
Dá se Bohu žehnat? 
Zastavil mě tak po m�i svaté pan Palkoska a říkal: �Pane

kaplane, nechtěl byste někdy krátce něco říci o slově �ehnat?
Snad lidé jen tak mechani-cky  opa- kují: "Po�eh- naný jsi,
Bo�e, navěky" a přitom je to zvlá�tní - jako bychom my Bohu
�ehnali. V latině je Benedictus es Domine.�

Ano, správná připomínka. Kam my se někdy dostaneme s
če�tinou. Křesťané odedávna chválili Boha, dobrořečili mu
podobnými slovy jako �idé. Řecky se to řeklo "eulogein".
Latinsky se pak řeklo "benedicere" - tedy dobrořečit.

Jen�e pak se do toho vlo�ily česko-německé vztahy. Při
�ehnání se přece dělá znamení kří�e. Jen�e �označit� je
německy "segnen". A u� tu bylo české "�ehnat". Občas se něco
za�ehnalo, třeba nějaká pohroma. 

Benedico - dobrořečím. Uznávám dobro Bo�í a chválím.
Po�ehnaný jsi, Hospodine. 

Benedico - svolávám dobro. Na nějakou věc nebo dění,
ale konec konců na lidi, kteří s tou věcí nebo s tím děním
souvisí. �ehnejte těm, kdo vás pronásledují, čteme v Písmu.

P. Cyril Kubánek

Co se dělo:  Svěcení nového
 kříže v Nižboru

V neděli 17. září, na posvícení,  byl  v Ni�boru slavnostně
vysvěcen nový dřevěný kří�. Je umístěn pod ni�borským
zámkem, odkud je překrásný výhled do krajiny a kde
v minulosti kří� v�dy stával.

Nápad  na obnovu kří�e se zrodil mezi členy  �Klubu za
starý a nový Ni�bor�, kteří kromě jiného  pečují o obnovu
drobných památek v obci.

Celou akci, kterou doprovázelo překrásné slunečné
počasí a účast mnoha lidí,  zahájila starostka obce Kateřina
Zusková, která přivítala přítomné a poděkovala v�em, kteří se
na obnově kří�e podíleli.  Kde je nějaká skála, tam občas bývá
kří�, který připomíná Golgotu. Tak je tomu nyní i nad
Ni�borem, v�imněte si toho, kdy� tudy pojedete!                -ck-
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V Zpr á v y z farn o s t i
V Modlitba za kně�ská povolání. Ka�dý 1. čtvrtek v měsíci bude večerní m�e svatá slou�ena

na úmysl: �za nová kně�ská povolání�.
V Modlitební setkání - 5. a 19. října. Ka�dý 1. čtvrtek v měsíci se scházíme ke společným

modlitbám v kapli Pový�ení sv. kří�e. Po roční zku�enosti se ukazuje, �e i tato forma
modlitby je velmi obohacující. Nabízíme tedy setkání k modlitbám chval s písněmi i ka�dý 3.
čtvrtek v měsíci, to zn. i 19.10., v�dy od 19.30 hodin.

V 1. pátek v měsíci - 6. říjen. M�e sv. v kostele sv. Jakuba začíná v 17.30 hodin. Od 16.00
hodin je mo�né přijmout svátost smíření. Po m�i sv. pak následuje pobo�nost k Nejsvětěj�ímu
Srdci Je�í�ovu.

V Pouť na Svatou Horu. V sobotu 7. října se uskuteční ji� tradiční farní pouť na Svatou
Horu. Odjezd autobusem je ve 13.00 hodin ze zastávky Beroun - Černý kůň. Dal�í trasa a
zastávky budou upřesněny. Na Svaté Hoře bude společná modlitba kří�ové cesty, příle�itost
ke svátosti smíření a po večerní m�i svaté se vrátíme domů. Přihlá�ky na pouť přijímá paní
�ajglová. Cena za dopravu činí 100,- Kč.

V Den sv. Franti�ka. V sobotu 7. října se od 9.00 hodin ve Sv. Janu pod Skalou
ve Svatojánské koleji uskuteční ekologický den oslavy stvoření: �Den sv. Franti�ka�.
Přihlásit se je mo�né na tel 311 672 461. Program je připravený pro rodiny s dětmi!!

V POZOR ZMĚNA: M�e sv. �pro děti� budou v�dy třetí čtvrtek v měsíci a tedy zveme
rodiče a děti k účasti na bohoslu�bě 19. 10 od 17.30 hod. v kostele sv. Jakuba. A úkol pro
děti? Připravte si přímluvu, kdo chce, mů�e i nakreslit, za koho bychom měli prosit, a
maminka by mohla připsat text. Tě�íme se na vás spolu s P. Cyrilem.

V Svátek sv. Luká�e. Ve středu 18. října oslavíme svátek sv. Luká�e, evangelisty. M�e svatá z
liturgie svátku začíná od 17.30 hodin v kostele sv. Jakuba.

V Slavnost Výročí posvěcení kostela. V neděli 29. října budeme slavit slavnost Výročí
posvěcení chrámu. V�echny bohoslu�by budou dle bě�ného nedělního pořádku.

V Sbírky na církevní �kolství a na misie. V neděli 24. září proběhla i v na�ich farnostech
Svatováclavská sbírka na církevní �kolství, při které se vybralo 6.300,- Kč. V�em dárcům posíláme
upřímné poděkování! Dal�í sbírka, tentokrát �na misie� je plánována na neděli 22. října.

V Poděkování za Hrnčířské trhy. Děkujeme v�em, kdo pomáhali s přípravou a průběhem
tomboly na Hrnčířských trzích. Díky panu Izbickému, hlavnímu organizátorovi, a městu je
nám ka�doročně umo�něno prodávat losy v tombole a nabízet ceny získané zdarma od
hrnčířů. Při leto�ních zářijových trzích získala farnost finanční prostředky ve vý�i 33.000,-
Kč, je� byly následně pou�ity na pokrytí nákladů přístavby KM�. Zvlá�tní dík patří mláde�i,
která připravila několik tisíc losů.                                                                       -mn-

V Farní knihovna bude otevřena v neděli 8. 10. a 22. 10., v�dy od  10.30 do 11.15 hodin v
přízemí fary v Berouně.

V Změna letního času na zimní. V neděli 29. října začíná zimní čas! To znamená, �e si ve 3
hodiny v noci ze soboty na neděli posuneme ručičky hodinek o jednu hodinu zpět. Věnujte,
prosím, pozornost této změně vzhledem k účasti na nedělní m�i svaté!

Zpravodaj  
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V Pozor změna!! Setkávání maminek s dětmi  počínaje  říjnem se konat v�dy ve čtvrtek od
9.00 hod na obvyklém místě - tedy v budově kaplanky (ve druhém patře �na půdě�). Kontakt:
Gábina �torkánová, tel: 604 282 879.

V Přijdete na Akci Ryba? U� několikrát proběhlo v re�ii P. Cyrila Kubánka setkání pro mlad�í
děti z farnosti. Proběhl té� letní tábor "Akce Ryba"; během srpna měl dvě etapy - velcí (asi deset
dětí) cestovali na kolech a malí (přesně deset dětí) čtrnáct dní pobývali v teepee.
Od pátku 6. 10. večer do neděle 8. 10. 2006 do skončení ranní m�e svaté se bude opět
na faře v Berouně konat víkendová Akce Ryba. Zvány jsou děti od sedmi do přibli�ně
jedenácti let. S přípravou akce pomáhají P. Cyrilovi děcka z Kladna i jiných farností... �Co
budeme dělat, to teď opravdu je�tě nevím, sejde se odhadem 15 dětí z různých míst, z toho
řekněme jeden odvá�livec z Berouna...�, směje se Cyril. My dodáme, �e jednou vyráběli a
pou�těli draky, jindy �li pě�ky do Srbska a zpět, z poslední akce nám děti přivezly domů
vlastnoručně vyrobené nádherné kulaté svíčky; ov�em největ�í zá�itek byl poka�dé sobotní
společný oběd v restauraci.... Zkuste taky Akci Ryba.  Přihlásit se mů�ete přímo P. Cyrilovi
na telefon 605 981 000, cena je 200 Kč.                                                                             -iva-

V  

 Z v i kar i á t u  
Vikariátní konference V úterý 17. října se ve Zdicích uskuteční setkání kně�í
berounského vikariátu. M�e svatá, při které se budeme modlit zvlá�tě za farnosti
na�eho vikariátu, začíná v kostele Narození Panny Marie v 9.00 hodin.
Pouť k svátku Panny Marie Rů�encové v Hájku u Prahy 7. 10. 2006 sobota
m�e sv. v 10.30 hod., celebruje P. Vladimír Slámečka OP

4 Kon c e r t y v kos t e l í c h
4 DNES SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT V LODĚNICI! Srdečně zveme

na koncert u příle�itosti svatováclavských poutních oslav, který se koná neděli
1. října v 16 hodin v loděnickém kostele sv. Václava. Na programu bude
varhanní hudba v podání varhanic Pavly Bočkové a Pavly Fabianové a
sopranistky Ludmily Pexové a jejich hostů, představí se té� loděnický pěvecký sbor
COMODO pod vedením Táni Bočkové.
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Upravený rozvrh hodin náboženství :

spol.
mláde�e19.00 - 21.00

1. - 2. tř.15.30 - 16.15 

  3. - 4. tř.15.15 - 16.00

7. - 9. tř.,
gymnázium  15.00 - 15.45

5. - 6. tř.14.30 - 15.15 

mateřská
�kola9.30 - 10.00

PátekČtvrtekStředaÚterýPondělí



4 Mládí u varhan: Pavla Bočková a Jan Rotrekl zvou na svůj varhanní koncert 8. října 2006 v
kostele sv. Jakuba v Berouně. Na programu bude hudba P. Ebena, F. Couperina, A.
Guilmanta, J. S. Bacha a Ch. M. Widora.  

4 Hudební festival VOX 006 - 14.10.2006 od 14 - 22 hod. Průřez tím nejlep�ím z tvorby
hudebních skupin reflektujících poselství evangelia, v �ánrovém rozmezí od spirituálů přes worship,
folk, jazz, folkrock, rock a� po hip-hop. VYSTOUPÍ: VocKap, Bétel, Con brio, Oboroh, Prorock,
Wessani, !On a Richard Čanaky (SK). NOVINKOU festivalu je vystoupení tří kapel v rámci
soutě�e Nová tvář. Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 (metro C - Vltavská). Začátek ve
14 hodin, bli��í informace, rezervace vstupenek a předplatné viz www.vox006.signaly.cz

4 Opět jsme nav�tívili hudební festival Spiritual Fest v KC u sv. Prokopa v Praze Stodůlkách a
opět rádi zvěstujeme: Bylo to skvělé! �Největ�í úspěch  měl z na�eho pohledu asi Voxtet�,
říká Michael �pilar, zdej�í duchovní. Neměl prý příli� času na odpolední program, neboť v té
době byl plně k dispozici ve zpovědnici (zvlá�tností tohoto festivalu je jakýsi duchovní
servis:-), ale na večerní program ji� čas na�el. My jsme pro změnu shlédli jen program
odpolední, neboť na�e děti ji� unavené předchozí náv�těvou pouti na Tetíně, ji� nemohly
vydr�et. (Je�tě �e je zde občerstvení a hlavně dětské hři�tě s pískovi�těm!) Přesto i jejich
unavená ou�ka a no�ky nadzdvihly africké rytmy, �černo�sky� vokalizované spirituály
podpořené je�tě �domorodými� tanečními kreacemi Českolipského dětského sboru. Ten se
stal na�ím favoritem. Přijďte se pří�tě podívat té�!                                                              -iva-

T  Ska u t i
T Vůdkyně Lenka Čaplová děkuje v�em, kdo se účastnili prodeje losů hrnčířské tomboly.

