
Obchod, nebo zvláštní milost?
V týdnu modliteb za zemřelé je mo�né získat pro du�e v

očistci �plnomocné odpustky�. Zdá se, �e přitom stačí splnit tři
podmínky (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl
pape�e) a �du�ička jde do nebíčka�! Nejednou jsem sly�el názor,
a to i některých věřících, �e je to nechutný obchod s Pánem
Bohem a �e si celou věc Církev ve středověku vymyslila...

Praxi modliteb za zemřelé máme dosvědčenou ji� ve
starozákonní deuterokanonické knize 2. Makabejské 12,38nn
(Juda Makabejský zde přiná�í svou oběť za zemřelé), v �ivotě
Církve je přítomná od samého počátku. Zvlá�tě v liturgii se na
zemřelé v�dy pamatovalo. Pokud v Novém Zákoně v listech

apo�tolů nenacházíme �ádnou přímou zmínku o této praxi, pak
je to spí�e proto, �e v době apo�tolské tuto věc nikdo
nenapadal, a proto ji nebylo třeba hájit či vysvětlovat. (Jen v 1.
listu Korinťanům 15,29 máme nepřímou zmínku o �zástupném
křtu�, jako  jisté formě přímluvné modlitby za zemřelé.) Celá
nauka o odpustcích vychází z víry v Bo�í milosrdenství a z
pro�ívání tajemství Církve, jako společenství svatých (viz
�apo�tolské vyznání víry�), kde si navzájem vypro�ujeme a
sdílíme Bo�í dary a milosti. Propast smrti, přes kterou se klene
jako most Je�í�ův kří�, pak ji� ztratila svou moc nás více od
zesnulých oddělovat. Církev nám potom, věrna své tradici,
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zvlá�tě v �du�ičkovém týdnu� připomíná, jak potřebná je pro nás přímluva na�ich nebeských přátel
- �V�ech svatých�, jak důle�itá je i na�e duchovní pomoc du�ím v očistci. Církev, která dostala od
Krista �moc klíčů� (�Co svá�ete na zemi, bude svázáno i na nebi, a co rozvá�ete na zemi, bude
rozvázáno i na nebi.�), pak stanoví, co je třeba učinit, aby byla na�e modlitba Bohu milá a mohla
na�im zemřelým účinně pomoci. Máme nejdříve sami:
" přijmout svátost smíření - to znamená, �e je třeba nejdříve obnovit na�e vztahy s Bohem

a lidmi!
" přijmout Krista v eucharistii - to znamená, �e máme nejdříve sami pro�ít při setkání s

ukři�ovaným a vzkří�eným Kristem tajemství své vlastní spásy zakotvené v jeho oběti kří�e!
" modlit se na úmysl pape�e (ten zde jakoby zastupuje celé společenství Církve) - to

znamená, �e si máme plněji uvědomit své místo v tomto společenství Bo�ího lidu i svou
spoluzodpovědnost za spásu ka�dého bratra či sestry!
Při tom v�em, co �velkého� my pro na�e zemřelé (nebo mo�ná je�tě více pro sebe)

vykonáme, je třeba neztratit ze zřetele, �e je to předev�ím Bo�í milost, která se k nim i k nám
sklání a zachraňuje. Zde skutečně �ádné má dáti - dal  neplatí! 

Abychom více pochopili smysl praxe modliteb za zemřelé, rád bych zde uvedl jeden
známý biblický příběh a vyzval vás k jeho hlub�ímu rozjímání. Mám na mysli příběh o
uzdravení Aramejce Naamána, jak nám jej líčí 2. kniha Královská v 5. kapitole:

Naamán je sti�en malomocenstvím a svou záchranu hledá u proroka Elizea. Ten, ani� by se s
ním osobně setkal, mu vzkazuje, �e bude uzdraven, kdy� se sedmkrát omyje v řece Jordánu. Tato
výzva Naamána rozčílí: �Copak nejsou dama�ské řeky lep�í ne� v�echny vody izraelské?� Výzva
prorokova a cena za uzdravení se mu zdála příli� laciná! Kdyby od něj prorok vy�adoval něco
obtí�ného, tak by jistě napnul v�echny své síly, aby to dokázal. Místo toho se má jít umýt v
Jordánu. Bylo mu tě�ké přijmout fakt svého uzdravení jako milost, jako dar...

Stejně tak lze říci, �e:
splnění podmínek pro získání plnomocných odpustků nepůsobí samo o sobě tak, �e

bychom to byli my, kdo �zachraňují du�ičky�, ale otevírá nás pro přijetí daru spásy, který
nám i na�im zemřelým Bůh ve své veliké lásce chce dát!                              Josef Pecinovský

Podmínky pro získání plnomocných odpustků
přivlastnitelných duším v očistci :

" ve středu 1. listopadu - slavnost V�ech svatých (odpoledne)

" ve čtvrtek 2. listopadu - památka V�ech věrných zemřelých  (po celý den)
Při náv�těvě kteréhokoli kostela je mo�né získat plnomocné
odpustky přivlastnitelné pouze du�ím v očistci. Kromě tří
obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba
na úmysl pape�e) je třeba se při náv�těvě kostela pomodlit
modlitbu Páně a Vyznání víry.

" od 1. do 8. listopadu
Po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání,
modlitba na úmysl pape�e) je mo�no získat denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze
du�ím v očistci, nav�tíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
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V Zpr á v y z far n o s t i
V Slavnost V�ech svatých - 1. listopadu, památka V�ech věrných zemřelých - 2. listopadu

Bohoslu�by v tyto dny se konají: 

7.40Sv. Jan pod Skalou
17.00Chýňava

17.00Hýskov
19.30Tetín
18.3018.30Loděnice
17.3017.30Králův Dvůr
17.3017.30Beroun

Všech věrných
zemřelých: Čt 2.11.

Všech svatých:
St 1.11.

V Modlitby za zemřelé na berounském hřbitově. Ve čtvrtek 2. listopadu - v den památky
V�ech věrných zemřelých - se v 15.00 hodin sejdeme na berounském hřbitově u kně�ských
hrobů ke společným modlitbám nejen za zesnulé kněze, ale za v�echny na�e blízké zemřelé a
zvlá�tě za ty, kdo jsou zde pohřbeni. U kně�ských hrobů budou po modlitbě roz�íhány svíce,
které pak mů�ete donést na hroby svých drahých zesnulých. Nezapomeňte si přinést svíce!

V Modlitební setkání - 2. a 16. listopadu.  Ka�dý 1. a 3. 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
ve čtvrtek 2. a 16. listopadu, v�dy od 19.30 hodin.

V Změna místa konání bohoslu�eb. Počínaje pondělím 30. října se v�echny bohoslu�by ve
v�ední dny v Berouně, nepřipadne-li na konkrétní den významný liturgický svátek, budou
konat od 17.30 hodin v kapli Pový�ení sv. kří�e.

V 1. pátek v měsíci - 3. listopadu.  M�e sv. v kapli Pový�ení sv. kří�e 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 Nábo�enství v Loděnici. Od 9. listopadu bude probíhat výuka nábo�enství pro děti
prvních a druhých tříd s P. Němečkem a to v�dy ve čtvrtek od 15.30 hodin.

V M�e sv. �pro děti� budou v�dy třetí čtvrtek v měsíci; zveme tedy rodiče a děti k účasti na
bohoslu�bě 16. 11. od 17.30 hod. v kapli Pový�ení sv. kří�e. Tě�íme se na vás spolu s P. Cyrilem.

V Slavnost Krista Krále. V neděli 26. listopadu pro�ijeme liturgickou slavnost Krista
Krále. Nedělní pořad bohoslu�eb zůstane nezměněn.

V Sbírky: V neděli 22. října proběhla i v na�ich farnostech sbírka �na misie�, při které se
vybralo 4,453,- Kč. V�em dárcům posíláme upřímné poděkování! Dal�í sbírka je
plánována na 5. listopadu a její výtě�ek bude určen na Arcidiecézní charitu.

V Farní knihovna bude otevřena v neděli 12. 11. a 26. 11., v�dy od  10.30 do 11.15 hodin
v přízemí fary v Berouně.

V K předadventnímu ÚKLIDU KOSTELA sv. Jakuba v Berouně se sejdeme v sobotu
2. prosince ve 14.30 hodin! 
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V Setkávání maminek s dětmi  se koná v�dy ve čtvrtek od 9.00 hodin na obvyklém místě -
tedy v budově kaplanky (ve druhém patře �na půdě�). Kontakt: Gábina �torkánová, tel:
604 282 879.

 Z v i kar i á t u  
Vikariátní konference.  V úterý 21. listopadu
se v Berouně uskuteční setkání kně�í na�eho
vikariátu za účasti biskupa Mons. Karla Herbsta.
M�e sv., ke které jste zváni, začíná v kapli
Pový�ení sv. kří�e v 9.00 hodin.
Slavnostní m�e sv. na hradě Karl�tejn -
26. listopadu. O slavnosti Krista Krále bude od
14.00 hodin v kapli sv. Mikulá�e na hradě
Karl�tejn slou�ena u příle�itosti výročí smrti
Karla IV. slavnostní m�e sv. Při slavnostní
bohoslu�bě, které bude předsedat pra�ský
arcibiskup Miloslav kardinál Vlk, budou do slu�by uvedeni noví dva kanovníci. Srdečně
zveme k účasti na liturgii.

4 Konc e r t y v kos t e lích
4 Koncert Zuzany �tírské. V neděli 12. listopadu se od 15.30 hodin v berounském

kostele sv. Jakuba uskuteční koncert Zuzany �tírské. Bli��í informace jsou na plakátcích
na nástěnce kostela.

