
Na tomto místě obvykle bývá �úvodník�, v něm� se
sna�ím v několika řádcích svým slovem čtenáře předev�ím
povzbudit. Dnes bych si dovolil určitou změnu. Na
webových stránkách www.kardinal.cz se objevil článek
(redakcí BKZ zkrácený), který by nás snad mohl zajímat:

„K ústavní kr izi “
Na�e současná politická situace stále je�tě plní stránky

ti�těných médií, je tématem v�ech ostatních sdělovacích
prostředků a pokud se někdo na nějaké úrovni aktivně
neúčastní hledání ře�ení, tak určitě s napětím čeká, jak
krize dopadne...

...Kořeny procesu,
který vedl a� k dne�ní
situaci, lze sledovat na
vývoji vztahů mezi
státem a církvemi v
uplynulých dvaceti
letech. Nejprve byla
snaha zapojit církve do
uvedeného společe-
nského vývoje. Církev se
ov�em nemohla nechat
zapojit do takových
perspektiv bez hodnot,
zalo�ených jen na
materiální orientaci. A o hodnotách politici v euforii nové
doby nechtěli sly�et a domnívali se ve své pý�e, �e to
zvládnou sami i bez těchto hodnot ... V zákulisí byl
konsensus některých politiků: �Nesmíme dopustit, aby se
církev stala politicky nebo ekonomicky silná.� A tak
majetkové narovnání bylo odsouváno na pozděj�í dobu.
Církevní pozemkový majetek byl zablokován pro pozděj�í
mo�né tunelování. Proces se táhne neúměrně dlouho, více
ne� patnáct let, k velké �kodě a veřejnému neprospěchu
měst a vesnic, které mají ve svém okolí zablokovaný
majetek, a jsou tak diskriminovány vůči jiným obcím.
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Pokud se církev domáhala práva a spravedlnosti, křičeli ti, kteří na druhé straně sami
tunelovali, různá hesla o chamtivosti církve. Dědictví nepřátelských emocí z doby
komunismu vůči církvi na�lo své vděčné nositele. Bývalí mláde�ničtí agitátoři a různí
straničtí propagandisté zde odvedli svou práci.                                           (pokračování str.9)

 Zpr á v y z far n o s t i
První pátek v měsíci � 2. října. 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.
M�e sv. pro děti � 8. října. Zveme rodiče s dětmi k účasti na bohoslu�bě �pro děti�,
která se koná ve čtvrtek 8. října od 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba. Dá-li Pán, přijde
Mu a dětem zahrát i kapelka 4K.
Slavnost Výročí posvěcení kostela. V neděli 25. října budeme slavit slavnost Výročí
posvěcení chrámu. V�echny bohoslu�by budou dle bě�ného nedělního pořádku. 
Změna letního času na zimní  V neděli 25. října začíná zimní čas! To znamená, �e si
ze soboty na neděli ve 3.00 hodiny v noci posuneme ručičky hodinek o jednu hodinu
zpět. Věnujte, prosím, pozornost této změně vzhledem k účasti na nedělní m�i svaté!
Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 11.10. a 25.10 od 10.00
do 10.30 hodin v přízemí fary v Berouně.
Letáček �Nedělní liturgie� Připomínáme, �e na stolku s tiskovinami najdete
periodikum �Nedělní liturgie�, kde jsou uvedeny liturgické texty i s výkladem nejen na
neděli, ale na celý liturgický týden. Jsou k volnému rozebrání.
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 ČSp.
Beroun). Jako variabilní symbol je mo�né uvést rodné číslo, té� je mo�né �ve zprávě pro
příjemce� uvést název �oltář�.
Svatováclavská sbírka se uskuteční v neděli 27. září a je určena na podporu
církevního �kolství. Vý�e příspěvku na�í farnosti bude uvedena v dal�ím čísle farního
zpravodaje.
Slavnost V�ech svatých � 1. listopadu. Slavnost V�ech svatých připadá v leto�ním
roce na neděli, v�echny bohoslu�by budou dle bě�ného nedělního programu.
Památka V�ech věrných zemřelých � 2. listopadu. Bohoslu�by za na�e zemřelé
budou: - v Berouně � v 18.00 hodin

- v Králově Dvoře v 17.00 hodin
- v �elezné v 16.00 hodin

Příprava dospělých ke křtu Od počátku �kolního roku probíhají 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. 
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. 
Biblické hodiny: Ke společným biblickým hodinám se v leto�ním �kolním roce budeme
scházet pravidelně ka�dé úterý od 18.00 � 19.00 hodin na faře v Berouně. 
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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
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).
Nábo�enství dětí, společenství mláde�e, katecheze dospělých, náv�těvy
nemocnýchve �kolním roce 2009 - 2010:

společenství mláde�eJosef Pecinovský19.00 � 21.00PÁTEK

7. - 9. třídaCyril Kubánek16.00 � 16.45ČTVRTEK

náv�těvy nemocných
příprava mláde�e na křest 

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

příprava dospělých na křest

Josef Pecinovský
Josef Pecinovský

Ivana Va�ků
Ivana Va�ků

Josef Pecinovský

9.00 � 12.00
16.00 � 17.00
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

Setkávání maminek: Hola, hola, milé maminky, pokud některá z vás mezi nás je�tě
nezavítala, pak se prostě osmělte a přijďte i s Va�imi dětmi! Scházíme se ka�dou středu v
9:00 ráno v půdním prostoru farní kaplanky, v případě pěkného počasí se vyskytujeme v
přívětivých prostorách farní zahrady či jinde podle domluvy (proto je záhodno, aby se nově
příchozí maminka nebála �přihlásit� na telefonním čísle 732 508 097, aby se dozvěděla,
kde nás najde). Případně je také mo�no juknout na www.beroun.farnost.cz - odkaz
�Maminky�, kde by aktuální dění mělo být k nahlédnutí. Tak přijďte. Bude nás víc! ☺
Modlitební spolčo říjen 2009. Podruhé v tomto �kolním roce se sejdeme ve čtvrtek
8.října, opět v budově kaplanky, opět s Písmem, s Písní, s Pánem a s Pokojem v srdci.
Přijďte!☺                                                                                                            Tým MS
Setkání mlad�ích ministrantů: V sobotu 17. října se uskuteční, setkání mlad�ích
ministrantů (kluci cca 8 - 15 let) opět 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. Bli��í info o dopravě Alois Va�ků tel.: 602 129 195,
nebo P. Benedikt Hudema. (315 683 336)
Setkání star�ích ministrantů: Ve dnech 23.- 24. října se uskuteční setkání star�ích
ministrantů (kluci od 15 - 25 let) v Hostíně u Vojkovic. Zahájení v pátek večer, ukončení v
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sobotu večer, mo�no zůstat i v neděli. Duchovní i sportovní program. S sebou sportovní i
pracovní oblečení, spacák, karimatku a 150,- Kč jako příspěvek na jídlo. Bli��í info
poskytuje Luká� Klimovič 728 307 267), nebo P. Benedikt Hudema (315 683 336).

