
Opět škola?
Milí farníci (dospělí i děti)!
Věřím, �e jste pro�ili pěkné chvíle dovolených a

prázdnin, a doufám, �e jste si  patřičně odpočinuli a jste tak
dobře připraveni vstoupit do nového �kolního roku. Mo�ná to
bude znít přímo kacířsky, kdy� řeknu, �e nový �kolní rok je
pro v�echny �áky a studenty dar a ú�asná příle�itost! A snad
nejen pro ně, neboť v �Bo�í �kole� jsme vlastně v�ichni, i my,
kteří ji� �kolou
povinní nejsme.
Ano, ač byl čas
prázdnin něčím, na
co se v�dy znovu
tě�íme, tak �kolní
rok je darem pro
ka�dého, kdo
v �ivotě nechce
zůstat stát, kdo chce
objevovat věci stále
nové, kdo se chce
učit �ít a stávat se
tak plněji člověkem.
Stojí to někdy,
pravda, dost
námahy, a výsledky
nejsou v�dy
excelentní, či
nejsou vidět hned,
ale to u� je �ivot...

Přeji těm, kdo
zasednou do
�kolních lavic, i
nám v�em, sedícím v lavicích �koly jménem ��ivot�, hojnost
Bo�ího po�ehnání. Ať nám v�e nové prospívá k dobrému!         
                                                                            J. Pecinovský
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 Zprá v y z far n o s t i
Rozpis bohoslu�eb: Po prázdninách se vracíme k obvyklému pořadu bohoslu�eb, i kdy�
tentokráte s nepatrnými změnami (v Berouně v úterý a ve čtvrtek):

15.00**HUDLICE
16.30*VRÁ�
17.30HÝSKOV
16.00NI�BOR
18.0020.00SV. JAN

16.00CHÝŇAVA
11.00TETÍN

17.0010.00LODĚNICE
17.00  8.00KRÁL. DVŮR

18.0018.008.0019.308.00  9.00
18.00BEROUN

SobotaPátekČtvrtekStředaÚterýPondělíNeděle

Ro zp i s boho s l u ž eb :

* Bohoslu�by na Vrá�i: kromě 1. soboty v měsíci
** Bohoslu�by v Hudlicích: jen v 1. sobotu v měsíci

Změna místa konání bohoslu�eb ve Svatém Janu pod Skalou V měsících září a říjnu by
měla v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Sv. Janu pod Skalou probíhat dal�í etapa oprav
(strop a římsy v lodi kostela), která si �ádá přelo�ení místa konání bohoslu�eb. Počínaje tedy
sobotou 5. září a� do odvolání (pravděpodobně do konce října) budou sobotní bohoslu�by od
18.00 hodin slou�eny ve hřbitovní kapli sv. Maxmiliána.
Příprava dospělých ke křtu Od počátku �kolního roku budou probíhat pravidelná setkání
pro dospělé, kteří svou cestu k Bohu a k pro�ívání své víry v Církvi teprve hledají, a to v
budově fary ka�dou středu od 18.00 - 19.00 hodin. První setkání se uskuteční ji� ve středu 2.
září od 18.00 hodin.  (Ve středu 9. září se ale setkání z důvodu dovolené konat nebude.)
Příprava mláde�e ke křtu: Pravidelná setkání � příprava ke křtu, tentokráte spí�e pro
�...náctileté� � budou probíhat v budově fary ka�dý čtvrtek od 15.00 - 15.45 hodin. První
setkání se uskuteční ve čtvrtek 3. září od 15.00 hodin. (Ve čtvrtek 10. září se ale setkání
z důvodu dovolené konat nebude.)
Biblické hodiny: Ke společným biblickým hodinám se v leto�ním �kolním roce budeme
scházet pravidelně ka�dé úterý od 18.00 � 19.00 hodin. První setkání se uskuteční v úterý
15. září od 18.00 hodin na faře. 
Pravidelné náv�těvy nemocných: Na�e �staré a nemocné�, kteří se nemohou účastnit
bohoslu�eb, či se ocitli kvůli nemoci v tě�ké �ivotní situaci, bychom rádi nav�těvovali
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pravidelně, a to ka�dou středu od 9.00 � 12.00 hodin. V případě nutnosti nebo
�naléhavého případu� pak volejte kdykoli(!) na na�e tel. čísla 724 227 853 (P. Josef
Pecinovský) nebo 605 981 000 (P. Cyril Kubánek).
Výuka nábo�enství v novém �kolním roce 2009/2010 - První setkání dětí, které budou v
tomto �kolním roce nav�těvovat výuku katolického nábo�enství, se uskuteční v kostele sv.
Jakuba ji� v úterý 1. září v 15.30 hodin. Po skončení m�e svaté, na  které zazní dětské písničky s
K-klubovou kytarovou kapelkou �4K�, budou děti rozděleny do skupin podle věku, znalostí a
časových mo�ností. Večerní bohoslu�ba v kostele Zvěstování Páně od 19.30 hodin nebude! 

Předběžný rozvrh hodin náboženství: 

společenství mláde�eJosef Pecinovský19.00 � 21.00PÁTEK

příprava mláde�e na křest
7. - 9. třída

Josef Pecinovský
Cyril Kubánek

15.00 � 15.45
15.30 � 16.15ČTVRTEK

1. - 2. třída (Loděnice)
3. - 4. třída (Loděnice)

příprava dospělých na křest

Ivana Va�ků
Ivana Va�ků

Josef Pecinovský

16.30 � 17.15
17.15 � 18.00
18.00 � 19.00

STŘEDA

1. - 2. třída
3. - 4. třída

biblická hodina

Veronika Frantová
Veronika Frantová
Josef Pecinovský

13.30 � 14.15
14.30 � 15.15
18.00 � 19.00

ÚTERÝ

katolická mateřská �kola
    5. - 6. třída

Cyril Kubánek
Cyril Kubánek

  9.30 � 10.00
15.30 � 16.15PONDĚLÍ

SKUPINAVYUČUJE/ VEDEČASDEN

Tento rozvrh je předbě�ný, mů�e být v případě nutnosti změněn. Uvádíme jej ale takto s
předstihem proto, aby si rodiče s dětmi mohli jiné aktivity plánovat tak, aby s výukou
nábo�enství nekolidovaly.

První pátek v měsíci � 4. září. M�e sv. začíná v kostele sv. Jakuba v 18.00 hodin, po ní následuje
adorace před Nejsvětěj�í svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je mo�né přijmout svátost smíření.
Svátek Narození Panny Marie. Svátek Narození Panny Marie budeme v Berouně slavit
v úterý 8. září při liturgii od 19.30 hodin v kostele Zvěstování Páně. 
Poutní slavnost v Hýskově. V sobotu 12. září od 17.30 hodin budeme s liturgií svátku
Narození Panny Marie slavit poutní slavnost v Hýskově. K slavnostní bohoslu�bě jste zváni!
Odhalení pamětní desky a koncert k poctě děkana J. A. Seydla � 12. září. V sobotu 12.
září v 16.45 hodin bude slavnostně na budově �kaplanky� odhalena pamětní deska
berounského děkana Josefa Antonína Seydla. V kostele sv. Jakuba se pak od 17.00 hodin
k jeho poctě uskuteční slavnostní koncert, při kterém Svatojakubská schola cantorum provede
nejkrásněj�í zpěvy gregoriánského chorálu.
Hrnčířské trhy: Ve dnech 12. � 13. září 2009 se uskuteční tradiční hrnčířské trhy.
Ka�doročně se v sobotu i v neděli vybírá od ka�dého ze stánkařů jakýkoli dar do tomboly,
její� výtě�ek pak farnost mů�e vyu�ít! Prosíme o pomoc s přípravou tomboly - je potřeba
silné ruce na přípravu stánku a stolů, ochotné výběrčí darů a prodejce losů!!. Vyzýváme
předev�ím skauty, ale i kohokoli z ostatních. Není nutná �ádná kvalifikace, pouze chuť.
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Vítaní jsou i pomocníci pro hlídání v kostelech, které by měly být otevřeny po celý den.
Výnos tomboly bude letos pou�it na úhradu nákladů spojených s realizací úprav interiéru
kostela sv. Jakuba v Berouně. Ozvěte se co nejrychleji paní Marii Bure�ové na
tel 724 219 038, nebo  P. Cyrilu Kubánkovi na tel: 605 981 000.
Společné skládání tombolových losů: Skládání celého mno�ství losů do berounské
hrnčířské tomboly letos probíhá společně v berounské farní klubovně v areálu farního dvora.
První kolo ji� proběhlo v sobotu 29. 8. Kdo tuto akci nestihl či nezaznamenal, má mo�nost
přijít pomoci je�tě v pátek 4. 9. od 19,30 tamté�. 
Svátek Pový�ení sv. kří�e. V pondělí 14. září budeme slavit svátek Pový�ení sv. kří�e.
Bohoslu�ba bude v kostele sv. Jakuba od 8.00 hodin.
Poutní slavnost v Ni�boru. V sobotu 19. září od 16.00 hodin budeme s liturgií svátku
Pový�ení sv. kří�e slavit poutní slavnost v Ni�boru. K slavnostní bohoslu�bě jste zváni! 
Vikariátní pouť ke sv. Ludmile na Tetín. V sobotu 19. září se na Tetíně uskuteční ji�
tradiční vikariátní pouť. Slavnostní liturgii, která začíná v kostele sv. Ludmily od 10.00
hodin, bude předsedat rektor kně�ského semináře Mons. Artur Matuszek. Bli��í informace o
programu pouti budou na webových stránkách farnosti a na nástěnkách v kostelech.
Řeckokatolická liturgie na Tetíně � 20. září. U příle�itosti svátku sv. Ludmily bude v
neděli 20. září od 11.00 hodin v kostele sv. Ludmily slou�ena poutní bohoslu�ba
s řeckokatolickou liturgií, které bude předsedat generální vikář Mons. Milan Hanu�.
K bohoslu�bě jste srdečně zváni.
Poutní bohoslu�by v Loděnici a v Podkozí. Poutní m�e sv. ke cti sv. Václava budou slou�eny:
"  v Loděnici - v neděli 27. září od 10.00 hodin. Po m�i sv. zveme k příjemnému posezení

a občerstvení na farní zahradě. Prosíme, abyste s sebou, jak je ji� zvykem, přinesli cokoli
sladkého či slaného ke společnému stolu.

"   v Podkozí - v neděli 27. září od 16.00 hodin v kapli sv. Václava na návsi. (M�e sv.
v Chýňavě v tuto neděli nebude.)

Slavnost sv. Václava � 28. září. V Berouně � v kostele sv. Jakuba � budeme slavit liturgii
slavnosti sv. Václava v pondělí 28. září od 18.00 hodin. 
Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 13. 9. a 27. 9 od  10.00 do
10.30 hodin v přízemí fary v Berouně.
Sbírky na bohoslovce: V neděli 28. června proběhla sbírka �na bohoslovce�. Na�e farnost
na tento účel přispěla 3.500,- Kč.
Svatováclavská sbírka se uskuteční v neděli 27. září a bude určena na podporu církevního �kolství.
Konto � �nový oltář�: Projekt zhotovení nového oltáře do kostela sv. Jakuba v Berouně je mo�né
finančně podpořit příspěvkem na konto: 019 � 361038389/0800 (u ČS a.s. Beroun). Jako variabilní
symbol je mo�né uvést rodné číslo, té� je mo�né �ve zprávě pro příjemce� uvést název �oltář�.
Setkávání maminek: V�em maminkám čtoucím tyto řádky (i těm, co se o nich dozví) se na
vědomost dává, �e ve středu 2. září 2009 se opět sejdeme v půdních prostorách kaplanky v
devět hodin ráno � na�e setkání bude první poprázdninové, čili pravděpodobně hodně
povídací, a tudí� nikterak organizované (ačkoliv pomodlit se na začátku mů�em, �e?☺). Děti,
prosím, vezměte s sebou � hračky z půdičky jsou ji� smutné, �e si s nimi dva měsíce nikdo
nehrál!☺ Pro nově příchozí maminky � ne� se mezi nás poprvé vydáte, prosíme pro případ, �e