4 Svatojakubská Schola cantorum v Kolíně. V neděli 19. listopadu v 15.00 hodin
zazní v kolínském kostele sv. Bartoloměje koncert gregoriánských chorálů v podání
pěvců berounské scholy cantorum pod vedením Jiřího Be�čece, na varhany hraje Luká�
Petřvalský, doprovodné slovo předná�í Jana Stielová.

4 Arcidiecézní charita Praha pořádá benefiční koncert v úterý 31. 10. 2006 19.30h
v Obecním domě v Praze. Na programu je Symfonie č. 3 (Píseň �alostná) H. M. Góreckého
a Symfonie č. 5 c moll (Osudová) L. van Beethovena. Večer uvede Marek Eben. Koncert
se koná pod zá�titou kardinála Miloslava Vlka a za účasti pape�ského nuncia arcibiskupa
Mons. Diego Causera. Informace a objednávky: Arcidiecézní charita Praha, Londýnská
44, 120 00 Praha 2, tel.: 224 246 519, fax: 222 522 352, e-mail: praha@charita-adopce.cz

T  Skau t i
T Od 1. října 2006 dochází ke změně ve vedení chlapeckého kmene a také v rozvrhu

některých schůzek. 
Schůzky skautského oddílu Vlčat, čili chlapců od 7let do 11let, se nezmění. Budou se
konat stejně jako v�dy v pátek od 16.00 do 18.00 (18.15) hodin ve skautské klubovně na
faře. Ke změně dojde ve vedení oddílu, vlčata budou pracovat pod dohledem zku�eného
vedoucího Pavla Schöberleho - Mauglího a jeho pomocníků, kluků z řad roverů.
Schůzky star�ích kluků (Ocelotů), čili těch od 11let do 14let, se budou konat ve
středu od 16.00 do 18.00 hodin pod vedením neméně zku�eného vedoucího Tomá�e
Petříčka, skautským jménem Ninja, a Petra Čaply, skautským jménem E.T.

Zpravodaj  
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T Máte-li zájem přihlásit své dítě dle věku do některého z na�ich odddílů, učiňte tak,
prosíme, přímo u jednotlivých vedoucích oddílů, kteří s vámi vyplní v�echny nále�itosti
potřebné k řádnému zregistrování do na�eho střediska. 

T Společné akce pro oba oddíly výhledově do konce roku 2006. Mo�né dodatečné
změny jsou vyhrazeny:

# Výprava spojená s brigádou pro v�echny členy na�eho střediska kromě oddílu Světýlek.
Konat se bude 4. 11. Sraz v 9.15 hodin na autobusovém nádra�í. Odjezd v 9.35 hodin
do Otročiněvsi a odtud pak pě�ky do Nového Jáchymova k na�í střediskové chatě. Návrat
odpoledne autobusem z Nového Jáchymova do Berouna � autobusové stanovi�tě v 17.30
hodin. Sebou  plá�těnku, dobrou obuv a jídlo na celý den.

# Výprava na hrad Křivoklát pro chlapecký oddíl. Stejně jako dívčí oddíl, který na
hradě pobýval o předposledním říjnovém víkendu, vypraví se i chlapci za romantikou a
historií. Sraz v sobotu 11. 11. 2006 v 7.30 hodin na Hlavním nádra�í v Berouně. Odjezd
v sobotu 11. 11. 2006 vlakem z Hlavního nádra�í v Berouně v 7.50 hodin do Křivoklátu.
Zde přespíme do neděle na hradě a návrat je plánován na neděli 12. 11. 2006 opět na
Hlavní nádra�í v Berouně v 17.10 hodin. S sebou spacák, věci na spaní, jídlo na dva dny
nějaké minimální kapesné pro případný nákup suvenýrů a hlavně dobrou obuv a teplé
oblečení na turistiku. V neposlední řadě je důle�itá i dobrá nálada. Případné změny
v termínech či odjezdech dle  vlakových spojů jsou vyhrazeny a budou včas oznámeny.

# V sobotu 2. 12.  proběhne Mikulá�ské setkání chlapeckého kmene s přespáním do
neděle na faře v Berouně. Předpokládaný začátek v sobotu 2. 12. v 17.00 hodin. Konec
v neděli 3. 12. po ranní m�i, nejpozději v�ak ve 12.00 hodin. S sebou karimatku, spacák,
věci na spaní a nějaký hezký dárek pro svého kamaráda, který vyrobíte sami. Později
bude ohodnocen formou �veřejného� hlasování. Ten, kdo hraje na nějaký hudební
nástroj, ať si ho vezme s sebou. Na programu se podílejí v�ichni zúčastnění.

# Kontakty: telefon 724 551 646, e-mail: petrcapla@seznam.cz .
V�echny dal�í kontakty jsou k dispozici u jednotlivých vý�e jmenovaných vedoucích. 

T Schůzky dívčího oddílu - 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.

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
CENTRUM VOLNÉHO ČASU FCH BEROUN PŘIPRAVUJE: 

$ 4.11. DRAKIÁDA - Akce proběhne na Městské hoře, sraz u medvědária ve 14.00
hod. S  sebou draka nebo letadélka na ovládání. Soutě�it mohou děti různých věkových
kategorií. Připraven je zábavně soutě�ní program a pěkné ceny. 

$ 25. 11. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE - Sraz ve 14.00 hod. v budově České
poji�ťovny, boční vchod, 5. p. Odpoledne strávené výtvarnou činností s tematikou
vánočních svátků přinese mo�nost vyzkou�et si pracovat různými technikami. Zveme
maminky i děti. Předpokládaný konec akce je v 18.00 podle zájmu zúčastněných.
Tě�íme se na va�i hojnou účast.                                                        Michaela Kubi�tová
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DENNÍ CENTRUM PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘE�Í
(podrobněj�í  informace vy�ly v minulém čísle tohoto zpravodaje)
Bezručova 928, Beroun 2 - areál bývalých kasáren, přízemí zprava
- PROVOZNÍ DOBA DC od 1. listopadu 2006:
PONDĚLÍ  8.00 � 16.00, 16.00 � 18.00 Tvořivý klub
ÚTERÝ  8.00 � 16.00  
STŘEDA  8.00 � 16.00
ČTVRTEK  8.00 � 16.30, 16.30 � 19.00 Klub svátečního diváka
PÁTEK  8.00 � 16.30, 16.30 � 19.00 Páteční klub
SOBOTA  8.00 � 16.30
NEDĚLE  8.00 � 16.30

- PORADNA: specializované poradenství v rámci Denního centra; nízkoprahové zařízení
dosa�itelné sociálně slab�ím:
ÚTERÝ A ČTVRTEK  8.00 -  16.00 hodin.
V případě potřeby lze dojednat schůzku se sociální pracovnicí mimo uvedené konzultační
hodiny. Tel/fax: 311 516 657 (pouze út, čt).

 M  KM�
M Ble�í trh. Ve středu 8. listopadu 2006 od 8,00 do 16,30 hodin pořádá Křesťanský

klub ve spolupráci s maminkami z farnosti v prostorách bývalé kaplanky na
berounské faře ble�í trh, jeho� ve�kerý výtě�ek bude věnován na úhradu nákladů ji�
realizované přístavby na�í mateřské �koly. Na tento ble�í trh sbíráme ji� nyní dětské
oblečení a obuv, sportovní potřeby, hračky, kní�ky a oblečení pro nastávající
maminky. Prosíme vás v�echny, kdo byste mohli přispět třeba jen několika věcmi, abyste
své dary předali ve �kolce kdykoli v pracovních dnech od 7,00 do 16,00 hodin,
nejpozději v�ak do 7. 11. 2006. Děkujeme vám předem za v�echny va�e příspěvky a
srdečně vás zveme k levnému nákupu! 

M Bankovní konto na přístavbu �kolky stále v platnosti. Přístavba �kolky byla úspě�ně
dokončena, �kolka je v provozu, proč se tedy je�tě shání peníze? Proč ve Zpravodaji zůstává i
nadále výzva k finanční podpoře a číslo bankovního konta na přístavbu �kolky?
S podobnými dotazy se nyní občas setkáváme. Samozřejmě ne v�ichni mohli přijít na
slavnostní znovuotevření �kolky, kde jsme na toto téma hovořili, proto znovu krátce na
vysvětlenou: Přístavba �kolky byla financována z více zdrojů. Část prostředků poskytlo
Arcibiskupství pra�ské, část se podařilo získat z fondu Renovabis, důle�itým zdrojem financí
byl výtě�ek z tombol na hrnčířských trzích, dal�ím přispěvatelem byl Křesťanský klub,
nemalou částku tvoří dary jednotlivců, ať ji� předávané individuálně či poskytované v rámci
různých akcí na podporu �kolky. Přesto finanční prostředky získané ze v�ech těchto zdrojů
nestačily na uhrazení ve�kerých nákladů přístavby. Proto byly na zaplacení zbývajících
faktur pou�ity dal�í zdroje farnosti, které by bývaly mohly slou�it také k jiným účelům.
�kolka tak vlastně zůstala farnosti dlu�na. Velmi si vá�íme postoje P. Pecinovského, který
�kolku označil za nedílnou součást farnosti a o dluhu jako takovém nehovoří. Faktem ale
zůstává, �e pokud by se podařilo alespoň dodatečně shroma�ďovat na kontě �Přístavba
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�kolky� dal�í finance, mohl by tak být postupně tento závazek �kolky vůči farnosti uhrazen.
Proto také výtě�ek leto�ního podzimního ble�ího trhu i tomboly na chystaném
předadventním plesu farností bude opět věnován na tento účel. V současné době tedy va�e
dary určené na konto �Přístavba �kolky� neslou�í ji� bezprostředně na budování �kolky, ale
budou převáděny na účet farnosti, odkud byly prostředky na dokončení stavby zapůjčeny. 

