
Od e š e l vě r n ý s l u ž e b n í k Pán ě . . .
V po�ehnaném věku 87 let povolal Pán

svého slu�ebníka P. Gustava Nováka do
svého domu. Kně�í berounského vikariátu i
farníci se s ním rozloučili 13. července při
m�i svaté v berounském kostele sv. Jakuba a
pak na místním hřbitově. Jak prohlásil �ná�
pan kanovník� za svého �ivota, stal se Beroun
jeho pravým domovem. Tak zde �il a slou�il
od roku 1952 - 1989 jako farář, a� do roku
2003 pak zde svým nástupcům vypomáhal.
Vět�í část kně�ského �ivota pro�il ve
slo�itých poměrech, kdy politická moc nebyla
Církvi nakloněna a kdy se církevní zále�itosti
musely často velmi slo�itě projednávat. Často
také zále�elo na osobnosti duchovního
správce, zda a jak se zajistí prostředky na
chod farnosti... 

V době, kdy řada kně�í nemohla a nesměla slou�it ve farnostech, měl
Beroun �těstí, �e se o potřeby věřících staral duchovní správce plných 37 let, co�
nemá v historii berounské farnosti obdoby. Zápisy ve farní kronice věrně
dosvědčují, co se v berounské farnosti dělo i jaký byl jeho osobní vztah k
farníkům. Rovně� hovoří o jeho postoji k významným událostem jako např. ke
jmenování českého kardinála, zvolení nového pape�e Jana Pavla II. či k jiným
ostatním událostem minulé doby. Ostatně jeho práci ocenil při generální vizitaci i
tehdej�í apo�tolský administrátor pra�ské arcidiecéze Mons. Franti�ek Tomá�ek,
pozděj�í její arcibiskup a kardinál. Vytrvalá slu�ba P. Nováka na�la ocenění ve
jmenování kanovníkem Královské kolegiátní kapituly na hradě Karl�tejn. U� jako
penzista celebroval P. Novák i nadále podle svých mo�ností v Berouně m�e sv.,
aby pak v roce 2003 oslavil mezi svými farníky své velké výročí - 60 let kně�ství!
Na jeho dlouholetou a nelehkou slu�bu nezapomeneme a spolu s ním věříme
slovům, která má v záhlaví svého úmrtního oznámení: 

�Zaradoval jsem se, kdy� mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme s
radostí...�

J. Vacík
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Milí čtenáři zpravodaje!
Je čas dovolených a prázdnin, a tak si �dovolenou� vzala i redakce na�eho

farního zpravodaje. Proto se vám dnes do rukou dostává farní zpravodaj v
poněkud redukované podobě... Věřím, �e snad i va�ím jménem mohu těm, kteří
měsíc co měsíc na zpravodaji pracují, poděkovat a spolu s vámi jim popřát pěknou
dovolenou!                                                                                                            J.P.
Oprava s omluvou:

Tiskařský �otek si za�ertoval v červencovém čísle Zpravodaje z článku 
Jak se �ije kantorům a varhaníkům vypustil pár vět, tak�e následující text
nedával příli� smysl. Město Knín dovolilo panu kantorovi koledovat na různé
svátky. V listině se je�tě dodává: �Item ku ka�dým slavnostem, toti� na den
Narození, té� Vzkří�ení Páně a na den Letnic po 4 librách masa hovězího a na
�tědrý den housku (= vánočku) a kapra. Co se při městě svateb zběhne (=
uskuteční), jedenka�dý �enich stran muziky o tom s panem kantorem jednati
povinen jest a bude.� Omlouvám se tímto čtenářům za výpadek textu i za dal�í
drobné chyby. Neměla jsem tentokrát mo�nost udělat korekturu.

L. Fričová

V Zpr á v y z far n o s t i
V 1. pátek v měsíci - 4. srpna

M�e sv. v kostele Zvěstování Páně začíná v 17.30 hodin. Od 16.00 hodin je
mo�né přijmout svátost smíření.

V Svátek Proměnění Páně - 6. srpna
Liturgii svátku Proměnění Páně budeme slavit v kostele sv. Jakuba v neděli 6.
srpna v 9.30 hodin. 

V Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - 15. srpna
V Berouně bude m�e sv. v den slavnosti slou�ena v kostele Zvěstování Páně
od 17.30 hodin.

V Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře - Počaplech
Poutní m�e sv. v Králově Dvoře bude slavena v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v neděli 13. srpna v 17.30 hodin

V Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v �elezné
Poutní m�e sv. v �elezné bude slavena v kostele Nanebevzetí Panny Marie v
neděli 20. srpna v 11.00 hodin (místo bohoslu�by v Chýňavě).

