys chtěla dělat v budoucnu za povolání a proč? 

Už jsem měla spoustu nápadů o tom, co bych chtěla dělat, 

ale každý mi vydržel tak maximálně dva roky. To byl taky 

jeden z hlavních důvodů, proč jsem šla na gympl, abych 

měla čas na rozmyšlenou. Už delší dobu přemýšlím nad 

psycholožkou a pořád se mě to drží. Tak snad to vyjde. 

3. Od kdy jsi vlastně skaut a proč? 

Ke skautingu mě přivedla Míša Štorkánová asi před osmi 

lety. Ze začátku jsem vůbec nevěděla, o čem to je, ale bavily mě všechny ty hry a nové 

věci. Našla jsem si skvělé kamarády. Až později jsem pochopila, že v tom je něco 

hlubšího. 

4. Co tě na skautingu nejvíce baví? Jaký má pro tebe smysl? 

Já skauting vnímám pozitivně především kvůli lidem. Poznala jsem tu hrozně moc 

kamarádů, bez kterých si to už neumím představit, spoustu inspirativních a zajímavých 

lidí. Skvělá je i možnost poznávání nových lidí skrze skautské akce. Samotná myšlenka 

je samozřejmě taky krásná, ale nebýt těch lidí, tak už bych tu asi nebyla. 

5. Zapojuješ se nějak ve středisku? Jak a proč? A pokud ne, chtěla by ses nějak 

zapojit? 

Ve středisku se teď bohužel skoro vůbec aktivně nezapojuji, ale plánuji to zlepšit. 

6. Od září jsi členem RS, na co se v tomto oddíle nejvíce těšíš? 

Myslím, že se rozhodně mám na co těšit. Ať už to budou nějaké akce, tábory nebo 

společné zážitky a vzpomínky. 

7. Máš nějaký vtipný zážitek se Skautem? 

Mám jich hrozně moc a je těžké vybrat jen jeden.  

8. Jaké máš záliby a koníčky, co ráda děláš ve volném čase? 

Tuhle otázku fakt nemám ráda. Ve svém volném čase dělám spoustu věcí, ale 

nepovažuji je za koníčky. Ráda jsem se svými kamarády, rodinou, ráda se procházím 

jen tak sama po Praze, chodím do divadla, do kina a ráda si jen tak sednu a čtu si, 

poslouchám písničky, nebo třeba jím. 

 



 



9. Pomalu nám začíná jaro, které je tvé oblíbené jarní jídlo? 

Těžká otázka. Kdo mě zná, ví, že jídlo je láska mého života. A vybrat jedno jídlo je pro 

mě nemožné. 

10. Je měsíc březen, co máš s tímto měsícem spojeného? 

Nevím proč, ale březen pro mě značí zelenou barvu. Začíná jaro, což je dobré znamení, 

protože nesnáším zimu.  

11. Jak by ses na závěr s námi rozloučila? 

Děkuju za rozhovor a mějte se všichni krásně.  
Za rozhovor děkuje Simona Šustrová  


  Asi tak den dva před 13. březnem v roce 1995 jsem potkala v Slapské ulici 

v Berouně tam někde pod oblouky zvanými prampouchy Jaroslava Goldmanna. 

Nesla jsem kytici zabalenou v hedvábném papíru a 

Atom, jak se mu říkalo skautskou přezdívkou, na mě se 

svým širokým úsměvem na tváři už zdálky volal: „Tady 

bude mít někdo svátek a dostane velkou kytku!“ „To je 

pro maminku, na hřbitov, bude Růženy...“ odpověděla 

jsem mu. Zvážněl a omluvil se; podle směru šel právě 

určitě ke své stařičké stříbrovlasé mamince, která 

bydlela na Parkáně. Prohodili jsme spolu pár vět, 

začínalo hezké jaro, svítilo sluníčko, pofukoval jarní 

větřík a sliboval probouzení přírody a výlety do 

krajiny; Atom se už těšil, jak vezme stojan, paletu a 

štětce. Uvědomila jsem si, jak ho vždycky ráda 

potkávám, jak z něj vyzařuje optimismus, jak umí 

žertovat, jaký je to kumštýř... Znala jsem ho od dětství 

z kostela. Tehdy to byl pro mě ještě „pan Goldmann, 

tatínek Simony a Moniky“, ale v roce 1968 se proměnil 

v „bratra skauta“ a časem se vynořila i ta jeho 

přezdívka, takže se stal „bratrem Atomem“. Měla jsem 

z toho letmého setkání radost. Ale ten den jsem ho 

viděla naposled. Pár dní na to někdo přinesl zprávu, že 

už není mezi námi. 

