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Městská knihovna Beroun

Sandra Silná: Duchovní postavy křesťanské tradice a ekologie
- od historie k dnešku

Anotace: V současnosti se čím dál častěji mluví a píše o environmentálních rizicích a krizi. Křesťanství,
ač by se zdálo, že má k této problematice daleko, má ve své tradici postavy, které se ekologií, ekoteologickou etikou a třeba i ochranou práv zvířat zabývaly a zabývají. Zájemci se během přednášky mohou
dozvědět něco z kořenů ekoteologie, zaměříme se ale i na současnost - např. papežskou encykliku
Laudato Si’ a další impulsy, které křesťanství na poli ekologie současnému člověku přináší.
Mgr. et Mgr. Sandra Silná je farářkou Církve československé husitské v Brně, vystudovala husitskou
teologii a psychosociální studia na Husitské teologické fakultě UK a Environmentální studia na Fakultě
sociálních studií MUNI v Brně. V současné době tamtéž pokračuje v postgraduálním studiu. V brněnské
farnosti také postupně rozvíjí komunitní zahradu a včelaří.

17.15

Jakub Izdný: Nejstarší svatí patroni Čech - počátek českých dějin

Počátky českého státu jsou spojeny s příchodem křesťanství. S tím se neodmyslitelně pojí postavy
prvních světců, kteří víru do Čech přinesli a kteří pomáhali jejímu rozšíření. Nakonec existence
domácích svatých byla pro okolní svět známkou toho, že Čechy jsou již pokřtěným prostorem, tedy
součástí tehdejší křesťanské Evropy. Krátké životopisné medailonky těchto osobností nám pomohou
poznat více o této pro náš prostor přelomové době.

Mgr. Jakub Izdný je pracovník Ústavu českých dějin se zaměřením na nejstarší dějiny střední Evropy.
Dlouhodobě se zabývá kultem svatých, zvláštnostmi středoevropského regionu jako spojnice mezi
křesťanským východem a západem a souvislostmi vzniku středověkého křesťanského státu. Do češtiny
přeložil kroniku Widukinda z Corvey popisující některé okamžiky nejstarších českých dějin. Stále také
pracuje jako knihovník ve fakultní knihovně.

18.30

Anna Nosková: Komunita Taizé

Komunita Taizé byla založena v roce 1940 bratrem Rogerem. Jde o křesťanské ekumenické společenství
v burgundské vesnici Taizé ve Francii. Dnes čítá kolem 100 bratrů, katolíků i různých protestantských vyznání.
O vývoji této zajímavé otevřené komunity a o jejím zakladateli pohovoří Anna Nosková.

Anna Nosková se věnuje terapii zpěvem a výuce hry na kantelu. Pracuje jak s dětmi, tak s dospělými.
Využívá metodu Werbeck, která svými technikami usiluje o odstranění fyziologických i jiných překážek, aby
objevila krásný hlas, který má každý z nás, a zároveň působí terapeuticky. Studovala v Praze waldorfskou
pedagogiku. Absolvovala kurzy zpěvu u Baldo Mikuliče, studium terapie zpěvem u Thomase Adama a zpěv
u Christy Waltjen. S kvartetem Signum pořádá pro veřejnost zpěvy z Taizé, které jsou její srdeční záležitostí.