Zpravodaj  

4. strana 



by se setkání výjimečně konalo jinde ne� obvykle, volejte 732 508 097 (Leona), abyste se
zbytečně nenechaly odradit zavřenými dveřmi kaplanky. 
Modlitební spolčo v Berouně: ...a máme po prázdninách...☺ Ale to neva! Začíná podzim
plný barev, �ivot po ospale horkém a zároveň rozlítaném létě opět dostává bezpečný rytmus a
do těla proudí tak trochu jiná, nová energie... Potkáváme se zase s přáteli, které přes
prázdniny díky dovoleným či letním táborům nevídáme � kde? No jasně, ve �kole a v práci,
ale taky na zájmových krou�cích, na procházkách, při pravidelné cestě do práce, v obchodě,
...a taky v kostele, na skautu, na přípravě k přijetí svátosti, na setkávání maminek nebo na
modlitebním spolču. �A tak nějak postupně tro�ku s úlekem zji�ťujeme, �e jsme se vlastně
téměř dva měsíce pořádně �neviděli s Pánem�... ☺ Zcela směle si troufám tvrdit, �e Pán asi
nebude ten, kdo by nám to vyčítal, ba naopak! Pravděpodobně nás rád uvidí!  Tak přijďte na
Modlitební spolčo � pozor změna: inzerované 17. září se změnilo na čtvrtek 10. září 20.00
na farní půdičce v Berouně � ať jste u toho!☺                                        S pozdravem Tým MS
Setkání mlad�ích ministrantů: V sobotu 12. září se uskuteční, ji� tradiční, setkání mlad�ích
ministrantů (kluci cca 8 - 15 let) na faře v Hostíně u Vojkovic. Zahájení v 9.30 hodin,
předpokládaný konec v 16 hodin. Program: příprava liturgie, m�e svatá, hry, soutě�e, předná�ka a
fotbálek. Oběd bude zaji�těn. Přihlá�ení předem je nutné. S sebou 120,-Kč (60,-Kč jako
příspěvek na oběd, 60,-Kč příspěvek řidiči na benzín), ministrantské a sportovní oblečení. P.
Benedikt Hudema (315 683 336). Bli��í info o dopravě Alois Va�ků tel.: 602 129 195.
Setkání star�ích ministrantů: Ve dnech 18. a 19. září se uskuteční setkání star�ích ministrantů
(kluci od 15 - 25 let) v Hostíně u Vojkovic. Zahájení v pátek večer, ukončení v sobotu večer,
mo�no zůstat i v neděli. Duchovní i sportovní program, tentokrát krátce pomů�eme vlastní prací i s
přípravou baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi na návstěvu Svatého otce Benedikta XVI.
(spojení například od metra C Kobylisy 19.00, v Hostíně 19.35) nebo je mo�né přijet dříve na m�i
sv. v Neratovicích (Nerabus jede co 25 minut z Nádra�í Hole�ovice Metro C cca 30minut) a pak
vás vezmu autem. Je mo�né odjet v sobotu večer nebo zůstat a� do neděle. S sebou sportovní i
pracovní oblečení, spacák, karimatku a 150,- Kč jako příspěvek na jídlo. Bli��í info poskytuje
Luká� Klimovič (728307267), nebo P. Benedikt Hudema (315 683 336).
Setkání ministrantů a skautů s pape�em: Ministranti jsou srdečně vítání 28. září ve Staré
Boleslavi. Budou mít při pape�ské náv�těvě svůj vlastní sektor v blízkosti Sv. otce, ale je
nutné se včas přihlásit prostřednictvím pana faráře - počet míst je omezen. Tato nabídka platí
obecně i pro skauty. Zvu v�echny Berounské k zaji�tění pape�ské náv�těvy u� v neděli 27. 9.
(předvečer) s mo�ností přespání ve skromných podmínkách.

 Z v i kar i á t u  
Vikariátní pouť ke sv. Ludmile na Tetín: V sobotu 19. září se na Tetíně uskuteční ji�
tradiční vikariátní pouť. Slavnostní liturgie začíná v kostele sv. Ludmily od 10.00 hodin.
Bli��í informace o programu pouti budou na webových stránkách farnosti Beroun a na
nástěnkách v kostelech. 
Franti�kánský klá�ter v Hájku: 5. 9. Sobota m�e sv. v 10.30 hlavní pouť ke svátku Narození
Panny Marie Procesí v 8.00 hod. (čas a místo bude upřesněno) z Hostivic - Starých Litovic, se
zpěvy a modlitbami. Celebruje pra�ský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk , 19. 9. Sobota m�e sv. v
10:30 z památky panny Marie Bolestné, celebruje: P. Daniel Janáček O.Praem. Kontakt:
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Franti�kánský klá�ter v Hájku, Červený Újezd 43 - po�ta Unho�ť 273 51, tel. 312 697 125, mob.:
604 872 004, web: www.klasterhajek.ic.cz, č. účtu: 510110200257/0100.

 Kon c e r t y v kos t e l í c h
POCTA JOSEFU ANTONÍNU SEYDLOVI. Seydlovo sdru�ení vás zve na koncert
POCTA J. A. SEYDLOVI v sobotu 12. září 2009 v 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v
Berouně. Před koncertem bude v 16.45 slavnostně odhalena obnovená pamětní deska Josefa
Antonína Seydla, významné osobnosti v historii města. V programu zazní nejkrásněj�í zpěvy
gregoriánského chorálu a varhanní improvizace. Účinkují: Svatojakubská schola cantorum,
Luká� Petřvalský � varhany, Jana Stielová � recitace, řídí: Jiří Be�čec
Koncert Pěveckých sborů Slavo� Beroun + sbor Moravan z Kroměří�e 12. září -
původně plánovaný koncert se z důvodů opravy interiéru kostela nebude konat ve Svatém
Janě, ale na radnici v městě Hořovice (Hořovické náměstí).
Svatý Jan pod Skalou 28. září - Spirituál Kvintet - 15 hodin! Vzhledem k probíhající
rekonstrukci interiéru kostela se bude tento tradiční koncert konat netradičně v přírodním
amfiteátru pod Svatojánskou skálou. V případě velmi de�tivého počasí nebude zaji�těn
náhradní prostor a začátek koncertu mů�e být posunut. Při vytrvalém de�ti se koncert konat
nebude. Vstupné 180 kč / děti 90 (7-15 let). Rezervace vstupenek není tentokrát zapotřebí.
Cyklus pravidelných koncertů v kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8 - Bohnicich - Kulturní
Osmičky, které se konají v�dy 8. dne v měsíci mimo letní prázdniny. Vstupné je dobrovolné
(doporučené vstupné 100,- Kč). V úterý 8. září se uskuteční varhanní koncert v podáni Jany
Havlíčkové, která se od tří let věnuje hře na klavír, hře na chrámové varhany pak od deseti let.
Program: J. S. Bach - Preludium C dur, Fugato e moll, G. F. Händel - Dvě maličkosti, J. K.
Kuchař - Dvě fantasie, L. Boellmann - Modlitba k P. Marii, A. Vivaldi - Concerto G
dur-I.věta, Concerto d moll-II.věta, J. Clark - Trumpet voluntary.
Třináctého na třináctce, do kterého si Slávek Klecandr zve rozličné hudební hosty,
nebude úplně obvyklé. Tentokrát (v historii seriálu koncertů ji� potřetí) toti� jeho hostem
bude OBOROH, hudební skupina, kterou tento východočeský písničkář před dvaceti lety
zalo�il. Na koncertě zazní zhudebněné �almy, které vznikaly během celé existence skupiny,
ale i písně ze zatím posledního CD Nocí mořem, a také skladby z chystaného alba, které bude
Oboroh natáčet začátkem pří�tího roku. Koncert se koná v neděli 13. září 2009 od 19.30 v
Komunitním centru sv. Prokopa na Slunečním náměstí v pra�ských Nových Butovicích
(metro Hůrka), vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový.
Spiritual fest 2009: Komunitní centrum sv. Prokopa, Vokální soubor GESHEM a Městská
část Praha 13 zvou na festival afro-amerických spirituálů Spiritual fest 2009. 19. září
Program: 14:00 - 17:00 hodin, Grandis, Bonbon, Pěvecké kvarteto JAKO, Husitský sbor
Kladno, T´N´T, My�áci, Columbella, Danielis, Hradecké komorní tucteto, 18:00 - 22:00
hodin True Harmony, Svatopluk Karásek, Nsango Malamu, Lee A. Davison (USA), Geshem,
Octies, Sopron Gospel (HU). Doprava: metro B - stanice Hůrka

 Ska ut i
Schůzky dívčího kmene: 

SVĚTÝLKA - čtvrtky 16.00-18.00 hodin pod vedením Veroniky Rejskové a Dominiky
Kodrasové. První schůzka bude 3. 9. v 16 hod

Zpravodaj  

6. strana 



SVĚTLU�KY A LASIČKY - pátky 16.00-18.00 hodin pod vedením Marie Stielové a
Kristýny Kodrasové. První schůzka bude a� poslední pátek v září to je 25. 9.

Schůzky chlapeckého kmene: 
VLČATA ka�dý pátek od 16.00 do 18.00 hodin. 
OCELOTI: Budeme se scházet ve středu od 16.00 do 18.00 hod. začínají 9.9. ve středu
(tedy a� druhý týden) od 16:00 do 18:00, po té ka�dou středu
ROVEŘI & RANGERS schůzky se konají ka�dý sudý týden ve čtvrtek od 18.00 do 20.00
v klubovně na faře. První schůzka bude 3. 9. 2009 Jsi vítán. Frantík, tel: 605 983 228

Začínáme vybírat registraci. Sledujte nástěnky a Rychlé info na webu
Porada  Střediskové  rady � 4. 9.
Hrnčířská tombola - 12. a 13. 9.!!!
Pozvánka nejen pro rodiče a příznivce střediska:  v sobotu 12. 9. ZÁŘÍJOVÉ VOLÁNÍ  k
táborovému ohni na farní zahradě. Co se bude dít: v odpoledních hodinách dětská
DISKOTÉKA; večer zapálení OHNĚ; Co se dá za�ít: VZPOMÍNÁNÍ, přátelské POVÍDÁNÍ
třeba u fotek z táborů a jiných akcí, ZPÍVÁNÍ při kytaře a jistě se vyklube i nějaké to
překvapení; PAPÁNÍ A POPÍJENÍ - k jídlu a pití: něco nám zbylo z tábora, ale u� to asi
nebude po�ivatelné :-)) , tak�e kdo si co přinese..., bude mo�nost jídlo opéci.
Potřebujete-li potvrzení pro poji�ťovnu o účasti dítěte na táboře napi�te mi, stačí sms na
728 236 981 - Hanka Bure�ová.
Zajímavost ze skautského webu - www.krizovatka.skaut.cz Čísla z registrace � dal�í rok
růstu Podle leto�ní registrace je nás 44 115, tedy o 99 víc ne� loni. Růst u� pokračuje druhým
rokem. A zrychluje se. Kolem roku 2000 někdo spočítal, �e pokud
bude úbytek registrovaných pokračovat stále stejným tempem,
dostaneme se na nulu krátce po roce 2020. Pokles počtu členů se
ov�em postupně zpomaloval a v roce 2007 se zastavil. Od té doby u�
jsme svědky mírného růstu. Mezi lety 2007 a 2008 přibylo 27 lidí,
v posledním období pak 99, tedy o něco víc ne� třikrát tolik. Vět�ina
přírůstku je mezi dospělými, ale i míra nárůstu počtu dětských členů
se dynamicky zvy�uje. Pokud se podíváme na nárůst počtu členů v jednotlivých organizačních
jednotkách, tak v 58 z nich se počet členů nezměnil, ve 278 jednotkách do�lo k nárůstu počtu
členů a v 285 případech do�lo k poklesu počtu členů. K největ�ímu nárůstu počtu členů do�lo
v Moravskoslezském kraji. Podrobněj�í informace se připravují�

Letem světem: Dobrá zpráva pro vás, kterým nevyhovovala středa večer! Od září se k
promítání fotografií z cest zku�ebně začneme scházet v novém čase a to v�dy v neděli po m�i
svaté - cca v 18,45 hod. Novinkou, která snad potě�í rodiče, je nabídka hlídání dětí v tomto
čase v příjemném prostoru půdičky berounské klubovny (za dobrovolný �poplatek� 10,- Kč
jako odměnu pro ochotné hlídačky.)
První setkání Letem světem tedy proběhne v neděli 20. 9. po večerní m�i svaté v 18,45
hodin. Zajímavými fotografiemi nás provede Jan Marek, který bude vyprávět o svém
putování Pobaltím - Loty�skem, Estonskem a Litvou. 
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K-klubová kytarová kapelka: Hudební uskupení �4K�, které se sna�í doprovázet
křesťanskými písničkami m�e sv. pro na�e nejmen�í, bude i tentokrát hrát v rámci bohoslu�by
zahajující leto�ní výuku nábo�enství - v úterý 1. 9.  2009 v 15,30 hodin. 

Pravidelná páteční setkání společenství mláde�e začnou fungovat po prázdninách od pátku 4.
9. 2009. Scházíme se v�dy ka�dý pátek večer po m�i svaté, to je cca 19.00 hodin. Přijďte!