I díky jejich úsilí se podařilo vybrat 33.000,- Kč. Skauti oblečení v kroji mají zvlá�tě mezi
star�ími lidmi stále velký kredit, obdiv a úspěch měli skaut�tí prodejci také u cizinců,
například Holanďanů. To je jedna z odpovědí na otázku: Má skautský kroj a tradice je�tě
smysl? Je�tě jednou děkujeme v�em, jak skautům, kteří při�li pomoci, tak ostatním, mlad�ím,
star�ím, rodičům... Zvlá�tní díky patří paní Majce Fukové, která nabízela losy ve stánku
(a dávala v�anc své hlasivky) skutečně obětavě po celé dva hrnčířské dny.                          -red-

T Pár otázek pro Lenku Čaplovou: V minulém zpravodaji jsme zmiňovali, �e podrobnosti
o chlapeckém kmeni budou upřesněny po střediskové radě. Vím, �e ty, jako vůdkyně
střediska, i Petr E.T. Čapla, vůdce chlapeckého kmene, budete dálkově studovat
pedagogiku.  Za rodiče i za čtenáře mne zajímá, zda se tím pro středisko něco změní?
Středisko nemá dost vůdců s vůdcovskými zkou�kami. Kuba Kodras, který s chlapci pracuje,
má čekatelské zkou�ky a navíc bude letos skládat maturitu, Ondřej Čapla zatím neví, zda
bude mít čas na schůzky při novém zaměstnání. Oba budou pomáhat předev�ím s výpravami.
S vedením oddílu se uvolil pomoci Tomá� Petříček, který v�ak také vedle zaměstnání učitele
je�tě studuje a bude se tedy střídat s E.T. a Pavlem Schöberlem, který v minulém roce ve
středisku aktivně moc nepracoval.
U dívčího oddílu je v�e při starém?
Hanka Bure�ová se v pra�ském internátě, kde pracuje jako vychovatelka, seznámila s jednou
řeholní sestřičkou - skautkou, která si svou praxi chce odbýt v na�em středisku. Také se k
nám přistěhovala jedna nová skautka - sestra Vydra; obě se tedy budou občas objevovat na
střediskových akcích.

Zpravodaj  

4. strana 



Tak děkuji za odpovědi a ať ten leto�ní rok s pomocí Bo�í dobře zvládnete.             -iva-
T Ka�dým rokem se platí registrační poplatek 400,- Kč. Účastníkovi leto�ního tábora, který

hradil plnou cenu (2500 Kč) bude výjimečně tento registrační poplatek pro rok 2007 částečně
hrazen střediskem.

T Skautský kroj: Lze jej zakoupit v prodejně JUN, Ha�kova 7, Praha 7 -  Hole�ovice, lze ho
objednat té� přes internet. Jednotlivé doplňky ke kroji lze sehnat i ve středisku.

T Schůzky v tomto roce: Dívčí oddíl - Světýlka, světlu�ky a skautky
Světýlka - ka�dou středu od 16.00 do 18.00 hodin, vede Marie Stielová a Kristýna
Kodrasová.
Skautky a světlu�ky -  pravidelně v pátek od 16.15 do 18.15 hodin. Vůdkyní je Hana
Bure�ová a dále Soňa Doubková a Eli�ka Kodrasová.
Chlapecký oddíl -vlčata a skauti
Ka�dý pátek od 16.00 do 18.00 hodin. Vůdci - Petr Čapla, Tomá� Petříček a Pavel Schöberle.

M  KM �
M Na středu 8. listopadu připravujeme tradiční podzimní ble�í trh dětského oblečení, hraček a

sportovních potřeb ve prospěch Katolické mateřské �kolky. Darované věci je mo�né nosit
přímo do KM� od 20. 10. v�dy od 7.00 do 16.00 hod.

M Přístavba mateřské �kolky byla sice úspě�ně realizována, přesto je mo�né ji i dále finančně podpořit.
Uvádíme pro informaci číslo účtu na podporu  KM�: 19 - 0361038389/0800 u ČS Beroun

" Opět nabízíme zpívání s kytarou! Repertoár zpěvu bude přizpůsoben věku účastníků:
s malými dětmi a jejich rodiči mů�eme zpívat třeba oblíbené písničky Ztracené kapely, které
potom vyu�ijeme v rámci dětských m�í, pro star�í je zde mo�nost naučit se některé nové
písně ke Chválám, ozdobit je doprovodem různých perkusů, pokud je přinesete, apod. Pokud
bude zájem, mů�eme se scházet v krásném prostoru půdy farní klubovny zatím zku�ebně o
pátcích od 16.30 hodin. Kontakt: Iva Va�ků, telefon 602 945 017.                                    -iva-

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.

P XXVI. reprezentační ples ADCM  V sobotu 21. října 2006 v 19.00 hod. se bude v sále
SOU stavebního v Praze - Hrdlořezích konat reprezentační ples. Srdečně zveme v�echny, kdo
mají rádi dobrou zábavu a tanec. Ples bude zahájen v 17.00 hod. m�í svatou s o. b.
Karlem Herbstem. Vstupné 120,- Kč. Jak se dostat na místo? - Konečná tram. 1, 9, 16 -
Spojovací. Arcidiecézní centrum pro mláde� Praha, Kostelní náměstí 16 148 00, Praha 4 -
Kunratice Tel.: 244 910 469, adcm-pha@volny.cz, mladez@apha.cz

Říjen 2006
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P Příprava na �ivot v man�elství 10. 10. - 28. 11. 2006 v Pastoračním středisku, Kolejní 4,
Praha 6 (sv. Vojtěch), v�dy v úterý od 19,30 do 21,30. Snoubenci se přihla�ují PŘEDEM
telefonicky nebo mailem, nejpozději týden před prvním setkáním. Kapacita přípravy je
omezená! Přihla�ování v průběhu přípravy není mo�né! Témata jednotlivých večerů: Jak
katolická církev chápe man�elství; Psychologie partnerského vztahu; Rodiče, přátelé a my;
Konflikty a jejich ře�ení; Jak pro�ívat v man�elství vztah k Bohu; Man�elství a sexualita; Děti a
my; Obsah man�elského slibu, průběh svatebního obřadu. Termíny dal�ích příprav: 23. 1. a�
13. 3.2007 a 10. 4. a� 29. 5. 2007. Informace o jiných formách přípravy na man�elství
poskytneme v Centru pro rodinu.

P Kurz pro animátory 2006�2008: Jedná se o kurzy předev�ím pro mladé, kteří jsou nebo
plánují být aktivní v církvi, v práci s mláde�í, s vrstevníky� Na těchto kurzech (1 víkend za
dva měsíce) se animátoři zúčastňují předná�ek na aktuální témata z teologické, psychologické
i praktické oblasti, podílejí se na tvorbě vlastního programu, diskutují, baví se, společně se
modlí a učí se víru �ít. Kurzy se konají v Nazaretě � centru �ivota mláde�e v Praze -
Kunraticích. Termíny: 6.�8. 10.; 8.�10. 12.; 2.�4. 3. 2007; 20. � 22. 4. a 15.�17. 6. 

P �kola partnerství 2006�2007: Kurz je určen pro svobodné mladé lidi od 16 let, a to nejen
pro ty, kteří u� s někým chodí, ale také pro ty, kdo hledají, jaké je jejich �ivotní povolání.
Předná�ejícími jsou předev�ím man�elské páry, ale potkáte zde i lidi �ijící v zasvěceném
�ivotě nebo odborníky z řad psychologů. Jedná se o pět víkendů (27.�29. 10.; 24.�26. 11.;
26.�28. 1. 2007; 23.�25. 3. a 13.�15. 4.).

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
V neděli 29. října po m�i svaté v Berouně se  u příle�itosti posvícení uskuteční na farní
zahradě ji� druhá Prezentace Farní charity Beroun. Tě�íme se na setkání s vámi.
Centru volného času CVOČ si Vás v r. 2006 dovoluje pozvat na tyto jednorázové
akce:Říjen: Kolobě�kiáda

Oblíbený závod na kolobě�kách nebo in-line bruslích proběhne dne 14.10.2006.
Listopad: Druhý ročník Drakiády
Akce proběhne 4. 11. 2006 a náplní bude opět klasické pou�tění draků a soutě� o
nejhezčího a nejzdatněj�ího draka.
Listopad: Výtvarné odpoledne
Odpoledne strávené výtvarnou činností s tematikou vánočních svátků přinese mo�nost
vyzkou�et si pracovat různými technikami v sobotu 25. 11. 2006.
Prosinec: Vánoční chumelení
Den strávený zimními radovánkami, koulovanou, stavění sněhuláka a závěrem závod ve
sjezdu z kopce na čemkoli připravujeme na 16. 12. 2006 .
Na v�echny akce zveme děti a rodiče různých věkových kategorií. Čekají vás  zajímavé
ceny a mnoho hezkých zá�itků. O akcích budeme informovat podrobněji v dal�ích
číslech Zpravodaje a v Radničních listech. Tě�íme se na va�i hojnou účast.                       
                           Podrobněj�í informace na tel. čísle: 

Michaela Kubi�tová � 602 193 665
Zuzana �achová � 607 835 853

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO SENIORY: Nově otevřené Počítačové a vzdělávací
centrum při FCH Beroun otvírá základní kurzy počítačové gramotnosti pro seniory. Kurzy se
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budou konat v�dy v úterý a ve čtvrtek od 10 � 12 hod. v Komunitním centru v Berouně,
Bezručova 928. Na kurz se mů�ete přihlásit na tel. čísle 724 216 131 nebo osobně
v Komunitním centru u paní Kolčavové (chodba od hlavního vchodu vlevo). Kurzy jsou
tříměsíční a začínají 17. 10. 2006.

j  Diář Man� e l s k é h o spo l e č ens t v í
J Po prázdninách proběhlo spolčo v Loděnici v příjemném duchu za účasti dvou �celých�

man�elských párů (jeden a� z Luk pod Medníkem) a čtyř man�elek, jejich� drazí man�elé
hlídali děti a dokonce jedné nové du�e. Tedy snad se nám povede na tuto atmosféru a účast
navázat i pří�tě ve středu 11. 10. po 20 hodině v Berouně na půdě farní klubovny. Tě�íme
se na setkání! Čteme ji�  desátou kapitolu Marka, nezapoměnte s sebou Nový zákon.     -iva-

J  Sobota pro man�elky se koná dne 14. 10. 2006 od 9 do 17 hodin v Pastoračním středisku,
Kolejní 4, Praha 6 (sv. Vojtěch), na téma �Pohostinnost srdce�. Setkáním bude účastnice
provázet dr. Kateřina Lachmanová.. Srdečně zveme �eny �ijící v man�elství! Obsahem jsou
předná�ky, sdílení ve skupinkách i osobní zti�ení. Odpoledne bude příle�itost ke svátosti
smíření a na závěr m�e svatá. Občerstvení v poledne bude zaji�těno. Na setkání je nutné se
předem přihlásit v Centru pro rodinu při Arcibiskupství pra�ském, Thákurova 3, 160 00
Praha 6, tel. 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz, www.cpr.apha.cz

J Setkání osamělých maminek v Komunitním centru sv. Prokopa Praha 5, Nové Butovice,
Slunečné náměstí (metro B � Hůrka):  Sobota 7. 10., 14:00 � 17:00 s Mgr. Jiřím Černým
(psychoterapeut, Pastorační středisko) na téma �ivotní tě�kosti osamělého rodiče. Dal�í
setkání 4. 11., 14.00 � 17:00 hod.