M Číslo účtu na podporu  KM�:  19 - 0361038389/0800 u ČS Beroun

% Zpívání s kytarou! Ka�dý pátek mimo svátky a prázdniny se v 16.30 hodin
scházíme s dětmi a jejich rodiči ke zpívání na půdě farní klubovny. Momentálně
cvičíme oblíbené písničky Ztracené kapely, které potom vyu�ijeme v rámci dětských m�í.
Občas pro zajímavost vlo�íme pohybovou písničku.  Zatím se spolu s maminkami účastní
jak děti �batolecího�, tak mlad�ího �kolního věku, ale jiný věk není překá�kou! Naopak
hledáme dal�í zpěváky, hráče na cokoli od kytary přes flétnu a� po různá chřestítka.
Stejně tak uvítáme dospělé i dospívající, kteří by s přípravou dětských m�í pomohli.
(Bylo by příjemné předat �tafetu pěveckého doprovodu, neboť doprovázet m�i zpěvem a
zároveň pro�ívat tuto m�i spolu se svými dětmi je někdy velmi náročné!) Kontakt: Iva
Va�ků, telefon 602 945 017.  

% Předadventní farní ples! Ji� nyní vás v�echny srdečně zveme k tradičnímu
předadventnímu farnímu plesu, který se tentokrát bude konat v pátek 1. 12. od dvacáté
hodiny večerní v Sokolovně Beroun. (Doufáme, �e změna místa konání potě�í zejména
ty, kteří měli v minulosti problém se dostat na ples na Tetíně.)
Cena vstupenky: v předprodeji bude 120 Kč, v den konání bude vstupné výrazně vy��í!
(I pro nás je výhodné, zakoupíte-li si vstupenku předem, abychom měli přehled, zda se
nám podaří dát dohromady částku za pronájem sálu a uhrazení kapely.) Vstupenky budou
samozřejmě slosovatelné, čekají na vás praktické a hodnotné ceny.
Tombola: Prosíme vás také, zda byste nám mohli přispět dary do tomboly. Také letos
bude její výtě�ek poukázán na konto Podpora KM�. Do tomboly mů�ete věnovat cokoli:
knihu, bonboniéru, u�itné či dárkové předměty, ale třeba i věnec vuřtů, v�e, co byste sami
rádi v tombole vyhráli. Své dary mů�ete nosit do KM� na farním dvoře v Beouně ve
v�ední den od 7 do 16 hodin.
Pokud byste se chtěli stát sponzory tohoto plesu, nebo jakkoli pomoci (např. právě
s tombolou ap.) ozvěte se nám na tel. 602 945 017.                                                     -iva-

% Mikulá�ské setkání dětí z farnosti proběhne v úterý 5. 12. v odpoledních hodinách v areálu
fary v Berouně. Podrobnosti uveřejníme v pří�tím zpravodaji a budou vyvě�eny té� na plakátech.

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.
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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.).

j  Diář Man � e l s k é h o spo l e č e n s t v í
J Ve středu 8. listopadu tradičně chvilku po dvacáté večerní se mů�eme potkat znovu v Loděnici,

tentokrát u man�elů Horných. Pokud neznáte cestu, mů�eme jít společně od zdej�í fary. S sebou
Bibli - měli bychom číst 11. kapitolu Markova evangelia; hostitelé slíbili i něco z my�lenek
�Man�elských setkání�. PS: Minule jsme se se�ly skoro samé man�elky... Holky, zkuste občas ty
chlapy taky vzít s sebou. Já vím, oni hlídají dorost, �e? Tak na střídačku...                              -iva-

J Uva�ujeme o víkendovém setkání: Máme dvě pozvání: za prvé v rámci �kolaudace� nav�tívit
Luka pod Medníkem, kam bychom rádi vyrazili buď místo tradiční středy v pátek večer
nebo některou sobotu (kvůli del�í cestě bude lep�í den, kdy není třeba ráno vstávat do
práce); dal�í pozvání je z Hýskova, kde si sobotní setkání mů�eme zopakovat. Zde by byla
jedinečná příle�itost se po del�í době znovu potkat případně i s dětmi. Zkuste si promyslet,
co by vám lépe vyhovovalo, na pří�tím spolču si domluvíme termín.                               -iva-

J Setkání Mladých man�elů v sobotu 25. listopadu 2006 s P. Josefem Čunkem SJ od
9.30 do 13.00 hodin v zázemí kostela sv. Ignáce na Karlově nám., Praha 2 (vstup z Ječné
ulice č.2). Duchovně zaměřené setkání pro man�ele do 5 let man�elství. Na setkání je
nutné se předem přihlásit v Centru pro rodinu! Pořádá Centrum pro rodinu při AP,
Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  tel. 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz/
ve spolupráci s občanským sdru�ením Rodinné centrum Praha.

J Rekolekce pro man�elské páry v sobotu 9. prosince 2006 od 9.00 do 15.00 ve farním sále a
v kostele farnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie, Praha 10 - Stra�nice, Ke Stra�nické 10.
Adventní obnovou na téma �Aby se tělo stalo slovem� bude účastníky doprovázet ThLic. Pavel
Vojtěch Kohut, OCD. Během dne bude příle�itost ke svátosti smíření a na závěr m�e svatá. Občerstvení
v poledne bude zaji�těno. Na obnovu je nutné se přihlásit předem - nejpozději do 5.12.2006 - na
telefonním čísle nebo e-mailové adrese Centra pro rodinu. Centrum pro rodinu při Arcibiskupství
pra�ském, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel. 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz 

 Zpr á v y od j in u d
Společně se setkat s Kristem (Togeter Encounter Christ), TEC+: pro dospělé od 22
let: 17. - 19. 11. 2006 ve Vinoři na faře. 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/.
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KURZY ALFA: Pro v�echny, kdo se chtějí seznámit s křesťanstvím, ale i pro nové
křesťany, či ty, kdo chtějí oprá�it základy víry. Ka�dý večer se začíná večeří, pokračuje
promluvou a dále diskuzí o zku�enostech. Ka�dé úterý do 19. prosince od 19.00 do
21.45 v KC Malejov v Liboci. Středeční dopolední ALFA ve Stodůlkách (např. pro
maminky na mateřské i s dětmi) v�dy v 9.45 hod. Přihlá�ky Pavla Fabianová
776 712 084, p.f.2000@seznam.cz.
V kostele sv. Ludmily v Praze se koná 3. 11. 2006 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 franti�káni a �kolské sestry OSF.
Slavnostní bohoslu�bě v 16.30 hodin bude předsedat pra�ský pomocný biskup Mons.
Václav Malý. Nám. Míru, Praha 2 - Vinohrady.
Setkání animátorů seniorských společenství v České republice, Hradec Králové Biskupství
královéhradecké � Diecézní centrum pro seniory ve spolupráci s Centrem pro rodinu zve
vedoucí, animátory a spolupracovníky seniorských společenství českých a moravských diecézí
na Setkání animátorů seniorských společenství v ČR ve dnech 20. � 21. 11. 2006 v Hradci
Králové (Nové Adalbertinum � Malý sál).  Informace a přihlá�ky: Biskupství královéhradecké
� Diecézní centrum pro seniory, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové. Tel.: 495 063 661,
mobil: 737 215 328, e-mail: dcs@diecezehk.cz,
http://seniori.diecezehk.cz 
Výstava betlémů: Výstava nejhezčích českých a
zahraničních betlémů se koná v Gymnáziu Jana
Keplera, Parléřova 2, Praha 6 od 23. 12. 2006
do 1. 1. 2007. Otevřeno je ka�dý den 10.00 -
17.00 hod., 24. 12. 10.00 - 15.00 hod., 31. 12.
10.00 - 15.00 hod., 1. 1.  13.00 - 16.00 hod.
Spojení: tramvaj č. 22 a 23, stanice Pohořelec.
Betlémy jsou z různých materiálů a různých zemí
původu; více na www.sweb.cz/betlemy.

Co se dělo:  Hrozny z vini c
Byla neděle 1. října a dalo se do de�tě. Obloha �edivá, svět se topil v mlze, v zahradách

�uměly proudy vody. Tak nám to zase začalo, pomyslela jsem si. Podzim je tady... Včera něco
skončilo... čas krásného babího léta je tentam... září zářivé, slunečné a �tědré... Voněla jablka,
dozrávaly hrozny. Pán Bůh nás měl rád... Slunce opravdu zářilo a hřálo celý měsíc a dávalo nám
pocit lehkosti, jako by to nikdy nemělo skončit. A co dobrého a krásného jsme v září pro�ili ...