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
Farní charita Beroun hledá dobrovolníky na pomoc při organizování a zaji�tění tradiční
benefiční akce Točení s charitou, která se bude konat 12. a 13. září 2009 v rámci podzimních
Berounských hrnčířských trhů. Vyberte si časový úsek, ve kterém byste nám byli ochotni
vypomoci a zavolejte na telefonní číslo 724 105 925 nebo za�lete mail na fchberoun@seznam.cz.
Rádi vás v�ak uvítáme i rovnou na stanovi�ti v Kolářské uličce (vedle fary). V�em dobrovolníkům
předem děkujeme za účast a tě�íme se na dal�í společnou aktivitu, která podpoří Veřejnou sbírku
Pokojíčky, www.sbirka-pokojicky.cz, určenou na dostavbu AD sv. Josefa pro matky a otce v tísni
v Lochovicích. Za FCH Mgr. B. Jakůbková - koordinátorka sbírky
Dernisá� výstavy Co takhle kdybychom... spolu postavili dům Farní charita Beroun si vás
dovoluje pozvat na dernisá� výstavy Co takhle kdybychom dne 9. 9. 2009 v 18.00 do divadla Minor
v Praze.  Slavnostní ukončení výstavy bude spojeno s minikoncertem dámského seskupení
zpěvaček a hereček, působícího pod názvem Herky. Výstavu dětských keramických obrazů
spojenou s internetovou aukcí si mů�ete také prohlédnout na adrese www.sbirka-pokojicky.cz.
Přijďte si s námi zatočit! Farní charita Beroun pořádá ji� tradiční benefiční akci Točení s
charitou v rámci podzimních Berounských hrnčířských trhů ve dnech 12. a 13. 9. 2009 v Kolářské
uličce. Mů�ete si zkusit vytočit vlastní výrobek na hrnčířském kruhu. Výsledek sna�ení si odnést
domů a přispět tak na charitativní projekt v na�em regionu, Veřejnou sbírku Pokojíčky, určenou na
dostavbu AD sv. Josefa v Lochovicích.  Za vá� dobrovolný příspěvek děkujeme.
Počítačové a vzdělávací centrum Farní charity Beroun 
zahajuje v září 2009 dal�í běh kurzů počítačové gramotnosti � základy práce na PC
Microsoft Office -  Word,  Excel, PowerPoint, Internet, elektronická po�ta, skype, úprava
fotografií. Nabízíme kurzy s frekvenci 1x týdně v rozsahu 120 min. pod vedením lektora
s akreditaci. Cena za kurz: senioři  250.- Kč/měsíc, ostatní  500.- Kč/měsíc, Klienti po
ukončení kurzu obdr�í �Osvědčení o absolvování kurzu�. 
Kontakty:  Počítačové a vzdělávací centrum FCH Beroun (přízemí vlevo � bezbariérový
vstup) Komunitní centrum v Berouně, Bezručova 928, 266 01  Beroun
Kontaktní osoba: Beáta Kolčavová � koordinátorka PC, Telefon: 311 510 652, 724 216 131,
e-mail: pcvzdelavacicentrum@charita-beroun.cz
Farní charita Beroun pokračuje od září 2009 s kurzy anglického jazyka určené pro začátečníky
a mírně pokročilé. Jazykové kurzy probíhají 1x týdně v rozsahu 60 minut: pro začátečníky ve
čtvrtek od 17,00 a 18,00 hod., pro mírně pokročilé ve středu od 17,00 a 18,00 hod.  Ceny za
kurz: senioři: 150.- Kč/ měs. ostatní: 200.- Kč/ měs. Zájemci se mohou přihlásit: Kontakty:
Počítačové a vzdělávací centrum FCH Beroun (přízemí vlevo � bezbariérový vstup) Komunitní
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centrum v Berouně,  Bezručova 928, 266 01  Beroun Kontaktní osoba: Ing. Marie Borská �
lektorka AJ, Telefon: 311 624 140, 724 700 351 e-mail: borska.marie@seznam.cz
Terénní program Farní charity Beroun. Terénní program FCH Beroun zahajuje v září 2009
dal�í běh kurzů počítačové gramotnosti pro děti ohro�ené sociálním vyloučením. Nabízíme kurzy
s frekvenci 1x týdně v rozsahu 120 min. pod vedením lektora s akreditací. Cena za kurz: zdarma. V
případě zájmu kontaktujte pracovníky Terénního programu FCH Beroun. Kontakty:  Terénní
program FCH Beroun ( přízemí vlevo � bezbariérový vstup) Komunitní centrum v Berouně,
Bezručova 928, 266 01  Beroun, Kontaktní osoba: Mgr. Martina Kykalová � koordinátorka TP,
Telefon: 311 510 652, 724 310 939, e-mail: terenniprogram@charita-beroun.cz
Veřejná sbírka Pokojíčky na podporu azylového domu pro matky s dětmi v tísni
v Lochovicích. Veřejná sbírka Farní charity Beroun �Pokojíčky� je od 13. 9. 2008 zapojena do
DMS. Va�e dary vyu�ijeme na vybavení budoucího Azylového domu svatého Josefa pro matky
s dětmi v tísni. Na podporu na�eho projektu ode�lete dárcovskou SMS ve tvaru DMS
POKOJICKY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, veřejná sbírka Pokojíčky obdr�í
27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.  Fórum dárců spustilo společně s
mobilními operátory novou slu�bu pod názvem DMS Roční podpora. Tato slu�ba funguje na
stejném principu jako standardní dárcovská SMS. Pomocí této slu�by mohou dárci pravidelně
v průběhu roku přispívat men�ími finančními částkami vybrané neziskové organizaci. Pokud
byste měli zájem podpořit na�i sbírku touto formou, je postup jednoduchý. Dárce za�le SMS-ku
ve tvaru DMS 2008 POKOJICKY na telefonní číslo 87 777. Ka�dý měsíc po dobu jednoho
kalendářního roku vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Konto této sbírky, na které je
také mo�no přispívat, je 0400642379/0800.

 Zpr á v y od j i n ud
Festival Dobří�ské záření: Ve dnech 10.-28. 9. se uskuteční dal�í ročník kulturního
charitativního festivalu Dobří�ské záření. Z programu: 10. 9. koncert skupiny Oboroh pod
vedením Slávka Klecandra, 11 9. divadelní představení, 12. 9. vernisá� výstavy textilní
umělecké tvorby, 18. 9. o skupině Jablkoň čtyřjedinná - malá lesní, 20. 9. neděle (nejen) pro
děti, 24. 9. dokumentární film a diskuse s religionistou Zdeňkem Vojtí�kem, Th.D., 28. 9.
smí�ený vokální soubor Geshem zpívá černo�ské spirituály. 
Výtě�ek festivalu bude věnován neziskové organizaci Stéblo na pomoc posti�eným. Pořádá
Římskokatolická farnost Dobří� a Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobří�i za podpory
města Dobří�, MK ČR a Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda. Kontakt: ŘK farnost Dobří�, Na
Nábře�í 1650, 263 01 Dobří�, tel. 318 521 677, email: pcstomas@volny.cz, www.farnostdobris.cz.
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pra�ském přijme pastorační asistentku / pastoračního
asistenta na poloviční úvazek. Po�adavky: ukončené či započaté V� teologické vzdělání
popř. absolvovaný katechetický kurz, trestní a morální bezúhonnost, dobrá praktická orientace v
církevním prostředí, nekonfliktnost, schopnost jednat s lidmi, lidská a morální způsobilost
dolo�ená písemně duchovním správcem místa bydli�tě, schopnost samostatné práce na PC
(textový editor, tabulkový editor, mail, internet). Nabízíme: různorodou práci s lidmi, vstřícný
pracovní kolektiv, plat dle tabulek pro pracovníky v církvi, pracovi�tě v pěkném prostředí v
blízkosti stanice metra A Dejvická, mo�nost závodního stravování. Předpokládaný nástup: říjen
2009. Zájemkyně (zájemci) se mohou informovat telefonicky u vedoucího Centra pro rodinu Ing.
Jiřího Musila nebo mohou přímo zaslat strukturovaný �ivotopis na mailovou adresu, a to do
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11. září 2009. Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pra�ském, Thákurova 3, 160 00 Praha 6,
tel.: 220 181 777, http://cpr.apha.cz, email: cpr@apha.cz
Máma a táta pro 21. století třikrát nově! Občanské sdru�ení Rodinné centrum Praha ve
spolupráci s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pra�ském pořádá v termínech od
22. 9./23. 9./24. 9. program tvořený 8 setkáními po 3 hodinách, večerem pro otce a sobotou
pro celý pár pod názvem Máma a táta pro 21. století. Otevíráme kurz pro �eny, které se v
nedávných měsících či letech staly matkami, a pro jejich partnery.
Nabízíme účast ve skupině �en, kde budeme hledat odpovědi na důle�ité otázky, které
přicházejí po narození dítěte:
• Co se změnilo narozením dítěte pro mě, pro mého partnera, pro na�e rodiče? 
• Jaké mám dary a přednosti? 
• Souvisí má role matky s mojí rolí dcery? Jaká budu já a moje rodina za 5 let? 
• Jsme je�tě partneři, nebo jen rodiče? 

Seznámíme se s odbornými pohledy na to, jak rodičovská role ovlivňuje �ivot �eny, jejího partnera i
�ivot jejich �ir�í rodiny.Přijetí do kurzu je podmíněno absolvováním vstupního pohovoru  a
zaplacením účastnického poplatku 1500 Kč. Maximální počet účastnic je 10. Na kurzy vás zvou
MUDr. Halka Korcová, Jaroslava Korčáková dipl. soc. ped. a Ing. Marie Macounová. Přihlá�ky a
podrobněj�í informace: tel. 602 972 887 nebo 737 150 559 mail: mama.tata21@centrum.cz
První poprázdninové setkání osamělých maminek Jste bez man�ela, máte děti, a cítíte se
osaměle? Nenacházíte ve svém okolí plné pochopení pro svou tě�kou �ivotní situaci? Chtěla
byste se scházet s �enami, které potkal podobný osud? * * * Pravidelné poprázdninové setkání se
uskuteční tentokrát na svátek svaté Ludmily ve středu 16.9. v prostorách Dívčí katolické střední
�koly, Platnéřská 4, Praha 1 (metro A - Staroměstská) od 18,00 do cca 20,00 hodin.
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Nemocnice Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského v Praze vás srdečně zvou na předná�ku Proces blahořečení bo�í
slu�ebnice boromejky matky Vojtěchy Hasmandové s podtitulem: Spolupráce
zdravotnického personálu při mimořádném uzdravení. Předná�í Mons. Josef La�tovica,
postulátor procesu blahořečení Matky Vojtěchy Hasmandové. Předná�ka se koná v pondělí
14. září 2009 ve 13 hodin v kostele sv. Karla Boromejského (Praha 1, Vla�ská 36) V 15
hodin následuje m�e sv. Kontakt: Bc. Martin Hofr, hofr@nmskb.cz, 257197378
Do kostela na kole. Pojeďte 20. září do kostela na kole! Ekologická sekce ČKA a komise pro
otázky �ivotního prostředí při SR ČCE vyhla�ují na 20. září 2009 ji� druhý ročník akce s názvem
"Do kostela na kole". Pokud 20.září plánujete jet do kostela na kole, mů�ete se zaregistrovat na
www.dokostelanakole.cz a veřejně tak vyjádřit podporu této akci. Uvítáme, pokud nám za�lete
fotografie zachycující průběh akce, ka�dý fotograf mů�e vyhrát praktické ceny. 
Výstava Cesta člověka: Klub křesťanských výtvarníků zve ne výstavu CESTA ČLOVĚKA -
fotografie, keramika, kresby, malby na dřevo, hedvábí a kámen, sochy a tapiserie vytvořené pod
křídly Klubu křesťanských výtvarníků. Vystaveny budou práce těchto výtvarníků: Stanka
Čermáková, Ludmila Dalíková, Natálie Hlubučková, Jiří Cház, Helena Jelínková, Vlastimil Malý,
Janka Meredová, Janka Procházková, Maria �kochová, Jan �vadlenka, Miloslav Vokoun a Petr
Vokoun. Výstava je přístupná od 14. srpna do 16. září 2009 ka�dý den kromě neděle od 10:00
do 18:00 hodin na adrese: Galerie Crux, Ivana Olbrachta 45, Brandýs nad Labem.
Modlitba Taizé: Farnost Praha - Bohnice zve 2. září 2009 od 20 hodin na modlitbu Taizé do
kostela sv. Petra a Pavla. 
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Duchovní cvičení pro vysoko�koláky Ve dnech 4. - 8. 9. 2009 se konají "Duchovní cvičení
pro vysoko�koláky" pod vedením P. M. Altrichtera SJ v poutním a exercičním domě Stojanov
na Velehradě. Kontakt: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Sala�ská 62, 687 06
Velehrad, tel: 572 571 420, 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz  Bli��í informace
naleznete na www.stojanov.cz 
Adorace za povolání v kostele sv. Ludmily: V kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech
se v pátek 4. září 2009 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., které bude předsedat
kardinál Miloslav Vlk. Společnou adoraci povedou kně�í mariáni, �edé sestry a sestry
al�bětinky. Adorační den se koná v�dy první pátek v měsíci. Je zahájen m�í svatou v 7.30
hodin, po ní následuje celodenní eucharistický výstav s mo�ností individuální adorace.
Společnou adoraci od 15.30 hodin vedou bratři a sestry z různých společenství zasvěceného
�ivota. Adorace je zakončena společným slavením eucharistie v 16.30 hodin.
Příprava poutního místa na pape�skou náv�těvu Celonárodní pracovní brigády v rámci
přípravy poutního místa ve Staré Boleslavi na náv�těvu Benedikta XVI. (28. 9. 2009) se konají v
těchto termínech:  29. 8., 12. 9., 19. 9., 22. 9. a 24. 9. Začátek je v�dy v 9:30. Pracovní oblečení s
sebou. Pořádá: Staroboleslavská kapitula a Římskokatolická farnost Matky Bo�í před Týnem,
Praha-Staré Město. Tel: 602 457 200, e-mail: dkc@cmail.cz. Děkujeme za va�i pomoc. 
DMS VACLAV Na generální opravu Národní kulturní památky baziliky sv. Václava ve
Staré Boleslavi, která je postavena nad místem mučednické smrti sv. Václava a jeho prvního
hrobu a kterou dne 28. září 2009 nav�tíví pape� Benedikt XVI., mohou lidé přispívat od 1.
července a� do konce roku 2009 také zasláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS VACLAV a to
na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, z toho na záchranu chrámu přispějete 27 Kč.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz, www.tyn.cz.
KURZY ALFA: Rádi bychom vás pozvali na kurzy Alfa, které začínají v úterý 22. 9. 2009
Alfa je určena těm, kteří se nepova�ují za křesťany, ale i novým křesťanům nebo těm, kdo si
chtějí oprá�it základy víry. Součástí je společně strávená sobota, na kterou mů�ete vzít svoji
rodinu. Kurz bude veden týmem spolupracovníků. Ka�dý večer začíná poho�těním, pokračuje
promluvou na jedno z vý�e uvedených témat a následně diskusí, v ní� hosté mohou téma dále
rozvinout, podrobit kritice či se podělit o své zku�enosti. Přihlásit se mů�ete na celý kurz nebo
jen na úvodní večer. V případě zájmu nás, prosím, co nejdříve kontaktujte, abychom vám mohli
rezervovat místo. Vstup zdarma, přispět je mo�no na občerstvení. Tě�íme se na setkání s vámi
22. 9. v 19 hodin. KDY? Ka�dé úterý od  22. září do 8. prosince 2009 v�dy od 19 hod. do
21.15 hod. KDE? Křesťanské centrum MALEJOV Liboc-Praha 6, Libocká 41 vpravo za
kostelem sv. Fabiána a �ebestiána. Přihlá�ky na tel. čísle  776 712 084, 312 310 070, či na
e-mailu: p.f.2000@seznam.cz více info na http://alfa.liboc.eu                                                   
                                                                                Za tým spolupracovníků Pavla Fabianová