19.00

Signum: koncert duchovní i světské staré hudby

Kvarteto čtyř žen z Berounska, hrající na zobcové flétny starou hudbu doby středověku až baroka, duchovní,
světské písně a tance a též lidové písně. Jejich srdcovou záležitostí je zpívání písní z Taizé s veřejností, které
zpívají s doprovodem kytary, lyry i bez doprovodu. Písně z Taizé jsou hudební modlitby přicházející ze
současné křesťanské ekumenické komunity ve francouzském Taizé. Jsou textem i hudbou velmi krásné,
jsou však komponované tak, aby se je každý mohl naučit již napoprvé, a i z toho důvodu jsou repetitivní.
Kvarteto hraje ve složení Anna Nosková (soprán, sopránová flétna barokní a renesanční), Renata Pilařová (alt,
altová flétna), Michaela Sobčáková (mezzosoprán, basová flétna), Lenka Šocová (kontraalt, tenorová flétna).
Nejprve zahrají pro potěchu ucha a duše hudbu starou, následovat bude společný zpěv dnešních písní z Taizé.
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Svatá Ludmila 1100 let
Beroun se společně s Tetínem zapojil do pětiletého projektu k uctění výročí 1100 let od
smrti kněžny Ludmily na tetínském hradišti v roce 921. Tento projekt zastřešuje stejnojmenný
spolek Svatá Ludmila 1100 let, který ke svatoludmilskému výročí připravuje sérii tematických
akcí jako například přednášky, konference, poutě, výstavy, koncerty a aktivit zaměřených
například na vzdělávání či turistickou infrastrukturu.
Jako jedna z prvních akcí proběhl 1. Celosvětový sraz Ludmil uspořádaný v rámci tetínské
pouti ke sv. Ludmile 17. září 2016. Při této příležitosti bylo podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci mezi městem Beroun, obcí Tetín a spolkem Svatá Ludmila 1100 let. „Naše
dohoda o spolupráci je založena na historické tradici i současné vazbě Berouna a Tetína.
Na významné osobnosti našich dějin a jejich odkaz pro dnešek bychom neměli zapomínat,“
uvedl tehdejší berounský starosta Ivan Kůs.
V roce 2018 byl v Berouně uspořádán tematický pořad od Svaté Ludmily k dnešku, který sklidil úspěch u veřejnosti. Město se pak na základě plodné a prosperující spolupráce rozhodlo
prohloubit vzájemný vztah a zastupitelstvo na podzim rozhodlo o vstupu Berouna do spolku
v pozici plnohodnotného člena. „Myslím, že tento spolek má velký cíl vzdělávání národa
ve vlastních dějinách… Zapomínáme na svou historii a pak nám nezbývá, než si ji zopakovat,“
uvedla berounská starostka Soňa Chalupová na jednání zastupitelstva.

Svatá Ludmila

Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující i po 1100 letech. I když historické informace o sv. Ludmile čerpáme především z pozdějších legend, základní obrys
jejího života je znám. Narodila se pravděpodobně v roce 860. Díky manželskému svazku
s prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků
konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy. Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět šest dětí. Stala se zakladatelkou
vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou situaci za vlády svých synů
Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete
Václava, kdy kladla důraz na chlapcovo vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností
zralého věku svému vnukovi ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu. Z příkazu snachy Drahomíry byla 15. září 921 uškrcena na tetínském hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo nejspíše z politických a náboženských důvodů. Nejen její smrt,
ale také přenesení jejích ostatků roku 925 na Pražský hrad do baziliky sv. Jiří mělo pro vytváření českého státu a budování přemyslovské politiky velký význam. Ludmila je vůbec první
českou světicí a zároveň první ženou přemyslovské dynastie. Jako významnou ženu ji viděl
i Karel IV., a proto nechal její životní příběh zobrazit na zdech Karlštejna. V období národního
obrození se stala sv. Ludmila oblíbenou národní světicí a byly jí zasvěcovány nové kostely
po celém světě. Je patronkou vinařů, matek, babiček, školství a výchovy dětí.

Městská knihovna Beroun
Městská knihovna Beroun působí v Berouně již od roku 1896. V posledních letech se v duchu

celosvětového trendu transformuje z půjčovny knih na společensko-kulturní centrum.
Rozšiřuje nabídku fondu o hry, audioknihy či e-knihy a pořádá tematicky pestré akce pro
všechny věkové kategorie. Její velkou chloubou je regionální databáze osobností, článků
i literatury. Služby knihovny jsou dostupné všem bez rozdílu.

www.mesto-beroun.cz | www.tetin.cz
www.svataludmila.cz | www.mkcberoun.cz | www.knihovnaberoun.cz
Akci pořádá město Beroun ve spolupráci s Městskou knihovnou Beroun,
Městským kulturním centrem Beroun, obcí Tetín a spolkem Svatá Ludmila 1100 let.
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