Předev�ím ten ú�asný zázrak zvaný �kolka! Během celého minulého �kolního roku její
přístavba zdárně pokračovala a pan vikář J. Pecinovský to občas komentoval slovy: �A� se
tomu sám divím!� Ale kdy� jsem tam při�la párkrát v týdnu před začátkem �kolního roku
s dal�ími dobrovolníky uklízet, zdálo se mi, �e tohle se tedy do pondělí 4. září stihnout nedá!
Lakýrník právě natíral zárubně... z kohoutků netekla voda... naopak protékaly dětské
záchody... �ádné věci nebyly na svých místech, naopak byly v�ude... ani je�tě nebyla �svá
místa�... na podlahách nekonečno igelitových ta�ek a v nich  nekonečno hraček... spousta
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mravenčí práce... jedno zrnko popela, jedno zrnko hrachu... a holoubkové nikde... Být
ředitelkou Janou Stielovou, tak pro�ívám bezesné noci, ale Jana vypadala celkem �v pohodě�.
A pak se musel stát nějaký zázrak, proto�e v pátek 1. září u� v�echny věci měly svá místa,
zbrusu nové prostory byly zabydlené hračkami, peřinky le�ely v poličkách krásné panenky a
medvídkové se tě�ili na děti a v pondělí se vá�ně mohlo začít! (Tak mě napadlo - �e ona to
Jana měla s těmi holoubky domluvené a oni jí tajně pomohli! Nebo snad nějaká Popelka...)

V neděli 10. září slunce zářilo na malou (významem velkou) slavnost, která následovala
po m�i svaté - znovuotevření a po�ehnání Katolické mateřské �koly v Berouně a zároveň den
otevřených dveří pro v�echny, kdo se chtějí po čase podívat dovnitř na tu proměnu ... Se�li
jsme se na farním dvoře před �kolkou, kde promluvila ředitelka Jana Stielová a P. Josef
Pecinovský; připomněli průběh stavby, vyčíslili náklady i zdroje financování a poděkovali
v�em za peně�ní dary, sbírky i práci ve prospěch �kolky. P. J. Pecinovský výslovně připomněl
i velké organizační zásluhy vikariátního technika Pavla Kodrase, který vůbec nechtěl, aby se o
něm mluvilo. Při prohlídce interiérů �kolky mnohým zjihly tváře; chodí sem jejich děti nebo

vnoučata. - A taky vzpomínají na svá dětská léta ... (Jako dítě jsem do �kolky nechodila, ale
tady by se mi líbilo!) Do prostorné herny jsme směli jenom nahlédnout, je to místnost pouze
pro děti. A právě na jejím prahu pronesl pan vikář své po�ehnání.

Slunce zářilo i na zahradní slavnost za �kolkou, rozproudila se �ivá zábava, setkali se
známí, přátelé, bylo veselo, jako by se nad �kolní zahrádkou vzná�ela radost, �e se podařila
opravdu dobrá věc. A slunce zářilo i nad hlavami skautů a skautek; někteří se neveselili na
slavnosti, ale vytrvale, nezi�tně, obětavě (a také svědomitě, pracovitě, nesměle i směle,
uměvavě, hrdě, sestersky i bratrsky) a hlavně NEÚNAVNĚ a S NASAZENÍM plnili slova své
hymny Junáci, vzhůru, volá den a věnovali svůj čas i síly hrnčířské tombole ve prospěch
�kolky, proto�e den je zavolal! V�em se moc líbili ve skautských krojích. (Pan vikář pochválil
obě skautky, které při m�i svaté přiná�ely dary; opravdu jim to moc slu�elo.) V�em jim patří
upřímné díky!!!

Sobota 16. září - vikariátní pouť ke sv. Ludmile na Tetín. Měla bych zas jednou jít ke své
patronce, rozhodně mám za co děkovat i o co prosit... Ráno bylo mlhavé a bez sluníčka. Cesta
kolem Berounky podzimní přírodou. Vzpomínám na svou babičku, s kterou jsem tudy
chodívala na pouť v dětství ... Nejdřív to vypadalo na dé�ť, ale vyčasilo se; slunce opět zářilo
a zas tu bylo krásné babí léto. Tetínský kostel sv. Ludmily se zcela zaplnil, mnoho poutníků
stálo i venku před vchodem. Poutní m�i svaté předsedal pra�ský arcibiskup Miloslav kardinál
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Vlk, koncelebroval P. Josef Pecinovský. Mezi dal�ími kně�ími byli i P. Michal Němeček a P.
Cyril Kubánek; z Posázaví zavítal i P. Krzystof Drzazga, který dříve také působil v Berouně, a
tak ho mnozí dobře znají.

Slunce zářilo i po skončení poutní m�e sv. na veliké stany, které vyrostly na návsi před
tetínskou farou, a lavice zvaly k posezení. Opět setkávání s přáteli, dobrá vůle, radost a veselí

... (a také bohaté občerstvení, jím� nás Tetín�tí pohostili a za ně� patří poděkování hlavně
sestřičkám na faru). Farní zahrádka potě�ila oči podzimními odstíny barev. �tědrý čas
krásného září... Jako by bylo je�tě léto! Babí léto s nahořklou vůní blízkého podzimu... Zářivé
září sbírá hrozny z vinic... PÁN BŮH NÁS MĚL S TÍM POČASÍM RÁD! V�echno se tak
dobře podařilo... To byly hrozny z vinic... PÁN BŮH NÁS MĚL VŮBEC RÁD! Bylo to krásné
a po�ehnané září - PÁN BŮH NÁS MÁ POŘÁD RÁD...

Lidmila Fričová

Po u t ě po s i l u j í vz t a h k v í ř e
Leto�ní doba konání poutí je sice u� za námi, ale malé ohlédnutí za některými z nich

připomene, jak a kde se udr�ují tradice a pouto společenství křesťanů v na�em kraji.
V dřívěj�ích dobách - zejména při pě�ím putování - bylo smyslem poutě, �e člověk měl

dosti času přemý�let o svém �ivotě. Mohl tak zpytovat své svědomí a přemý�let, jak nabrat
správný směr. Společníkem na cestách mu byl Bůh. Na konci cesty čekalo rozhře�ení v cílovém
bo�ím stánku, kde bylo buď nábo�enské centrum, kostel, klá�ter nebo památné místo. Kromě
krat�ích poutí byly i poutě daleké, náročné, které prověřovaly psychiku i tělesnou odolnost.
V�dy to bylo poznávání sebe sama, vztahu k Bohu a obdiv k místům, kterými se procházelo.

I v dne�ní době pociťují lidé potřebu návratu ke svým kořenům a nutnost prohlubování vztahu
k víře. Prokázala to zejména staroboleslavská
pouť ke svatému Václavu. Kardinál M. Vlk
připomněl, �e je potřeba vydávat se na poutě,
přinést nějakou oběť, projevit tak svou
sounále�itost k duchovní tradici a posílit ji pro
dne�ek. Bylo pro nás - berounské farníky -
povzbuzující, kdy� my, co jsme z nejrůzněj�ích
důvodů nemohli být ve Staré Boleslavi osobně,
jsme viděli v televizním přenosu na�e kněze P.
J. Pecinovského i P. L. Bulína. Cítili jsme, �e
nás tam zastupují a �e jsme v modlitbách
v�ichni spojeni.
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V na�em kraji se konaly poutě nejblí�e ve Sv. Janu pod Skalou, v Loděnici a na Tetíně.
Na Tetín přicházejí nově kromě četných turistů i studenti a mláde� církevních �kol. Pokračuje
tak tradice, kdy na Tetín přijí�děl vyzdobený vlak z Prahy, kde ho na nádra�í vyprovázela i
hudba. Ve Sv. Janu pod Skalou navazují poutníci na tradici, kdy sem z Prahy docházela
procesí s nejvy��ími státními představiteli.

Nejznáměj�í poutí v kraji zůstavá pouť na Svaté Hoře u Příbrami. I ta má velkou tradici.
Například v roce 1937 králodvorský průvod věřících způsobil na Svaté Hoře takový obdiv, �e
místní rektor dal zvonit na v�echny zvony. Tak měli poutníci z Berounska Sv.  Horu takřka
sami pro sebe. Letos na podzim o první říjnové sobotě vykonali Beroun�tí pouť nejen
autobusem a auty, ale byli i takoví pochodníci, co �li z Jinců na Svatou Horu za příznivého
počasí pě�ky. V�ichni se spojili na odpolední kří�ové cestě za vedení P. M. Němečka. Pod
ztichlými ambity to byl hluboký zá�itek. Pouť pokračovala modlitbami a účastí na večení m�i
sv. Pro řadu farníků má toto po�ehnané místo význam jako jeden z �ivotních mezníků.
Například paní Věra zde letos vzpomínala, jak zde slavila stříbrnou svatbu.

Je radostné, �e o�ívá i pouť v Hájku u Prahy. Ta se koná v místním franti�kánském
kostele na svátek Narození Panny Marie. Opravuje se zde centrum místního klá�tera, je�
představuje vůbec nejstar�í Loreta v Čechách. Na poutní cestě ze Strahovského klá�tera do
Hájku je u� opraveno osm kapliček z jedenácti, které přečkaly do dne�ní doby.

-vac-

Svědectví: Výpadek energie v Božím chrámě?  Neexistuje.
S hukotem nečekaně padající vody za okny práce se mi ulevilo. Povídaly jsme volně

s kolegyní dál, hodnou dobu bylo po pracovní době. V�dyť kdo by pospíchal do de�tě�
Rachot hromů mě u� ale zvedl ze �idle. Tlak zakolísal, a bezmála mě polo�il. Na chvíli blesk
prosvětlil tmou ztě�klé nebe, a hodiny... Je�í�i! Jak tonoucí stébla chytám se modlitby
k mocnému mocných� i slabých. Slabý člověk nevládne časem. A hodiny v práci a moje
hodinky se shodly: udeřila pátá! M�e začíná za půl hodiny, snad právě začal rů�enec... Znovu
zahřmělo. Jako tečka za mou dne�ní prací. Musím končit, abych stihla začátek setkání.
Honem bě�ím mezi kapičkami za Ním...