 Z v i kar i á t u  
Vikariátní konference v úterý 20. října se v Řevnicích uskuteční setkání kně�í na�eho
vikariátu. M�e svatá, při které se budeme modlit zvlá�tě za farnosti na�eho vikariátu,
začíná v místním kostele sv. Mořice v 9.00 hodin.
Franti�kánský klá�ter v Hájku: 3.10.  Sobota m�e sv. v 10.30, ZE SLAVNOSTI SV.
FRANTI�KA celebruje: P. Filip Jan Rathouský OFM, 10.10. Sobota m�e sv. v 10.30
�ZE SVÁTKU� PANNY MARIE RŮ�ENCOVÉ celebruje: P. Vladimír Slámečka
OP  Kontakt: 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
Svatý Jan pod Skalou, pondělí 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 - Bohnicích - Kulturní
Osmičky, které se konají v�dy 8. dne v měsíci mimo letní prázdniny. Vstupné je dobrovolné
(doporučené vstupné 100,- Kč). 8. října se mů�ete tě�it na recitál SLÁVKA KLECANDRA
- písničkáře, skladatele, kytaristy a kapelníka skupiny OBOROH, jeho� lze v posledních
letech slýchat i v komorně laděných sólových recitálech

  KM �
Ble�í trh: Ve středu 14. října 2009 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 i tentokrát věnován ve prospěch 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 pátku  
9.10.2009. Velmi prosíme pouze o zachovalé věci. Děkujeme předem za v�echny
va�e příspěvky a srdečně vás zveme k levnému nákupu! 

 Ska u t i
Schůzky dívčího kmene: 

SVĚTÝLKA spojená s LVÍČATY: středa 16.00-18.00 hodin pod vedením Veroniky
Rejskové a Dominiky Kodrasové v�dy jednou za 14 dní. 
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SVĚTLU�KY: pátek od 17.00 do 19.00 hodin  pod vedením Marie Stielové
LASIČKY:  pondělí 16.15-18.15 hodin pod vedením Kristýny Kodrasové.

Schůzky chlapeckého kmene: 
LVÍČATA spojená se SVĚTÝLKY: středa 16.00-18.00 hodin pod vedením Dominiky
Kodrasové a Veroniky Rejskové v�dy jednou za 14 dní.
VLČATA: pátek od 17.00 do 19.00 hodin. pod vedením Pavla Schöberle, Jakuba
Kodrase a Jana Franty.
OCELOTI: středa od 16.00 do 18.00 hod. pod vedením Petra Čaply a Luká�e
Klimoviče 
ROVEŘI & RANGERS: schůzky se konají ka�dý sudý týden ve čtvrtek od 18.00
do 20.00 pod vedením Milana Vaňka, Jirky Hazuky ml. a Jana Marka

Vá�ení rodiče na�ich vlčat, předlo�ili jsme vám, nebo je�tě předlo�íme, novou přihlá�ku
do oddílu vlčat a zdravotní dotazník. Prosíme o jejich pečlivé vyplnění a donesení na
nejbli��í schůzku. Chceme si provést opravu kontaktních údajů a rychleji reagovat na
případné změny či dal�í okolnosti, které se bezprostředně dotýkají �ivota na�í vlčácké
smečky � oddílu vlčat. Od září vybíráme registrační poplatek 400 Kč/rok. Pokud někdo
má sourozence v na�em středisku, v�ichni platí pouze 350 Kč/rok. Prosím o brzké
zaplacení, abychom Vás nemuseli urgovat. Děkujeme. Na chod oddílu budou tento �kolní
rok dohlí�et Pavel Schöberle � Mauglí, Jakub Kodras a od října Jan Franta � Frantík.
Kontakty viz ní�e. Dal�í změnou, která nás ji� zasáhne ji� 2. 10. 2009, je čas pátečních
schůzek. Na�e scházení se posune o hodinu tedy od 17:00 do 19:00 hodin. Děkujeme, �e
tuto změnu přijmete s pochopením. V případě dal�ích dotazů jsme Vám k dispozici           
       Jan Franta- Frantík; Pavel Schöberle � Mauglí, Jakub Kodras
kontakty: Pavel Schöberle � Mauglí: tel: 737 914 954; e-mail: pavel.schoberle@centrum.cz
               Jakub Kodras: tel: 720 351 778; e-mail: kuba87@centrum.cz
               Jan Franta- Frantík: tel: 605 983 228; e-mail: jan.franta@leaseplan.cz
Potřebujete-li potvrzení pro poji�ťovnu o účasti dítěte na táboře napi�te mi, stačí sms
na 728 236 981 - Hanka Bure�ová.

Letem světem: Dobrá zpráva pro ty z 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,
zatím po večerní 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.
Dal�í setkání Letem světem tedy proběhne v neděli 11. 10. po večerní m�i svaté v
18,45 hodin. Zajímavými fotografiemi nás provede Marcel �peta, který bude vyprávět o
svém  putování Amerikou.
Je to k nevíře, ale rok je pryč a znovu se chystá berounský farní �ples�. Konat se
bude v jediném volném předadventním termínu v pátek 13. 11. 2009 jako obvykle v
berounské sokolovně. Prosíme, ulo�te si toto datum do svých diářů a udělejte si čas.
Jako ka�doročně nepůjde pouze o tanec, ale předev�ím o společné setkání; věříme, �e se
nám také letos podaří zajistit zajímavý program i pro netančící a překvapení pro mláde�.
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I letos bude součástí programu tombola, její� výtě�ek bude věnován na potřeby
Katolické mateřské �koly. Velmi vás prosíme o dary do tomboly, cokoliv, co byste v
tombole byli ochotni vyhrát. Dary je mo�né od poloviny října předat v KM� v provozní
době. Lístky s místy k sezení budou distribuovány začátkem listopadu. Bli��í informace
se samozřejmě dočtete v pří�tím zpravodaji a na plakátech.                                          -iv-

Pravidelná páteční setkání společenství mláde�e začala po prázdninách pátkem 4. 9.
2009. Scházíme se ka�dý pátek večer po m�i svaté, to je cca 19.00 hodin. Přijďte!
Volejbal. Zveme v�echny příznivce volejbalu na skoro pravidelné zápasy ka�dou neděli
po večerní m�i svaté cca od 18,45, dokud bude světlo, ve tmě se toti� blbě hraje.☺ Bli��í
info a upřesnění Jakub Kodras, tel.: 720 351 778.
�Dny důvěry v Brně�: Zveme mladé lidi z farnosti na ekumenické setkání mladých
společně s bratry z Taizé pod názvem �Dny důvěry v Brně�. Setkání za podpory
představitelů a zástupců brněnských církví bude probíhat o víkendu 9. - 11. října 2009
a je určeno mladým lidem od 17 let do 35 let. Mimo hlavní modlitby se zpěvy z Taizé je
rovně� připraven bohatý doprovodný program: předná�ky, skupinky - biblická témata,
workshopy. Pro účastníky je zaji�těno jednoduché ubytování a strava.  Podrobné
informace naleznete na stránkách setkání www.dnyduvery.cz

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
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 na adrese: Počítačové a vzdělávací centrum FCH Beroun (přízemí vlevo
� bezbariérový vstup) Komunitní 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
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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.