 Zpr á v y od j i n u d
Společně se setkat s Kristem (Togeter Encounter Christ), TEC: pro mladé zhruba od
16 do 22 let: 13. - 15. 10. 2006 v Praze - Vinoři na faře. TEC+: pro dospělé od 22 let: 17. -
19. 11. 2006 té� ve Vinoři. Program začíná v�dy v pátek v 17 hodin a končí v neděli v 17
hodin, stravování zaji�těno, cena 400 Kč. Kontakt: Pavla Fabianová, e-mail:
p.f.2000@seznam.cz, telefon: 776 712 084. Podrobné info: http://web.katolik.cz/TEC/
14. - 18. 10. Tom Edwards: Program misijního týmu pro v�echny, kteří nechtějí ve víře
zůstat stát na místě. T. Edwards není kněz ani řeholník, ale naplno pracuje v misijní slu�bě u�
třicet let, je �enatý, má dvě děti a �est vnoučat, působí v USA, Tanzanii, Kazachstánu, Belize,
ČR a na Slovensku, je autorem dokumentárních snímků. Program: Sobota 14. 10. po m�i v 18
hodin u sv. Jakuba ve Stodůlkách krátké představení evangelizačního týmu. Neděle 15. 10.
19.00 hod.sv. Jakub, Stodůlky - Osobní Bo�í dotek. Pondělí 16. 10. 10.00 hodin KC sv.
Prokop,  Nové Butovice - Moc modlitby- program pro maminky, 19.00 hod.  sv. Jakub,
Stodůlky - Moc odpu�tění, modlitba za uzdravení. Úterý 17.10. 18.30 hod. KC sv. Prokop,
Nové Butovice, Prokopská zastavení -  Je křesťanství stále �ivé? Středa 18. 10. KC u sv.
Prokopa,  Nové Butovice - Evangelizační večer.
KURZY ALFA: Pro v�echny, kdo se chtějí seznámit s křesťanstvím, ale i novým
křesťanům, či těm, kdo chtějí oprá�it základy víry. Ka�dý večer se začíná večeří, pokračuje
promluvou a dále diskuzí o zku�enostech.
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Ka�dé úterý od 3. října do 19. prosince od 19.00 do 21.45 v KC Malejov v Liboci,
Přihlá�ky Pavla Fabianová 776 712 084, p.f.2000@seznam.cz, www.alfa.brevnov.net 
Středeční dopolední ALFA ve Stodůlkách například pro maminky na mateřské (i s
dětmi) od 20. 9. v�dy v 9.45 hodin. Přihlá�ky viz vý�e.
6. 10. 2006 se v kostele sv. Ludmily v Praze koná adorace za nová povolání ke kně�skému i
k zasvěcenému �ivotu, za rodiny a za věrnost v�ech, která je zakončena slavnostní m�í sv.
Společnou adoraci povedou bratři premonstráti a sestry boromejky. Slavnostní bohoslu�bě v
16.30 hodin bude předsedat pra�ský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
Kurz pro pomocníky v pastoraci: Od října 2006 bude opět probíhat kurz pro mu�e a �eny,
kteří mají zájem pomáhat v pastorační práci. Náplní kurzu, který pořádá Pastorační středisko,
jsou základní prvky věrouky, morálky, liturgiky a práce s Písmem. Kurz je také kvalifikačním
předpokladem pro pověření laiků různými pastoračními slu�bami. Půjde o 6 setkání v�dy v
sobotu od 9.00 do 13.30 v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6. Termíny setkání: 7. 10.;
11. 11.; 13. 1.; 24. 2.; 24. 3.; 21. 4. Testy uzavírající první ročník proběhnou 19. 5. 2007 od
9:00 do 11:00. Přihlá�ky spolu s doporučením duchovního správce farnosti posílejte na
uvedenou adresu nejpozději do 6. 10. 2006. Formulář přihlá�ek je mo�né si vy�ádat
v Pastoračním středisku, najdete jej i na adrese www.apha.cz pod odkazem Formuláře.
Bezplatný kurz pro vedoucí farních skupin seniorů: Bezplatný cyklus seminářů slou�ící
ke specifické formaci a výměně zku�eností pro stávající i budoucí vedoucí, organizátory a
pomocníky nejrůzněj�ích farních aktivit zaměřených převá�ně na seniory pořádá Katechetické
středisko. Kurz proběhne v devíti podvečerních setkáních v�dy v pondělí obvykle jednou za
měsíc během �kolního roku 2006/2007. Zahájení je plánováno na říjen a ukončení na červen
2007. Kurz nenahrazuje teologické vzdělání a katechetickou formaci, ale mů�e je �ádoucím
způsobem doplnit a rozvíjet. Hlavní cíle: seznámení se základními
pedagogicko-psychologickými a pastoračními zásadami pro práci se seniory; získání přehledu
o nejrůzněj�ích pastoračních aktivitách pro seniory, pochopení jejich metod a cílů;
prohloubení orientace v různých aspektech �ivota církve. Pokud kurzanti splní v�echny
průbě�ně zadané úkoly a dodr�í minimální stanovenou docházku, obdr�í na závěr osvědčení o
absolvování. Účastníci: praktikující, zralí křesťané s doporučením duchovního správce.
Přihlá�ky: závazný formulář přihlá�ky získáte od svého duchovního správce nebo přímo od
Katechetického střediska. Vyplněné přihlá�ky přijímá Katechetické středisko do 14. 9. 2006.

Co se dělo: Svatý Otec požehnal nové varhany
Kdy� pape� Benedikt XVI. při své leto�ní náv�těvě rodného Bavorska po�ehnal nové

varhany v Alte Kapelle v Regensburgu, přednesl při této
příle�itosti slova, která mě velmi zaujala, a myslím, �e stojí za to je
otisknout i v na�em Zpravodaji. 

�V konstituci o posvátné liturgii 2. vatikánský koncil (Sacrosanctum
Concilium) praví, �e bohoslu�ebný zpěv, vázaný na slova liturgie, tvoří
nezbytnou nebo integrující součást slavné liturgie.  To znamená, �e hudba a
zpěv jsou něčím více ne� okrá�lením kultu, jsou samy součástí liturgického
konání. Slavnostní chrámová hudba spolu s chórem, varhanami, orchestrem a
zpěvem lidu není dodatkem, který liturgii orámuje a učiní příjemnou, ale je
důle�itým způsobem aktivní účasti věřících na bohoslu�ebném konání. Varhany
jsou odedávna a právem pova�ovány za královský hudební nástroj, proto�e
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přebírají v�echny zvuky stvoření a jsou ozvěnou plnosti lidských pocitů. K Bohu odkazuje ka�dá kvalitní
hudba.� Svatý otec dále pokračuje: �Bohatství tónů varhan ov�em převy�uje ostatní nástroje. Doká�í toti�
odrá�et v�echny sféry lidské existence i připomínat nekonečnost Bo�í. Čím více se prostřednictvím liturgie
necháme proměnit v Krista, tím více budeme schopni proměnit také svět vyzařováním dobroty,
milosrdenství a Kristovy lásky k lidem. Velcí skladatelé svou hudbou chtěli ka�dý svým způsobem nakonec
oslavovat Boha. Johann Sebastian Bach napsal do titulu mnoha svých partitur písmena S. D. G.: Soli Deo
Gloria � Jen k slávě Bo�í. Také Anton Bruckner psával na začátku slova ´Věnováno dobrému Bohu .́ Ké�
v�ichni náv�těvníci této nádherné baziliky prostřednictvím velkoleposti budovy i skrze liturgii obohacenou
harmonií nových varhan a slavným zpěvem jsou vedeni k radosti víry.� 

   (Převzato z tiskového střediska Radia Vaticana ze dne 13. 9. 2006)
Luká� Petřvalský, varhaník

Hudba pro žestě a varhany
 Mří� chrámové předsíně se přede mnou otevřela a za mnou s

klapnutím zapadla; jsem uvnitř z�eřelého chrámu. Zvlá�tní pocit, být
zamčená v kostele... Spolu s několika dal�ími �vyvolenými� poslouchám
zkou�ku hudebníků před koncertem. Je podvečer, sobota 9. září, jsme tu
téměř sami, hráči ladí nástroje, zkou�ejí části skladeb a vnímají akustiku
kostela sv. Jakuba. Je kolem půl páté a my se připravujeme na slavnostní
chvíle plné hudby. Ve třičtvrtě na pět zabloudilo do kostela západním
oknem na kůru sluneční světlo a dopadlo na jednoho ze svatých učitelů
církve na kazatelně; lom paprsků přes sklo zbarvil světce do zajímavého fialového odstínu...
Sluneční skvrna po chvíli ode�la trochu vpravo a nasvítila řezbu v rokokové kartu�i...

Blí�í se sedmnáctá hodina, kostel se u� zaplnil náv�těvníky, koncert nazvaný Hudba pro �estě a
varhany mů�e začít. Sdru�ení Consortium Pragensae nastupuje ve slo�ení Franti�ek Svejkovský,
Zdeněk �edivý a Michal Němec - trubky, Břetislav Kotrba a Ondřej Sokol - pozouny, Rostislav
Pavlík - tuba, Pavel Svejkovský - tympány. Varhaník Vladimír Roubal je zároveň vedoucím celého
souboru. Koncert zahajuje a Consortium i jednotlivé jeho vynikající interprety představuje jménem
Seydlova sdru�ení Jiří Be�čec. Před sebou máme program; obzvlá�ť se tě�ím na skladby barokního
českého skladatele Pavla Josefa Vejvanovského. Působil v Kroměří�i, kde si olomoucký biskup
vybudoval reprezentativní sídlo a vytvořil si barokní dvorní orchestr o dvaadvaceti členech.
Vejvanovský byl sám vynikajícím hráčem na trubku, a tak dokázal mistrovsky vyu�ít zvukových
mo�ností takového souboru. Zámeckou kapelu po dlouhá léta řídil, stejně jako kůr kostela sv.
Mořice, pro který slo�il řadu chrámových děl. Významná role připadla v jeho skladbách pravě
�esťům, zejména vysokým trubkám. Jeho hudba je plná invence a fantazie. Pozoruhodná je i
Serenáda in C, pojatá ve formě barokní suity. První větu v�ak netvoří allemanda, jak bylo zvykem,
ale slavnostní úvod, jej� skladatel nazval latinským slovem Ingressus (to je vstup, zahájení, otevření);
v hudbě se častěji v tomto smyslu u�ívá názvů jako intráda, introdukce.