Jak lodička v přístavu bezpečně připadám si v lodním chrámu, kdy� hromy s rachotem
lámou mraky. Taky díky za ně, Otče, �e mě sem včas vyhnaly, ty tvé zápalky pomíjivých
světel.  Den se chýlí k večeru. Se�eřilo se. Meče svící se chvějí v kostelním osvětlení.

& ké� nám Pán dá schopnost vidět chudobu, ne toliko tu hmotnou, ale duchovní
& ké� mů�eme svoje dary, kterými Bůh milostí plný plní na�e srdce, sdílet s potřebnými
Kázání znovu přirozeně, plynule osvětluje předchozí čtení a slovo Pána Krista. Ji� Král

�alomoun si u Boha vypro�oval, ni bohatství � aby ho neodvrátilo od Panovníka nad
ve�kerým bohatstvím světa, ni chudobu � aby se nedopustil podlostí. �ádal pravou
moudrost. Co jen ona vlastně je? Snad: Vidět to, co Bůh od člověka chce, v�dyť j́en to´
k tvému � mému dobru jest. Moudrý v bázni Bo�í přece mů�e rozeznat bohatství pro �ivot od
toho, co lidem zavírá oči i srdce. 

A Je�í� znovu, jinak, vyzdvihuje a zdůrazňuje bohatství od Otce nad bohatství v�ech
hmatatelných cenností. On zas po ka�dém na�em pádu ukazuje na bohatství dobrých lidských
vztahů. Láskou je to bohatství, kterým ka�dý člověk mů�e druhému dát světlo do pří�tího dne.
(Ó, proč jen není to tak lehké ve v�edním lidském sobectví zraněných srdcí!)

Zpravodaj  
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Následuje liturgie, prosby, díky. Tóny varhan provázejí zpívanou modlitbu, netečné k hřmění
venku. Ztichly s náhlou tmou. Kostel zhasl. Jen ty svíce statečně bojují o kousek vidění. Daří se jim
i nám. Nejen �e zpívá se dál. Kněz dr�í hlas, tón, a dary Bo�í jsou neseny k oltáři. Odevzdávám
k nim i svůj strach, svoje trýznivé pracovní nedokonalosti v posledních dnech..

& v�dycky budeme vystaveni své lidské křehkosti, nikdy nemů�eme být jisti, �e svůj úkol
zvládáme perfektně, �e na sto procent dr�íme ´své jisté´
& stejně tak ale jsme � mů�eme být  ve stálém kontaktu s Otcem, který jediný dokonalý je,
a pro nás v ka�dé chvíli tě�kostí�
� i kdy� se nám zdá nezdá � tma. Opět nic katastrofického neznamenala. Pan varhaník si

odpočinul a varhany rozezněl znovu je�tě před závěrem m�e. Jako by se ani nic nestalo.
Výpadek elektrického proudu? Motoru srdce lidského? Stane se. Stejně a tím opravdověji
mů�eme být spolu v dobrém přátelství, pravém bohatství soucítění, sdílení. A při v�em tom
padání trakařů z náruče milujícího Otce nevypadneme při tro�e spolupráce. Zrovna m�e,
podání ruky, jí rozhodně je, nepletu-li se. On si u� své dílo ohlídá, aby dobré mělo navrch. (I
nad prchlivými pocity, jakkoliv bolí.)

Ké� naslouchám(e) více Moudrosti ne� v�emu burácení tě��ích dnů.  
Bo�e, díky za ka�dou bouřku, která mě budí k tobě jít, v tichosti. A někdy i včas.

Makozska

Seriál :  Se k t a , ne b o c í r k e v ? ! I I I .
V minulých dvou úvahách jsme načrtli, jak slo�ité mů�e být hledání cesty k Bohu a

objevování vlastní víry. Společenství víry se mů�e stát nástrojem setkání s Bohem.
Mů�e ale také podmínit setkání s Bohem dal�ími nezdravými závislostmi nebo naopak
setkání s Bohem vůbec nezprostředkovat. 

Slovo církev vzniklo z řeckého slova Kyrios - Pán a znamená "ta, která patří Pánu". V latině
se u�ívá pro označení  církve jiné slovo - ecclesia, co� vniklo z řeckého slova ekkaló a znamená
svolávat. Do če�tiny pak slovo církev při�lo přes staroslověnské crky - genitiv crkve.

"Církev je českým právem chápána jako křesťanská nábo�enská společnost. Slova se u�ívá v
těchto významech: 1) Ve smyslu společenství v�ech křesťanů; tomuto významu odpovídá
teologický pojem tělo Kristovo, v něm� jsou jednotliví věřící částmi tohoto těla a Kristus
duchovní hlavou. 2) Ve smyslu jednotlivé církve, tj. vyznání nebo denominace. V protestantských
církvích se pro tento význam u�ívá té� pojmu sbor ve smyslu jednotlivého shromá�dění věřících.
Pojem denominace (z latinského denominare - vyjmenovávat) se pou�ívá pro označení takovéto
jednotlivé církve. Podobně se pou�ívá i pojmů vyznání (nábo�enské) nebo konfese (z lat.
confessio). 3) V katolickém prostředí se pojmem církev označuje sama katolická církev. 4)
Teologicky se pojmu církev věnuje teologické odvětví ekleziologie, která se sna�í popsat, jak
církev sama sebe chápe" (převzato z http://melding.sitesupport.url.is.infoax.com/cs/ritus)

Zkusme tedy předlo�it obraz církve, tak jak ho vnímá katolická církev. Nejde o vněj�í
reflexi ani obhajobu před nevěřícími (apologii), ale o sebereflexi těch, kteří Krista a církev
plně do svého �ivota přijali. Největ�ím pramenem nám v této úvaze vedle nezbytného Písma
(např. Mt 18, 1. a 2. Tim, Tit...) bude dokument II. vatikánského koncilu konstituce Lumen
gentium (zkratka LG) a Katechismus katolické církve.

Vznik církve je spojován s několika událostmi Nového zákona. Předev�ím s okam�ikem
Letnic, kdy apo�tolové dostali dar Ducha Svatého, a tak byli uschopněni hlásat radostnou
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zvěst o Kristu. Stejně se ale připomíná probodení Kristova boku na kří�i. Vytekla krev a voda,
co� připomíná stvoření �eny z Adamova boku. Církev se podle tohoto obrazu zrodila z
Kristova utrpení a jeho smrti. 

Často se pojmem církev označuje
organizace. Toto slovo ale mnohem více
označuje duchovní skutečnost: Společenství
lidí, které Pán povolal k víře, naději a lásce.
Společenství, které nese jak prvek Bo�ího daru
(milost), tak prvek lidský. "Církev je toti�
v Kristu jakoby svátost neboli znamení
a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty
celého lidstva" (LG 1). 

Bůh církev ustanovil (zrodil), proto�e
hraje významnou roli v celém jeho díle
stvoření a spásy. Člověka nejprve stvořil a
daroval mu schopnosti a mo�nosti, aby sám člověk svého Stvořitele mohl najít, objevit. Láska
není mo�ná tam, kde jsme v otroctví, ale jen tam, kde my sami se svobodně rozhodneme.
Současně tou�il po tom, aby spása nebyla individuální zále�itostí. Proto povolává člověka
jako společenství. A zde nastupuje svojí roli církev. Jistě�e ve společenství je náročné �ít. Ale
právě tento společný �ivot, milovat přes odli�nost milovaných, je cestou za objevením Boha. 

Znamená to, �e církev v tom nejobecněj�ím významu má být nástrojem setkání s Bohem,
cestou k Otci. Tato cesta byla otevřena Kristem a my z tohoto nevyčerpatelného zdroje stále
čerpáme. Duch Svatý církev stále oči�ťuje, omlazuje silou evangelia, vybavuje svými dary, uvádí
do pravdy a jako nevěsta je církev láskou Ducha sjednocována s milovaným �enichem: Duch i
nevěsta praví "Přijď" (Zj 22,17). Proto se církev právem nazývá Kristovo tělo.

Mnozí právem namítají, �e církev v sobě nese velké mno�ství lidského selhání, hříchů,
nevěrnosti Bohu... To nelze nevidět. Přesto se bráníme: nese hřích církev, anebo její členové?
Jde o společenství hří�níků, kteří tou�í po Bohu, ač sami slabí, přeci nesou naději na Bo�í
pomoc, a nebo jde o princip, který je postaven na nepravdivém, hří�ném základě, podvodu,
fal�i nebo l�i? (Př. fa�istický re�im mohl sebevíce prezentovat skvělé cíle - rozvoj národa
německého, ale jeho základ i principy byly veskrze hří�né). 

Snad právě proto, �e existuje v církvi hřích, bylo nutné, aby vznikla hierarchie - jasně definované
kompetence vedení. Tato hierarchie není jen otázkou čistě technickou nebo mocenskou, ale také
otázkou duchovní autority. (Př. vyhnat ďábla z někoho posedlého není mo�né, pokud dotyčný není
vybaven příslu�nou Bohem svěřenou autoritou. Podobně je to s udílením svátostí...) Dostat svěřenou
autoritu v�ak automaticky neznamená bezhří�ný �ivot pověřeného člena! Autorita a osobní kvality jsou
dvě odli�né věci (jeden ze sporných bodů učení Jana Husa). 