 Zprá v y od j i n u d
Pra�ská legenda. Výstava Příběh Mariánského sloupu probíhá v Muzeu Karlova
Mostu, Kři�ovnické náměstí 3, v Praze 1, od 15. září do 3. listopadu 2009, otevřeno
denně 10 � 18 hodin, vystaven bude originální fragment tváře původní sochy Panny
Marie fotografie, texty, dokumentární filmy i kamenné díly nově vznikajícího
mariánského sloupu. http://marianskysloup.info
Modlitba Taizé: Farnost Praha - Bohnice. Zveme vás na pravidelnou modlitbu Taize v
kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8, ktera se koná 7. října od 20:00 hodin. Modlitby se
konaji pravidelně v�dy první středu v měsíci.
Adorace za povolání v kostele sv. Ludmily: V kostele sv. Ludmily v Praze na
Vinohradech se v pátek 2. října 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 biskup Václav Malý. Společnou adoraci povedou premonstráti a sestry
boromejky. 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.
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.
Franti�kánská burza Stejně jako ka�dý rok zve farnost při kostele Panny Marie Sně�né
na burzu. Bude přijímat a nabízet různé drobné věci, předměty, v�echno, co sami
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nepou�íváte, ale druhým mů�e udělat je�tě radost nebo budou moci je�tě pou�ít. Do burzy
bude přijímáno v�echno kromě o�acení, obuvi a knih. �aty, boty NENOSIT! Věci budou
přijímány zdarma a bude na ně stanovena minimální cena. Výtě�ek bude věnován sociálně
slabým rodinám. Přijďte udělat radost sobě i druhým. Místo konání: Klub u Panny Marie
Sně�né (Jungmannovo nám.) Shroma�ďování věcí: pátek 2. října 15-18 hod. sobota 3. října
10-12 hod. Burza: sobota 3. října 10-18 hod. neděle 4. října 10-18 hod.
Světový den pro hospice Ji� popáté se bude konat Světový den pro hospice, letos připadá
na 10. října a bude spojen i s akcí Voices for hospices ("Hlasy pro hospice"), která se koná
ka�dé tři roky. Na stránkách, které sdru�ují v�echny organizátory oslav Dne pro hospice z
celého světa, je ji� nejen spu�těno odpočítávání, kde mů�ete vidět, kolik času je�tě zbývá, ale
mů�ete u� začít registrovat své akce a oslavy. Více na www.worldday.org
Drakiáda v nemocnici - 2009. Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského
srdečně zve v�echny rodiče a děti i ostatní příznivce létání na: �Drakiádu v nemocnici -
2009�, která se uskuteční v neděli 18. října 2009 od 14. hodin v zahradních prostorách
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB) na Malé Straně v
Praze 1, Vla�ská ulice číslo 36. Na programu bude kromě pou�tění draků a soutě�í o
nejdéle létajícího a nejvý�e vzlítnuv�ího draka, také opékání �pekáčků a brambor na
ohni, popíjení horkého čaje, kávy a limonády. Ve�keré občerstvení je zdarma pro
v�echny příchozí. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Akce se koná za ka�dého počasí.
Předná�ka z cyklu �enská spiritualita Unie katolických �en zve v�echny na:
Předná�ku z cyklu �enská spiritualita: Biblická mariologie II, v pondělí 19. října 2009
od 18.00 hod., předná�et bude prof. Ctirad V. Pospí�il Th.D. Předná�ka se uskuteční v
budově Katolické teologické fakulty, Thákurova 3, Praha 6, v I. patře, v učebně P1.
Adventní duchovní obnova pro man�elské páry se uskuteční v sobotu 28. listopadu v
Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6. Vedení programu přislíbil P.
ThDr. Michael Slavík. Předbě�ný časový rozvrh je 9 a� 16 hodin. Ji� nyní se mohou
man�elé přihla�ovat Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pra�ském ,Thákurova 3,
160 00 Praha 6, http://cpr.apha.cz | mail: cpr@apha.cz telefon a záznamník: 220 181 777
Setkání osamělých maminek Chtěla byste najít nové kamarádky, se kterými byste
mohla sdílet nejen trápení, ale i radosti, a hlavně za�ít spoustu zajímavých zá�itků a
aktivit? Pak přijďte mezi nás! Pravidelné setkání se uskuteční ve středu 14.10. v
prostorách Dívčí katolické střední �koly, Platnéřská 4, Praha 1 (metro A - Staroměstská)
od 18,00 do cca 20,00 hodin. Pří�tí setkání je plánováno na 18.11.2009. Na setkání
16.12.2009 předbě�ně přislíbila účast Dr. Kateřina Lachmanová.  V sobotu 5.12.2009
proběhne výtvarná dílna.
Duchovní obnova pro v�echny "Řekl jim: Pojďte sami stranou na pusté místo a
trochu si odpočiňte." Mk 6,31
8.10. a� 11.10.2009, Duchovní obnova pro v�echny s P. Janem Adamíkem SJ. a
20.10.2009, a� 24.10.2009, Duchovní obnova pro v�echny s P. Josefem Hladi�em SJ.
Ubytování v jednolů�kových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Cena pobytu: 450
Kč za 1. den, 350 Kč za ka�dý dal�í den. Kontaktní adresa: Exerciční dům Kutnohorská
26, 280 02 Kolín, e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz, telefon: 731 182 112, 605 760 307

Zpravodaj  

8. strana 



(pokračování ze str. 1)          „K ústavní kr izi “
Kdy� byla pra�ská katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha soudem obvodním a pak i

městským přiřčena církvi, rozpoutali tito propagandisté velkou kampaň a podpisovou akci proti
rozhodnutí soudu. A nejen různí pohrobci komunismu, ale dokonce � a to je velké znamení
naprosté neúcty k zákonům � dokonce i v lavicích zákonodárného sboru byla provedena
podpisová akce proti rozhodnutí soudu. Exemplární neúcta a odpor k výrokům soudu. Opravdu
neslýchané � hle, zárodky dne�ní krize a dne�ního odboje proti zákonům ... A kdy� se Hrad po
druhém rozsudku ve prospěch církve dovolal k Nejvy��ímu soudu, tato etapa procesu ukázala
dal�í bolestné rány na�eho veřejného pořádku (respektive nepořádku), konkrétně situaci u
soudů, která se mnohokrát i v jiných kauzách zřetelně projevila. Celou zále�itost katedrály u
Nejvy��ího soudu velmi rychle, mimo pořadí, vzal do rukou komunistický soudce dr. I�tvánek,
změnil rozhodnutí předchozích soudů a katedrálu přiřkl státu. Vyargumentoval celou zále�itost
ideologickými �důkazy� z 50. let. On i někteří jeho kolegové pak dělali nátlak v tisku (co� je v
normální demokracii nepřípustné), aby byla katedrála rychle státu předána ... Kdy� jsem si
stě�oval na předpojatost soudce, vystavil mu vysvědčení �nepředpojatosti� jeho kolega, je�tě
vět�í soudruh z doby komunismu. Ani veřejnost, ani odborníci se tady vůbec nevzru�ovali a
nechávali věci jít dále � a� k dne�ní krizi.

A podobné věci se dály, kdy� se v roce 2001 ministerstvo kultury pod vedením sociálního
demokrata Pavla Dostála a dr. Řepové rozhodlo, �e je nutné zmen�it příli� �iroký prostor
nábo�enské svobody církví. A začalo jednat. Nic nedbalo na to, �e na�e ústava říká, �e �církve jsou
na státu nezávislé a řídí si své věci podle vlastních
norem�, a připravilo novelu zákona o nábo�enské
svobodě církví a nábo�enských společností z roku 1991.

Církve si v souladu s ústavou ustanovovaly své
subjekty práva, např. své charity a diakonie, a dávaly jim
právní subjektivitu. To se úředníkům na ministerstvu s
minulým ideologickým my�lením nelíbilo a zavedli praxi
totalitního komunistického re�imu, �e dříve ne� církve
budou moci zřizovat své charity a diakonie, musí být
jejich zřízení schváleno ministerstvem kultury. (O
svévolném zru�ení Nábo�enské matice ministrem Dostálem a jiných jeho nezákonných praktikách
nemluvě.) Neúcta k ústavě a zákonům před zraky celé veřejnosti je tu bezprecedentní. Ale co je je�tě
hor�í, návrh takého protiústavního zákona schválila � přes ve�kerá upozorňování církví � i sněmovna
a podepsal i přes na�e varování prezident Klaus. Příprava dne�ního způsobu zacházení se zákony a
právem, který byl u� del�í dobu vůči církvi praktikován, dostávala určitěj�í obrysy.