Sluneční paprsky se z kazatelny přesunuly na hlavní oltář, na něm� se zalesklo v�echno zlato, a
také se u� rozzářila v�echna světla i reflektory... Koncert začíná, během pár okam�iků je chrámový
prostor a� po okraj klenby plný průrazného zvuku trubek, jejich kovových zlatých a stříbrných hlasů.
Jásavé a slavnostní trubky se prolínají s měkkým zabarvením pozounů a varhany jako basso continuo
udr�ují melodii a hudební souvislost skladby a� do konce. Tympány zvýrazňují rytmus a majestátní
ráz... Skladby pro �estě a varhany vyvolávají radostné a slavnostní očekávání. Někdo slavný přichází,
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zazní fanfáry a pak ho doprovázejí... Takový je pochod J. Clarka, dvě anonymní intrády, skladby P. J.
Vejvanovského, G. F. Händela i dal�ích autorů. Přichází Král... Právě kdy� posloucháme
Vejvanovského Serenádu in C, sluneční paprsky nečekaně dopadly na stříbrný kří� u oltáře a ten se
rozzářil oslnivým bílým světlem... Jeho zář je tak jasná, �e v�echny reflektory pohasly a jsou jen
blikavými bludičkami... Na několik minut se kří� stává nejjasněj�ím bodem v �eru a přitahuje oči v�ech,
kdo si toho v�imli. Oslňuje nás. Mo�ná to je znamení...

Instrumentální skladby se střídají se sólovými
varhanami v podání Vl. Roubala. Varhany vybízejí ke
zti�ení a meditaci. Je to niterná, zduchovnělá hudba,
nabízí otázky a hledání, připomíná člověka tápajícího v
mlze po cestě, po ní� ho bezpečně vede Pán. Varhany
vyjadřují vztah skladatele k Bohu; člověk jako by říkal:
�Hledám tě, Pane, jdu za tebou, jdu s tebou, v�echno
směřuje k tobě, i moje hudba...� Tak nějak to asi cítil J.
S. Bach i jeho současníci F. J. Seger a L. N. Clerambault,
jim� právě nasloucháme, ale pro�ívají to i skladatelé na�í
doby. Ten pocit zaznívá i ve varhanní improvizaci
Vladimíra Roubala. Ve své Strahovské fantazii vy�el z neúplného zápisu improvizace W.A. Mozarta,
nalezeného v dobových pramenech, a dotvořil ji. Dal�í Roubalova improvizace zní zpočátku jako velmi
současná hudba, ale najednou mezi jejími motivy poznáváme hlavní téma - známou melodii O
sanctissima... I poslední instrumentální skladba je na�e �stará známá� - Charpentierovo Te Deum,
přesněji jeho předehra, nás spojovalo se svobodnou Evropou bez ohledu na �eleznou oponu jako znělka
Eurovize. - Varhany, �estě i tympány umlkly a kostel zní nad�eným, upřímným a nekončícím potleskem.
Precizní a stylově čisté provedení celého koncertu si to opravdu zaslou�í!

Pro�íváme v�ichni své v�ední dny, ka�dodenní radosti i starosti, třeba i  nezdary a
zklamání. �ivot je někdy slo�itý, obloha zata�ená a občas tápeme v �eru. Ale kdy� se člověka
nějakým způsobem dotkne krása, dotkne se na�í du�e jako hřejivé slunce, dopadne do ní jako
úrodná vláha a du�e si ten dé�ť dlouho pamatuje. Dne�ní podvečer se v takový dé�ť proměnil.
Děkujeme...                                                                                                              Lidmila Fričová

Seriál :  Se k t a , ne b o c í r k e v ? ! I I .
Občas se setkáváme s podivnými nábo�enskými projevy. V minulé úvaze jsme načrtli, jak

mů�e být slo�ité posuzování nábo�enských skupin. Je jisté, �e také my sami procházíme určitým
vývojem víry. Podle něho reagujeme a po�adujeme reakci z okolí. Mů�eme vyu�ít poznatků
Jamese Flowera a rozdělit vývoj víry do několika stupňů. Někdy se tyto stupně srovnávají s
vývojem dítěte, ale jde jen o přirovnání.

Na začátku stojí víra o�ivovaná fantazií, plná různých znamení, pohádkových postav, atd. V
této fázi ovlivní člověka prakticky kdokoli, ale věřící je zahleděný jen do sebe a okolí vnímá jen
jako zdroj informací (primitivní  víra).

V dal�í fázi začíná být člověk schopný přelo�it svůj zá�itek do příběhu (mluví se o mýtické fázi).
Typické je doslovné vykládání příběhů i pravidel. Objevuje se ji� smysl pro druhého člověka, je zde
často silný smysl pro spravedlnost. Typická je jednoznačnost příběhů a jejich výkladu.

Kdy� tento postoj za�ije krach jednoznačnosti, objeví se nový stupeň vývoje víry.  Mluvíme
o synteticky konvenčním stupni, proto�e člověk je schopen kritického sebehodnocení tak, jak nás  
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vidí ostatní. Lze to analogicky spojit s pubertou, dobou, kdy dítě překračuje hranice vlastní
rodiny. Hledíme na nové lidi (zpěváci, umělci, vedoucí oddílů), stávají se vzory, které formují na�í
osobnost. V této fázi jsme utvářeni svými vztahy a rolemi. V případě, �e v této fázi nalezneme
nějaké společenství (partu), je samozřejmě mnohem snaz�í najít hledaný vzor, s ním� se
porovnáváme. To se ale mů�e stát nástrahou, pokud jde o nezralou skupinu. Je to doba
osamostatňování se od mechanicky přijatých vzorů.

Následující krok víry nastává okam�ikem, kdy kriticky reflektujeme dosavadní jednotný a ničím
neru�ený systém vlastních představ o víře. Často tato fáze s sebou nese reflexi zděděných pohledů na
svět, jeho fungování, přijaté zásady a postupy. Člověk si tak poznané a přijaté pravdy sám osvojuje jako
vlastní poznatek. Ji� nejde o něco, co jsme se někde naučili nebo nám někdo sdělil. Ji� se neopíráme o
autoritu druhých. Jde o na�e vlastní přesvědčení, nacházíme odvahu k zodpovědnosti za sebe sama.
Jsme schopni připustit relativitu názorů a vztahů (svět ani lidé nejsou černobílí).

Následující stupeň vidí svět z různých stanovisek. Připou�tíme dialog, v něm� ji� není třeba
se ostře vyhranit vůči protichůdným stanoviskům. Jsme ochotní připustit, �e k pravdě je nutné
přistupovat z různých úhlů, uneseme paradoxy �ivota. Přesto zůstává určité napětí mezi na�ím "já"
a potřebou spojovat. Toto rozdělení je odstraněno v posledním stupni.

Tento zjednodu�ený nástin ukazuje, �e člověk v určitém stádiu víry potřebuje nalézt bezpečí
jednoznačnosti hodnot a pravidel, jinde se potřebuje porovnávat s nějakou autoritou a v jiné fázi
potřebuje překročit hranice vlastního "domu", aby objevil �íři světa. Je nutné uva�ovat o ka�dém
člověku a jeho potřebách individuálně v daném stádiu jeho osobní víry. Nemusí být v takovém
světle �ádným �okujícím krokem, kdy� člověk odejde z domova za radikální nábo�enskou
skupinou. Hledá jednoznačné postoje, vzory, autority. Jiný člověk naopak odejde z kostela, proto�e
nalezl konečně odvahu vyjádřit vlastní názor, který odporoval zděděné tradici. A v neposlední řadě
se objeví někdo, kdo je schopen s velikou láskou obhajovat postoje muslimů či jehovistů, ač je sám
katolík. Tyto stupně lze vidět i uvnitř na�í farní komunity, církve, napříč generacemi i vzděláním. 

Ka�dý člověk má právo na svůj osobní růst, který mů�e zahrnovat některý z ni��ích stupňů
vývoje víry, ne� kterým disponujeme my. Chceme-li zkoumat �ivot uvnitř společenství církve, bude
v�dy nutné neztratit z očí konkrétní jedince v konkrétním společenství, kteří jednají určitým
způsobem. Mnozí z dnes kvalitních věřících si v určité době pro�li například sektou nebo
nábo�enskou chladností. Mnohdy právě tato doba byla klíčová pro posun ve vlastním vývoji. 

Aby ná� obraz byl celý, je nutno podotknout, �e mnoho zvlá�tě malých nábo�enských
společností tvoří lidé určitého charakteristického stupně. V dané fázi svého vývoje zalo�ili vlastní
skupinu, proto�e byli nespokojení s něčím uvnitř tradičního celku. Takové jednání má svoji
logiku, ale také mnohá úskalí. Mnohdy je podobné pubertálnímu dítěti, které chce odejít z
domova, proto�e mu doma nikdo nerozumí. Na druhou stranu často platí také to, �e se onomu
pubescentovi skutečně nikdo nevěnoval. Jak moudře se v tomto světle ukazují Je�í�ova slova:
"Nesuďte a nebudete souzeni" (Lk 6,37).                                                                                   -mn-

Jak se ch o v a t v ko s t e l e ?
U� nějakou dobu pozoruji v na�ich kostelích rozpaky, jak vstávat a sedat v

jednotlivých částech bohoslu�by. Proto si dovoluji malý komentář:
Platí obecné pravidlo, �e kdykoli se obracíme k Bohu  s modlitbou - stojíme, a kdykoli

nasloucháme slovu (čtení, kázání) - sedíme. Výjimku tvoří okam�ik, kdy chceme zvlá�tním
způsobem vyznat Bo�í přítomnost - tehdy si klekneme.
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Prakticky to vypadá takto:
Shromá�dění se postaví, kdy� přichází liturgický průvod

(symbolicky se tak k němu připojí). Na celé vstupní obřady
stojíme a posadíme se a� na čtení, abychom mohli lépe
naslouchat. Kdy� zazní Aleluja před evangeliem, postavíme se,
proto�e evangelium tvoří vrcholné sdělení radostné zvěsti
(pokud se zpívá písnička místo Aleluja, zůstaneme sedět
a postavíme se a� po jejím skončení).

Po skončení evangelia se opět posadíme a nasloucháme
aktualizovanému výkladu. Teprve na modlitbu Vyznání víry (ve
v�ední den přímluv) se postavíme a zůstaneme stát po celou dobu,
kdy se přiná�ejí obětní dary, abychom opět naznačili, �e se k
tomuto průvodu s dary připojujeme. Po předání darů se posadíme. 

Kdy� kněz dokončí přípravu darů a vyzve k modlitbě slovy: "Modleme se, aby Bůh přijal
oběť své církve", postavíme se a v tomto modlitebním postoji setrváme fakticky a� do přijímání
(jde o jednu velkou modlitbu). Výjimku v tom tvoří okam�ik proměňování, kdy poklekáme a to v
momentě, kdy� kněz vztahuje ruce nad dary (odborně se tomuto okam�iku říká epikleze). Správné
by bylo vstát hned po pozdvihování kalicha, ale prakticky jsme příli� soustředění, a tak vstaneme
a� poté, co zazněla výzva "Tajemství víry" s na�í odpovědí.