Vedle jasně definované hierarchie vedení existují v církvi jednotlivé dary Ducha -
charizmata. Tyto dary se nevztahují jen na členy hierarchie, ale na ka�dého, kdo se otevřel
Duchu Svatému. Někdy se tyto dary zaměňují s přirozenými schopnostmi. (�Umí kreslit�, �má
talent�...) Nejsou v�ak toto�né. Dary Ducha jsou předev�ím určeny ke slu�bě a mají pomáhat
k růstu Kristova těla - církve. Pokud někdo �ije ve společenství církve, ale vůbec neslou�í
jejímu společenství, je to znamení nějaké disharmonie, nemoci nebo hříchu. 
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Vlastní �ivot církve se projevuje na několika rovinách: předev�ím je to Liturgie -
společná oslava Boha, jeho daru  �ivota a vykoupení. Dále je to Koinonia - �ivot a slu�ba
společenství křesťanů (tady se nejvíce projeví jednotlivá charismata). Směrem za hranice
církevní komunity vychází Evangelizace - hlásání spásy nevěřícím - a v neposlední řadě také
Charita - slu�ba lásky potřebným. Toto jsou základní projevy zdravého církevního
společenství. I zde analogicky platí, �e chybí-li některý z těchto prvků, je to znamení nějaké
"nemoci" na�eho církevního společenství.

Církev je z katolického pohledu
Bohem povolaným společenstvím, na
kterém máme v�ichni podíl. Ké� se nám
daří z tohoto Bo�ího projektu �ít. 

-mn-

Píšete nám:   
V Počaplech máme

nové zvony!
Z vě�e počapelského kostela vyzváněly

zvony po staletí, ji� od dob, kdy jej stavitel
Diezenhofer realizoval. V roce 1942 v�ak
zazněly naposledy: poté je zabavili němečtí vojáci. Před sejmutím z vě�e vyzváněly zvony dvě
hodiny! Lidé se s nimi loučili se slzami v očích. Tuto dobu si pamatuje pan Karel Hrubý, který
tehdy byl je�tě chlapec. Proto v roce 2004 při�el s nápadem znovu rozeznít zvony v na�em
kostele. S P. Pavlem Steinerem a vikariátním technikem Pavlem Kodrasem začali tuto my�lenku
realizovat a za pomoci mnoha dal�ích lidí dovedli toto dílo do zdárného konce. V kostele
Nanebevzetí Panny Marie tak od konce prázdnin čekaly na své zavě�ení a po�ehnání dva zvony.

První se jménem �Panna Maria Nanebevzatá�
nechalo zhotovit město Králův Dvůr za přispění
mnoha sponzorů a občanů u firmy Perner. (Ta
shodou okolností vyhrála nabídkové řízení na
zavedení elektrického pohonu zvonů v roce 1941. K
tomu v�ak ji� kvůli zabavení zvonů pro válečné  
účely nedo�lo.) Druhý, historický zvon �sv. Václav�,
byl darem z kostela sv. Jakuba v Berouně.

�ehnání zvonů je pro farnost v�dy velká
událost, a tak jsme byli v�ichni rádi, �e na pozvání
pana vikáře Josefa Pecinovského se účastnil
slavnostní m�e v neděli 3. září i pan kardinál Vlk a
zvony posvětil. Promluva pana kardinála byla
velkým povzbuzením pro nás zdej�í věřící i mnoho
farníků z dalekého okolí, oslovila ale i nevěřící,
které přilákala sláva do kostela často poprvé. Po
m�i svaté bylo pro v�echny připraveno na nádvoří
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počapelské �koly poho�tění, při kterém jsme je�tě mohli pohovořit jak s p. kardinálem,  s
věřícími nově vzniklé berounské farnosti, do které nyní v�ichni patříme, tak i se zastupiteli a
občany města.

Pro v�echny, kteří se podíleli na přípravě slavnosti, byla celá akce velkou zkou�kou,
v�dyť �lo o novodobou  premiéru kardinálské náv�těvy, a tak velké akce vůbec (některé z nás
starostmi v noci ani nespaly), ale nakonec v�e dopadlo, jak mělo. Zvony jsou od 6. října
zavě�eny, a brzy nám budou připomínat čas modlitby v poledne, večer v 18 hodin a v neděli
před ranní m�í. Díky Bohu!

M.A.M., Králův Dvůr - Počaply
(s vyu�itím materiálů -vac-)

Omluva: Fotografie uveřejněná v zářijovém zpravodaji byla z umísťování zvonů do kostela
před �ehnáním a nikoli z konečného zavě�ování, které se konalo o měsíc později. Omlouváme

se. -red-

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Sv . Cec i l i e
( 22. listopadu )

O svaté Cecilii nevíme nic určitého, známe jen
vyprávění bez historické ceny o římské panně, která o
svatební noci oznámila svému �enichu Valerianovi, �e nad
jejím panenstvím bdí anděl a �e i on ho mů�e spatřit, dá-li
se pokřtít pape�em Urbanem. Stejnou výhodu mů�e získat
i jeho bratr Tiburtius při křtu. Římský prefekt Almachius
dal oba mladé mu�e zatknout a mučit, zatímco Cecilie
byla vězněna ve vlastním domě. Kdy� ji předvedli před
Almachia, odepřela obětovat bohům. Prefekt ji odsoudil k
upálení, ale ona zázračně unikla, a kdy� ji pak chtěl kat
stít, pouze ji zranil. Panna nakonec zemřela a byla
pohřbena na Kalistově hřbitově. Svůj dům odkázala
pape�i Urbanovi.

Toto vyprávění nestojí na ničem pevném, nelze ho
zařadit do chronologie. Pape�e Urbana nemů�eme
identifikovat. Tiburtius a Valerian, řím�tí mučedníci,
nemají nic společného s Cecilií, její� jméno bylo poprvé
vysloveno v pátém století. Ve skutečnosti je to epizoda přenesená do římského prostředí z
vandalského pronásledování v Africe na sklonku pátého století. Kdy� chtěl římský �ivotopisec
svatých, aby africký příběh vypadal jako jeho vlastní, převzal osoby z římského seznamu
mučedníků. Pokud jde o jméno kostela svaté Cecilie, byla jeho zakladatelkou Cecilie, která
nemá s na�í svatou nic společeného. Její kult byl přes to v�ecko v �estém století na takovém
vzestupu, �e je její jméno v me�ním kánonu. Světice se navíc stala patronkou hudebníků,
proto�e prý v den své svatby, kdy� hráli na nástroje, zpívala ve svém srdci chválu Bohu. Svatá
Cecilie je té� patronkou básníků. Má atributy: varhany, housle, loutnu, rů�i a lilii.   -vac-
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Reforma Řehoře Velikého
Jeden z největ�ích pape�ů, kteří kdy seděli na Petrově

stolci, je bezesporu sv. Řehoř Veliký (Gregorius Magnus).
Narodil se asi roku 540 v Římě. Jeho otcem byl římský

senátor sv. Gordian a matkou sv. Sylvie. Dostává se mu vynikajícího vzdělání (práva) a po
otcově smrti odchází na Sicílii, kde zakládá �est klá�terů. Dokonce z rodinného sídla zbuduje
klá�ter pro benediktiny. V roce 577 jej pape� Benedikt I. jmenuje jedním ze sedmi jáhnů,
kteří mají pečovat o římskou chudinu. O dva roky později jej pape� Pelagius II. pověří
vyslaneckým úřadem v Konstantinopoli. Tam se seznámil se sevillským biskupem Leanderem,
který se stal jeho nejbli��ím spolupracovníkem a přítelem na celý �ivot. V roce 589 postihne
Řím obrovská povodeň a mor. Pape� Pelagius II. umírá a na jeho místo je zvolen Řehoř. Sice
se brání, ale nakonec svůj úřad přijímá a hned vyzývá římský lid ke kajícím pochodům a
modlitbám za odvrácení morové epidemie. Při
jednom průvodu jde v čele a uvidí nad
mauzoleem císaře Hadriána postavu anděla,
který zasouvá meč do pochvy. A Řehoř ví, �e
čas moru tím končí. Pak přejmenuje
Hadriánovo mauzoleum na Andělský hrad a
začne se věnovat velkým reformám. Byl to
velmi milosrdný člověk a jako první se začal
nazývat �slu�ebníkem slu�ebníků Bo�ích�
(Servus Servorum Dei). Společně s biskupem
Leanderem vyjednají příměří s Langobardy,
kteří pusto�í zemi, domluví se i s Vizigóty,
jejich� král Rekkared se stane Řehořovým
přítelem. Nakonec po�le do Anglie pět bratří
ze svého klá�tera, aby tam zalo�ili biskupství.
Získá tak Anglosasy pro křesťanství. Ov�em
nejvíce se tento výjimečný člověk zaslou�il o
zvelebení bohoslu�ebného zpěvu. Uvědomil
si, �e církev je ji� tak �iroká, �e se v liturgii
objevují mnohé rozdíly, předev�ím pak
v hudbě. Pověřil tedy biskupy a v prvé řadě
velké klá�tery, aby ve své krajině provedli
soupis v�ech zpěvů, které jsou pou�ívány
k liturgii, a poslali je do Říma. Zaanga�oval
do této obrovské akce mnoho lidí, on sám
pouze dohlí�el na celý chod a vedle svých
pape�ských povinností se té� věnoval výuce bohoslu�ebného zpěvu na �kole, kterou sám
zalo�il. Reforma nebyla v úplnosti dokončena, ale svůj účel splnila. Řehoř ustanovil pro jeden
text v�dy jedno zhudebnění a prohlásil jej závazným. Tak vznikl jednotný repertoár pro celou
římskou církev. Sám té� komponoval hymny a sekvence (o formách chorálu bude některé dal�í
pokračování). Tedy od konce 6. století má církev originální a dosud nezměněný fond zpěvů

Listopad 2006

17. strana

Chrámový sbor

sv. Jakuba

Řehoř Veliký s holubicí u ucha.  redakční archív 



pro liturgii, klá�terní officium, svátky svatých a dal�í mimořádné příle�itosti pro celý rok. Na
památku tohoto velkého mu�e se bohoslu�ebný zpěv křesťanů označuje jako gregoriánský
chorál. Sv. Řehoř byl posledních pět let svého �ivota tě�ce nemocný a upoután na lů�ko. 12.
března roku 604 byl ze svých útrap z milosti Pána vysvobozen. Nepochybně se ihned stal
chorregentem nebeské scholy. Brzy si celá církev uvědomila dosah Řehořova počinu.
Jednotný zpěv působil mezi křesťany jako silné pojítko a rozléval po celé Evropě vědomí
sounále�itosti. Přes v�echny válečné konflikty, pohromy a jiné hrůzy zněl chorál nad dějinami
a jistě přiná�el mnohým posilu v dobách zlých. A tato jeho působnost proznívá i do na�ich
dnů neumen�enou silou.    (pokračování pří�tě)

Luká� Petřvalský
varhaník

Schola cantorum: Volán í z hlub in času

�Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám,
  v jasu lásky nech nás �ít.