Papežská návštěva 2009
�Veřejně přístupný program náv�těvy Svatého otce�:

Sobota 26. září Praha 11:30 hodin: Uvítací ceremoniál na
ruzyňském leti�ti; 12:30 hodin: Náv�těva kostela Panny Marie
Vítězné; Neděle 27. září Brno 9:20 hodin Přistání v
Brně-Tuřanech 10:00 hodin: M�e svatá na leti�ti; Pondělí 28.
září - Stará Boleslav, 8:50 hodin: Náv�těva baziliky sv.
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Václava, 9:45 hodin: M�e svatá u příle�itosti Národní svatováclavské pouti - homilie Svatého
otce, Po m�i: Poselství Svatého otce mláde�i.

Základní informace pro účastníky m�e svaté 
se Svatým otcem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi

Kdy: Pondělí 28. září 2009 v 9:45 hodin. Kde: Stará
Boleslav - travnatá plocha v blízkosti Mělnické silnice.
Ministranti se během prázdnin ji� zaregistrovali k účasti, registrace
je ji� uzavřena. Přihlá�ení účastníků m�e do jednotlivých sektorů u
kně�í v jednotlivých farnostech ji� také proběhlo, v Berouně se
přihlásilo 41 farníků a 25 ministrantů. Pokud se je�tě chcete
někdo účastnit a nevěděl jste, jak, ozvěte  se neprodlenně P.
Pecinovskému, jsou místa navíc! I nezaregistrovaní účastníci
se samozřejmě na m�i se Svatým otcem dostanou, budou ale
bohu�el ve vzdálených sektorech.

Doprava:  Je třeba vyu�ít spí�e bě�né veřejné spoje, pro autobusy s poutníky a osobní auta
bude odstavné parkovi�tě zaji�těno asi 1km od areálu konáni m�e svaté.  (Do St. Boleslavi budou
v�echny vjezdy uzavřeny!) Informace o odjezdu autobusů z Berouna (zřejmě pojedou dva)
budou včas uvedeny, objednávka proběhne, jakmile začátkem září přijdou konkrétni
podrobnosti z AP spolu s místenkami pro přihlá�ené! Není tedy zatím jistý čas odjezdu, je
ale nutno počítat s velmi brzkou hodinou, cca 5,30hod... (Se v�emi ji� přihlá�enými se
samozřejmě v autobusech počítá.) Pokud chcete jet po vlastní ose, se zřetelem k dopravním
omezením a předpokládaným čekacím dobám při parkování je potřeba plánovat příjezd s

dostatečným předstihem, vstup do sektorů
bude ji� od 4:00 hodin. Od 6:00 hodin začne
společný program. Sektory budou označeny
souřadnicovým systémem, toto označení bude
na jednotlivých místenkách. Poutníci by měli
být v sektorech nejpozději v 9:00 hodin.
Dobrá viditelnost bude zaji�těna
velkoplo�nými obrazovkami.

Místa k sezení: V sektorech je mo�né
vyu�ít vlastní skládací �idličky.

Hygienické zázemí: V areálu bude
umístěno dostatečné mno�ství mobilních WC.

Občerstvení: Před vstupem do areálu a ve městě Stará Boleslav budou umístěny prodejní stánky s
občerstvením. Zdravotní slu�ba: Na označených místech v areálu konání m�e svaté bude k
dispozici zdravotní slu�ba se zaji�těnou dostupností do v�ech sektorů; v ka�dém sektoru bude k
dispozici dvojčlenná zdravotní hlídka. Úplný program Svatého otce  a dal�í podrobnosti hledejte
na www.navstevapapeze.cz.                                                                                                     -red-

Co se dělo : Poznáváme nové kněze a oni naši farnost
Jedním z těch kně�í, kteří v případě potřeby �zaskakují� v na�í farnosti, byl i P.

Miroslav Herold, který v Berouně slou�il v neděli 9. srpna obě m�e svaté. Jeho kázání
zaujalo farníky tak, �e jsme ho po�ádali o malé představení se a o jeho dojmy.

Zpravodaj  
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�Byl jsem vysvěcen před třemi roky kardinálem Vlkem. V
současné době se jako člen jezuitského řádu připravuji na svou
budoucí praxi studiem na Pape�ské Řehořově univerzitě, známé
jako GREGORIANUM v Římě, kde studuji církevní dějiny. Na
univerzitě končím licenciát a budu pokračovat doktorandským
studiem. Pak se rozhodne, zda budu pracovat vědecky, nebo budu
učit, ale chci podle potřeby slou�it i jako kněz. V Berouně jsem ji�
byl díky přátelskému pozvání zdej�í farnosti (P. Josefem
Pecinovským), tak i díky známosti s L. Petřvalským, s ním� pracuji
na textech jeho kouzelné M�e vánoční. Byl jsem i na uvedení jeho
díla a s radostí vnímal značný ohlas posluchačů. A můj dojem za
tak krátkou dobu? Viděl jsem, �e na bohoslu�bách jsou zastoupeny
v�echny věkové skupiny. Pro mě je to v�dy nádherný pocit, kdy�
slou�ím jako kněz. Podobně pomáhám v jedné italské farnosti. Je
to změna v mém v�edním řádu, kde denně 8 - 10 hodin studuji.
Setkávání s lidmi je pro mě velkým darem.�

Děkujeme za slu�bu i slova P. Miroslavu Heroldovi a přejeme
mu Bo�í po�ehnání na jeho náročné a krásné �ivotní cestě. Dá-li
Pán, snad zase alespoň na skok u nás.                                       -vac-

Svědectví : Př i jet í do katechumenátu 
Vyjí�děli jsme z Berouna v 10.00 hodin. Kdy� jsme se přibli�ovali k Praze, mé pocity se měnily

v radost, �e se dostanu blí� k Bohu. V Praze jsme měli je�tě trochu času podívat se po okolí, ale pak
jsme ji� stoupali vzhůru, ke katedrále. Po cestě jsme potkávali spoustu zajímavých lidí, kteří měli
stejnou cestu, a mé rozpolo�ení se tím umocňovalo. Kdy� jsme byli na nádvoří, byla jsem tak
nervózní a nedočkavá, �e jsem nevěděla co dělat dřív. Dohodli jsme se, �e najdeme ostatní berounské
katechumeny. Do katedrály jsme se �drali� ji� kolem třetí hodiny, proto�e tam bylo lidí jako much.
V katedrále jsem dosud nikdy nebyla, tak jsem nečekala takovou krásu, mé srdíčko bu�ilo na
poplach. Uvnitř katedrály jsme pak udělali půlkruh a čekali na pokyny, které nás měly připravit na
příchod biskupa Václava Malého, který zastupoval pana kardinála Vlka. Pak začala bohoslu�ba
slova, kterou měl biskup Malý. Spolu s ním nás kně�í �ehnali na několika částech těla: na očích,
u�ích, na srdci, hlavě, rukou� V té chvíli jsem znervózněla a měla jsem husí ků�i po celém těle, ale
srdce se mi rozhořelo radostí a �těstím� Po bohoslu�bě jsme dostali malé kní�ečky Nového zákona
a také pozvání k malému poho�tění. Byla to pěkná zku�enost do �ivota�       Marcela Schöberlová

“Moderáto r církevní hudby“ Mgr. Lukáš Petřvalský
V neděli 23. srpna při své pastorační náv�těvě potvrdil veřejně kardinál Vlk, �e liturgická

komise z jeho podnětu určila L. Petřvalského do funkce moderátora církevní hudby a dále �e
přijal závazek ke slu�bě v liturgické hudbě. Při té příle�itosti jsme se zeptali oceněného L.
Petřvalského na podrobnosti.

�Jsem nesmírně poctěn, �e mě liturgická komise jmenovala za svého stálého člena. Tento
poradní orgán České biskupské konference se zabývá otázkami liturgie včetně hudby. Hudebníky
si vzal pod patronát plzeňský biskup Radkovský, sám výborný muzikant. Stojím před novým,
zajímavým úkolem koordinovat výchovu liturgických hudebníků. Patří k tomu i dohled nad
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náplní koncertů v
kostelích. To je
funkce moderátora.
Za dvacet let, kdy
na různých místech
vykonávám funkci
varhaníka, jsem
do�el k závěru, �e
chci na prvním
místě slou�it
liturgické hudbě a
eventuelní koncerty dávat a� na místo druhé. Nebrat varhany jako výrobní prostředek a
privilegovat gregoriánský chorál, který je církevním právem kodifikován jako principiální.� 

Přejeme Mgr. L. Petřvalskému a ing. Jiřímu Be�čecovi, kteří jsou hlavními iniciátory
duchovní hudby v Berouně a koncertů pro veřejnost, hodně úspěchů v jejich bohulibé činnosti.

-vac-
Pamětní deska Jose fu Antonínu Seydlovi

Při leto�ních dnech Evropského dědictví připravilo Seydlovo sdru�ení zajímavou akci, která
dokazuje, jak velký význam měl tento vzdělaný kněz, národní buditel a dobrodinec pro město
Beroun. Seydlovo jméno nese ve svém názvu společnost, která kromě jiného organizuje koncerty v
berounském kostele. Deska chce připomínat �iroké veřejnosti význam vlastence, který v době
svého působení v Berouně ovlivňoval kulturní i společenský �ivot. Seydlova kronika patří ke
skvostům regionální literatury. Jako blízký přítel Josefa Jungmanna usiloval o prosazení če�tiny a
pro zalo�ení českého čtenářského spolku v Berouně nasbíral dostatečnou knihovnu. Tu i s dal�ím
majetkem věnoval lidu. V roce 1837 zřídil studentská stipendia jak pro své příbuzenstvo, tak i pro
berounské studenty. Nově zřídil fond pro chudé studující na vysokých �kolách rodem z Berouna.

