
Červené jeřabiny
Červené jeřabiny, padající ka�tany a fronty v papírnictví.

Někoho hryzne v bři�e, někdo povzdechne, někdo u� se jen
pousměje.

Máme doma pár fotografií z různých let, drobná figurka
s malou ta�tičkou na louce a v dálce v�dycky ta samá �kolní
budova. Na tváři figurky slavnostní úsměv. Vestička nebo tenký
svetřík prozrazují, �e ráno u� bylo chladné. Poprvé do �koly.

Ka�dý ze slu�ných rodičů tehdy věděl, �e re�im se poprvé
jejich dítěte doopravdy zmocňuje. Re�im je soukolí, nemá ani
city ani svědomí. Táta s mámou viděli, �e stačí drobná chyba a
soukolí semele jejich dítě i je samotné.

A postavička �la s novou důstojností i naivní důvěrou,
plná očekávání, chvění, radosti.

Vy�li jsme z toho v�ichni poznamenaní. Vy�li jsme
zpracovaní pro nový re�im, který cení zuby teprve pár let. Nový
re�im neposílá na smrt (toti� ne nás) a za děti se nevězní. Jsou
jiné způsoby. Dříve si rodiče říkali � dělej mrtvého brouka,
�elma si nev�imne, přejde kolem a nic tvému dítěti neudělá.

Dneska spí� lezou ve �kolách hadi. Vlní se ti�e, dívají se,
uhranou pohledem. My� se zastaví, nehybně čeká, co se stane. A
stane se v�dycky to samé. Kdyby my� vyskočila, dělala rámus,
bě�ela k ostatním, mo�ná by hada zahnaly. Ale to ony ne.

Je jedno latinské slovo, stojí za pov�imnutí:
responsabilitas. Lze přelo�it jako �schopnost odpovědět�.
Česky zodpovědnost. Předevčírem při�el do na�í �koly jeden
schopný a bohatý člověk. Řekl: �já jednou budu stát před
Bohem a zodpovídat se z toho, co jsem udělal se svými dětmi�.
Doplňuje si pedagogické vzdělání, proto�e je spí� technik. Děti
učí doma.

Toti� ten, kdo bude muset jednou Bohu odpovědět, to
nebude re�im, to nebude ředitel �koly, to budou rodiče. Oni
jsou ti první zodpovědní za to, co se s naivním človíčkem v té
budově stane. Jim byl svěřen, oni ho svěřují. A mů�ou sebevíc
naříkat, �e je to hrozné � úkol od Boha je hrozný? A úkol od
lidí, ten je radostný, nezbytný nebo výnosný.
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Rok za rokem církev katolická připomíná rodičům tuto zodpovědnost. Vezměme jen téma, o
které če�tí křesťané bojovali během prázdnin tohoto roku 2010. Jan Pavel II v apo�tolské
adhortaci Familiaris Consortio z roku 1981, čl.37: Pohlavní výchova, základní právo a povinnost
rodičů, musí se dít stále za jejich pečlivého vedení jak doma, tak ve vzdělávacích ústavech, které
pro své děti zvolili a které mají kontrolovat.� A dále říká o tom, co se �ířilo tehdy ve světě a co teď
při�lo k nám: �Tento způsob není nic jiného ne� zasvěcování do zku�eností s po�itkem a
drá�děním, které připravuje děti u� v letech nevinnosti o du�evní pohodu a otvírá cestu ke
zka�enosti.� Ta slova tu máme: právo, povinnost, kontrolovat, zasvěcování, léta nevinnosti,
zka�enost. Drobná figurka nezná význam jediného z nich. 

Budeme mít sebevědomí dětí bo�ích, které človíčka doprovázejí laskavě při jeho cestě do
�koly? Povedeme s jeho učiteli rozhovor přívětivý, ale pevný? Budeme jemu a jeho učitelům
oporou tam, kde re�im cení zuby? Budeme schopni neposlu�nosti vůči re�imu tam, kde je to
třeba? Budeme mít chuť volat ke svému biskupovi jako k otci, který je povinen pomoci? Budeme
při tom v�em důvěřovat tomu, který je Otec nás v�ech?                                            Cyril Kubánek