  Přijď se svými dary zas, otče chudých mezi nás,
  přijď nám srdce potě�it ...�

zněl kostelem sv. Jakuba v Berouně melodický vroucný hlas Jany Stielové. Byla neděle
24. září 2006, sváteční den. Dvojnásob sváteční, proto�e se uskutečnil dal�í koncert duchovní
hudby. Tentokrát jsme mohli poslouchat gregoriánský chorál, a to zpěvy s liturgickými texty
k slavnosti Seslání Ducha Svatého a k
mariánským slavnostem. Vznik a vývoj
chorálu nám ve zpravodaji přibli�uje na
pokračování varhaník Luká�
Petřvalský; abychom v�ak ocenili nejen
hudební stránku, ale i krásu, hloubku a
moudrost latinských textů, byla
tentokrát zvolena kombinace varhanní
huby, přednesu a zpěvu. Součástí
koncertu bylo mluvené slovo, Jana
Stielová postupně četla české překlady
latinských textů k jednotlivým částem
chorálu. Její přednes doprovázel na
varhany Luká� Petřvalský, a tak jsme
opět mohli obdivovat jeho vynikající
umění improvizace. Chorál zpívala
Svatojakubská schola cantorum za
řízení Jiřího Be�čece. Latinský zpěv zněl jako volání z hlubin času a vyvolával představu
něčeho velmi starobylého, jako bychom se octli v dávných staletích, a zároveň nadčasového,
neboť skutečné hodnoty (nejen v hudbě a umění) opravdu prověřuje čas. Podle závěrečného
nad�eného potlesku se dá soudit, �e se koncert stal pro posluchače hlubokým zá�itkem.

Lidmila Fričová

Zpravodaj  
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BEROUNSKÁ KOLOBĚŽKIÁDA
Leto�ní, v pořadí ji� druhý ročník Kolobě�kiády, proběhl v neděli 15.10. 2006 na Městské
hoře v Berouně. I přes chladné počasí si při�lo zazávodit osmnáct dětí. Ti nejmen�í dorazili
v doprovodu rodičů, star�í  při�li
společně s kamarády. 
Před devátou hodinou ranní dorazili
první závodníci. Někteří s kolobě�kou,
jiní na in-line bruslích. Vzhledem
k různému věku zúčastněných
závodnic a  závodníků jsme připravili
několik tras. Pro nejmen�í před�koláky
a �áky prvního stupně byla trasa
vytyčena kolem dětského hři�tě a�
k medvědům.  Star�í děti jely velký
okruh kolem medvědů a zpět.
Samostatnou kategorii pak tvořili
dospělí, z nich� někteří přijeli a�
z Plzně. Odvá�ní tatínkové a maminky
jeli stejnou trasu jako star�í děti. Za
veselého povzbuzování v�ech  do cíle dorazili v�ichni. Pro malé i vět�í závodníky byly
připraveny ceny - jak jinak ne� ze sportovního sortimentu. Diplomy pro vítěze a účastnické
listy si odnesl ka�dý. Na dospělé jsme také pamatovali a za svoji odvahu a pomoc při
závodech si odnesli sladkou odměnu.
Děkujeme v�em zúčastněným a tě�íme se na třetí ročník. 

                                                     Kolektiv dobrovolnic CVOČ

Skautský tábor 2006
 Rožmitál pod Třemšínem

Jak to vlastně v�echno začalo? Tábor před námi nám
nepředal táboři�tě zrovna v nejlep�ím stavu. Abychom se mohli
pořádně ubytovat, museli jsme si opravit a přistavět stany,
předělat suché záchody (bez nich by to přece ne�lo ☺) a upravit
v�e, co k �ivotu na táboře patří. Byl nějaký úraz? No

samozřejmě, ale �ádný extra velký. Teda a� na výjimky skoro ka�dý druhý měl men�í
�rám na noze. V�echno se nám zahojilo díky na�í zdravotnici Marry... 

A co �celta�? Neznáte tento táborový pojem? To znamená CELoTÁborová hra. Letos
jsme si hráli na námořníky, autorem hry byl Stra�idýlko. Ka�dý večer nás provázely
�večerníčky�, v nich� jsme se dozvídali, co nás čeká na druhý den. V sobotu večer celta
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začala večerníčkem, ve kterém se nám vydováděli na�i vtipní vedoucí na lodi, která rozrá�ela
mořské vlny (na sou�i... ov�em byli přesvědčiví). Dozvěděli jsme se, do jakých posádek jsme
rozděleni. V ka�dé posádce bylo �est členů. Posádky měly své kapitány: Lukin K., Vojta K.,

Honza K., Honza �. a Pípa. Posádky mezi sebou neustále bojovaly. Nejvíce překvapil kapitán
Lukin, kapitánka Pípa a její námořník Jirka Rů�ička. Například měli jít po značené trase,
která vedla do určitého cíle. V�echny posádky �ly správně a� na pár výjimek. Např.: Pípa a
Jirka veleli tak dobře své posádce, �e �li z cíle do startu. Zkrátka ode�li z tábora a během
chvilky byli zase zpátky. Nikdo z vedoucích to nechápal, ale co?! V�echno je mo�ný, aspoň
jsme se v�ichni pobavili. A byla dal�í a dal�í nečekaná překvápka od posádek, ale i někdy od
vedoucích ☺!  

Co jinak mimo celtu? Ranní budíček byl v 7:00, večerka ve 21:30. Změnou byla hromadná
ranní rozcvička (kluci+holky) a rébusy, za které byla sladká odměna. Nástupy byly stejné jako
ka�dý tábor, nejhor�í v�ak byl večerní nástup. Ne� jsme se stačili rozhoupat, tak na nás zaútočili
komáři! To není sranda!!! Nic proti nim nepomáhalo a v�ude bylo sly�et jen samé plácání a různé
hlá�ky, např.: au, to bolí, mazej, vypadni, atd. Byla také stra�ná vedra, ostatně jako ka�dý rok.
No vlastně ka�dý rok ne, aspoň určitě ne v roce 2001, kdy jsme měli na táboře u Temelína dvě
povodně! (A vloni jsme vám zas na tábor posílali zimní bundy... ale jinak bylo vedro☺, na�e
děti to taky tvrdily... Pozn. red.) Jezdili jsme se koupat na Kačeně do vedlej�í vesnice, kde jsme
hráli fotbal, volejbal a dal�í jiné zá�ivné hry ve velkém kolektivu. Také jsme na koupali�ti plnili
odborku plavce, byla to docela makačka. Teda jak pro koho. Dívčí oddíl průbě�ně plnil dal�í
odbornosti, například: zpěv, kytaru, divadlo, atd� Také tento rok se úspě�ně plnila Tři orlí
pera (Lukin a Pípa), skládalo se mnoho skautských slibů a přibylo plno liliových kří�ů díky
panu vikáři Pecinovskému. Slu�by v kuchyni byly bombastické, ale měly nevýhodu, �e se
muselo ráno brzy vstávat. A nikomu se nějak moc z teplého spacáku do ranní zimy nechtělo, ale
ka�dá slu�ba se překonávala a připravila s �éfkuchařem Jerrym výbornou snídani pro spící tábor.
Na nákup jezdil Jerry s Lenkou Čaplovou, pitnou vodu a dřevo vět�inou zaji�ťoval ná� Pat (Dan
P. star�í) a Mat (Lojza V. star�í) s pomocí Kačeny. Při odpoledním klidu vět�ina táborníků
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Nástupy byly jako ka�dý rok, ale hor�í prý byly večer, kdy zhasl den a povstali komáři.        foto av



odpočívala spánkem spravedlivých,
hraním na kytaru, ma�těním karet a
nebo pod dozorem vedoucích
válčením na lodích po rybníce. 

Jaký byl slavnostní táborový
oheň? Oheň se pořádal o
náv�těvním dni. Přijelo mnoho
rodičů a star�ích skautů.
Humorným konferenciérem byl
Ondra Č., kterého doprovázely
kytary Pata a Mata. První scénkou
byl Mrazík, kterou si připravily
Domča K., Zuzka K. a Pípa. Tato
�scénka� trvala nečekaně dlouho
(aspoň půl hodiny☺, ale stálo to za to; zakládáme fanklub Kristýny Kodrasky, komičky a
re�isérky skvělého ansámblu! Pozn.red.) díky dlouhým přestávkám na převlékání do kostýmů.
Měla asi 14 obrazů, ale vět�inou se v�ichni bavili.☺ Dal�í scénky byly pořádány ka�dou
posádkou na lodi.    