Na�těstí skupina senátorů podala na protiústavnost ji� podepsaného zákona stí�nost
k ústavnímu soudu. Ten pracoval je�tě ve slo�ení předchozího jmenování. �krtl čtyři paragrafy
z protiústavního zákona a dal důkladné vysvětlení o nábo�enské svobodě. Dr. Řepová se tehdy
vyslovila, �e je rozhodnutí ústavního soudu nevá�e. A tak také jednala: připravila dal�í novelu,
do které zadními dvířky dopravila některá ustanovení před tím ústavním soudem �krtnutá.
Znovu to pro�lo bě�ným procesem a (ne)zodpovědní politici se nad neúctou k zákonům a
ústavě ani nepozastavili ... (Nedávno byla připravena novela tohoto deformovaného zákona o
církvích a nábo�enských společnostech, ale ta bohu�el zůstala dodne�ka le�et na legislativní
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radě vlády.) A při tom je schválení tohoto zákona předpokladem, aby mohla být schválena
smlouva mezi Vatikánem a církví katolickou v ČR.

A majetkové narovnání mezi církví a státem? Táhne se v podstatě 17 let. Různé peripetie
jednání jsem popsal v práci �Jednání mezi státem a církví 1990�2000�. Sociálně demokratická
vláda Milo�e Zemana chtěla tuto trvalku doře�it, ale měla neschopné úředníky. Kolikrát jsme
jednali s premiérem Zemanem za přítomnosti Pavla Dostála, který v�ak jednání brzdil trváním
na nesmyslné výčtové formě zákona. Nakonec rozhodl Milo� Zeman, �e bude sestavena �malá,
ale konsensuální komise�, kde nebude zasedat nikdo, s kým by některá strana nesouhlasila.
Dostál měl za úkol takovou komisi sestavit a nechat odsouhlasit. Setkali jsme se ve třech:
Pavel Dostál, synodní senior Pavel Smetana za ekumenickou radu a já. Dostál při�el s
návrhem, kde byli i komunisté. Poukázali jsme na zásadu vyslovenou Zemanem a byli jsme
společně se synodním seniorem proti komunistické přítomnosti v komisi. Pavel Dostál ode�el
na zasedání vlády a udělal na nás velký podraz. Řekl, �e �jsme neprotestovali�, a vláda slo�ení
komise schválila. Na takový podvod jsem reagoval svoláním tiskové konference a vylo�il jsem
novinářům, jak jsme byli podvedeni. Smírčí jednání pak bylo u prezidenta Havla a bylo
dohodnuto zalo�ení dvou komisí, jedné církevní bez přítomnosti pro nás nepřijatelných osob
a druhé �ministerské�, podle Dostálových představ. Ta v podstatě dojednávala návrh zákona,
zatímco církevní komise byla ustanovena pro vzbuzení dojmu, �e se církev účastní přípravy
zákona. Vedla ji dr. Řepová a zadávala ji bezvýznamné otázky, které neměly smysl pro
přípravu zákona. Změnou vlády zaniklo to, co bylo připraveno.

Seriozně přistoupila k ře�ení celé zále�itosti Topolánkova vláda. Církev jí umo�nila jednání
tím, �e se diecéze vzdaly ve�kerého majetku ve prospěch státu, a jednalo se o finanční od�kodnění
nevydaného majetku. Byly ustaveny dvě komise, církevní a vládní. Ty společně jednaly a dohodly
návrh s finančním od�kodněním 83 miliard Kč. Aby to neudusilo rozpočet, navrhl ministr
Kalousek splátkový kalendář na 60 let. I na to bohu�el církve přistoupily, aby umo�nily vyře�ení s
tím, �e bude započtena odhadovaná inflace i úroky. A tady se znovu ukázala neschopnost,
respektive �v�ehoschopnost� některých nepřátel církve, kteří toho hned vyu�ívali a vykřikovali
nesmyslných 270 miliard. Pro zablokování tohoto návrhu po�adoval Vlastimil Tlustý (ODS) s
některými sociálně demokratickými a komunistickými poslanci vytvoření parlamentní komise na
přezkoumání tohoto návrhu zákona. Komise dokázala, �e návrh je velmi seriozní, a �e dokonce
církev mohla �ádat je�tě 160 miliard za u�ívání církevního majetku za celou dobu od znárodnění,
a církev to neudělala. A přece parlamentní komise, resp. poslanci ČSSD a KSČM spolu s
poslancem Vlastimilem Tlustým, který se přidal k opozici, vedeni sobectvím a nenávistí vůči
církvi a bez ohledu na zájem společnosti, na potřebu měst a vesnic, návrh zákona nedoporučili. A
tím tento návrh spadl pod stůl.

Na této zále�itosti se ukazuje charakter některých poslanců, vedených osobními zájmy a
sobectvím. Obecné dobro a prospěch společnosti jsou pro mnohé neznámou věcí. A tyto
skutečnosti se znovu ukázaly při současné parlamentní krizi. Naprostá neúcta k zákonům a
právnímu řádu, osobní charakter jednotlivých poslanců, jejich sobectví, v něm� sledují jen
osobní zájmy, a zájem veřejnosti, k jeho� hájení byli zvoleni, je jim naprosto cizí. Dokud
byly poru�ovány zákony i mravní normy vůči církvi, tak to nikomu nevadilo, ale kdy�
najedou vyhřezne tato prohnilost do veřejného zájmu, v�echny taková věc rozru�í ... Ale
pokud nepřijmeme jako společné normy základní hodnoty a respekt k zákonům a právu, pak
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nebude nic vyře�eno a čekají nás dal�í skandály. Nekompetentním a nezodpovědným
shozením vlády jsme si udělali v Evropě velkou ostudu. A nyní ostuda dal�í ... Bude pro
Evropu takovýto stát věrohodným partnerem?                 Miloslav kardinál Vlk  (11. 9. 2009)

Statistiky o Církvi v ČR
Na konci roku 2008 �ilo v na�í zemi téměř 3,3 milionu katolíků Tiskové středisko Svatého

stolce zveřejnilo jako součást příprav apo�tolské cesty Svatého otce do na�í země statistické údaje
o církvi v České republice platné k 31. prosinci 2008. V České republice k tomuto datu �ilo
10.380.000 obyvatel, mezi nimi 3.290.000 katolíků
(31,7 %). Na území republiky existuje 9 celků
církevní správy (5 českých a 3 moravské diecéze a
apo�tolský exarchát církve řeckokatolické), v nich
funguje 2.576 farností a 70 jiných pastoračních
středisek. V duchovní a pastorační správě působí 20
biskupů (z toho tři řeckokatoličtí), 1.370 diecézních
a 586 řeholních kně�í (celkem tedy 1.956 kně�í),
178 trvalých jáhnů, 116 řeholních bratří, 1.609
řeholnic, 160 členů sekulárních institutů a 1.109
katechetů. V semináři se na kně�ství připravuje 184
bohoslovců. Katolická církev v na�í zemi provozuje 39 mateřských a základních �kol, které
nav�těvuje 5.412 dětí, dále 33 �kol středních s 8.525 studenty a 7 �kol vy��ích odborných či
vysokých, v nich� se vzdělává 2.040 studentů. Církev té� provozuje 50 nemocnic, 98 ambulancí,
134 domovů pro staré a nemocné lidi, 59 dětských domovů, 58 rodinných poraden a poraden pro
ochranu �ivota, 170 středisek zvlá�tního vzdělávaní a 28 dal�ích institucí.                     zdroj  čbk