Poslední okam�ik pokleknutí nastane, kdy� se pozdravíme pokojem a začíná zpěv "Beránku
Bo�í" a v pokleknutí zůstaneme a� do momentu, kdy jsme odpověděli "Nezaslou�ím si, abys ke mě
při�el..." Po přijetí eucharistie je mo�né klečet i sedět. Vstaneme teprve na výzvu "modleme se".

Je jasné, �e mnozí nevydr�í stát tak dlouho. Pak není �ádnou chybou se posadit. Nikoho to
nepohor�í. Stejně tak to platí o pokleknutí. Mnohdy se například dostaneme na místo, kde je zem
silně zneči�těná a pokleknutí by znamenalo pořádné skvrny na oblečení. Není �ádnou chybou v
takovém případě místo pokleknutí udělat hlubokou úklonu. Toté� platí pro star�í, kterým
pokleknutí činí značné obtí�e. 

V�echny pohyby v liturgii mají symbolický charakter. Nejde o rozcvičku ale symbolické
vyjádření toho, co ukrýváme v srdci: úctu k na�emu Pánu.                                P. Michal Němeček

Píšete nám:   Deštivě pohádkové Albrechtice
Rok nám utekl a zase jsme se mohli tě�it na

společnou farní dovolenou, tentokrát v Albrechticích.
Jelo nás proti loňsku méně a hlavně jsme měli dámskou
jízdu. Příjezd do Tanvaldu na nádra�í byl nádherný,
sluníčko svítilo a hlavně nás na�i kamarádi nenechali jít
pě�ky, ale přijeli pro nás a zase nás zpátky odvezli, kdy�
jsme za týden jeli domů. Čekala nás cesta plná zeleně a
kopců do Albrechtic, krajina byla krásná, chaty a
penziony, jeden hezčí ne� druhý. Přivítaly nás
Albrechtice, a� nahoře na kopci byl ná� útulný penzion.
Ubytování v něm jedna báseň. Dva pokoje měly v�dy
sociální zařízení a koupelnu. Jídelna byla malá, ale
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útulná. Venku před
penzionem měly děti hlavně
sportovní vy�ití. Hři�tě,
prolézačky, kolotoč a
krásný domeček, v kterém
si vyhráli ti nejmen�í i ti
vět�í. V neděli jsme
nav�tívili místní kostelík a
pro�ili krásnou
bohoslu�bu. Pan vikář
Josef nám jako ji�
pravidelně připravil
zajímavá témata pro
společná dopolední setkání
dospělých. Probírali jsme
svátosti. Od pondělí se nám
děti rozdělily do skupin a ka�dý den je hlídala jiná �chůva na dovolené�. Děti byly různého věku, ale ukázaly
nám, jak se star�í umí hezky postarat o mlad�í. A hlavně, kdy� byly zaměstnané, tolik nezlobily. Velcí kluci
jezdili na kolech, mlad�í se zajímali o míč, holčičky - ty si nejvíce vyhrály na prolézačkách a kolotoči. Počasí
nám vydr�elo v�dy dopoledne, zato odpoledne snad poka�dé sprchlo. Nejlep�í to bylo ve středu, chystali jsme
se na celodenní výlet. Pr�elo od rána, tak se spousta rodin domluvila na náv�těvu ZOO v Liberci. Ale dvě
odvá�né mámy se svými dětmi se rozhodly výlet nezru�it. Byl to výlet na protr�enou přehradu, ale změnil se na
�tvanou přehradu. Lilo celý den, svačina se nám máčela v rukou, děti v plá�těnkách spěchaly, ale také při té
cestě dováděly. Náladu nám výlet nevzal, i kdy� jsme byli u konce promáčení a zkřehlí, ale paní hospodářka
nám na přivítanou udělala horký čaj a ten nás zahřál a při�el vhod. Výlet jsme zvládli a kilometry si připsali.

Na závěr dovolené jsme se v�ichni tě�ili. Také my dospělí jsme se vrátili do dětských let a
zahráli si na pohádkové bytosti a vymý�leli spolu s velkými dětmi úkoly a masky do pohádkového
lesa.  Za odměnu dostaly v�echny děti diplomy a dárečky;  i ty nejmen�í, které se oblékly do masky
spolu se svou maminkou. Kdy� jsme se loučili, ani se nám nechtělo z Albrechtic domů, a tak z
de�tivé dovolené se stala krásná pohádková dovolená a u� se tě�íme za rok na dal�í. Děkujeme panu
vikáři a bohoslovci �tefanovi za krásné dětské m�e svaté a pro�itý týdenní program pro dospělé. A
také Monice a Kamilovi Horných, �e vybrali pěkné místo i za jejich
starost  s organizací. Tak zase nashledanou pří�tí rok.                        -mf-

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Sv. Bru n o

(èesky Bøetislav), vyznavaè
( 6. října )

Bruno se narodil snad r. 1035 v Kolíně na Rýnem. Po svých studiích
se stal učitelem v Reme�i, kde se sna�il mláde� nejen učiti, ale i vychovávati
a duchovně zu�lechťovati. Bruno tě�ce nesl, �e tehdej�í reme�ský
arcibiskup se oddával světským radovánkám. Za tuto kritiku ho biskup
sesadil. Bruno je�tě se �esti druhy ode�el ke známému opatu Robertovi, kde
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se s ním radil, jak nejlépe má slou�iti Bohu. Na jeho radu odchází Bruno do pusté krajiny chartreuské,
kde zakládá proslulý řád kartouzský. Tam vystavěl kostelík a kolem něho skromné chý�e. Tam �ili mni�i
přísným �ivotem plným postů. Jídla si ka�dý připravoval sám, jídali jen jednou denně. Nikdy nepo�ívali
maso, máslo ani jiný omastek. O půlnoci se scházeli k církevním modlitbám. Jen jednou týdně chodili
na společnou procházku, při které nemluvili a dorozumívali se jen posuňky. Do osady a kostela nesměla
vstoupit �ádná �ena. Přesto�e �ili tak neslýchaně odříkavým �ivotem, přesto přicházeli mladíci i mu�i a
�ádali o přijetí. Grenobleský biskup jezdil do Kartouz rád a nejraději by tam zůstával stále. Bruno jako
první převor byl v�em pečlivým otcem a dbal, aby nikdo ve skutcích sebeodříkání nepřeháněl.

Pape� Urban II., Brunův bývalý �ák, povolal Bruna do Říma a chtěl ho učinit svým rádcem.
Bruno uposlechl a přebýval s několika mnichy v pape�ském paláci. Brzy v�ak poznali, �e v ruchu
velkoměsta nemohou dodr�ovati řeholní zvyky, zvlá�tě předpisy o mlčenlivosti. Sicilský hrabě Roger
jim daroval pustou krajinu a Bruno v La Torre zřídil mni�skou osadu podobnou té v Kartouzích.
Přesto�e Bruno nikdy nebyl knězem, byl velmi vzdělaný, jak dokládají spisy a výklady Písma svatého.
Rád se s mnichy modlil modlitbu Věřím v Boha. Zemřel r. 1101. Řád kartuziánů je známý tím, �e
jako jediný z katolických řádů nikdy nepotřeboval �ádnou reformu.                                               -vac-

Z bohatých dějin počapelské
farnosti

Počapelská farnost patřila dlouhá léta mezi největ�í farnosti
berounského vikariátu. K bohaté činnosti přispívalo nejen vedení
obce v čele s pokrokovým starostou Jaroslavem Bičovským, ale i oba
největ�í závody na Berounsku, cementárny a �elezárny. Proto právě
tady mohl být zalo�en jeden z prvních oddílů katolického skautu, na zdej�ích �kolách byl moderně
organizován duchovní �ivot �áků, tady se u� před 2. světovou válkou hrálo divadlo s křesťanskou
tematikou, byla zde dobře vybavená katolická knihovna a na počapelské farnosti se začal vydávat Farní
věstník pro celý berounský vikariát. Situaci osvětlí nejlépe několik stručných dobových pohledů.

Velikost farnosti dokazují výsledky sčítání lidu k 1. prosinci 1930. Počaply 2 010, Králův
Dvůr 2 103, Karlova Huť 814, Popovice 496, Trubín 336, Trubská 280, Zahořany 307, Levín 168
obyvatel. K počapelské farnosti patřily je�tě Svatá a Bítov, tak�e tato velká farnost měla 6 881
obyvatel, z toho 3 920 se hlásilo k římskokatolické církvi.

Tehdy v téměř ka�dé osadě stály sochy sv. Jana Nepomuckého. V Králově Dvoře kromě jiných o
sochy pečoval spolek �Muzeum�, turisté i dal�í. Nejznáměj�í socha sv. Jana Nepomuckého stála před
domem pana �tuksy. Měla značnou uměleckou hodnotu, neboť se na  ní podílel známý pra�ský
sochař Bosvart. Občané si tolik přáli míti tuto sochu, �e na její opravu organizovali úspě�né sbírky.
Odtud a od kapličky vycházely průvody branců a konaly se zde různé slavnosti.

Ke konci leto�ního roku uběhne od vydání prvního čísla Farního věstníku ji� neuvěřitelných
sedmdesát let. Tehdy bylo rozhodnuto vydávat Farní věstník pro celý berounský vikariát. Celé
činnosti se tehdy ujal místní počapelský kaplan Jaroslav Aubrecht. Redakce a administrace byly na
počapelské faře. V�ichni věřící s nad�ením přivítali, �e budou pravidelně informováni o dění ve
svých farnostech. Pro velký zájem se tisklo přes 500 výtisků, v�echny farnosti posílaly mno�ství
článků, a to nejen duchovní správci, ale řada věřících. Vydávání bylo dostatečně finančně zaji�těno
díky darům organizací i jednotlivců. Oznamovaly se nejrůzněj�í akce, organizovaly se sbírky a jejich
výsledky. V té době to byl pro celý vikariát krok vpřed a v�echny stmeloval.
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V roce 1935 byl zalo�en oddíl katolického skautu panem Josefem Hermannem, pokladníkem
Králodvorských �elezáren. Měl se čile k světu, měl i své hři�tě na Borech, kde se hrál volejbal a pořádaly
setkání a táboráky. O jejich členství byl velký zájem. Proto u� 24. května 1936 se konala slavnost prvního
slibu a svěcení dru�inových vlajek. I tato slavnost se konala na Borech a byla zakončena v králodvorské
kapli. Hosté sem přijí�děli z mnoha  míst, z Prahy, Cerhovic, Berouna, sv. Jana pod Skalou.