A co noční hlídky? Do 24:00 hlídali tábor vedoucí. Pak začaly hlídky členům tábora.
Střídali po hodině a půl, mlad�í hlídali po dvou, star�í po jednom. Hlídat tábor, to je vám
takový velký zá�itek. V noci musíte hlídat spící, v�ude tma, svítí hvězdičky (někdy také ne)
nebo něco zapraská či zahouká a vy musíte být v klidu a dávat dobrý pozor, co se kde děje (
Je to prostě dobrodrů�o, hukot!☺

Byly noční hry? No samozřejmě, např. jedna večerní spočívala v tom, �e ka�dá posádka
měla za úkol nasbírat co nejvíce korků nebo polystyrenových kostiček (poklad pirátů)
poschovávaných v lavorech po táboři�ti (pirátský ostrov). Kdy� na ně vedoucí nebo-li piráti
posvítili baterkou, museli korek nebo kostičku odevzdat a jít na své stanovi�tě (námořní loď)
a napočítat do dvaceti. Pak se mohli opět vrátit do hry. Ka�dý se maskoval jak nejlépe uměl,
to byl zá�itek na který se jen tak nezapomíná.☺ Také proběhla noční hra se sousedním

táborem. Někteří členové z tábora
se �li přes noc vkrádat do jiného
tábora a naopak, zbytek táborníků
dr�el strá� ve svém táboře. Účelem
hry bylo zapíchnout co nejvíce
kolíků ke sto�áru cizího tábora.
Tak�e hlídka & spol. to měla tu
noc docela tě�ké. Samozřejmě, �e
ná� tábor vyhrál. Prostě jsme
sehraný tým!☺  Jednou jsme také
podnikli výsadek, ale pouze pro
star�í. Vedoucí Mat a Stra�idýlko
nás probudili v 5:00 a �e
odjí�díme. Dali nám svačinu,
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Bombastická hostina nakonec, nemáte chuť? ☺    foto av



nasedli jsme na Kačenu se zavázanýma očima a postupně ka�dou posádku vysadili na jiném
místě. Dostali jsme pouze mapu a kompas. Do tábora jsme dorazili zhruba v 9:00. Jediná
posádka Honzy K. při�la a� ve 13:00. Prý někde zabloudili, nevadí - stává se!☺ Závěrem
celého výsadku byla malá soutě� o nejlépe zpracovaný comics, který měl vylíčit jejich zá�itky
a chování při výsadku. Tuto část ov�em vyhrála posádka  Honzy K.             

Se sousedním táborem jsme měli zápas ve fotbale, to jsme prohráli.( Bylo to 3:1 pro ně.
Ale zato jsme je porazili v softbale.☺ 

Tento tábor se pomalu schyloval ke konci, uzavíral se velkou hostinou, která neměla
chybu. Pořádně jsme se nadlábli, to byla ba�ta.☺ Nakonec jsme se v�ichni rozloučili u
velkého ohně, kde jsme se také  dozvěděli, na jakém místě skončily jednotlivé posádky. Na
prvním místě se umístila posádka Honzy �. Na druhém námořníci kapitána Honzy K. Třetí v
pořadí byla �loď� Lukina a Pípy. Čtvrtý post si vyslou�ila posádka Vojty K. Rozdělili jsme se
o krásné ceny a druhý den se odjí�dělo domů.( 

Tábor opravdu neměl chybu, u� se zase v�ichni tě�í na dal�í léto a� si budou u�ívat
prázdniny nebo dovolenou na skautském táboře! ☺                 Pípa (Kodrasová Kristýna)

Stra�idýlko (Kodras Jakub)

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

ÚØEDNOSTI :     BOHOSLU�BY  VE FARNOSTI :     listopad - duben
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í Poznámka:
I - nedělní m�e v Berouně
jsou v kostele sv. Jakuba,
bohoslu�by v týdnu jsou
v kapli Pový�ení sv. kří�e
(na farním dvoře)

II - ve 20 hod. a v 7.40 hod. jen
ve �kolním roce

III - v zimním období se m�e
sv. nekonají

IIII - v �elezné jsou m�e sv.
nepravidelně, jen na
ohlá�ení (místo Chýňavy)

Aktuální rozpis bohoslu�eb
najdete v�dy na webových
stránkách farnosti, kde je
i verze ke sta�ení na
nástěnku.



INZERCE :  

# Generální sekretář Sdru�ení Česká katolická charita vyhla�uje
výběrové řízení na obsazení míst: 
$ ASISTENT(KA) PRO VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

(PR MANAGER)
Předpoklady: minimálně S� vzdělání, dobré org. a komun. schopnosti,
samostatnost, tvořivost, příjemné vystupování, řidičský průkaz,
předpoklady pro charitativní činnost, morální bezúhonnost,  jazyková
vybavenost (AJ). Výhody: znalost dal�ího jazyka (NJ, RJ), zku�enosti s
propagací a práci s médii, zahraničních vztazích, human. a rozvojové spolupráce, znalost
probl. nezisk. org.  a projektování, zku�enosti s firemním a drobným dárcovstvím
(fundraising). Na obálku prosím uveďte: výběrové řízení - PR manager.

$ ASISTENT(KA) EKONOM. ODDĚLENÍ, POKLADNÍ
Předpoklady: min. S� vzdělání, samostat., odpovědnost, příj. vystupování, předpoklady
pro charitativní činnost, morál. bezúhonnost, jazyková vybavenost (AJ) výhodou,
upřednostňujeme praxi v ekon. sféře. Na obálku:  výběrové řízení � asistent,
pokladní.

Písemné nabídky se strukturovaným �ivotopisem zasílejte na adresu: Sdru�ení Česká
katolická charita, Vladislavova 12, 110 00  Praha 1, E-mail: sekretariat@charita.cz
Uzávěrka přihlá�ek je 31. října 2006.

# Arcibiskupství pra�ské vyhla�uje výběrové řízení na místo
ředitele/ky �kolské právnické osoby Církevní mateřská �kola
Studánka se sídlem v Praze 4, Ke Kamýku 686, s nástupem do
funkce od 1. prosince 2006 nebo dle dohody. 
Po�adavky: kvalif. předpokl. dle §5 odst. 1 zákona č.563/2004
Sb., o pedag. pracvnících, znalost problem. řízení �kolství a �k.
předpisů, organ. a řídící schopnosti, obč. a morál. bezúhonnost,
akt. znalost prostředí katolické církve.
K přihlá�ce přilo�te: podr. �ivotopis, přehled dosav. praxe, ověř. kopii o dosa�. vzdělání,
výpis z trest. rejstříku (ne star�í 3 měs.), lékař. potvrz. o zdrav. způsobilosti k výkonu dané
funkce (ne star�í 2 měsíců).
Přihlá�ky na adresu: Arcibiskupství pra�ské, odbor církevního �kolství, Hradčanské nám.
16, 119 02 Praha 1 do 14. listopadu 2006.

# N ABÍDK A:  Kdo koupí klasickou peřinu s nově vyči�těným peřím a novým
sypkem? Hodnota:  400 Kč/ či�tění  + 400 Kč/nový sypek. Výtě�ek nechci pro sebe,
ráda bych podpořila Katolickou mateřskou �kolku.  Adresa a informace v redakci.

MODLITBA MÌSÍCE : 

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA LISTOPAD :
"""   �Za  na�e zemřelé, umírající a za �ťastnou hodinu smrti�  """
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POSLEDNÍ  SLOVO :  
Sejde z očí , se jde z mysli !

Divíte se, co to zas pí�u? To je staré české přísloví!
Určitě si vzpomenete na někoho, koho jste znali a on u� je

mrtvý. Najednou vám začne scházet. Já si takhle vzpomněl
několikrát na dost lidí. Kdy� na ně myslím, lituju ka�dé chvíle, kdy
jsem s nimi mohl být a nebyl. Takhle vzpomínám často na man�ele Vaňkovy (Kelly a Indián).
Jsou to zakladatelé na�eho skautského střediska. Mrzí mě, �e na ně zapomínáme. Jejich hrob
je málokdy ozdoben květinou a svíčkou. 

Vzpomeňte si prosím o Du�ičkách na ty, kteří vám byli blízcí a u� nejsou mezi námi.
Máte-li jejich fotku, zapalte u ní svíčku. 

Pavel Jambor

FARNÍ KRONIKA

JUBILEA: Dne 18. října oslavil své 73. narozeniny pan Karel Hrubý z Králova Dvora. Dne 1.
listopadu oslaví krásných 85 let paní Anna Macháčková, ve stejném měsíci
popřejeme ke čtvrtstoletí �ivota Petru Čaplovi a Mirku Karbu�ickému. V�em
oslavencům vypro�ujeme, aby se stále nechali provázet a překvapovat Hospodinem!

NAROZENÍ: Den před �sv. Václavem�, 27. září, se narodil Luká� Hána. Přejme mu radost a
rovnou cestu �ivotem!

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:  1. října v kostele sv. Ludmily na Tetíně přijal svátost křtu Michael Had, 8. října v
kostele sv. Jakuba v Berouně Vojtěch Franti�ek Kopačka, Martin André
Callaghan a Nikolas �těpán Bílý. Světlo křestní svíce ať vám svítí celým �ivotem!

POHŘBY: V  říjnu jsme svěřili do rukou Bo�ího milosrdenství malého Adámka Urbaniče ze
Suchomast.  Vypro�ujeme naději na setkání, neboť: �Kdo nevejde do Bo�ího
království jako dítě, jistě do něho nevejde...�
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