Co se dělo:  Jak jsem ministroval panu kardinálovi
Na poutní slavnost v Hájku jsem se moc tě�il. Měl jsem poprvé příle�itost na vlastní oči

vidět pravého kardinála a dokonce se s ním potkat i u oltáře. U� ráno toho dne (sobota 5. 9.
2009) se prostory klá�tera začaly plnit poutníky. Poutní slavnost ku svátku Narození Panny

Marie začínala v 10,30 hod. V sakristii u� bylo plno
kně�í. Potichu si povídali a oblékali se. Stranou jsem si
oblékl svůj ministrantský hábit a očima hledal pana
kardinála. Jeden z kně�í měl na hlavě malou červenou
čepičku. Zařadil jsem se s ostatními ministranty do čela
průvodu a vy�li jsme. Pan kardinál v bílém ornátě kráčel
jako poslední. Napřed se pozdravil u oltáře s poutníky,
hovořil o historii  Hájeckého poutního místa a dotkl se i
350. výročí příchodu prvních franti�kánů. Pak byla m�e
svatá. Před pozdvihováním jsme je�tě s jedním
ministrantem přinesli oltářní konvičky a rou�ku. Kdy�
jsem mu lil vodu na ruce, tak se na mě usmál. Po m�i
svaté byly je�tě litanie v Loretě. Pan kardinál se nezdr�el
a po mariánských litaniích odjel do Lomce. Po poledni
byl v Hájku dal�í program. Ve 13,00 hod. recitál Popelka
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nazaretská. V ambitech jsme si koupili lístky do tomboly, její� výtě�ek včetně tr�by za
prodej jubilejních perníčků, �el na opravu klá�tera. U dal�ího stánku paní prodávala
nábo�enskou literaturu. Před klá�terem bylo i občerstvení. Setkání s panem kardinálem na
mě hodně zapůsobilo. Byl jsem rád, �e jsem mu mohl také ministrovat. Bude to pro mne
pěkná vzpomínka.                                                                                             Vítek Markgraf

Co se dělo: Za svatou Ludmilou na Tetín
jsme i letos mohli putovat ve dvou dnech za

sebou. V sobotu 19. září se konala v kostele sv.
Ludmily vikariátní poutní m�e svatá k oslavě
patronky kostela. Od devíti hodin byla
příle�itost ke svátosti smíření v kostele sv.
Kateřiny, od půl desáté začala modlitba rů�ence
v kostele sv. Ludmily a od deseti následovala
slavnostní m�e sv., které předsedal rektor
kně�ského semináře Mons. Artur Matuszek a
koncelebroval berounský vikář P J.  Pecinovský
a dal�í kně�í na�eho vikariátu. Předsedající ve
své promluvě hovořil o významu sv. Ludmily
jako vzoru pro současné křesťany.

Po skončení m�e sv. jsme se se�li před farou,
kde bylo připraveno příjemné posezení pod prostornými stany a občerstvení, za ně� vděčíme
asi hlavně sestrám z fary a také místním farníkům.  Následovala prohlídka historických
památek Tetína; na trasu s průvodkyní se vydali zejména poutníci ze vzdáleněj�ích míst, kteří
se na Tetín dostanou méně často. Po obědě následovala předná�ka, na kterou jsem se osobně
velmi tě�ila � Mgr. Libor Gottfried si zájemce připravil téma Počátky křesťanství
v Čechách a jeho promítání a vyprávění bylo opravdu velmi podnětné. Celá poutní slavnost
byla asi v 15 hodin ukončena litaniemi k českým patronům a po�ehnáním, je� nám udělil P. J.
Pecinovský. S Tetínem i sv. Ludmilou jsme rozloučili chorálem Svatý Václave.

V neděli 20. září jsme někteří nav�tívili Tetín podruhé. Od jedenácti hodin se tu konala
poutní bohoslu�ba s řeckokatolickou liturgií, jí� předsedal Karel SOUKAL. K dispozici
byly tentokrát nati�těné texty celé liturgie, která byla slou�ena v če�tině (zdála se mi proto

srozumitelněj�í, ne� kdy� jsem se účastnila
poprvé před dvěma lety). Krásné zpěvy,
kně�í v čele lidu, jiné ornáty, jiné melodie...
V�e se zdálo zvlá�tní a neobvyklé a já jsem
byla opět vděčná Bohu za to, �e tady mohu
být, �e mohu pro�ívat tyto slavnostní chvíle
u své patronky... 

Počasí nám přálo, oba dny byly
slunečné a teplé, co víc si mů�eme přát?
Tak zase někdy na Tetíně nashledanou!

-lf- 
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Píšete nám: Ještě jednou k novému oltář i
Před časem jsem zaznamenal argument jednoho člověka, který vyjadřuje opačný názor na
vybudování nového oltáře v na�em kostele. Připomínal, �e v na�í místní církvi vidí jiné důle�itěj�í
úkoly, které bychom jako společenství křesťanů měli plnit, jestli�e chceme utvářet �ivot na�í
farnosti podle ducha evangelia. Zmínil několik konkrétních věcí, v nich� viděl priority: úkoly
charitativní, misijní, pastorační a evangelizační. Je zcela nepochybné, �e tyto činnosti bytostně
patří k církvi jako ke společenství těch, kteří �ijí odkazem Je�í�e Krista. V�dyť jeho veřejná
činnost byla hlásáním radostné zvěsti, byla výchovou
nejbli��ích lidí, které poté vyslal do světa, aby tuto
zvěst �ířili dál. A byla taky naplněna bezbřehou
láskou a soucitem s druhými lidmi, pochopením jejich
obtí�í a konkrétní pomocí. Antioltářně naladěný
pisatel se v�ak dopustil fatálního omylu, proto�e jaksi
pozapomněl, čím vyvrcholilo tříleté působení Bo�ího
Syna na této zemi. Ustanovením Eucharistie. Kristus
provedl docela skromný úkon: U stolu vzal chléb,
rozlámal jej, dával svým přátelům okolo... to přece
známe. Toto prosté gesto je v�ak klíčovým okam�ikem
lidských dějin napříč časem. Smrt na kří�i je pak
úplným stvrzením toho, co bylo předtím vykonáno.
Slova: �To čiňte na mou památku� zaznívají na konci společné večeře. Pokud se tedy kolem stolu
sejde společenství lidí, kteří se hlásí ke Kristu, kolem stolu a budou slavit Eucharistii, při ní�
zazní slova Krista, pokud budou tvořit jednotu, pak Je�í� Kristus bude s nimi. Pravda, pro lidský
rozum tě�ko pochopitelným způsobem � v podobě chleba a vína. Jsme v�ak lidé věřící, máme tedy
prostor uplatnit svůj dar. Posvátná oběť se děje na oltáři. Tajemně �iví na�e du�e a my pak
mů�eme jít z kostela ven a konat. Buďme nad�ení zvěstovatelé Bo�ích pravd, vyprávějme lidem o
Bohu, pracujme do roztrhání těla pro chudé a nemocné. Av�ak nikdy nezapomeňme, jaká síla nám
umo�ní takto slou�it. Kristus nejprve konal, pak nám zanechal jedinečný dar Eucharistie, nechal
se totálně zničit, a proto�e to bylo z lásky, zvítězil nav�dy. Myslím si, �e by bylo podnětné jít v
opačném směru: zvítězit nejprve nad vlastním já, potlačit svůj egoismus a vytvořit společnou
jednotu kolem oltáře, dotknout se tajemství Eucharistie a jít do světa v síle tohoto tajemného
pokrmu dělat v�e, co Kristus dělal pro druhé. Počátek na�eho konání je u oltáře.