Pamětní deska s jeho jménem byla původně umístěna na zdi fary, odkud se při rekonstrukci
sundala a uchovala. Seydlově společnosti se
podařilo najít v Praze praprasynovce Michaela,
který měl rovně� o instalování desky zájem. Ten
snahu sdru�ení nad�eně uvítal a bylo dohodnuto
umístit desku na viditelněj�í místo na zeď jedné z
farních budov - kaplanky, ze strany do ulice. Zde
bude její slavnostní odhalení, při něm� ředitel
oblastního archivu Dr. Milo� Garkisch připomene
děkanův �ivot. Pak ve vedlej�ím kostele sv. Jakuba
proběhne na počest Josefa Antonína Seydla
koncert �Pocta J. A. Seydlovi�, kde zazní
nejkrásněj�í zpěvy gregoriánského chorálu v
podání Svatojakubské scholy cantorum pod

vedením ing. Jiřího Be�čece za varhanního doprovodu Mgr. Luká�e Petřvalského; překlad
latinských textů přednese PhDr. Jana Stielová. Odhalení pamětní desky proběhne v sobotu
12. září v 16,45 hodin, koncert v 17,00 hodin.                                                         Jaroslav Vacík
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Svědectví :  Sv a t á ze mě . . . Zv l á š t n í po c i t
Byl to hodně zvlá�tní pocit a přepadal mě tam často. Pobývali jsme v cizině, neovládali

jsme řeč. O té zemi mám doma jenom dvě knihy; jednu hodně starou plnou velkých černobílých
fotografií (z r. 1901) a jednu nověj�í plnou velkých fotografií barevných (z r. 1992). To je v�e.
Nikdy předtím jsem v Izraeli nebyla. Nemám �ádné �idovské předky, tedy pokud je mi známo (a
známo je mi a� asi do páté generace). (No, jedna praprababička se jmenovala Lövová, tak ta by
mo�ná připadala v úvahu... Ale spí� ne...) A  kromě toho pochopitelně nevěřím na nějaké své
�minulé �ivoty�. 

Ten zvlá�tní pocit se objevil poprvé, u�
kdy� jsme vystoupili v Tel Avivu z letadla. Měli
bychom pokleknout a políbit půdu. Ale ta byla
několik metrů pod námi, pod v�emi těmi
rampami a tubusy, kterými jsme procházeli.
Kdy� jsem hned vedle leti�tě uviděla palmy,
uvěřila jsem, �e jsme u� skutečně tady, v této
pro Středoevropana  vzdálené zemi. A zároveň
se objevil ten pocit. �e ta země není vzdálená,
�e není cizí. �e sem nějak patřím. Nebo
patříme. Jako bych tu u� někdy byla.

Neměla jsem ho vlastně jen v jediném městě
� v přístavu Akko. Le�í na severu Izraele, kdysi
to bylo poslední kři�ácké město ve Svaté zemi. Středozemní moře nará�í do mohutných hradeb, nad
starým městem se tyčí me�ity a minarety. Nemohu fotit, baterie se vybily, jinak bych se exotickým
snímkům nevyhýbala. Ale padá tu na mě zvlá�tní stísněnost. Zabloudili jsme, výprava se rozpadla na
několik skupin. Kdy� některými místy procházíme u� potřetí, připadá mi, �e kdo se ztratí
v muslimském světě, ten u� se z něj nedostane. Křivolaké uličky, labyrint, nekonečný bazar
s orientálními tě�kými vůněmi neznámého koření, jejich� intenzita je místy a� nepříjemná,
v�udypřítomná arabská hudba. Houfy vychrtlých koček, je� připomínají spí� stíny. Z me�it, na ně� jsme
několikrát narazili, jako by vycházelo něco znepokojivého. Nebezpečí. Ohro�ení. Mo�ná k tomu
přispělo odpolední vedro, mo�ná i moje únava. Je to tu velmi exotické, ale pocit blízkosti a důvěrnosti
jako by se ztratil. Napadlo mě známé rčení o �Bohem zapomenutém kraji�.

Ale v�dyť přece �ádné kraje nejsou Bohem zapomenuté, to spí� my lidé zapomínáme... Nad námi
je přece v�ude stejné nebe! (A mají tu nádherné stromy, rozlo�ité pomerančovníky, fíkovníky... Právě
stojíme pod mohutnými vysokými fíkusy, které u nás pěstujeme tak leda v květináči!) Pak jsme se
znovu v�ichni �na�li�, svolali pomocí mobilů. Ne� vstoupíme do kři�áckého podzemí, kvůli němu�
jsme vlastně tady, musíme povinně zhlédnout dost �protikři�ácký� film. Součást expozice. (No, pře�ili
jsme to a P. Benedikt nám tu historii potom v podzemí uvedl na správnou míru.)

Jinak jsem ten pocit měla v�ude. Bylo zvlá�tní pro�ívat, �e jsem tady doma. �e je to moje
země. (Ale já mám přece domov 2700 kilometrů odtud, a moje země jsou Čechy! Narodila jsem se
tam, �iju tam, mám tam své kořeny, �ili tam mí předkové, mám tam příbuzné, přátele... a mluvím
česky!) A teď mám naopak pocit, �e doma jsem tady, dokonce �e jsem se domů vrátila.

�e by to bylo �prázdninami�? Prázdniny, tedy dovolenou koncem dubna jsem je�tě v �ivotě
neměla! Je tu krásné, příjemné letní počasí, volnost, lehkost, v�echno kvete... Pro�íváme mnoho
zajímavého... �e by to bylo také tou krajinou? Je velmi rozmanitá. V okolí Genezaretského jezera
se dost podobá na�im zvlněným polím a loukám, ale chybějí lesy. Místo nich se tu zelenají
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exotické palmové háje; napadá mě, �e právě ty palmy mi připomínají na�e české betlémy. (Vidím
sama sebe, jak o Vánocích sedím před na�í domácí betlémskou krajinou z mechu a chvojí, která
voní jehličím a lesem, poslouchám koledy, dívám se na Svatou rodinu, na pastýře a anděly a
představuji si, jaké to asi je v tom opravdovém Betlémě. Vyřezávaná palma je �jako �ivá�! A teď

jsem tady, i do skutečného Betléma se za pár dní
podíváme...) Ale jsou tu i jiné kraje, nav�tívíme pou�ť, vádí,
nehostinné rozeklané skály kolem Mrtvého moře, vyschlé
mořské dno. Takovou přírodu u nás nemáme, a přesto se tu
cítím dobře, i kdy� slunce pra�í a netroufáme si odhadnout,
kolik je asi stupňů. 

Přesvědčení, �e to tu znám, �e u� jsem tu někdy musela být,
mě neopou�tí. Déj`a vu. Pocit něčeho u� jednou pro�itého,
viděného a sly�eného. Dojem, �e je to tu důvěrně známé, a
zároveň zvlá�tní, tajemné a neobvyklé. Vádí Al-Kelt. Jdeme od
klá�tera svatého Jiří, �plháme vzhůru po krkolomných schodech
úzkou stezkou, pod námi skály vymleté vodou, hluboký kaňon,
na jeho dně koryto vyschlé řeky. Přiblí�ili jsme se k akvaduktu �
u� jsme ho viděli předtím hluboko pod sebou, ale teď cesta vede
přímo kolem; jsme u té pečlivě vyzděné strouhy tak blízko, �e si
v ní mů�eme opláchnout ruce. P. Benedikt vypráví, �e voda
proudí z hor od Jeruzaléma a� do Jericha. Tam, kde právě

stojíme, se akvadukt prudce stáčí vpravo a klesá dolů do kaňonu, kde se jakýmsi přemostěním dostává
na druhou stranu vádí. A mně se najednou zcela zřetelně vybavil sen, který se mi zdál mo�ná před
rokem, mo�ná před dvěma. Byla jsem v tom snu s nějakými lidmi, vět�inu z nich jsem asi znala, byli
jsme na cestě, asi poutníci. Voda se řítila dolů, v�ude kolem nějaké skalní bloky, subtropické neznámé
rostliny, veliké balvany, připomínaly vápenec. Rostliny a keře v mém snu se zelenaly jen blízko
vodního proudu, v�ude kolem vyprahlá krajina. Tady je to přesně tak!  Fotím a fotím a hlavou mi bě�í
to moje déj`a vu... Stejný pocit mě pak je�tě přepadl u vodopádu En Gedí... Dojem, �e i tady jsem u�
někdy byla. Proč se mi zdál ten sen? 

Pocit blízkosti, důvěrnosti a domova mě tu neopou�tí ani jinde. Napadá mě dal�í vysvětlení �
přece jsme v místech, o nich� slýcháme od dětství, příběhy z Bible se odehrávaly tady, v této
zaslíbené zemi. Museli jsme si to nějak představovat... Musela jsem ta místa mít před očima, a teď
si svou představu konfrontuji se skutečností... Znovu si tu připomínáme Starý i Nový zákon,
čteme si jednotlivé části přímo na místech, kde se odehrával děj. Mo�ná to také dělají kostely �
jsou přece stejné tady i doma, liturgický prostor má podobnou úpravu, květiny, svíčky, nádherná
výzdoba, fresky, mozaiky... Hlavně jsou to domy Bo�í, v�echny nás spojují, m�e svatá je stejná
v�ude! Mo�ná i tady pramení ten pocit, �e sem patříme, �e jsme tady doma. S nikým jsem o tom
nemluvila, zdálo se mi to nesdělitelné; to mám vyprávět, �e se mi něco z té na�í pouti u� předem
zdálo ve snu? I kdy� je mo�né, �e i ostatní pro�ívají něco podobného... 

A potom mi to konečně do�lo. V Jeruzalémě. Čekali jsme večer na zamykání chrámu Bo�ího
hrobu. Nedaleko nás stála mladá �ena, stála opodál, sama, a přímo zářila; zářily jí nejen oči, ale
celý obličej. Zářila si ti�e, tak pro sebe a uvnitř � a pak se setkala s jinou �enou, asi se dlouho
neviděly a tady se potkaly naprosto nečekaně. Ú�as a objetí; a jak promluvily, bylo rázem jasné,
�e jsou z Ruska. A ta dívka svou krásnou měkkou ru�tinou sdělovala té druhé, jak je velmi
�ťastná, �e je tady, v Jeruzalémě, �e sem mohla včera doputovat,  �e strávila půl dne u Bo�ího
hrobu, �e cítí, jak je tu doma... �e je blízko Krista... To její óčeň �častlívaja zaznělo snad v ka�dé
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větě! A její hlas byl pro mě Bo�ím hlasem. Ten zvlá�tní pocit domova, blízkosti -  to přece není
věc rozumu, ale srdce, proto�e je to Bo�í blízkost, co tady pro�íváme... Přijali jsme Jeho pozvání,  
chceme spočinout v Jeho náruči. Nechat se vést� Pán nám podává ruku, ukazuje nám svou
vlídnou tvář a vede nás svou zaslíbenou zemí, po ní� chodil se svými učedníky. Cítíme, jak nás
chrání� Ani nemáme strach, i kdy� se někde na jihu válčí, proto�e v�ichni jsme v Jeho rukou! A
napadl mě �alm dvacátý třetí; v�dyť přece Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek...
Dopřává mi odpočívat na zelených loukách, k vodám tichým mě přivádí. Du�i mou
občerstvuje, stezkou spravedlnosti mě vodí... I kdy� půjdu údolím stínu smrti, nebudu se
bát ničeho zlého, neboť ty jsi se mnou... Dobrota a milosrdenství provázet mě budou v�emi
dny mého �ivota... A konečně chápu a rozumím...

Odlétáme. Děkujeme ti, Pane, �e jsme mohli putovat tvou Svatou zemí, �e jsme tu mohli
přebývat. Opou�tíme ji neradi � jako bychom opou�těli domov. Nad Izraelem svítá; kdy� se
letadlo vznese, právě vychází slunce, odrá�í se v mořské hladině, pod námi bílé beránky... Země se
koupe v bílých párách. Vypadá to jako na počátku. �Bere�ít bará Elohím et ha-�ámajim ve et
ha-árec...� Země, oblaka, voda a slunce vypadají, jako by právě vy�ly z Hospodinových rukou. A
napadá mě �alm dvacátý čtvrtý: �Hospodinova je země se v�ím, co je na ní, svět i ti, kdo na
něm sídlí.�                     Deo gratias!                                                                    Lidmila Fričová

Osobnost i  našich farnost í
Vzp o m í n k a na L á du  Ma šk a

�Pojď si něco přečíst,� zvala mě tehdy maminka, �pí�ou tu o na�em kostelníkovi! A docela
pěkně � to se divím, �e to tam vůbec dali!� Ty noviny se jmenovaly Budovatel, byl to týdeník pro
okres Beroun a psal se říjen 1979. Tím je řečeno v�e. 