  Pohřeb Jaroslava Goldmanna začínal mší svatou v kostele Zvěstování Páně, 

protože kostel sv. Jakuba byl delší dobu zavřený – malovalo se tam. Přišli jsme s kolegy 

rovnou ze školy, ale dovnitř jsme se už nedostali, tolik tam bylo lidí. Jaroslav byl člověk 

známý ve Skautu, v kostele, v kruzích výtvarníků, mezi trampy, prostě měl všude hodně 

přátel, patřil mezi známé berounské osobnosti. (Kdysi dokonce hrál divadlo 

v ochotnickém souboru na Plzeňce.) Tak jsme stáli venku, svítilo sluníčko, pofukoval 

zase ten jarní větřík, všechno bylo jako dřív, jenom Jaroslava už nepotkáme... 

Vzpomínala jsem na naše dávné skautské tábory v Nezabudicích a na Javornici, protože 

se za námi, za našimi vedoucími a hlavně za svými dcerami přijel podívat, třeba na 

táborový oheň, a většinou zůstal alespoň do druhého dne. 



 



 U ohně rozhodně nikdy nezkazil zábavu – dodnes slyším jeho výrazný hlas. 

Jednak se upřímně bavil při našich scénkách a výstupech, jednak sám uměl leccos 

předvést. Za doprovodu kytary imitoval zpěv jiných národů nebo třeba také operních 

pěvců a pěvkyň. Zpívat uměl velmi dobře; vzpomínám si na jeho působení v kostele. 

Někdy ministroval, jindy zpíval na kůru. (Také namaloval pro kostel zasněžený  Beroun 

nad betlém a Getsemanskou zahradu, obrazy, které se dávají na oltář sv. Anny na 

Vánoce a na Velikonoce.) Moje vzpomínka se váže k šedesátým létům; když se 

každoročně o Velikonocích zpívaly pašije, rozeznávala jsem nezaměnitelné hlasy – 

svého strýčka Václava Pobudu, Jaroslava Goldmanna a Miloše Palkosku. Slyším 

dodnes, jak se jejich zpěv nesl shora z kůru celým kostelem, tehdy samozřejmě bez 

mikrofonu. 

 Taky vidím Jaroslava stát u malířského stojanu a štětcem v natažené ruce 

odměřovat velikosti objektů krajině... Vidím ho v nádherném údolí potoka Javornice, 

v Berouně na náměstí nebo ve starých uličkách, které dnes už třeba ani neexistují nebo 

změnily svou tvář. Hrdlořezy, Kolářská, Zámečnická... Potkávali jsme ho i na březích 

Berounky, k jeho oblíbeným místům patřila cesta pod Tetínem k Srbsku. Jednou jsem 

ho mohla pozorovat, jak uprostřed louky u Berounky na Ptáku maluje altán tyčící se 

vysoko na skále u zámečku. Byl horký letní den, šla jsem se koupat k řece a na chvíli 

jsem se zastavila. Vysoko nad námi pluly vzduté bílé plachty oblaků, Jaroslav 

v kraťasech a sandálech měl na stojanu čtvrtku a na ní první tahy štětcem. Jak jsme se 

tak bavili, akvarel rychle přibýval a já jsem tiše žasla, jak lehce maluje, jak z té bílé 

čtvrtky před mýma očima vystupují topoly, skalní ostroh se zelenou kopulí altánu a letní 

louka... 

 V jeho životě to však vždycky rozkvetlá louka nebyla – za války jim tatínka, 

který byl vedoucím v tiskárně, zatkli a odvlekli za nelegální tiskoviny, a maminka se 

čtyřmi dětmi zůstala na všechno sama. Tatínek se už nikdy nevrátil... V dobách totality 

zase byl Jaroslav často ve školství perzekvován kvůli svému vyznání.   

 V devadesátých letech učil výtvarnou výchovu na berounském gymnáziu. Když 

studenti soustředěně pracovali, nezahálel a bavil se tím, že sám také kreslil jejich 

portréty. Jednu takovou kresbu má schovanou moje neteř Veronika. Je obdivuhodné, jak 

dokázal věrně vystihnout podobu několika rychlými tahy tužkou. Ale nebylo čemu se 

divit – Jaroslav byl akademický malíř. Před více než padesáti lety založil spolu s 

výtvarníky Karlem Součkem a Janem Trambou proslulou berounskou skupinu GST. 