Ve farnosti se �ilo čilým kulturním �ivotem. Oblíbená byla zejména Lidová scéna.
Podporovaly ji v�echny zdej�í katolické spolky. Tak mohlo být pro hry zakoupeno zachovalé
jevi�tě o dvanácti proměnách s mnohými rekvizitami. Slou�ila i mnohasvazková dramatická
knihovna, i knihovna beletristická. Velmi  dobrou úroveň měla i chrámová hudba. A� do třicátých
let zde dělal ředitele kůru Jaroslav Goldman, tatínek současníků známého Jaroslava Goldmana.
Tehdy se o�enil a přestěhoval do Berouna.                                                                                -vac-

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
Legendy o svaté Ludmi le

Octli jsme se v 10. století v přemyslovských Čechách. Tou�íme lépe poznat tu dobu a skličuje
nás, �e existuje tak málo pramenů, které by nám to umo�nily. Jak to bylo se staroslověnskou a
latinskou liturgii? Existovaly oba jazyky �vedle sebe�, nebo �zápasily�, tedy konkurovaly si? Kde
vůbec v Čechách po celé toto století přebývala slovanská vzdělanost, kdy� tu nejdřív dlouho nebyly
klá�tery? (A přebývala vůbec?) Kolik tu mohlo být kostelů? (První prý zalo�il Bořivoj ...) Kdy se
narodil svatý Václav - a kdy byl zavra�děn? Kdy(a kde) vznikaly první legendy o na�ich světcích?
Kdo byl valstně mnich Kristián, autor jedné z nejznáměj�ích legend? Tou�íme po odpovědích, ale
spolu s historikem Josefem Pekařem víme, �e velké dálky mají v čase i prostoru svá tajemství, která
si stře�í, jako by věděly, �e jsou kusem jejich kouzla. Proto�e si polo�íme otázky, na které neexistují
jednoznačné odpovědi, budeme muset těm tajemným dálkám času jejich kouzlo ponechat.

Co tedy vlastně víme? Po zániku Velké Moravy se vytvářel
v Čechách silný stát, vládl mu mocný rod Přemyslovců, jeho�
hvězda stoupala vzhůru. Asi tu je�tě musela existovat
staroslověnská vzdělanost; patrně tu působili kně�í, kteří tento
jazyk u�ívali a byli přesvědčeni, �e je slovanská liturgie i
nadále schválena Římem. Přizpůsobili se také západnímu
obřadu. Docházelo k prolínaní latinské a staroslověnské tvorby
- to se zdá nepochybné hlavně podle Kristiánovy legendy, jak
je�tě uvidíme později. Roku 895 se kmenová kní�ata v čele se
Spytihněvem podrobila v Řezně králi  Arnulfovi a podřídila
Čechy řezenskému biskupství; biskup v Řezně se stal
duchovním správcem křesťanství v Čechách. Přemyslovci se
tím orientovali na Západ. Střediskem jejich státu je původně
Levý Hradec, tam byl také prý vybudován první křesťanský
kostelík u kní�ecího sídla. (Pokud ho zalo�il Bořivoj, měl by
asi spí� je�tě souvislost s Východem.) Centrum státu se
přesunulo do Prahy, přicházeli kně�í z Bavor, �vábska a Saska.
- Na území Čech se začíná rozvíjet písemnictví, vznikají
původní (ale zatím stále staroslověnské nebo latinské) památky o na�ich světcích a událostech,
jejich� účastníky se stali. PŘICHÁZEJÍ LEGENDY ...
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Pí�e se rok 921 a na svém hradě Tetíně umírá mučednickou smrtí kně�na Ludmila. Asi
nedlouho po přenesení jejích ostatků do Prahy vznikla Legenda o sv. Ludmile (�ivot sv.
Ludmily). Byla napsána původně staroslověnsky neznámým autorem, asi slovanským mnichem,
snad je�tě za �ivota Ludmilina vnuka Václava. Je mo�né, �e sám dal podnět k jejímu vzniku.
Staroslověnský originál se nedochoval, byl objeven pouze zkrácený výtah této legendy v Rusku.
Ten pochází asi z počátku 13. století a je označován jako Prolog o svaté Ludmile (nebo  také
prolo�ní legenda), proto�e se nachází ve sbírce krátkých �ivotů svatých nazvané Prolog a
sestavené podle kalendářního pořadí svátků. Brzy po svém vzniku byl původní staroslověnský text
přelo�en do latiny (opět mo�ná na přání sv. Václava). Začíná slovy Fuit in provincia Boëmorum
... (Byl pak v zemi České ...) a dává nám představu o původní staroslověnské verzi. O tom, �e
legenda Fuit je překladem původní slovanské legendy, jsme přesvědčeni proto, �e Fuit i Prolog
mají věcné i textové shody, které lze vysvětlit jen tím, �e obě práce měly společnou předlohu.
Někteří badatelé ov�em pova�ují legendu Fuit  za mlad�í a kladou ji do doby sv. Vojtěcha či
dokonce a� do doby Kosmovy. Legenda o svaté Ludmile je zároveň první na�í památkou, v ní� se
objevuje jméno kní�ete Václava.                                                                             Lidmila Fričová

Po d i v n é me l o d i e
Jak jsem ji� předeslal, melodika chorálu vychází z mnoha

vlivů dokonce různých kultur. První reformátoři se sna�ili
sjednotit zpěv celé církve na jednotném základě, kterým se stala řecká modalita. Jednodu�e řečeno
je to systém tónin. V na�em soudobém tonálním systému rozli�ujeme tóniny durové a mollové a v
nich pak tóniny s kří�ky a s béčky (v�dy po sedmi). V chorálu mluvíme nikoliv o tóninách, ale o
modech. Je jich celkem 8 (octoechos) a k jejich popisu si vezmeme na pomoc architekturu. V roce
910 byl ve francouzském Cluny zalo�en benediktinský klá�ter. Jeho chrám byl počítán mezi divy
světa � měl sedm vě�í vysokých přes 100 metrů (jako symbol sedmi bran Jeruzaléma). Tento chrám
zničil běsnící dav revolucionářů v době Velké francouzské revoluce. V presbytáři této baziliky bylo
osm sloupů jako alegorie osmi modů chorálního zpěvu. Chrám byl zničen, ale v jeho rozvalinách se
na�lo v�ech osm hlavic � krásných reliéfů jako alegorie jednotlivých modů:

1. modus � sedící mu� hraje na monochord. Monochord je znakem důstojnosti a naznačuje se
tímto, �e první modus uspořádává ostatní mody (vládne nad ostatními).

2. modus � stojící �ena. Jde o tzv. plagální modus (odvozený od prvního). �ena je svému
mu�i podřízena.

3. modus � sedící mu� s lyrou. Vyjadřuje Kristovo vzkří�ení třetího dne. Lyra byla nástrojem
králů.

4. modus � mu� v chůzi se smutečním tintinabulem (tamburína se zvonky). Tento modus je
podřízen třetímu a napodobuje nářky. Lazar byl vzkří�en čtvrtý den.

5. modus � sedící postava za stolem; ukazuje, jak byl pový�en ten, který se poní�il.
6. modus � několik postav (hodně po�kozeno), vypodobňuje duchovní �ivot.
7. modus � sedm darů Ducha Svatého.
8. modus � znázorňuje v�echny svaté a jejich bla�enost v Duchu Svatém. Tento modus je opět

podřízen sedmému modu. 
Mody autentické (1., 3., 5., 7.) symbolizují bo�ský princip, mody plagální � podřízené (2., 4.,

6., 8.) pak princip lidský. Autentické udávají pravidla odvozeným. Postavy z clunyjských sloupů
jsou zakresleny a význam popsán v jednom kodexu z klá�tera St. Martial z Limoges (11. století).

Zpravodaj  
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Toto rozčlenění modů dává pevný základ pro vznik jednotlivých zpěvů a podle obsahové náplně
přiřazuje konkrétní modus. Tak například vět�ina velikonočních zpěvů je skutečně ve třetím
modu, kající zpěvy ve čtvrtém nebo v pátém. Mo�ná jsme udiveni, jakou práci si na�i předkové
dali, aby vytvořili důsledný systém pro hudbu k liturgii. Opět se vrátím k tomu, co jsem uvedl na
počátku: Hudba je součást liturgie, není pouhým doprovodem. Zpěv a naslouchání jsou tedy
pro�íváním liturgie. Velká péče, která byla věnována liturgické hudbě v době středověku, kdy
vznikala, ukazuje na to, �e tehdej�í lidé vnímali posvátnost chorálu mnohem více ne� v pozděj�ích
obdobích. Je tedy dobře, �e se dnes sna�íme v chorálu znovu nalézt mystiku, kterou do něj tvůrci
vedeni Duchem vkládali.                                                                                   (Pokračování pří�tě)

Luká� Petřvalský, varhaník

 DENNÍ CENTRUM PRO OSOBY BEZ PŘÍSTREŠÍ
Nově otevřené denní centrum pro osoby bez přístře�í v Komunitním centru se pomalu

připravuje na zimní či chladněj�í sychravou sezónu, kdy bude slou�it předev�ím jako zázemí pro
důstojné pře�ití nehostinné části kalendářního roku pro ty, kdo se nacházejí v tí�ivé �ivotní situaci.
Nabízí hygienické zázemí, základní stravu a prostor pro odpočinek v klidu, teple a suchu.

Toto ale není jediným zamý�leným cílem centra. Třikrát týdně v odpoledních hodinách
připravujeme klub pro osoby bez přístře�í, fungovat bude rovně� sociální poradenství a podpůrné
programy, např. Získej zaměstnání.

Centrum by mělo být také jakousi prodlou�enou rukou, zvět�eným uchem pro ty, kdo se
sna�í se svou tí�ivou situací vyrovnat, pro ty, kdo hledají předev�ím cestu ze samoty a sociální
izolace, jakou �ivot na okraji společnosti nepochybně přiná�í. Mělo by být důstojným místem pro
znovunalezení vlastní důstojnosti, místem naděje proti v�í beznaději � obojí zcela lidsky a
prakticky, bez patosu. V neposlední řadě by mělo být místem, kde  lze smysluplně vyu�ívat volný
čas po práci a tak pomoci těm, kteří učinili první krok zpět do společnosti, ale zatím zůstávají
ztracení a bez zázemí. 

Centrum je zatím otevřeno po-pá od 8 do 20 hod. a ji� uvítalo první náv�těvníky. 
Pobyt v centru má svá jasná pravidla, ale svou definitivní tvář teprve hledá. Ruku v ruce

s těmi, kdo budou vyu�ívat jeho slu�eb, stejně jako se v�emi obyvateli Berouna, kteří budou jeho
činnosti a jeho náv�těvníkům více či méně nakloněni.
Jak lze podpořit činnost centra a zvlá�tě klubu?
Uvítáme např.:

- vyřazené knihy z knihovny 
- star�í zajímavé časopisy
- nevyu�ité kří�ovky či hlavolamy
- nepou�ívané společenské hry
- cokoli, co lze pou�ít jako materiál pro tvorbu na připravovanou prodejní výstavu

Za jakoukoli formu podpory předem děkujeme.
Martina Mossóczy, koordinátorka projektu
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Ně c o o táb o ř e ane b 
S l á v a “e - vz k a z ů m ” . . .