Článek se jmenoval Ztichlé hodiny: �Za dob na�ich babiček se svět hem�il pověrami; jedna
z nich například říkala, �e kdy� se zastaví hodiny, někdo umře. Ale řekněte, kdo by dnes věřil
pověrám. Dnes nevěří na čerty ani malé děti, nato� člověk obohacený poznatky moderní vědy. A
najednou se na berounských vě�ích zastaví hodiny.Ráno jdou lidé do práce a vidí ručičky, které
stojí někde tam, kde byly před týdnem. Jsou tiché a nehybné. ,Pročpak nejdou hodiny? � Proč
nejdou?´ptají se lidé. A pak se to dozví. Umřel ten, který je uváděl do pohybu. Láďa Ma�ek.
Patřil k městu právě tak jako hodiny, které měl rád.�

Tenkrát, v dobové atmosféře nám to připadalo pozoruhodné, �e si tisk vůbec úmrtí kostelníka
v�iml, proto�e jinak se psalo hlavně o brigádách, socialistických závazcích a podobně. Ale kdy� to
dnes čtu, tak vnímám spí� tu úděsnou rétoriku prvních vět, tehdej�í bě�ná kli�é a v�udypřítomnou
ideologii... A navíc - v�dyť se ani slůvkem nezmínili, �e byl kostelník!

Pamětníci na něho mají různé osobní vzpomínky. Vidím to jako dnes. Stojíme s maminkou
při nedělní m�i u schodů na kazatelnu, dveře do sakristie jsou otevřené, kostelník tahá za provaz a
někde vysoko se rozhoupává zvon. Za chvíli to na zvonici zahlaholí... Ka�dý den vpodvečer zvonil
v kapli na Studánce; tam také chodil zvonit za zemřelé. V děkanském kostele stoupal po vysokém
�ebříku a utíral prach na oltáři i na nejvy��ích místech, i z té modré zeměkoule; uklízel tu v�echno
a v�ude. Pro mech do betléma jezdil do Brdatek s dvoukolákem, aby ho bylo dost. A v�ichni
pamětníci také vědí, �e se mu říkalo Láda Ma�ek, tedy �bez háčku�. Staral se obětavě o kostel,
zvony, hodiny na radnici, na Plzeňské bráně a na zábranském kostele. Jmenoval se vlastně
Vladimír Ma�ek, narodil se v srpnu 1911 a 28. září uplyne od jeho úmrtí třicet let. Vzpomeňme
si na něho!                                                                                                               Lidmila Fričová
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“ R o z h o v o r ” :  C o se s t a l o s va r h a n í k e m ?
Nejčastěj�í otázky a odpovědi na ně:
Co si to ten varhaník zase vymyslel?

Jako by nestačilo, �e hraje pořád nějaké
neznámé písničky.

Pravda, nápad to byl můj. Ale na druhou
stranu zase tak úplně v tom prsty nemám. Po
druhém vatikánském koncilu se otevřela
mo�nost laické slu�by v církvi. A ta mů�e mít
mnoho podob. V�ichni, kteří se podílejí na
liturgii (tedy i laici), jsou pova�ování za
slu�ebníky církve. Tedy jsou jimi nejenom
jáhni, kně�í a biskupové, ale i ostatní, kteří do
liturgie aktivně zasahují (ministranti, akolyté,
lektoři, zpěváci, varhaníci atd.). K druhé části otázky � nikde jinde nenajdeme takové bohatství
duchovních písní ve vlastním jazyce, jako je tomu u nás. Bylo by dost omezené dávat si pořád
�liturgický buřtgulá�� (Bo�e, před tvou velebností a ordinárium od Karla Břízy). Je třeba o tento
krásný hudební odkaz pečovat a zpívat v�echno, co se nám zachovalo.

A to je varhaník něco jako farář? V�dyť má na sobě to bílé oblečení.
Ne, jsem stále v laické rovině (ov�em v tridentském ritu bylo přijetí slu�by jako první stupeň

nejni��ího svěcení, dnes tomu tak není). Liturgická hudba je integrální (tedy neoddělitelná) součást  
liturgie. Proto v�ichni, kdo o ni pečují, mají velmi důle�itý a zodpovědný úkol. Nejde jen o to zalistovat ve
zpěvníku a dát na číselník číslo písničky. Varhaník musí vybírat v�echny části hudby k liturgickému slavení
tak, aby to v�echno �hrálo� dohromady. Hudba doplňuje celé slavení, musí být návazná na texty a celkový
charakter a my�lenku, aby to v�echno tvořilo jednu celistvou oběť díků a chval, kterou předkládáme Bohu,
kdy� se shroma�ďujeme před Ním jako jeho lid. To, �e jsem oblečený jako ostatní slu�ebníci oltáře,
naznačuje �stavovskou� příslu�nost k oltáři. Krom toho mi to pomáhá si uvědomit svou pozici.

Tak v čem je berounský varhaník jiný od sousedovic mladýho Alfonsa, co hraje
tadydle v kostele v Kočkonosech?

Kolega v Kočkonosech je skvělý varhaník a rozdíl není patrný hned. Máme zcela stejné výchozí
podmínky a oba musíme ře�it stejné úkoly a oba máme hodně práce. Jen�e jednou jsme v přátelském
rozhovoru narazili na otázku osobního postoje k tomu, co děláme. Povídá mi: �Já jsem ti byl, člověče,
tak �ťastný, kdy� jsem posledně vystřihnul toho Bacha bez chyby i v těch děsných zatáčkách, co tam
namazal. Zahrál jsem to na konec m�e - a to byla neděle!� Stejně jako kolega i já mám radost, kdy� se mi
povede zahrát skladba bez kolize. Ale od jisté doby si uvědomuji, �e den sváteční nestojí na bezvadném
provedení koncertního kusu. Do�el jsem k poznání, �e koncerty jsou příjemné, ale nej�ťastněj�í jsem v
kostele. Jednou jsem si ve zcela prázdném kostele dlouho improvizoval a v té chvíli mi to do�lo. Dostal
jsem od Boha talent, umím ovládat tu velkou ma�inu a dostat z ní hudbu. A taky fantazii a dovednost
vyjádřit v tónech to, co cítím. Pocítil jsem vděčnost a touhu něco Bohu dát jako výraz vděku. Bylo mi
smutno, kdy� jsem zjistil, �e nemám nic. Mám jen to, co mi dal On. A tak jsem si řekl, �e Bohu mohu
dát jen jeho vlastní vklad do mě, který ov�em mohu rozezpívat. Toto jsem udělal a objevil radost ve
slu�bě. Jsem varhaník, mým úkolem je hra při liturgii a péče o hudbu v kostele � toto je mé �ivotní
poslání. Koncerty samozřejmě ru�it nebudu, jen nejsou na prvním místě. 
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Copak Alfons nechodí v Kočkonosech
hrát s radostí? V�dyť je tam furt a dělá i
kostelníka.

Určitě tam chodí rád. V tom dostáváme
my varhaníci zvlá�tní milost. Nadáváme na
stav varhan, na poměry, na zimu, na spoustu
práce, ale zase se zvedneme a jdeme na kůr.
Jsem přesvědčený, �e Bůh si nás přitahuje i
přes na�e vzdorování. Je to trochu tajemné a
nepochopitelné. Mů�ete říct ne, ale nikdy to
neuděláte, proto�e v koutku du�e víte, �e by
vá� �ivot bez toho nástroje ztratil smysl. 

Proč je kolem varhan pořád tolik povyku?
Inu, to pramení z povahy tohoto

nástroje. Uva�te, �e varhanám se jako jedinému hudebnímu nástroji dostává po�ehnání, kdy� jsou
někde postaveny a uvedeny do provozu. Toto privilegium dává královskému nástroji punc
výjimečnosti. A tak i přístup k němu by měl být výjimečný.

No dobře. Je určitě mnoho obětavých varhaníků, kteří to berou poctivě a slou�í do
roztrhání těla. Proč do Berouna musel přijet pra�ský arcibiskup? Není to trochu nabubřelé?

Poctivých varhaníků je bezpochyby mnoho a je to dobře. Přece jenom monumentálnost varhan
skrývá riziko, �e se hráč nechá unést a sklouzne k exhibici. Na to si musíme dávat pozor. Pan
arcibiskup přijel z vlastní iniciativy. Kdy� jsem si to v�echno v hlavě uspořádal, pocítil jsem potřebu
to jasně vyjádřit třeba slibem. Promluvil jsem s na�ím panem farářem a ten mi řekl, �e by o takové
věci měl vědět i diecézní biskup, proto�e jde o povolání v jeho diecézi. Oslovil jsem tedy otce

arcibiskupa a svěřil mu svou zále�itost. Reagoval nad�eně a
mě to potě�ilo. Vyjádřil mi podporu a určil, �e to bude
zále�itost veřejná. Původně jsem zamý�lel realizovat v�e v
úzkém kruhu. Tedy z privátního slibu se stalo uvedení do
liturgické funkce, do které mě ustanovil sám biskup. Proč?
Má slu�ba není privátní, ale veskrze veřejná. Proto se uvedení
do ní odehrálo před celou farností a na vědomost se dalo i
celé diecézi. Pan kardinál je velmi vnímavý a sleduje, co se
děje. A proto�e se něco dělo, přijel do na�í farnosti, aby byl
při tom. Jistě znáte ten pocit, kdy� v klíčových okam�icích
�ivota přijde moment, od něho� mů�ete počítat nový stav.
Man�elský slib, křest, stvrzení důle�ité události podpisem...
Tomu momentu přikládáte váhu slavnosti, abyste si to
v�echno zapamatovali. Já za�il posun ve svém �ivotě v oblasti
svého povolání, a tak mám den 23. 8. 2009 jako pomyslnou
bránu, skrze ní� jsem ve�el do nového řádu věcí. Pokud jsem
na začátku uvedl, �e v tom nemám tak úplně prsty, myslel
jsem tím skutečnost, �e jsem sám sebe někdy pobaveně
sledoval jako herce na jevi�ti. Byl to poměrně dlouhý proces v
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řádu let a děj rozhodně nebyl plochý. To v�echno zinscenoval Nejvy��í Pan Re�isér. Já bych mu
nejrad�i dal za v�echno Oscary, ale proto�e je nemám, raději mu od srdce zahraji. 

Díky za rozhovor a hudbě zdar! A se svatým Ignácem sborově: Ad Maiorem Dei Gloriam!
 Se sebou samým rozmlouval Luká� Petřvalský, varhaník

Dovětek: Slu�eb je v církvi mnoho. Uplynulé události se nemusejí týkat jen varhaníků.

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Bl .  Ka r e l Sp in o l a

(10. září)
Jako světla v temnotách svítí nám příklady svatých na

cestě k věčnému cíli. Jedním z nich je �ivot mučedníka,
kterého vzpomínáme v památný den jeho smrti. Patří k těm
svatým, které dala církvi a světu na�e země.

Karel Spinola se narodil v roce 1564 v Praze. Jeho otec hrabě
Oktavián při�el v mládí z Janova do Prahy a o�enil se s českou
�lechtičnou. Zastával vysokou funkci jako komoří císaře Rudolfa II.
Duchovní a misijní povolání jeho syna Karla vzniklo v roce 1588,
kdy jezuita Rudolf Akvaviva byl v Indii umučen pohany. Tato zpráva
rozlítila mladého Karla tak, �e vstoupil do Tovary�stva Je�í�ova. Byl
rozhodnut zvěstovat evangelium pohanům v Asii.

Čekala ho v�ak daleká a trnitá cesta. Nejdříve mu v odplutí
bránila nemoc a teprve po svém uzdravení dostal povolení k cestě do Japonska. Roku 1596 vyplul se
�esti řeholními druhy z Lisabonu. Pluli kolem ji�ní Afriky, av�ak nedaleko mysu Dobré Naděje se
zlomilo kormidlo a porouchaný koráb byl zahnán do Brazílie. V�em útrapám je�tě nebyl konec.
Spinola byl zajat Angličany a odvezen do anglického města Yarmouthu a odsud se dostal zpět do
Lisabonu. Rok tak bloudil světem, ani� by dosáhl vytou�eného cíle. Karel v�ak nepolevil a tak dlouho
prosil své představené, a� řádový �generál� konečně k cestě svolil. Karel se znovu vydal na cestu a
�ťastně dorazil do japonského Nagasaki. Ihned se bad�eně pustil do práce, s tím ov�em při�lo i
pronásledování. Císař odmítl pokřesťan�tění své země. Spinola byl s dal�ími misionáři zajat, ale i v
�aláři slou�il m�i svatou a povzbuzoval vězně. Dne 10. září 1622 byli odsouzenci svázáni provazy a
vedeni na popravi�tě. Ne� začala poprava, začal Spinola zpívat �alm 116 �Chvalte Hospodina v�ichni
národové!�. Ostatní odsouzenci zpívali s ním. Mezi odsouzenými byl i čtyřletý chlapec Ignác, kterého
předtím Spinola pokřtil. Spinolova poslední slova silně zapůsobila na v�echny přítomné: �Touha
odsouzenců po mučednické smrti je přesvědčivým svědectvím, �e křesťan�tí misionáři nehledají v
Japonsku věci pozemské, nýbr� spásu du�í. Na�e smrt sem jistě přivede dal�í horlivé věrozvěsty.� Karel
Spinola tak naplnil své přání přiná�et slovo Bo�í do pohanského světa.                                             -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
LEGENDA O SVATÉM PROKOPU

Zatímco legenda �ivot svaté Kateřiny byla určena spí� pro vy��í, �lechtické kruhy a učence, a
je proto pova�ována za exkluzivní literaturu své doby, ver�ovaná Legenda o svatém Prokopu měla
promlouvat k �ir�ímu okruhu lidí. Byla neokázalá, poněkud jednodu��í a civilněj�í. Má celkem
1084 ver�ů a téměř kronikářským způsobem vypráví o Prokopově �ivotě od narození a� do smrti a o
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zázracích, které se staly potom. Je napsána prost�ím stylem ne� kateřinská legenda, není
my�lenkově ani emotivně tolik náročná, ale ve své době byla politicky asi velmi aktuální, proto�e -
podobně jako jiné památky z této doby � zdůrazňovala vlastenectví, če�ství a národ (chápaný
samozřejmě je�tě ve smyslu středověkém). Byl to v tehdej�ím písemnictví oblíbený rys; takový
�hezký� středověký protiněmecký nacionalismus! Neznámý autor tu oslavuje slovanskou liturgii,
je� na�la v Čechách poslední útoči�tě právě v Prokopově klá�teře na Sázavě, a dává tím najevo svůj
postoj proti cizozemcům, zejména pak proti Němcům.