Všichni tři se mj. věnovali krajinomalbě a velmi často je inspiroval samotný Beroun i 

jeho okolí, a tak pořádali společné výstavy, i když každý z nich šel svou vlastní cestou a 

každý měl své osobité malířské pojetí. 

 Akvarely, grafické listy, vánoční přání a novoročenky, exlibris. Jaroslav se 

také věnoval drobné grafice. Motivy ze starého Berouna, kostely a kaple v okolí, 

Vráž, kde léta bydlel, krajiny jeho srdce. Obrazy s nezaměnitelným malířským 

rukopisem – Goldmann se pozná na první pohled! Tak máme Jaroslava 

poschovávaného – zarámovaného, zapaspartovaného, v zásuvkách na památku. 

Taky na fotkách a ve vzpomínkách. Ale hlavně ho máme schovaného v srdcích. 

Zanechal nám tam výraznou stopu. V březnu uplyne čtvrt století od chvíle, kdy 

Pán tohoto svého věrného služebníka povolal k sobě. 
Lidmila Fričová 



 



 





„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“  
(2 Kor 5,20)  

Milé sestry, milí bratři,  

i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili 

se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem 

křesťanského života, jak osobního, tak komunitárního. Je třeba, abychom se v mysli i 

v srdci neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se necháme 

zapojit do jeho duchovní dynamiky a jakou svobodně a velkodušně na ně odpovíme.  

1. Velikonoční tajemství, základ obrácení  
Křesťanská radost tryská z naslouchání a přijetí radostné zvěsti o Ježíšově smrti a 

zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje tajemství lásky, která je „velmi reálná, velmi 

pravdivá, velmi konkrétní, takže nám nabízí vztah upřímného a plodného dialogu“. Kdo 

věří v toto poselství, ten odmítá lež, podle které jsme si darovali život sami, zatímco se 

ve skutečnosti rodí z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí darovat život v hojnosti (srov. Jan 

10,10). Pokud však budeme naslouchat svůdnému hlasu „otce lži“ (Jan 8,44), 

riskujeme, že se propadneme do propasti, kde nic nemá smysl, že zakusíme peklo už 

tady na zemi, jak to bohužel dosvědčují mnohé dramatické prožitky jednotlivců i 

společnosti.  

V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl na každého křesťana obrátit slovy, 

která jsem napsal mladým lidem v apoštolské exhortaci Christus vivit: „Pohleď na 

rozepjaté paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když 

přijdeš vyznat své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. 

Kontempluj jeho krev prolitou s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci 

být vždy jako znovuzrozený“ (č. 123). Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do 

minulosti: mocí Ducha Svatého je stále aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět na 

Kristovo tělo a dotýkat se ho v mnoha trpících.  

2. Naléhavost obrácení  
Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o velikonočním tajemství, díky kterému 

jsme obdrželi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze zakusit totiž pouze „tváří v tvář“ 

ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Pánu, „protože on mě miloval a za mě se obětoval“ 

(Gal 2,20). Jde o dialog od srdce k srdci, od přítele k příteli. V postním čase je proto 

velice důležitá modlitba. Více než povinnost vyjadřuje modlitba potřebu odpovědět na 

Boží lásku, která nás stále předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí s vědomím, že je 

nezaslouženě milován. Modlitba může mít různou formu, ale skutečný smysl má 

v Božích očích ta, která prolomí tvrdost našeho srdce, aby ho stále intenzivněji obracela 

k Bohu a k jeho vůli.  

V tomto příhodném čase se tedy nechme vést jako Izrael na poušti (srov. Oz 2,16), 

abychom konečně zaslechli hlas našeho Snoubence a s větší hloubkou a ochotou mu 

dali v sobě zaznít. Čím více se necháme vtáhnout do jeho slova, tím více se nám podaří 



 



zakusit jeho nezištné milosrdenství. Nenechme tedy uplynout toto období nadarmo, 

kvůli namyšlené iluzi, že snad jsme pánem času i způsobu našeho obrácení k Bohu.  

3. Vášnivé Boží rozhodnutí vést dialog se svými dětmi  
Pán nám znovu nabízí příhodný čas k našemu obrácení. Nemůžeme to nikdy brát jako 

samozřejmost. Tato nová šance by v nás měla vyvolat vděk a zbavit nás lhostejnosti. 