I letos bylo mo�né poslat na tábor dětem i vedoucím kromě klasické
po�ty také elektronický vzkaz přes farní webové stránky. A �e byly letos
hojně vyu�ité, svědčí následující stránky! Kromě výměny dojmů si
mohli rodiče i přátelé táborníků prohlédnout té� čerstvé fotografie, o
kterých se té� některé vzkazy zmiňují. Za sebe musím říci, �e za dobu

odloučení jsem si vypěstovala jistou závislost a nedočkavost, s ní� jsem musela čekat, a� se
technické podpoře podaří nalézt čas pro umístění nových fotek, byla ne nepodobná
kuřákově čekání na vytou�enou cigaretu. Pro vás, kdo nemáte k internetu přístup, vzkazy
(alespoň některé) otiskujeme. I těm, kdo je ji� četli, znovu osvě�í táborovou atmosféru a
snad připomene krásné letní počasí, kterého se uprostřed lesů, vod a strání u�ívalo lépe ne�
mezi panely města. Děti letos objevovaly Nový svět společně s Kry�tofem Kolumbem.
Mo�ná se nám podaří někoho z objevitelů je�tě přemluvit, aby něco o své cestě vyprávěl i
vám.  Zatím vezměte zavděk alespoň táborovou po�tou.

Mat a Pat      17. 7. 2006 00:46
Drazí rodiče, tak jsme �ťastně dorazili a ubytovali se, sluníčko svítí, noci jasné, vedoucí hodní a
komárů mnoho.                        Technická podpora - Mat a Pat

Rozpočitadlo pro Pata a Mata                                       
Ententýky, kalhoty, stany, klády, laptopy, 
e�us, spacák, vajíčko, centrála a ...PíSíčko...  
�e by zase Pat a Mat vyrá�eli "skauty" hrát?  
Na tábor a do lesa... Kde zůstala noblesa?  

Ač jsou odborníků �ik (=v�e jim jde tak "stokrát" líp),  
jsou to pořád Mat a Pat,  firma: "Jdem to rozbourat!"  
Rozbourat i postavit, co jen jde, to opravit,  
kladivo, toť jejich zbroj, maskovaný mají kroj...  

Nejsou �ádní hlupáci, maskují se před prací.  
To ví celý skautů �ik: S Matem, s Patem jde v�e líp!!!  
S pozdravem "Buď v práci v �est!"     Baretka

FILIPOVI      18. 7. 2006 12:35
FILIPE, v sobotu přijedem, hlavně pij a natírej se
krémem.    Čau, táta a máma.

PRO KRY�TOFA LE�UKA       19. 7. 2006 15:47
Ahoj Kry�tofe,  zdravíme tě v�ichni z domova. U� jsme
viděli fotky z tábora jsou parádní, alespoň víme, jak to u vás vypadá. V sobotu přijedeme, jestli
potřebuje� něco přivézt, tak odepi�.             Zdraví máma, táta, Hubert a Lucka
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hele admine!      21. 7. 2006 22:08
Nikde jsem nena�el fotku Honzy Vomlela. Je vůbec je�tě na táboře? Podej zprávu!                          
                                                                                                                Temný hacker
Odpověď - admin (23. 7. 2006 12:53)
Honzíka jsme na�li, dobře se maskuje, ale je tu!  Pat a Mat
f�em,f�em,f�em      23. 7. 2006 11:54
děkujem f�em, kerý se ňákym spůsobem podíleli na uskutečnění a zdárnym průběhu leto�ního
tábora, y dětem, �e sou prej docela hodný, a přejem abi zbívající dni probjehli f pohodě a f�ichní
mněli krásný spomínky na tuten tábor. tag�e je�tě jednou dík! Ahoj

 gdo to psal, ten se smál, hejbal nosem, hádej gdo sem?
Gdo si?      23. 7. 2006 17:07
Připojuji se k tomu, "gdo" psal poděkování za tábor. Taky chci poděkovat za pohodový včerej�ek,
táborák, E.T.ýmu za kafe a čaj a vůbec v�em za hezký večer.                       Baret 
PS: Tak gdo teda si? Dej indicie - ráda hádám.
PPS: Zakládám fan-club Kristýny Kodrasky (re�isérky a herečky inscenace o Mrazíkovi)...
Mate a Pate      23. 7. 2006 17:13
U� se zase nemů�em dočkat fotek.. .Pospě� si.   ÍPÍčko
Odpověď - MAT (24. 7. 2006 12:53)
Děláme, co mů�em, ale večery jsou zde krátké, u� to tam cpem.  MAT
PRO Patrika �nobla      23. 7. 2006 20:35
Ahoj Páťo, zdravíme tě v�ichni z domova. Moc se nám líbil vá� náv�těvní den zakončený večerním
táborovým ohněm. Dorazili jsme v pohodě. Anetka byla moc unavená, usnula v autě a spala a� do
rána.                Zdraví tě máma a táta  
Odpověď - admin (26. 7. 2006 12:22)
Děkuji za zprávu a také zdravím.     Patrik
PAT      24. 7. 2006 11:04
Ahoj, tak jsem se zapojil do prac. procesu, a jak to zvládáte vy? Zdravím Dana a Adinku.
Odpověď - MAT (24. 7. 2006 12:51)
Bez tebe tu to jde tě�ko, u� mám dnes čtyři zásahy. Jinak v�e OK, i Kačena funguje. V�ichni tě
zdraví.  MAT
baretka      24. 7. 2006 15:25
ahoj baretko,mam několyk dětí,s toho 2 sou na táboře. zatim čau "????"
To gdosi from baret      24. 7. 2006 18:09
No tak jsem myslela, �e jsi strejda z Loďky, ale těma dětma jsi mi to pokazil. Mo�ná bych teda
poslala tip po Sázavě na travnaté louky někde u Medníka...? Nebo nevím!
Sestře Marry a v�em dospělákům      24. 7. 2006 19:36
Děkujeme za péči, kterou věnujete na�emu rozřízlému nártu, ale i v�em odřeným kolenům,
potlučeným nohám a rukám. Přejeme, aby se bolístky rychle hojily a nové nepřibývaly. Také
děkujeme za nové fotky. 
A na�im oldskautům (to zní tak staře a přitom jsou to samí mladí) přejeme i nadále hodně elánu a
chutí pracovat s dětmi. (I kdy� to v�dy není jednoduché.)     DĚKUJÍ �tromajerovi
Odpověď - admin (26. 7. 2006 12:21)
S Bo�í pomocí se nám V�e snad podaří zvládnout, děkuji za důvěru.       Marry
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BARETCE      24. 7. 2006 22:21
Tady Louky pod Medníkem, hlásím, �e jsme tu �ádnýho, co hejbe nosem neviděli. Zato kolem
chodil nějakej hacker, smál se a mumlal něco o deseti Honzíkách, dvanácti Jitu�kách, babičce,
dědečkovi a Aničce. Zdravíme v�echny na táboře a ty hledej dál.
Pod Medník      25. 7. 2006 08:27
Jste si jistí, �e to nejste vy? Tak já u� z toho taky hejbu nosem... Zbývá zkusit Počaply... a pak se
dám poddat.  Baret... PS: Pozdravujte hackera, toho jsem si tipla dobře... Jestlipak viděl Honzíka
přes celou obrazovku:-)))
baretce      25. 7. 2006 10:13
milá baretko, mrkni na zápat,  sme se viděly na táboře... ty děti sou kluk star�í a děfče mlačí.  tak
teť je tě to určitě jasný �e jo?   zatim ahoj "????"
Ahoj gdosi!      25. 7. 2006 15:19
Dvakrát jsem se ptala jisté dámy z "Počáp", zda náhodou neví, gdo to psal... Ale zavedla poka�dé
řeč jinam:-) Zdá se mi, �e u� jsem doma... Baret

Pepa  25. 7. 2006 15:33
Pepčo, přejeme Ti v�e nejlep�í k 12. narozeninám. Hodně �těstí a zdravíčka. Máma, táta

Veverce a Rambovi      25. 7. 2006 20:04
Ahoj děti, mám pro vás radostnou zvěst, urodily se nám 2 meruňky. A� přijedete, budete osobně
sklízet!! /Na vysvětlenou - 2 kusy/ Petříkovi ji koupíme, aby mu to nebylo líto.  Zdravím i Vojtu
K. a �ikovnou hadačku Baretku.

Pepa     25. 7. 2006 22:57
Pepo, má� je�tě jedny �ortky, a to maskáčové v kufru.
Odpověď - admin (26. 7. 2006 16:33)
Ahoj mámo a táto, moc děkuji za přání.  Vá� Pepča P.S. A ty �ortky stejně nemohu najít.

.--- .. - . .- .... --- -. -..       26. 7. 2006 22:24

.-  ....  ---  .---     -..  .  -.-.  -.-  .-  

.--.  ---  ...  ..  .-..  .-  --  .     ...-  .-  --     .--.  ..-  ...  ..- 
--  .-  --  -.-  .-     .-     -  .-  -  .- 
Technické podpoře:
Diky!Za v�echny fotky.   Krzákovi                                                 Táborové vzkazy vybrala -iva--

PS: Abych vám (komukoli ze skautů) tímto nevyfoukla to CD z fotkami z tábora, slíbené prvnímu,
kdo po�le článek o táboře... Nevím, zda u� to není promlčené:-)

Zá ř í ve ško l c e
Měsíc září je pro v�echny děti, jejich rodiče i zaměstnance v�ech

typů �kol v�dy mimořádný. A pro na�i mateřskou �kolu bylo leto�ní
září obzvlá�ť významné. 

Čtvrtého září se po dvouměsíční přestavbě podařilo v nově
zrekonstruovaných prostorách včas zahájit nový �kolní rok.

Samozřejmost? Rozhodně ne! Po měsíci provozu nám opět připadá v�e  tak nezměněně na svém

Zpravodaj  
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místě! A přece: není to dlouho, kdy se zde v�ude místo srovnaného nábytku, poskládaných hraček a
seřazených kní�ek povaloval v závějích prachu stavební materiál a nářadí. Nezbývá, ne� znovu
s vděčností myslet na v�echny, kteří se o včasné zahájení �kolního roku svou pomocí zaslou�ili.

Během víkendu 9. a 10. září byla při hrnčířských trzích ji� potřetí věnována tombola ve
prospěch na�í mateřské �koly.  Děkujeme upřímně P. Michalovi, na�im skautům i v�em, kdo
obětavě prodávali losy či vydávali výhry ve stánku tomboly. Leto�ní výtě�ek ve vý�i 33.000,- Kč  
je důle�itým finančním příspěvkem na uhrazení nákladů přestavby.

Desátého září jsme přivítali náv�těvníky při slavnostním znovuotevření a �ehnání �kolky.
Díky obětavosti mnohých z vás se podařilo připravit příjemné prostředí i bohaté občerstvení na
�kolní zahrádce a pěkné počasí jen dotvářelo dobrou náladu účastníků. Mezi dal�ími hosty jsme
v tento den pozdravili také paní Mgr. Evu Tomá�kovou, vedoucí odboru církevního �kolství
Arcibiskupství pra�ského.

O týden později v sobotu 16. září jsme očekávali náv�těvu z nejvzácněj�ích. Při své cestě na
tetínskou pouť nás nav�tívil otec kardinál Miloslav Vlk. Prohlédl si a po�ehnal nově vybudované
prostory, zajímal se o práci �kolky a kromě květin a
pamětního listu s fotografiemi �kolky si odvezl také
sluníčko i obrázky, které mu věnovaly děti. Tě�í nás,
�e se otci kardinálovi v na�í farnosti i �kolce líbilo.