Česká legenda vznikla na základě oblíbené latinské skladby Vita maior (Vět�í �ivot).
Obě legendy vděčí za popularitu Karlu IV., neboť císař propagoval slovanskou tradici jako
upomínku na své přemyslovské předky, usiloval o její
obnovení v nově zalo�eném klá�teře Emauzy (Na
Slovanech) a postaral se i o její budoucí zachování tím,
�e sem r. 1347 přivedl chorvatské mnichy a navrátil tak
symbolicky do Čech v tomto konkrétním místě
slovanskou bohoslu�bu.

Podle legendy vyrůstal sv. Prokop na Vy�ehradě, kde
prý byla �kola slovanského jazyka. Stal se kanovníkem
vy�ehradské kapituly, ale z touhy po asketickém �ivotě
přijal benediktinskou řeholi, ode�el do sázavských lesů a �il
jako poustevník. Kní�e Oldřich sem zabloudil na lovu,
setkání s Prokopem bylo provázeno zázraky a kní�e
pochopil, �e tu má být zalo�en klá�ter. Prokop se stává jeho
opatem a ji� za �ivota má pověst světce. Po jeho smrti jsou
sice slovan�tí mni�i vyhnáni, ale on se zjevuje novým
německým řeholníkům latinského obřadu, přikazuje jim,
aby ode�li, a je nadále ochráncem slovanské tradice
klá�tera. Básník ho za to nazývá �patronem a dědicem
slovanským�a často zdůrazňuje jeho český původ.

My se v�ak raději obrátíme k jiným my�lenkám � světec je zde líčen jako vzor, je zbo�ný,
pracovitý a obětavý.

Klá�terského nic neu�ívá�e,
jedno co� svýma rukama vydělá�e,
tiem se krmil i odieval
a chudým �čedře udielal. (�)
Ji� svatého Prokopa divy rostiechu
a na v�e strany rozneseny biechu:
mnoho slepých prohlédá�e,
chromých bez čísla uzdravová�e,
běsy ot lidí othonieval,
Bo�í mocí belhavým choditi kázal;
Mnozí němí jsú mluvili, 
k tomu hlu�í jsú sly�eli. (�)

(�) Nebo jej v�ichni milováchu,
kto�koli s ním přebýváchu.
Nebo skrze své dobré skutky,
poviedaje jim otpustky,
činil jako lékař múdrý,
dávaje v�em příklad dobrý. 
Mnohé lidi hřiechóv zbavuje,
posielal du�e do ráje.
Cuzieho nic nechtěl �íti,
°práv ústavně do své smrti.

°práv ústavně = spravedlivý ustavičně
Lidmila Fričová
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Cesty Cesty Cesty
V kostele sv. Jakuba v Berouně, ale i v okolních �excurrendo� farnostech  přibývají k na�í

velké radosti stále nové a nové tváře. V malých kostelích, například v Loděnici či na Vrá�i, se
člověk s novými příchozími seznámí rychle... Ve velkém �Svatém Jakubu� je to někdy obtí�něj�í...
S některými se seznámíme prostřednictvím společných přátel, některé si ve společenství farnosti
uvědomujeme později a postupně, mo�ná se i trochu ostýcháme... A právě jako pomoc ke
vzájemnému seznámení a sblí�ení se vznikla také tato občasná rubrika. Velice děkujeme
man�elům Markovým z Berouna za jejich odvahu vypsat své osudy a popsat svou cestu do na�í
farnosti, svou man�elskou cestu i cestu k Hospodinu v�em čtenářům farního zpravodaje. A byli
bychom velmi vděčni i dal�ím mladým, nově přistěhovaným, ale i starousedlíkům (kteří se zas
tímto představí v�em novým), pokud by se i oni odvá�ili několika větami přispět kdy� ne přímo k
�farnímu přátelství�, tak alespoň k této rubrice☺.                                                                   -iva-

Jsme s man�elkou velice rádi, �e mů�eme přispět na�í tro�kou do vínku Berounského
katolického zpravodaje. Tady je pár informací o
tom, jak jsme se spolu seznámili, o tom, jak jsme
se dostali k víře, a o na�ich krocích do berounské
farnosti. V�echny tyto věci u nás úzce souvisí.

Jmenuji se Miroslav Marek: Je mi 30 let.
Narodil jsem se v Brně a do svých 28 let jsem �il v
Jihlavě. Vyučil jsem se tiskařem a nyní pracuji v
tomto oboru v Loděnici. Z Jihlavy jsem se
odstěhoval z důvodu nízkého výdělku blí�e ku
Praze. Můj ,,minulý �ivot� je poznamenán nemocí
zvanou závislost, a to je dal�í z důvodů, proč jsem
opustil mé minulé �ivotní působi�tě. Mezi mé
koníčky patří hudba v�eobecně a hra na kytaru.

Anna Marková: Narodila jsem se v Simferopoli (Krym), je mi 24 let, vystudovala jsem tam technickou
univerzitu obor vodní zdroje a získala jsem titul mgr., hned po ukončení studia jsem byla pozvaná na
dvousemestrální kurzy če�tiny na UK - to byl rok 2007...  Za rok jsem měla nastoupit na studium MFF v
oboru analytická matematika, které jsem přeru�ila, proto�e jsem potkala svoji lásku a narodil se nám syn
Franti�ek. Teď se věnuji jemu a Mírovi, občas si ráda přečtu nějakou kní�ku, poslechnu hudbu a v
budoucnu se tě�ím na zajímavé technické projekty, které, doufám, budou mým zaměstnáním i koníčkem.

Cesta, jen� nás spojila: Po léčbě v Červeném Dvoře, jsem se vydal hledat zaměstnání do
Prahy z důvodů ji� vý�e uvedených a zde jsem měl mo�nost přenocovat u mého dlouholetého
kamaráda. On mě seznámil s velice sympatickou slečnou, která zde studovala na UK prvním
rokem český jazyk. Byla zde za odměnu, jako nejlep�í student V� v Simferopoli na Ukrajině.
Byla to láska na první pohled a tak jsme nastoupili na společnou cestu. Do Berouna jsme se z
Prahy odstěhovali kvůli klidněj�ímu bydlení, proto�e jsme zde dostali nabídku podnájmu.

Na�e cesta k víře... Míra: Do svých 29 let jsem se pohyboval v poznávání různých druhů
nábo�enství, tak�e jsem nebyl ateista, ale také jsem neměl jednoho boha. Hledal jsem tu správnou
cestu v buddhismu, hinduismu, kabale, ale ten správný vítr mi zavál a� od mé �eny. Docházel jsem
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na hodiny katechismu za otcem Gilbertem do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
a tamté� jsem byl i v září roku 2008 pokřtěn. Měsíc nato byla svatba také tam☺.

Anna: Moje první setkání s Bohem bylo ve 13 letech, kdy mě moje babička přivedla do
"kostela" v uvozovkách, proto�e to vlastně byl jen dům, kde se scházeli katolíci. Ná� kněz to měl
hodně tě�ké. Budoval církev na území bývalých komunistů, jeliko� jeho předchůdce vláda roku
1919 zabila a kostel zbourala. Tak moje cesta k Bohu začala od těch nedospělých dětských kroků,
ale myslím �e jsem Ho vědomě potkala po pouti po Ukrajině. Od té doby je Je�í� v mém srdci a já
moc chci, aby tam byl králem. Je to tě�ká cesta. Cítím, jak občas vůbec nemám síly, proto je
důle�ité neustále hledat. A důvěřovat ve Svatého Ducha.                                                    Markovi

Nový školní rok v berounské
Katolické mateřské škole

Jako ka�doročně i letos dochází v září ve �kolce k některým
změnám. Jaké jsou ty hlavní?
"  O prázdninách se s námi rozloučila Lenka Čaplová. Paní učitelka

Jana Svato�ová, kterou Lenka v posledních letech nejprve zcela a pak
částečně zastupovala, se vrací po rodičovské dovolené na plný úvazek. Lenka nám ale přislíbila
výpomoc i nadále, tak�e věřím, �e se neloučíme definitivně. Přesto bych jí ráda v této chvíli
upřímně poděkovala za v�e dobré, co za léta svého působení ve �kolce svěřeným dětem i nám
dospělým dávala!
"  Na pokyn Arcibiskupství pra�ského jako zřizovatele bude od leto�ního září ve �kolce

poskytováno vzdělávání za úplatu. Na rozdíl od praxe minulých let, kdy se rodiče podíleli na
provozu finančně formou daru, bude nyní vybíráno povinné �kolné. Jeho vý�e bude stanovena na
jeden �kolní rok, letos rodiče zaplatí 800,- Kč měsíčně.
"  Na základě vlastního předlo�eného projektu se nám podařilo získat finanční prostředky ze

sdru�ení Renovabis a od Arcibiskupství pra�ského na částečnou obnovu vnitřního vybavení
�kolky. Ve třídě se tak objeví mj. vý�kově nastavitelné stolky, nová lehátka pro odpolední
odpočinek, úlo�ná stěna na hračky, lehátka a lů�koviny. Věříme, �e toto nové zařízení pomů�e
zpříjemnit prostředí, ve kterém děti tráví značnou část svého dne. 

Musela jsem chvilku počítat, kolikátý �kolní rok to vlastně začínáme. Patnácté výročí jsme ji�
slavili, tak�e �estnáctý...? Ale ne, sedmnáctý! Léta plynou a události ve �kolce se opakují. Začínáme
znovu� Po velkém prázdninovém úklidu je�tě jednou v�echno přehlédnout, urovnat, lákavě
naaran�ovat hračky, nachystat �vítací� nástěnku, připravit si v�echny nezbytné formuláře pro rodiče,
na nic
nezapomenout
� Jak je
snadné
sklouznout do
zajetých kolejí
a neuvědomit si,
�e je to vlastně
poprvé! První
��kolkový� rok
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v �ivotě malého človíčka! Anebo druhý či třetí rok ve �kolce. V�dycky je to poprvé a naposledy. Tento
rok, týden ani den se ji� nebude opakovat. 

Ké� v nás vědomí neopakovatelnosti ka�dé pro�ívané chvíle probouzí vděčnost za dar času,
kterého se nám dostává, a odpovědnost za to, čím jej naplníme. Ať stále znovu doká�eme vnímat i
jedinečnost ka�dého dítěte, přijímat je a citlivě doprovázet. 

Vypro�ujme tedy do nového �kolního roku Bo�í po�ehnání a potřebné dary Ducha svatého
nejen dětem, ale i v�em, kdo je učí, vychovávají a pečují o ně.                                    Jana Stielová

F A R N Í  C H A R I T A  B E R O U N
Seydlovo  nám. 24  Beroun 266 01    tel:  311 622 422 

V denním centru pro osoby bez přístřeší jsou tee sladké časy
Prostřednictvím berounského katolického zpravodaje bychom chtěli poděkovat berounské
Pekárně u Kří�ů nejen za dlouhodobé poskytování chleba pro klienty Denního centra pro osoby
bez přístře�í a Azylového domu, ale i za nové dodávky sladkého pečiva. Dodané pečivo najde v�dy
dostatek konzumentů a na�i klienti teď díky pekárně mají sladké časy.
Poděkování za šatstvo
Děkujeme v�em, kteří do Denního centra pro osoby bez přístře�í přinesli nebo nosí �atstvo.
Vděčni jsme předev�ím za pánské oblečení a obuv. 