Navzdory zlu, které je mnohdy dramaticky přítomno v našem životě i v životě církve a 

světa, vyjadřuje tento čas, daný nám pro změnu našeho života, pevné Boží rozhodnutí 

nepřerušit spásonosný dialog s námi. V Ježíši ukřižovaném, se kterým Bůh „jednal 

kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví 

u Boha“ (2 Kor 5,21), toto rozhodnutí došlo až k tomu, že na Syna dopadly všechny 

naše hříchy, až byl postaven „Bůh proti Bohu“, jak řekl papež Benedikt XVI. Vždyť 

Bůh miluje i své nepřátele (srov. Mt 5,43–48).  

Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce Bůh navázat dialog s každým člověkem. 

Nikoli takový, jaký se připisuje Athéňanům, „kteří se ničím jiným nezaměstnávali než 

tím, co nového by si mohli povědět nebo vyslechnout“ (Sk 17,21). Povídání vycházející 

z prázdné a povrchní zvědavosti je charakteristické pro světskou tvář každé doby. 

V naší době se k nám může vloudit i skrze zavádějící používání komunikačních 

prostředků.  

4. Bohatství, které je třeba sdílet, nikoli hromadit pro sebe  
Velikonoční tajemství jako střed našeho života znamená soucítit s Kristovými ranami, 

které jsou přítomné v nevinných obětech válek, v mocichtivém zneužívání života od 

početí až po stáří, v nejrůznějších formách násilí a přírodních katastrofách, 

v nespravedlivém rozdělení přírodního a nerostného bohatství, v jakékoli formě 

obchodu s lidmi, v honbě za ziskem, která se stává formou modloslužby.  

I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek s těmi, kdo 

almužnu nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast na budování spravedlivějšího světa. 

Sdílení v rámci křesťanské lásky činí člověka více člověkem; hromadění přináší riziko, 

že se uzavřeme do svého egoismu a staneme se bezcitnými. Můžeme a máme vyjít ze 

svého egoismu i v rámci ekonomické struktury. Na datum 26. až 28. března postní doby 

2020 jsem proto svolal do Assisi mladé ekonomy, podnikatele a change-makers, aby 

přispěli k vytvoření spravedlivější a inkluzivnější ekonomie ve srovnání se současnou. 

Jak často opakuje magisterium, politika je významnou podobou lásky. Stejně tak bude 

důležité věnovat se ekonomice v duchu evangelia, který je duchem blahoslavenství.  

Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii, abychom 

přijali výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili pohled svého srdce na 

velikonoční tajemství a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu s Bohem. 

Budeme se tak moci stát tím, co Kristus říká svým učedníkům: solí země a světlem 

světa (srov. Mt 5,13–14).  

Řím u Sv. Jana Lateránského, v den památky Panny Marie Růžencové 7. října 2019.  
FRANTIŠEK 


 Společný úmysl apoštolátu modliteb na březen: 

„Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro 

hledající, katechumeny, trpící a nemocné.“ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24/5, 266 01 Beroun 

tel: 311 621 964, e-mail: farnost.beroun@centrum.cz; www.farnostberoun.cz 

* 1. sobotu obvykle bohoslužba slova; 14. 3. nebude 

Kontakty: 
P. Petr Bouška, administrátor 
e-mail: petr.bouska@centrum.cz 

mobil: 608 524 408 

P. Petr Blecha,  farní vikář 

e-mail: deserto@tiscali.cz 

mobil: 723 183 758 

P. Josef Moulík, výpomocný duchovní 

(Loděnice) mobil: 722 206 057 

Pavel Kodras, stavební technik vikariátu 

e-mail: pavel.kodras@apha.cz 

mobil: 602 465 797 

Jiří Hanke, správa pozemků vikariátu 

e-mail: jiri.hanke@apha.cz 

mobil: 739 521 031 

duchovní vypomáhající ve vikariátu 

P. Josef Jonáš, výpomocný duchovní 

e-mail: josef.jonas@web.de 

mobil: 775 271 756 

Ondřej Mrzílek,  jáhen 
e-mail: ondrej.mrzilek@seznam.cz mobil: 

732 281 293 

Jiří Cikánek,  jáhen 
e-mail: jiri.cikanek@seznam.cz 

* 

Lukáš Petřvalský, titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com 

mobil: 724 219 745 

 

 

 

 

Bohoslužby: Ne Po Út St Čt Pá So 

BEROUN 
10.00 

18.00 
19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLŮV DVŮR   8.00    18.00   

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 
 