V Bohoslu�by v Podkozí v kapli sv. Václava se konají ka�dou druhou a čtvrtou
sobotu v měsíci, tedy  12.8. a 26.8. v�dy od 19.00 hodin.

V Náv�těva kardinála Vlka, �ehnání zvonů v Králově Dvoře - Počaplech
V neděli 3. září vykoná pastorační nav�těvu na�í farnosti pra�ský arcibiskup
Miloslav kardinál Vlk. Při m�i sv., která začíná v kostele Nanebevzetí Panny Marie v
Počaplech v 11.00 hodin, po�ehná pan kardinál pro místní kostel dva zvony: jeden -
starý, historický - byl převezen do Počapel z Berouna, druhý - nový - byl odlit
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firmou Perner. Realizace díla odlití a zavě�ení zvonů byla mo�ná díky příspěvkům a
veřejné sbírce Města Králův Dvůr, příspěvku Středočeského kraje a darům věřících.

V Farní knihovna otevřena v neděli 30.7., 13.8. a 27.8. v�dy od  10.30 do
11.15 hodin v přízemí fary v Berouně.

V Biblické hodiny
Biblické hodiny se ve čtvrtek večer od 18.30 hodin na berounské faře v době
prázdnin nekonají. Začnou opět od září, pravděpodobně ve stejném čase.

V Bohoslu�by v srpnu:

16.00Karl�tejn
16.3016.30Ni�bor

19.0019.00Podkozí
15.0015.0015.0015.00Hudlice

u     o    s    j    e    n    sv.    e     �  MVrá�
18.0018.0018.0018.00Sv. Jan

11.00�elezná
11.0011.0011.0011.00Chýňava
 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00Hýskov
11.00 11.00 11.00 11.00 Tetín
 9.309.30  9.30 9.30 9.30Loděnice

17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 Král. Dvůr
9.309.3017.309.309.309.30Beroun

NE
27.8.

SO
26.8.

NE
 20.8.

SO
19.8.

ÚT
 15.8.

NE
 13.8.

SO
12.8.

NE
 6.8.

SO
5.8.

NE
30.7.

Roz p i s "ne dě l n í ch " boho s l už e b - sr p en :

V Výstavu ikon na Tetíně 
V kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně mů�ete stále zhlédnout o víkendech -  v
sobotu od 9.30 do 16.30 hodin a v neděli od 12.00 do 16.30 hodin - výstavu ikon.
Ikony jsou dílem několika současných umělců, kteří se věnují výhradně této tradiční
liturgické malbě. Na kůru kostela je pak znázorněn postup vzniku ikony  s technikou
malby. Prohlídka v rámci okru�ní cesty po zajímavostech a památkách Tetína začíná
ve zdej�ím muzeu ka�dou celou hodinu. Vstupné je 20,- Kč pro dospělé a 10,- Kč
pro děti. Z tetínské fary vzkazují: �Mů�ete zazvonit u nás, rádi vám pomů�eme.

V Setkávání maminek s dětmi
O prázdninách setkávání probíhat nebude. Sejdeme se znovu a� ve středu 6.  září v
9.00 hodin, jako obvykle v budově kaplanky (ve druhém patře �na půdě�).
Kontakt: Gábina �torkánová, tel: 604 282 879.
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! Z v i kar i á t u
! Slavnost Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karl�tejn

V neděli 13. srpna od 16.00 hodin bude na hradě Karl�tejn ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie slou�ena poutní m�e sv. spojená s modlitbami ne�por
dané slavnosti. Slavnostní liturgii bude předsedat P. Libor Bulín, vikář kolínský
a kanovník staroboleslavský.

! Bohoslu�by o prázdninách v Hájku u Prahy :  
! středa 2 . 8. 18.00 hod. Panny Marie Andělské - Porciunkula, celebruje P. Filip

Rathouský, OFM 
! sobota 19. 8. 10.30 hod. Nanebevzetí Panny Marie, celebruje P. Vladimír

Slámečka, OP

4 Kon c e r t y v kos t e l í c h
4 Koncert na Tetíně

V neděli 20. srpna se od 20.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na
Tetíně uskuteční �Večer pravoslavné hudby�.

4 Spirituál kvintet ve Sv. Janu pod Skalou
V sobotu 9. září od 16.00 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém
Janu pod Skalou vystoupí se svým ji� tradičním koncertem Spirituál kvintet. 
Předprodej vstupenek je mo�ný na internetu adresa www.svatyjan.cz, nebo
telefonicky na čísle 311 672 289 ( pan ing. �alda) nebo přímo ve Svatém Janě
č.p .3 (dům za souso�ím) u pana Emila Káry. Vstupenky budou vydávány
přímo na místě 9. září od 15.00 hodin. Vstupné činí 150,- Kč.