Zastupující vedoucí DC Mgr. Soňa Křikavová
Počítačové centrum a Terénní program FCH Beroun
Na�e dal�í společné zastavení v cyklu prohlubujícím spolupráci farnosti a charity nás

přivedlo k  povídání o dvou rozdílných programech, které oba nalezly zázemí v Komunitním
centru v Berouně. Počítačové a vzdělávací centrum a Terénní program Farní charity Beroun. 

Počítačové a vzdělávací centrum
vstoupilo do povědomí občanů Berouna při
zahájení své činnosti v září roku 2006.
Poskytuje předev�ím akreditované kurzy
počítačové gramotnosti a dal�í kurzy pro
u�ivatele ohro�ené sociálním vyloučením.
Strach při výuce nemusí mít ani senioři, od
frekventantů kurzů ji� neslýcháme známou
větu: "Počítač, to není pro mne, to je jenom
pro mladé." Kurzy jsou  koncipovány
převá�ně pro začátečníky a mírně pokročilé.
Vedoucí PC, paní Beátu Kolčavovou, tě�í  
neustálý zájem klientů naučit se i náročněj�í
programy jako např. Power Point, Skype či práci s digitální fotografií.

Zaměření na�eho vzdělávacího střediska je ale �ir�í, probíhají zde výukové a motivační
programy, �kolení a semináře pro zaměstnance neziskových organizací působících v
Berouně a pravidelná setkání poskytovatelů a u�ivatelů slu�eb v Berouně a okolí. 

Terénní program Farní charity Beroun je na�í nejmlad�í sociální slu�bou, jedná se o farnosti
dosud nepředstavovaný projekt charity. Slu�ba momentálně prochází zlomovým obdobím a pod
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vedením nové vedoucí Mgr. Martiny Kykalové nalézá způsob, jak nejlépe pomáhat rodinám s dětmi ze
sociálně znevýhodněného prostředí. Po prázdninách pracovnice sociální slu�by pozvou opět romské
děti do počítačové místnosti na krou�ek roz�iřující jejich získané dovednosti v novém běhu Kurzů
počítačové gramotnosti. V rámci projektu probíhá také doučování s dětmi a osvojování �kolního
učiva. Tento projekt je doprovázen finančními potí�emi, a proto je jeho budoucnost nejistá. Slu�ba se
uchází o získání podpory z ESF, kdy� se toto přání naplní, bude do budoucna úzce spojena se
vzdělávacím centrem.

K posláním charity patří pomáhat tam, kde
ji� vlastní síla nestačí. Poskytovat pomocnou
ruku, tu vyslechnout, tu poradit. Dva dnes
představené projekty jsou zaměřené hlavně na
vzdělávání, doplňování vědomostí a
prohlubování znalostí. Metody práce musí být
přizpůsobeny tempu klientů, a jak plyne se slov
J. Á. Komenského ,"Kdo nedbá, aby byl
vyučován, toho bude� marně vyučovati, dokud
u něho neprobudí� vřelý zájem o učení.",
nejdůle�itěj�í je u klientů povzbuzování
motivace ke vzdělávání a sebezdokonalování.

Děkujeme za va�i stávající podporu a věříme, �e i nově představené programy u vás
naleznou pochopení a podporu.                                                                          Henrieta Votíková

Rááá d i o  Po h á d k a 95 , 7 FM
Skautský tábor, trvající tradičně 14 dnů, si v prvním týdnu plul v poklidných

táborových vodách. Jen do chvíle pátečního podvečeru, kdy přijel bílý přenosový vůz
značky Fabia. Po zaparkování na nehlídaném táborovém parkovi�ti vystoupil mu�
malého vzrůstu, v kroji oděný a začal se rozhlí�et po přilehlé louce, kde by postavil
svůj zelený vysílač kopulovitého tvaru a začal své pravidelné vysílání. Bez svolení

patřičného roverského katastrálního úřadu se usídlil v jejich zóně a z vozu vyná�el mno�ství podivné
bato�iny. 

O uvedení
do provozu jsme
ani nemuseli být
informováni.
Počátek vysílání
v ranních
hodinách byl
nekompromisní.
Pronikavý zvuk,
linoucí se ze
zkroucených

mosazných trubek, nenechal nikoho dosnít svůj sen o království, kde pečení holubi lítají sami do úst nebo o
Výhře luxusní dovolené na Kanárských ostrovech a podobně. 

V dopoledních a odpoledních hodinách moderátor - agitátor chrlil své podněty a poučky na
�ivot v táborovém prostředí; vtipy v�eho druhu byly jen slanou tře�ničkou na dortu.
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Skladby a songy domácích i zahraničních interpretů nebyly do vysílání vůbec vpu�těny a byly
nahrazeny vlastní produkcí doprovázenou ostatními členy táborového kolektivu. (Dále t.k.) Mezi
nejčastěji vysílaným songem a jedničkou v�ech hitparád byla píseň �Čau Lásko�, která byla
zpívána v duetu dvou účastníků t.k. J.F. a J.�. a to povět�inou přes půlku táborové louky.

Tito dva účastníci dostali příle�itost i u vlastní produkované poslechové verze pohádky �Byl
jednou jeden král�. J.F. a J.�. si vybrali scénu �Co mi leze� do snu�, kdy� se mi tady zrovna zdá
Maru�ka.� Tato scéna pohádky v�dy chtě nechtě dokázala své posluchače zvednout či přizvat opět
k rozhlasových přijímačům. 

Celé vysílání bylo protkáno jediných reklamním spotem: �Rádio Pohádka 95,7 FM � rádio,
které vám určitě udělá díru do hlavy.�

Ústředním večerním programem byla odehraná večerka a vysílání bylo omezeno na slab�í
zvukové projevy moderátora, které byly doprovázeny poklidnými a nebo hrůzou nahánějícími
spánkovými výdechy členů t.k.  

A co říci závěrem. Při�li jste o hodně. Prostě Rááádio Pohádka 95,7 FM.                    Frantík

VÝLET NA ŘEKU BEROUNKU
Začalo to v sobotu 13. června 2009. Z Berouna jsme jeli

do Skryj, počet zúčastněných činil 27 osob. Ve Skryjích
jsme �li kousek od autobusu k řece. Tam pak na nás čekala Kristýna s Honzou �. a se Zuzkou a
samozřejmě i lodě. Kristýna u� předem v�echno
obstarala s pomocí Sikiho, a tak stačilo u� jen
naházet věci do barelů a odnést lodě na řeku.

Tak vyrá�íme, voda je celkem klidná.
Po ujetí asi pěti kilometrů jsme zastavili u
restaurace. Někdo �el dovnitř, někdo zůstal
u lodí (v restauraci bylo narváno
k prasknutí). Po obědě vyrá�íme dál. Po
chvíli nastává problém číslo 1, před námi se
objevil �patně sjízdný jez. Jsme �ikovní, tak
se nám ho podařilo zdolat. 

A pak jsme zase pokračovali. Kluci na
nás začali stříkat a my jsme se sna�ily

upláchnout. MARNĚ.
Někteří z nás se překlopili. To jsme

také zvládli, nic nám neuplavalo.
Jedem, jedem a před námi problém č.

2. Dal�í nesjízdný jez. To u� musíme lodě
přená�et. Máme to za sebou a jedem dál.

Na večer konečně přijí�díme do
kempu Mí�ův Ranč - Sýkořice. Vybalíme
si a jdeme do bufetu. Nadlábnem se a
s plnými bří�ky si s chutí zahrajeme
volejbal. Kdy� se se�eřilo, se�li jsme se u
ohně. Zpívali jsme, povídali si a ani
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nevím, v kolik hodin jsme �li spát. Někteří spali u ohníčku pod �irákem, jiní pod stanem. V noci
byla stra�ná zima, ale přestáli jsme ji bez rýmy.

Časně ráno (v 10.00 hod.☺) odjí�díme. Čeká nás počáteční nedělní adrenalin! První sjízdný jez. Sjeli
jsme ho docela dobře, v loďkách máme trochu vody, ale jinak v pohodě. A tak zase jedem, jedem a jedem. 

Poslední zastávka v Hýskově na oběd (byl výborný): Posíleni a v dobré náladě se tě�íme na
dal�í jez. Zase jsme jej zvládli, pochytali jsme si pod jezem překlopené lodě. Některé jsme
přenesli, ale vět�ina lodí sjela jez hezky hladce. Jsme prostě �ikovní. 

Z Hýskova do Berouna jsme dopádlovali do hodiny. Po ujetí 40 km řeky Berounky jsme
trochu opálení, trochu spálení, trochu unavení, ale byl to bezva víkend. Tak ahoooj!                

Lída Altmanová

Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
10.30 - 11.15  hodin
Fara -  přízemí vlevo

NABÍDKA :
$ Nabízíme audio a

videozáznamy z těchto
farních akcí: 
CD a DVD První svaté
příjímání roku 2006 a 2004;
koncerty: CD - Hudba pro
�estě a varhany - Vladimír
Roubal, CD - Gregoriánský
chorál - Svatojakubská schola
kantorum - Staročeské roráty.
Dále dvojalbum DVD z
�ehnání varhan u sv. Jakuba
2004 a CD - Vánoční m�e
2006 - Luká� Petřvalský,
Missa Brevis Jiřího Pavlici -
2007, Staročeské roráty 2008,
Duchovní hudba východních
Slovanů 2008. V�e po 100
Kč,- ; objednávky se jménem a
kontaktem mo�no vhodit do
schránky Dotazy a články pro
zpravodaj v kostele v Berouně,
popřípadě elektronickou
po�tou na dprusa@c-box.cz.
Výtě�ek bude vyu�it ve
prospěch farnosti.             

          D. Prů�a
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MODLITBA MÌSÍCE :  

SPOLEÈNÝ ÚMYSL MODLITEB NA ZÁØÍ :
 &&&   Za v�echny �áky, studenty, učitele a vychovatele,                        

   za pape�e Benedikta XVI.  a za dar víry pro na�i zem  &&&

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA: K zářijovým výročím gratulujeme paní Jiřině Augustýnové z Králova
Dvora (65 let) a paní Lucii Lukavské z Rudné (40 let). Ať vám Hospodin �ehná!

VZPOMÍNÁME:  V září uplyne 30 let od úmrtí kostelníka u sv. Jakuba v Berouně, pana  
Vladimíra �Lády�  Ma�ka. Vzpomínají přátelé a farníci. 

NAROZENÍ: V květnu přibyl man�elům Ivaně a Michalovi �edivým ze Svatého Janu pod Skalou
syn Pavel �edivý, rodičům i sestřičce přejeme a vypro�ujeme mnoho Po�ehnání! Dne 29.
6. 2009 se narodil Dalibor Zvěřina z Tetína, gratulujeme rodičům i brá�kům Vavřincovi a
Kristiánovi! Ve středu 1. července se man�elům Petře a Pavlovi Kodrasovým z Berouna
narodil syn Vojtěch Kodras, upřímně blahopřejeme rodičům i sourozencům a přejeme
Vojtí�kovi mnoho společných radostných chvil uprostřed své krásné rodiny.

Velmi se omlouváme, pokud jste nena�li v této rubrice, co jste očekávali. Uveřejňujeme to, o čem
nám řeknete. Ozývejte se nám, prosíme, na e-mail red.tym@seznam.cz,  na tel. 602 945 017, nebo
formou na lístečku do krabičky �BKZ - Dotazy a články� na stole s tiskovinami.
KŘTINY: Svátost  křtu přijali Anna Gregoríková, Vojtěch Jan Kodras a Emma Mulačová, v�ichni v

kostele sv. Jakuba v Berouně, a Elizabeth Kadeřábková v kostele sv. Ludmily na Tetíně.
V kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou byli v srpnu pokřtěni Jakub
Petr �edivý, k jeho� narození jsme rodičům Janě a Michalovi a sourozencům Eli�ce a
Honzíkovi přáli v dubnu, a Pavel Michal �edivý, o jeho� narození jste se mohli dočíst vý�e.
Vypro�ujeme v�em novokřtěncům, aby nikdy neztratili svou cestu k Bohu!

SVATBY: Během prázdnin si v na�í farnosti (v kostele sv. Jakuba v Berouně) udělili svátost
man�elství pan Franti�ek Müller a paní Lenka Mičeková.

POHŘBY: Během prázdnin jsme v na�í farnosti do Bo�ích rukou svěřili pana Milana Senkeviče
z Berouna a pana Ernesta Klimenta z Ni�boru.

Zpravodaj  
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Zále�áková. Sazba: Alois Va�ků. Písemné příspěvky mo�no odevzdat nejpozději do 20. dne
měsíce do krabičky �Dotazy a příspěvky� v kostele či do schránky �BKZ� ve vestibulu fary. 
Vydává Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24, pro vnitřní potřebu. 
V elektronické podobě na stránkách farnosti:        www.beroun.farnost.cz

Příspěvek na jeden výtisk: 10,- Kč                   č. ú. farnosti Beroun: 0361038389 / 0800
Kontakt: far. ú. - 311 621 964, redakce - 602 129 195, 602 945 017,  e-mail: red.tym@seznam.cz