Luká� Petřvalský varhaník
Svědectví :  Bů h v mé m ž i v o t ě

Farní společenství tvoří lidé s nejpestřej�ím vztahem k víře. Je po�ehnáním, kdy� aktivně
přispívají k chodu farnosti. Ve vět�ích městech a kostelích jsou to početněj�í skupiny, na
venkově je to mnohdy jediný farník nebo rodina. Tak je tomu i na Chyňavě.

Cesty Páně jsou nevyzpytatelné - o tom se přesvědčila s rodinou i paní Eva Horváthová.
Pravá víra se projeví v nejrůzněj�ích �ivotních situacích, nejhlouběji po osobním ne�těstí. Paní
Horváthovou a její rodinu tato bolest postihla téměř beznadějnou nemocí jejich syna. Vyléčení
nemoci a uzdravení bylo mizivé. Tam, kde by nevěřící zřejmě snadno mohl podlehnout
zoufalství, tam matka nemocného syna vlo�ila ve�kerou víru a naději v pomoc Bo�í.
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Neustávala ani na chvíli ve svých modlitbách. Slíbila, �e kdy� se její syn uzdraví, bude ze
v�ech svých sil pomáhat v potřebných slu�bách v chyňavském kostele. Bůh její prosby
vysly�el a ona od té doby obětavě a ráda plní i se svou rodinou, co slíbila. Je radostí přijít na
m�i do zdej�ího kostela. Dýchne na vás čistota, upravenost. Obětní stůl je připraven včetně
svící i květin, zpěvníky jsou v lavicích připravené a nechybí oznámení, co se bude zpívat.
Rodina Horváthova nabarvila kostelní lavice i vrata, upravila zpovědnici, u�ila oltářní látky.
Bratr paní Evy poslal zdobenou pokrývku na obětní stůl a� z Polska. Liturgii bývá přítomna
celá Horváthova rodina. Na m�i přichází asi dvacet věřících z místa i okolí.

M�i sv. zají�dí do Chyňavy slou�it jednou týdně berounský kněz. Jezdí sem rád, proto�e
zde nachází v�e připravené jak má být a hlavně nachází zde vděčné věřící. Ti oceňují, �e ve
zdej�ím kostele sv. Prokopa, který se tady datuje u� přes 600 let, se mohou setkávat se svým
Bohem.                                                                                                          - Jaroslav Vacík -

SEYDLOVY  OSLAVY V BEROUNĚ ROKU 1937
Od soboty 12. září je v areálu berounské fary opět umístěna pamětní deska Josefa

Antonína Seydla. Někdo z pamětníků mi jednou vyprávěl, �e byl je�tě chlapec, kdy� se na tu
desku pořádala sbírka. A tak jsem bádala ve farní kronice � a na�la jsem zajímavé
informace. V r. 1937 napsal berounský děkan P. Jan Chalupecký svým energickým písmem
do Knihy pamětní děkanství berounského tři stručné řádky: Seydlovy oslavy v Berouně.
Zasazení pamětní desky na děkanství � 20. června 1937. A pak vzal nů�ky, z tisku vystřihl
dva sloupky a nalepil je pod ty tři řádky:

Zasazení pamětní desky na děkanství 20. června 1937
V sobotu 19. června o 17. hodině byla v městském muzeu zahájena kulturním referentem

�těpánem Konopíkem výstava památek seydlovských. Výstava obsahuje mnoho cenných
památek rodinných, mezi nimi� zvlá�ť pozoruhodné jsou portréty rodičů P.J.A. Seydla,
sloupkové hodiny Seydlovy vyrobené v Berouně r. 1805 aj., a zvlá�tě pak vzácnou Seydlovu
kroniku města Berouna z Národního muzea a zdej�ího děkanství a mnoho listinného materiálu
ze spisovatelské činnosti Seydlovy od studentských dob a� do smrti. Dále je zde vystavena celá

řada jiných dokladů o bohaté činnosti Seydlově
předev�ím hudební a jeho knihovna obsahující řadu
unikátů, neznámých exlibris aj. Poutavý výklad
svědčící o vyčerpávajícím studiu osoby Seydlovy a
jeho činnosti podal přítomným prof. Kazda, tvůrce
výstavy. V neděli pak byly zahájeny slavnosti
v děkanském chrámu figurální m�í, při ní� byla
provedena Zanglova m�e op. 19 pro smí�ený sbor
s doprovodem varhan a orchestru, Mozartovo Ave
verum, Pange lingua od J. Tomana a Svatý Václav
od N. Kubáta. O půl jedenácté na slavnostně
městskými barvami (bílou a modrou, pozn. L.F.)
vyzdobeném Seydlově náměstí Smetanovým
sborem Sláva tobě, který zpíval mu�ský sbor
Slavo�e za dirigování Fr. Iserle, zahájeno
odhalování desky. Msgre Jan Matějka, předseda
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slavnostního výboru, přivítav přítomné příbuzné Seydlovy, zástupce úřadů a četné občanstvo
osvětlil důvod a význam oslav. Slavnostní řečník dr. Josef Poch ve své řeči podal poutavým
způsobem výsti�ný obraz Seydlovy doby a zhodnotil význam Seydlův pro zdej�í město a pro
celou národní kulturu. Velmi důrazně odmítl invektivy, které chtěly zlehčit Seydlův význam, a
snahy po�kodit jeho oslavy.  Po odhalení pamětní desky, která je hodnotným uměleckým dílem,
předal ji její autor akademický sochař Zdeněk Dvořák předsedovi výboru a ten panu
starostovi města A. Königovi. Státní hymnou byla tato slavnost, která se stala důstojnou
manifestací národního obrození, zakončena. 

Eucharistické slavnosti v Berouně,
pořádané v rámci stého výročí úmrtí děkana J. A. Seydla, vyzněly opravdu jako

manifestační hold Kristu Králi! Po celých deset dní přicházeli věřící do děkanského chrámu
Páně, aby vyslechli slova kazatelů, kteří je vedli do �koly Bo�ského srdce Páně. Slavnosti
začaly dne 4. června úvodním kázáním vdp. Msgra Aloise Kudrnovského, univerzitního
profesora z Prahy. V dal�ích promluvách se střídali vdpp. J. Buriánek, vikář ze Zdic, Msgre
Jan Matějka z Berouna, J. Tuček, farář ze �elezné, L. Franc, farář z Počapel, Fr. Hájek, farář
ze Svatého Jana pod Skalou, J. Albrecht, kaplan z Počapel, a prof. Soukup z Prahy. Ve
středu dne 9. června se konala zvlá�tní slavnost kně�í z vikariátu berounského, hořovického,
příbramského, rakovnického a křivoklátského, na ní� v kostele kázal vdp. redemptorista
z Prahy a předná�ku proslovil vdp. Stehlík, kaplan z Prahy-Hole�ovic. Hlavním slavnostním
dnem byla neděle 13. června 1937, kdy připadaly jmeniny děkana Seydla. V ten den
přistoupili věřící v hojném počtu ke sv. přijímání a po celé dopoledne byla vystavena
Nejsvětěj�í svátost. Odpoledne se konal v sále hotelu Plzeňka slavnostní hold památce
Seydlově, na něm� o významu katolických kně�í v národním obrození promluvil senátor
JUDr. Fr. Karas, projev za arcibiskupskou konzistoř pronesl J.M. nejd. pan kanovník dr.
Jaroslav Kulač, o �ivotě oslavence promluvil vdp. vikář Buriánek a místní vdp. děkan (P. Jan
Chalupecký, pozn. L.F.). O páté hodině vy�el ze zábranského kostela P. Marie slavnostní
eucharistický průvod, při něm� za účasti 25 kně�í a přes 2000 věřících nesl Nejsvětěj�í
svátost vdp. kanovník. Po průvodu měl v děkanském kostele závěrečné kázání vdp. prof.
Bartůněk z Prahy a ambroziánským chvalozpěvem byly slavnosti ukončeny. Byla to důstojná
oslava výročí katolického kněze-buditele, která měla probuditi k novému nábo�enskému
�ivotu. Nakonec malou poznámku. Některé krajinské listy chtěly oslavy děkana Seydla
zlehčiti, ale proto�e to učinily takovým neomaleným způsobem, pova�ovali bychom to pod
svoji důstojnost na to odpovídati.   (Název tiskoviny ani autor není v kronice uveden. První
výstři�ek je mo�ná z některých místních novin, druhý asi z katolického tisku; pozn. L.F.)