Po ru�ném začátku �kolního roku přicházejí
nyní �klidněj�í, bě�né� pracovní dny. Ale lze o
některém z dní ve �kolce říci, �e je bě�ný? V�dyť
kolik událostí se v ka�dém z nich stane! Kolik
situací musíme denně ře�it, kolikrát za den se
musíme rozhodovat� Svěřujme proto v�echny
chvíle tohoto �kolního roku s důvěrou do Bo�ích
rukou. Ké� jednáme v souladu s Jeho vůlí!        -js-

JU M P  XL 0 6
JUMP je prázdninový program, určený pro mladé

teenagery z řad katolíků. Tak jako v minulých letech i
letos se konal v Kostelním Vydří u Dačic. Jde o týdenní tábor, jeho� hlavní náplní není jenom
táboření, ale hlavně duchovní program v podání předná�ek, rozjímání, bohoslu�eb, ale i
promítnutí osobních zku�eností před �spoluklaníky�. JUMP má dva turnusy: mlad�í od 15 let a

Říjen 2006

21. strana

P. Josef Pecinovský před zraky náv�těvníků právě �ehná nové herně KM�.                foto Alois Va�ků  

Kardinál Vlk pře bírá dárek od dě tí.        foto av 



star�í od 18 let. Na mém  turnusu XL pro star�í
18 let bylo 130 účastníků a k nim dal�ích 60
členů týmu, který zaji�ťoval v�e potřebné
(jídlo, zpěv, kůlny, předná�ky a jiné). 

Já jako účastník jsem byl zařazen do páté
ze třinácti skupin, tzv. klanů. Ka�dý klan měl
své kmotry, tedy duchovní vedení. 

Bílý králík - tak zněl název první
předná�ky, jeho� náplní nebylo na�e oblíbené
jídlo, ale hledání svého místa v Bo�ích očích a
kde se Bůh nachází v na�ich srdcích. I dal�í
názvy předná�ek byly poněkud kuriózní, av�ak
nepřímo ukazovaly na danou my�lenku, tak například: Problémy s  králíkárnou, Čtyři lásky a jiné.
Po ka�dé předná�ce při�lo rozjímání a diskuze v klanu na téma právě předchozí předná�ky.  Pro
zpestření programu byly třikrát zařazeny do programu �kůlny�, jinak řečeno dílny, na které se
ka�dý mohl dobrovolně přihlásit. Na výběr bylo například bubnování, střelba, �ití pol�tářku,
slaměné postavičky, batikování a mnoho dal�ích. Tak jako o ka�dém JUMPu se konal i
JUMPKROS, co� je klání mezi v�emi klany i s kmotry. Tento rok se skládal z patnácti disciplín,
v�echny v�ak v hustém de�ti a v daném časovaném limitu ne�lo stihnout. Jednalo se třeba o

hlavolam, kdy stojí naproti v zástupu tři
�abičky s mezerou uprostřed, zadání bylo
jednoduché, av�ak v takovém napětí a
v časovém limitu bylo opravdu slo�ité dostat
�abičky na druhou stranu pole, přitom
přeskakovat se mů�e jen přes jedno místo. Zde
se ukázala soudr�nost ka�dého klanu získaná
během několika předchozích dní. Ná� klan si
odnesl krásné třetí místo, co� v takové
konkurenci byl opravdu úspěch. 

S klidným svědomím bych JUMP zařadil
mezi nejlep�í akce u nás. Zá�itky jsou

nezapomenutelné a opravdu ho doporučuji v�em mladým.                                                                  -Si-

POSLEDNÍ  SLOVO : Š t ě t k a n e b o vá l e č e k  
Ne, opravdu nechci ve stylu �bulvárních takytiskovin� vyprávět o tom, jak �el jednou Marek Eben
kolem Perlové ulice v Praze (to ostatně kdysi vyprávěl sám v tv pořadu Vě�ák). Ale neodolala jsem
- tento nadpis mě velmi lákal, snad ve mně taky nedříme �papparazzi�? U� od srpna toti� téměř
ka�dý víkend malujeme a tedy ře�íme s podobně posti�enými, zda vůbec malovat (někdo to
odmítá, dokud jsou děti malé, ale kdy� je skoro ka�dý rok nové miminko, to by nám asi barokní
fara spadla na hlavu - do těch trhlin u� leckde �el strčit prst a� dlaň), jakou barvou (u nás
samozřejmě bílou:-(, co kdy� to děti zapatlají, aby to �lo přetřít, �e?), kolik kyblíků, a hlavně čím.
�Nemů�u si vynachválit váleček�, říká ná� děda. ��tětkou, jedině �tětkou�, zase pan vikář. No,
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 �Jumpí� bohoslu�ba v Kostelním Vydří        foto XL

�Soudr�nost� klaňáků i při obědě...      foto XL



my to dělíme spravedlivě: Páni (4 práceschopní) �tětkou, dámy (1) válečkem (kdy� u� nutno se
této rodinné ta�kařice účastnit a riskovat tak stejně předem jasné nařčení z neschopnosti). Tímto
slavnostně s ulehčením odfukujeme: U� (!?) jsme domalovali - za plného provozu (děti pobývaly u
babičky pouze při malování dětského pokoje a po třech dnech byly promptně vráceny domů) a
během nemocí a v�ech ostatních povinností (jako třeba zpravodaj:-)) No, pře�ili jsme. Kdy zas?
Doufám, �e nikdy! Ale u� teď ty zdi zas praskaj!!! A kuchyň u� má zase výzdobu dětských dlaní
od čokolády... Jaké z toho plyne naučení? Stokrát nic umoří i vola? NEE! Naopak: I zdánlivě
zbytečné věci mají smysl. Má smysl začít je dělat, i kdy� u� se mi zdá, �e nemám ani sílu, ani čas.
Jen to zkusit. �e to má smysl, poznám poka�dé, kdy� ve chvílích největ�ího vypětí cítím Bo�í
po�ehnání hmatatelně. Ale a� tehdy, kdy� u� fakt nemů�u jinak, ne� se odevzdat.                    -iva-

Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
10,30 - 11,15  hodin
Fara -  přízemí vlevo

ÚØEDNOSTI :      BOHOSLU�BY V LETNÍM OBDOB Í :   květen - říjen

MODLITBA MÌSÍCE :  

V měsíci říjnu nás čekají komunální volby, ve kterých se rozhodne, kdo nás bude v na�em městě i
v okolních obcích zastupovat při správě věcí veřejných. Při v�í otrávenosti politikou (či politiky),
k ní� mů�eme mít v �ivotě na�í společnosti nemálo důvodů, je dobré si připomenout výzvu
apo�tola Pavla z 1. listu Timotejovi 2,1-2: �Na prvním místě �ádám, aby se konaly prosby,
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19.00Podkozí   IIIII
15.00Hudlice
16.30Vrá� 
17.30Hýskov 

15.00Strádonice  IIII
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15.00Ni�bor      III
8.007.4020.00Sv. Jan     II
11.0019.30Tetín 
9.3017.30Loděnice 
8.0017.3017.3017.30Král. Dvůr

9.30, 17.3017.3017.3017.3017.3017.30Beroun     I
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í Poznámka:
I - v�echny m�e v Berouně se

přesouvají z farní kaple do
kostela sv. Jakuba, mimo
úterý, kdy je m�e v kostele
Zvěstování Páně �za branou�
II - ve 20 h. jen ve �kolním roce
III - mimo 1. neděli v měsíci v

letních měsících
IIII - jen 1. neděle v měsíci v

letních měsících

aktuální rozpis bohoslu�eb
najdete v�dy na webových
stránkách farnosti, kde je i
verze ke sta�ení na nástěnku
IIIII - m�e v Podkozí od června do

září ka�dou 2. a 4. sobotu v
měsíci



modlitby, díkůvzdání za v�echny lidi, vládce a za v�echny, kteří mají v rukou moc, abychom
mohli �ít tichým a klidným �ivotem v opravdové zbo�nosti a vá�nosti...� Je jisté, �e �ádná lidská
vláda nebude ideální, přesto, či právě proto je třeba udělat to, co je mo�né: podpořit ty kandidáty,
kterým mů�eme důvěřovat, svým hlasem a doprovázet jejich následné působení nikoli nadáváním,
ale modlitbami.                                                                                                                             -jp-

SPOLEÈNÝ ÚMYSL MODLIT EB  NA ØÍJEN :
###   �Za  dobré volby, za představitele města a za berounské spoluobčany�

(komunální volby 2006)  ###

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA: V neděli 1. října oslaví 65 let paní Anna Hánová, v�em dětem v kostele v Berouně
známá jako �babička s čokoládovými dukátky�. Děkujeme za její radost ze �ivota a lásku
ke v�em kolem sebe.  Farníci 

NAROZENÍ:  Dne 9. 9. se narodil Jan �edivý ve farnosti Sv. Jan,  13. 9. se narodila Valerie
Zále�áková do farnosti Loděnice a 14. 9. Ane�ka Fabianová do farnosti Praha-Liboc.
V�em rodičům blahopřejeme a vypro�ujeme jim i dětem Bo�í ochranu.

(Velmi se omlouváme, pokud jste marně hledali v této i v ostatních rubrikách jméno někoho, koho
máte rádi. Uveřejňujeme ty zprávy, ke kterým se dostaneme ve svém okolí. Pokud i vy víte o nějaké
radostné události v �ivotě farnosti, prosíme, dejte nám vědět, ať se mů�eme radovat s vámi!)

KŘTINY: V měsíci září přijal svátost křtu David Vojtěch Havel. Přejeme spoustu Světla na cestu
�ivotem.

SVATBY: V září uzavřeli v kostele sv. Jakuba svátost man�elství Antonín Stří� a Jana
�puláková a Miroslav Řehoř a Renáta Stří�ová. Mnoho �těstí!

POHŘBY: V měsíci září jsme v na�ich farnostech svěřili do rukou Bo�ího milosrdenství paní
Marii Matalovou z Kozolup a Irenu Banovou z Králova Dvora. Vypro�ujeme naději na
shledání ve Vzkří�ení.
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Berounský katolický zpravodaj - měsíčník pro farnost Beroun a filiální kostely Loděnice,
�elezná, Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Králův Dvůr - Počáply, Ni�bor, Vrá�, Hýskov,
Strádonice, Hudlice a Chýňava. Redakce: P. Josef Pecinovský, P. Michal Němeček, Jaroslav
Vacík, Lidmila Fričová, Ivana Va�ků, Ivana Prů�ová, Alena T. Margraffová. Sazba: Alois
Va�ků. Písemné příspěvky mo�no odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce na faře či do
schránky �Dotazy a příspěvky� v kostele. Vydává Římskokatolická farnost Beroun,
Seydlovo nám. 24, pro vnitřní potřebu. 
V elektronické podobě na stránkách farnosti:        www.beroun.farnost.cz
 Bezplatné speciální barevné vydání pro přátele a spolupracovníky jako dík  za pomoc a podporu.
Kontakt: far. ú. - 311 621 964, redakce - 602 129 195, 602 945 017,  e-mail:  red.tym@seznam.cz