T  Ska u t i
T Oddílové schůzky chlapců a děvčat skautského střediska �Radost a naděje�

se o prázdninách nekonají, začnou opět v září v pravidelných časech.
Průbě�né informace je mo�né vět�inou nalézt na nástěnkách na budově
kaplanky a budete té� včas informováni skrze zpravodaj.

M  KM�
M Prosba o pomoc: 

Rádi bychom poprosili ty z vás, kteří by byli ochotni pomoci koncem srpna
při závěrečném úklidu, aby nás ve �kolce laskavě kontaktovali ji� nyní.
Budeme tak vědět, na koho bude mo�né se obrátit.                                  -km�-

M Mů�ete-li podpořit přestavbu �kolky finančně, uvádíme pro va�i informaci
číslo účtu na podporu  KM�:  19 - 0361038389/0800 u České spořitelny
Beroun.                                                                                                       -red-
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P Pravidelná setkání se konají ka�dý čtvrtek od 19.00 hod. v Berouně na faře v
přízemí. Schází se zde v�ichni mladí nejen věkem, kteří chtějí strávit večer u
čaje či kávy, ale i s modlitbou a pro�itkem blízkosti. Tu a tam společná cesta
do přírody, za zábavou apod.  Tě�íme se na vás.

j  Diář Man � e l s k é h o spo l e č e n s t v í
J Společná farní dovolená s duchovním programem

Ve dnech od 19.- 26. srpna pro�ijeme společně ji� popáté (rodiny s dětmi,    
ale nejen ony) farní dovolenou, tentokrát v Albrechticích v Jizerských horách.
Odjí�díme si odpočinout od v�edních starostí a hlavně s úmyslem �být s
Pánem a spolu�. Prosíme o duchovní podporu

  Kontakt na organizátory: Monika Horná: 604 251 946, 311 672 075          
J Setkání po prázdninách

Spolčo o prázdninách �nedáme dohromady�, tedy se tě�íme na podzim,
sejdeme se zřejmě třetí středu v září v Loděnici na faře. V uplynulém roce se
jako náplň společných setkání osvědčilo čtení a rozebírání kapitoly z
evangelia, po prázdninách nás čeká je�tě dal�ích osm kapitol �z Marka�.
Zveme předbě�ně na společný večer, kdy nás sbli�uje stav man�elský,
podobné radosti i starosti a samozřejmě Hospodin.

Ro z l o u č e n í
Sedím v poloprázdném bytě, kolem mě se povalují různé krabice a ze zdí

koukají prázdné skoby. Den na�eho stěhování se přiblí�il. Za pár dní ji� budeme
v�ichni bydlet v Lukách pod Medníkem, v malé vesnici poblí� Jílového u Prahy. 

Mám trochu strach. Co nás tam čeká? Beroun, město s obchody, kinem,
bazénem, kostelem, sportovními a kulturními krou�ky, měníme za pustou vesnici
s jedním krámkem a hospodou. Město, kde jsme na�li přátele a domov, měníme za
nový, a i kdy� tam Jitka vyrůstala, přece jen trochu neznámý svět. Jak tam budeme
své děti vychovávat k víře? V Lukách snad nikdo  do kostela nechodí, a kdy� přece
zajde, tak �do toho na�eho, československýho�. Výraz �jít na m�i� tam znamená jít
v neděli do hospody. Budeme mít dost síly jít tak trochu proti proudu?

Věřím, �e ano. Máme toti� zvlá�tní dar, díky kterému nejsme na nic sami, dar,
díky kterému budeme v Lukách stejně doma, jako jsme byli doma v Berouně. Říká
se, �e víra je dar, milost od Boha. Já ale vím, �e jsme ten dar dostali od vás, od lidí,
které potkáváme na faře, na man�elském společenství, na skautském táboře,
v kostele i před kostelem. Jménem svým, Jitky a na�ich dětí vám za něj děkuji. 

S Pánem Bohem, Honza Vomlel
PS: Kdy� někdo dneska říká s Bohem, tak obvykle myslí, jako �e u� se s tím,

koho zdraví, neuvidí. Já to tak ale nemyslím! :-)
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O n a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v í
Rozuměli bychom dnes staroslověn�tině? Mů�eme to zkusit. V tomto

prázdninovém vydání Zpravodaje vám jako pozdrav z hlubin času posílám
staroslověnskou Modlitbu Páně zapsanou cyrilicí a její transkripci. Do latinky
v�ak nelze nijak přepsat znak Љ - tvrdý jer. Vyslovoval se jako krátká zadní
�temná� samohláska. Představte si, �e máte hláskovat souhlásky z abecedy, ale ne
jako slabiky Bé, Cé, Dé, ale  pouze jako B-, C-, D-. V tu chvíli právě vyslovujete
tvrdé jery. V če�tině je slovo chléb jednoslabičné a na konci je �p [chlép] . Ve
staroslověn�tině byl chljeb dvouslabičný a na konci bylo �b [chlje-b] .