O dvě stránky dál je v kronice ručně přepsaná ročenka berounských katolíků, kterou
ka�doročně vydávali tiskem. Rukopis napovídá, �e ji opsal někdo jiný ne� děkan Jan
Chalupecký, jen� se v kronice omezuje jen na velmi krátké a stručné poznámky. Ročenka
krátce informuje o závěru oslav Seydlova výročí:

Z církevního �ivota v roce 1937 -  Rok 1937 byl významný tím, �e oslavovalo v něm
na�e město stoleté výročí úmrtí zdej�ího děkana, kněze buditele Josefa Seydla, který zemřel
5. července 1837. V rámci slavnosti se konala pietní vzpomínka u hrobu Seydlova, v den jeho
úmrtí 5. července, při ní� jménem města promluvil místní děkan a studenti polo�ili věnec na
hrob vlastencův.
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Zdá se nám to mo�ná dnes v�echno hodně vlastenecké, trochu to mů�e připomínat 19.
století. Ale není čemu se divit. Jednak děkan J. A. Seydl opravdu v národním obrození �il,
jednak se právě psal rok 1937 a sousední Německo bylo stále sílící hrozbou. Do Mnichova
zbýval u� jen rok a pár měsíců...                                                                    Lidmila Fričová

Svědectví :  C e s t a k Bo h u a ke k ř t u
Jmenuji se Zuzana a je mi 24 let. Pro křest jsem se rozhodla ji� dávno, ale jeliko� jsem

byla těhotná, nechala jsem to a� po �estinedělí. Koncem října, začátkem listopadu 2008 jsem
začala chodit téměř ka�dou středu na přípravy ke křtu. Hned od začátku příprav a chození do
kostela na nedělní m�e se začala ve mě probouzet víra v Boha a touha naslouchat Mu.  V
mém dosavadním �ivotě jsem se nedokázala pro něco tak nadchnout jako pro Boha. Tě�ím se
na středeční přípravy, �e se dozvím něco nového o Bohu. Tě�ím se na nedělní m�e, �e mu
budu zase o kousíček blí� a pomodlím se k Bohu, aby mi dal sílu zvládnout ka�dý den. 

Bylo 13. června tohoto roku a měli mě, ale i spoustu dal�ích, přijmout za katechumeny
(čekatele křtu) v Katedrále sv. Víta v Praze. Blí�ila se patnáctá hodina a u mě se střídaly pocity
vzru�ení, nad�ení ale i nervozity. Vůbec jsem nevěděla, jak to bude probíhat i kdy� mi známí říkali,
�e to bude jednoduché. Bylo nás tam po�ehnaně a proto jsme vytvořily veliký půlkruh. Pak před nás
předstoupil biskup Václav Malý a spolu s několika dal�ími kně�ími nám �ehnali různé části těla.
Kdy� do�ehnal poslední kněz, připadala jsem si jako napůl zrozený nový člověk. Po po�ehnání
v�ech přítomných jsme se odebrali do lavic před oltář, kde biskup měl bohoslu�bu slova. Na konci
toho v�eho jsme dostávali od biskupa Malého kní�ečky NOVÝ ZÁKON - �ALMY, PŘÍSLOVÍ.
Je�tě jsme byli pozváni na malé poho�tění, kde jsem si od pana biskupa nechala kní�ečku podepsat
(koláče byly vynikající). Pak jsme vykročili s kamarádkou Marcelou do světa katechumenů. Tak to
je zatím v�e, pokračování bude a� po křtu. Po 3. dubnu 2010.                        Zuzana Vaňková

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Sv . Dio n ý s i u s  a dr u h o v é

( 9. října )
Je znám jako biskup, misionář a mučedník.

Působil ve třetím století ve Francii, kde patří k
národním světcům a je v katolické církvi jedním ze 14
pomocníků v nouzi. Sv. Dionýsia připomíná jeden z
nejslavněj�ích kostelů Francie a je to katedrála
Saint-Denis u Paří�e, která je zasvěcena právě
prvnímu biskupu francouzského hlavního města.
Chrám před branami města vznikl ve své původní
podobě za merovejského krále Dagoberta I. kolem r.
625 nad Dionýsiovým hrobem. Dodnes byla katedrála
několikrát přestavována. Stavba dlouhá přes 100 m

slou�ila jako místo pohřbívání francouzských králů.
Dionýsius pře�el do tehdej�í Galie v polovině 3. století na přání pape�e Fabiána. Zřídil v

četných městech kostely - např. v Chartres i Paří�i. Při stra�ném pronásledování křesťanů byl
spolu s více druhy zatčen a umučen. Nejznáměj�í je znázornění v so�e, které ukazuje
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mučedníka s uťatou hlavou. Ústa a tradice se roz�ířila nejen
ve Francii, ale i ve �panělsku a Německu. Dříve byl
Dionýsius také patronem francouzských králů. Bojové heslo
královských vojsk bylo: Mont-joie Saint-Denis! Je patronem
střelců, ochránce proti vzteklině, pomocník v nouzi.

Sv . Ja n Leo n a r d i
( 9. října )

Působil v 16. století v Římě. Tam přijal ve věku 32 let
kně�ské svěcení a o rok později u� zalo�il �Společnost
křesťanské nauky� pro výchovu mláde�e. Zalo�il kongregaci
Reformovaných kně�í později přejmenovanou na Řeholní
kleriky Matky Bo�í. Zalo�il tolik potřebnou misijní kolej.
Podporoval �kolství a nemocnice a z pověření pape�e
Klementa VII. reformoval různé kongregace. Pius XI. ho
pový�il r. 1938 mezi svaté. Na některých obrazech je
zakladatel řádu vidět také při zjevení Panny Marie.      -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
HVĚZDA MOŘSKÁ

Proto�e říjen je mariánský měsíc, mů�eme si připomenout opět středověkou mariánskou
píseň. Nejstar�í rukopis, v něm� se dochovala, je Svatovítský rukopis z konce 14. století, ale
existují i dal�í její  přepisy � dva také z konce 14. stol. ulo�ené v Praze, pak Rajhradský
rukopis z 1. pol. 15. stol. a je�tě některé opisy mlad�í. Text někdo buď slo�il samostatně,
nebo podle dosud nezji�těné předlohy. Obměňuje motivy obsa�ené ve slavném hymnu Ave,
maris stella, Dei mater alma, jen� pochází z 9. stol. a byl přelo�en jako Zdráva, mořská
hvězdo. Píseň nám připadá důvěrně známá, obsahuje zdrobněliny a citově zabarvená slova,
vznikla v�ak opravdu někdy v době vlády Karla IV. nebo jeho syna.