Transkripce:

OTYČE NA�I, I�E JESI NA NEBESICHЉ, DA SVENTYTЉ SEN IMEN
TVOJE. DA PRIIDETЉ CJESARISTVIJE TVOJE. DA BONDETЉ VOLJA
TVOJA, JAKO NA NEBESE I NA ZEMLJI. CHLJEBЉ NA�I
NASON�TYNYJI DA�DY NAMЉ DYNYSI. I OTЉPUSTY NAMЉ DLGY
NA�EN, JAKO I MY OTЉPU�TAJEMЉ DL�INYKOMЉ NA�IMЉ. I
NEVЉVEDY NASЉ VЉ NAPASTY, NЉ IZBAVI NY OTЉ NEPRIJAZNY.

Lidmila Fričová

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Sv . Va v ø i n e c , mu èe d n í k

( 10. srpna )
     Sv. Vavřinec byl rodem �paněl, syn Oroncia a Palencie. Ve svém mládí přijel
do Říma, učil se víře u vzdělaného kněze Sixta. Tento Sixtus byl později zvolen
pape�em a přijal Vavřince jako jáhna, aby přiluhoval u oltáře. Jako jáhen hlásal
slovo Bo�í, pečoval o nemocné a chudé. Byl ustanoven správcem církevního
jmění. Za císaře Valeriána byli křesťané pronásledováni, pape� Sixtus byl sťat
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mečem. Císař potřeboval peníze pro boj s Persií a naléhal na Vavřince, aby mu
předal ve�kerý církevní majetek. Vavřinec pod tlakem slíbil, �e mu vydá do tří
dnů to nejcenněj�í, co Církev má. Zástupce císařův se tě�il, �e uvidí mno�ství
stříbra a v�eho cenného. Vavřinec zatím shromá�dil v�echny křesťanské chudé,
nemocné, vdovy a sirotky. Pak pozval náměstka, aby si při�el prohlédnout
církevní poklady. Ukázal mu mno�ství chudých a řekl: �Podívej se, to jsou
poklady Církve!� Zklamaný náměstek ve vzteku dal Vavřince spoutat a podrobil
ho mučení a� k smrti...
Z římských mučedníků byl sv. Vavřinec ji� ve starověku nejvíce ctěn a oslavován.
Vyprávění o jeho utrpení inspirovalo mnoho umělců, básníků I kazatelů. Kdy�
chtěl Filip II. oslavit své vítězství u Saint-Quentin 10. srpna 1557, věnoval sv.
Vavřincovi, který má ten den svátek, svůj slavný Escorial, klá�ter a zároveň
královský palác, jemu� dal podobu ro�tu jako vzpomínku na nástroj světcova
mučení. Sv. Vavřinec je té� patronem knihovníků (měl na starost duchovní
knihy), hasičů, kuchařů a zaměstnání, která mají co dělat s ohněm, proto�e i pod
jeho ro�tem plál oheň.                                                                                   J. Vacík

MODLITBA MÌSÍCE : 

V měsících léta při pro�ívání radostných chvil dnů prázdnin a dovolených v
kruhu svých blízkých a přátel si máme mo�nost znovu a plněji uvědomit své velké
bohatství, které právě v nich máme. Je to zcela nezaslou�ený a nám darovaný dar.
Snad i proto je třeba nebýt slepý vůči těm, kteří takové bohatství ve svém �ivotě
nemají nebo o ně nějakým způsobem při�li...

SPOLEÈNÝ ÚMYSL MODLIT EB  NA SRPEN :
�Za rozvedené, opu�těné a za v�echny ne�ťastné a trpící� 

FARNÍ KRONIKA:
JUBILEA: Haklová �árka 40 let, Kodrasová Petra 40 let

KŘTINY: V měsíci červenci přijal v berounském kostele sv. Jakuba svátost křtu
Daniel GREGORÍK a ve svatojánském kostele Narození sv. Jana Křtitele
Zuzana KOSOVÁ a Jan KUBELA.

SVATBY: V měsíci červenci v na�ich farnostech �ádná církevní svatba nebyla.

POHŘBY: V měsíci červenci jsme v na�ich farnostech svěřili do rukou Bo�ího    
milosrdenství P. Gustava Nováka, pana Antonína Chadimu z Ni�boru a
paní Janu Pospí�ilovou z Berouna.
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Příjemně strávené chvíle zaslou�eného volna v�em, 
kteří se chystají na letní cesty, 
přejí v�ichni členové redakce 

Berounského katolického zpravodaje!
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