Nedaj nám v hřie�iech zhynúti,
rač nás k sobě přivinúti,
pros za ny za nebo�átka
svého milého děťátka,

by pro jeho umučenie
nás nepoddal v zatracenie,
ale dal věčné spasenie
tu, kde� nikdy smutku nenie.

Vysvětlivky: bludných � bloudících, zmilitké �
přemilé, překajície � velmi kajícné, nepoddal �
nevydal, tu � tam

Zdráva, matko pře�ádúcie,
hvězdo mořská ty přestkvúcie,
zdráva ty, přemilosrdná,
zdráva buď, milosti plná!

Maria, ty panno čistá,
tys v�ech bludných cesta jistá,
k tobě dne�ní den volámy
a tvé pomoci �ádámy.

Aj, ty panno, také matko,
pro tvé zmilitké děťátko
na�e hlasy překajície
usly�, k sobě volajície!

Lidmila Fričová
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Konkurz na náboženství
V Nestorově kronice se pí�e, �e v roce 987 proběhl v Kyjevě �konkurz� na národní

nábo�enství. Kní�e Vladimír Kyjevský poslal své zmocněnce k muslimům do Bulharska, k
�idům, k východním křesťanům do Řecka a ke křesťanům západním do Německa. Jmenovaná
vyznání usilovala o to, aby je kní�e vybral jako nábo�enství pro celou Rus. Pozoruhodné je, �e
panovník nezji�ťoval, v co jednotlivé národy věří, ale jaký je jejich projev uctívání. Ptal se
tedy na liturgii. Kdy� se vyslanci vrátil, důkladně Vladimíra informovali o svých zji�těních.
Liturgie muslimů je nenadchla. O �idovské bohoslu�bě se nezmínili, v Německu viděli �...
slavit mnohé ceremonie v jejich chrámech, v nich� v�ak nena�li slávu...�. O svém zá�itku z
Řecka hovořili takto: �... a najednou jsme u� nevěděli, jestli jsme v nebi nebo na zemi, proto�e
na zemi nikde taková nádhera nebo krása není a ani nevíme jak ji popsat. Jenom víme, �e Bůh
přebývá mezi těmi lidmi a jejich liturgie je krásněj�í ne� obřady jiných národů. Proto na
takovou krásu nemů�eme zapomenout.� A Vladimír vybral křesťanství východní tradice jako
nábo�enství pro velikou Rus. Co tak uchvátilo Vladimírovy vyslance na východní liturgii?
Jednota společenství. V liturgii křesťanského Východu nebyla nikdy přeru�ena tradice
společného slavení Eucharistie jako jednoho společenství. V�ichni jsou aktivními účastníky.
V na�í západní tradici křesťanského ritu jsme se před bezmála 50 lety vrátili ke společnému
slavení (díky Druhému vatikánskému koncilu, Bohu díky!). Dokument konstituce o posvátné
liturgii říká: �.... v liturgii se koná dílo na�eho vykoupení; tak liturgie přispívá vrcholnou
měrou k tomu, aby  věřící svým �ivotem vyjadřovali a zjevovali ostatním Kristovo tajemství a
skutečnou povahu pravé církve.� Obstáli bychom v tomto konkurzu, kdyby poselstvo kní�ete
Vladimíra k nám zavítalo v neděli do kostela?                                Luká� Petřvalský varhaník

Sv. Václav a sv. Ludmila nás spojují s tradicemi národa
Dokazují to i dvě akce v leto�ním září. Byla to účast na

pouti ke sv. Ludmile a bude to zájezd do Staré Boleslavi na
setkání s pape�em.

V sobotu 19. září se konala na Tetíně vikariátní pouť ke sv.
Ludmile. Vydařila se a poutníky po celou dobu provázelo nádherné
slunečné počasí. Rektor kně�ského semináře Mons. Artur
Matuszek vyzdvihl, �e jméno sv. Ludmily patří k základům na�í
církve. Byla to kně�na Ludmila, která měla blahodárný vliv na
nábo�enskou výchovu vnuka Václava.
Vliv jejího působení v na�em kraji na
tetínském hradi�ti se rozlétl do celé
na�í země. Stejně tak �ivot sv.
Václava byl takovým příkladem, �e je

uctíván jako ochránce země české i jako hlavní patron na�í církve.
Je významnou postavou spojující ná� národ s církví.

Chápeme jako výraz úcty k na�í bohaté tradici, �e právě na
jeho svátek nás nav�tívil Svatý otec. Stejně tak to chápeme ve
spojitostis čtyřsetletým výročím Palladia země české, které je ve
Staré Boleslavi. Právě tam zamíří při své náv�těvě Svatý otec a

Zpravodaj  

18. strana 

Sv. Václav       J. Goldmann

Sv. Ludmila J. Goldmann



na�i beroun�tí poutníci se s ním i ostatními budou modlit za ochranu na�í země i
svatováclavské víry. V�ichni ostatní věřící se připojují v prosbách: �Nedej zahynouti nám ni
budoucím ...�                                                                                                                     -vac-

BOHOSLU�BY VE FARNOSTI  s platností od  1. září 2009:

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

Rozp 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

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

Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
10.30 - 11.15  hodin
Fara -  přízemí vlevo
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M ODLITBA  MÌSÍCE :  Bratři a sestry! Pro�íváme v tyto dny náv�těvu pape�e
Benedikta XVI. a spolu s ním se modlíme za Církev v na�í zemi. Rád bych spolu s vámi
sly�el i výzvy na�eho arcibiskupa Miloslava kardinála Vlka a připojil ke společným
modlitbám za na�i Církev i prosby za jeho nástupce, za nového pra�ského arcibiskupa.

  -jp-

SPOLEÈNÝ ÚMYSL MODLIT EB  NA ØÍJEN :
$$$   Za nového pra�ského arcibiskupa $$$

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA: V říjnu oslaví krásné jubileum paní Anna Bauerová (95 let) a paní Tereza
Bálintová z Loděnice (80 let), blahopřání k říjnovým i kdy� nekulatým narozeninám
putuje také k paní Rů�ence Svobodové do Berouna. Své modlitby a prosby o
po�ehnání posíláme také do Kolína k bývalému berounskému knězi P. Liboru
Bulínovi, který v leto�ním roce oslaví 50 let!  

NAROZENÍ:  Dne 11. září se man�elům Bene�ovým z berounského závodí narodila dcerka
Kateřina Bene�ová. Rodičům, sourozencům i babičce a nejen jí upřímně gratulujeme.

Velmi se omlouváme, pokud jste marně hledali v těchto rubrikách jméno někoho, koho máte
rádi. Uveřejňujeme ty zprávy, o kterých nám řeknete vy. Pokud tedy víte o nějaké události v
�ivotě farnosti, prosíme, dejte nám vědět! E-mail: red.tym@seznam.cz,  tel. 602 945 017,
nebo písemnou formou na lístečku, který vhodíte v kostele do krabičky �BKZ - Dotazy a
články� na stole s tiskovinami.                                                                           -iva-

KŘTINY: V měsíci září přijala v na�í farnosti (v kostele sv. Jakuba v Berouně) svátost křtu
�ofie Ivana Břízová

POHŘBY: V měsíci září jsme v na�í farnosti do Bo�ích rukou svěřili pana Václava Ko�uliče
z Berouna, pana Adolfa Kovácze z Berouna a paní Barboru Podubeckou z Tetína.
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