 Zpr á v y z far n o s t i
 Změna pořadu bohoslu�eb 

15.00
(1. sobota)Hudlice

18.00Hýskov
16.30Vráž
16.30Nižbor

18.00Svatý
Jan

12.00Chýňava
19.0011.00Tetín

17.00  9.30Loděnice

17.00  8.00Králův
Dvůr

18.0018.008.0018.0019.3010.00
18.00Beroun

SobotaPátek ČtvrtekStředaÚterýPondělíNeděle

Od září bude ve farnosti platit nový pořad bohoslu�eb. Prosíme o akceptování některých
změn, je� byly vynuceny dal�ími aktivitami ve farnosti.
Jáhenské svěcení. V neděli 5. září budeme společně v na�í farnosti pro�ívat zcela
mimořádnou událost: Při slavnostní m�i sv. od 10.00 hodin v kostele sv. Jakuba udělí světící
biskup Mons. Václav Malý jáhenské svěcení panu Ondřeji Mrzílkovi, který se tak přiřadí
mezi �trvalé� jáhny na�í arcidiecéze. Nový jáhen, jinak zástupce ředitele na Arcibiskupském
gymnáziu v Praze, tak bude vypomáhat v na�í farnosti, zvlá�tě pak na Vrá�i, kde se ji� řadu let
se svou rodinou stará o místní kostel a vypomáhá při bohoslu�bách. Po slavnostní liturgii bude
na farní zahradě následovat farní �agapé�. Večerní bohoslu�ba v Berouně pak ji� nebude.
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Nabídky ke spolupráci při přípravě agapé směřujte, prosíme, osobně Janě Be�čecové
nebo na e-mailovou adresu   jana.bescecova@seznam.cz
M�e sv. na Tetíně v neděli 5. září od 11.00 hodin nebude!
Změna místa konání bohoslu�eb ve Svatém Janu pod Skalou: V září a říjnu bude v lodi
kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Sv. Janu pod Skalou probíhat dal�í etapa oprav vnitřních
omítek. Z tohoto důvodu budou sobotní bohoslu�by od 18.00 hodin slou�eny, počínaje
sobotou 4. září a� do odvolání, ve hřbitovní kapli sv. Maxmiliána.
Bohoslovecká praxe: Ve dnech 22. 8. - 5. 9. v na�í farnosti pro�ívá svou bohosloveckou
praxi pan Jan Primus, jen� po prázdninách nastoupí do 4. ročníku teologické fakulty UK.
Prosíme o modlitby za něj i za v�echny bohoslovce.
Výuka nábo�enství, biblické hodiny, přípravy na křest, společenství mláde�e, přípravy
snoubenců v novém �kolním roce 2010/2011. První setkání dětí, které budou ve �kolním
roce nav�těvovat výuku katolického nábo�enství, se uskuteční v kostele sv. Jakuba v pondělí
6. září v 16.00 hodin. Po skončení m�e sv. budou děti rozděleny do skupin podle věku,
znalostí a časových mo�ností. 
Večerní bohoslu�ba v kostele Zvěstování Páně od 19.30 hodin nebude!

Předbě�ný rozvrh hodin nábo�enství:

příprava snoubenců
společenství mláde�e

Josef Pecinovský
Cyril Kubánek

18.00 � 19.00
19.00 � 21.00ČTVRTEK

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

příprava mláde�e na křest
příprava dospělých na křest

Ivana Va�ků
Ivana Va�ků
Ivana Va�ků

Josef Pecinovský
Josef Pecinovský

15.05 � 15.50
16.30 � 17.15
17.15 � 18.00
16.00 � 17.00
18.00 � 19.00

STŘEDA

2. třída
3. třída
4. třída

biblická hodina

Veronika Frantová
Veronika Frantová
Veronika Frantová
Josef Pecinovský

13.15 � 14.00
14.10 � 14.55
15.00 � 15.45
17.00 � 18.00

ÚTERÝ

katolická mateřská �kola
5. - 6. třída
7. - 9. třída

Cyril Kubánek
Cyril Kubánek
Cyril Kubánek

9.30 � 10.00
15.30 � 16.15
16.30 � 17.15

PONDĚLÍ

SKUPINAVYUČUJE/  VEDEČASDEN

Tento rozvrh je předbě�ný, mů�e být v případě nutnosti změněn. Uvádíme jej takto s předstihem proto,
aby si rodiče s dětmi mohli jiné aktivity plánovat tak, aby s výukou nábo�enství nekolidovaly.
Nová pastorační rada: Jak farníci, kteří chodí na bohoslu�by spí�e  v Berouně, ji� vědí,
byla pro farnost Beroun, která zahrnuje i filiální kostely Loděnice, Vrá�, �elezná, Hýskov,
Chýňava, Podkozí, Ni�bor, Hudlice, Strádonice, Tetín, Králův Dvůr a Svatý Jan pod Skalou,
zvolena nová pastorační rada. V nové PR jsou kromě kně�í Daniel Prů�a, Luká�
Petřvalský, Jan Franta, Tomá� Větrovský, Jana Stielová, Jana Civínová, Jana
Be�čecová, Jiří �evčík a Alois Va�ků. Pastorační rada je poradní a pracovní orgán faráře
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spolupracující s ním při vytváření farní obce tak, aby byla �ivým společenstvsím věřících.
Přejeme a vypro�ujeme úspěchy v konání i jednání.                                                           -red-
Příprava mláde�e ke křtu. Pravidelná setkání � příprava ke křtu, tentokráte spí�e pro
�...náctileté� � budou probíhat v budově fary ka�dou středu od 16.00 do 17.00 hodin. První
setkání se uskuteční ve středu 1. září od 16.00 hodin. (Ve středu 15. září se setkání z důvodu
dovolené konat nebude.)
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 do 19.00 hodin. První setkání se uskuteční ji� ve středu 1. září od
18.00 hodin. (Ve středu 15. 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 17.00 � 18.00 hodin. První setkání se uskuteční v úterý 7.
září od 17.00 hodin na faře. 
Pravidelné náv�těvy nemocných. Na�e �staré a nemocné�, kteří se nemohou účastnit
bohoslu�eb, či se ocitli díky 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).
První pátek v měsíci � 3. 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
ve středu 8. září při ranní liturgii od 8.00 hodin v kostele sv. Jakuba. 
Poutní slavnost v Hýskově. V sobotu 11. září od 18.00 hodin budeme s liturgií svátku Narození
Panny Marie slavit poutní slavnost v Hýskově. K slavnostní bohoslu�bě jste zváni!
M�e sv. v Ni�boru v sobotu 11. září nebude! 
Hrnčířské trhy: 11. � 12. září. Ve dnech 11. � 12. září se uskuteční tradiční hrnčířské trhy.
Prosíme o pomoc s přípravou tomboly. Vyzýváme předev�ím skauty, ale i kohokoli z ostatních,
mlad�ích i star�ích. Není nutná �ádná kvalifikace, pouze chuť. Je třeba pomoci s realizací,
prodejem a distribucí losů. Vítaní jsou i pomocníci pro hlídání v kostelech, které by měly být
otevřeny po celý den. Výnos tomboly bude pou�it na pomoc posti�eným leto�ními povodněmi a
na úhradu nákladů spojených s realizací opravy krovu kostela Zvěstování Páně v Berouně. 
Ozvěte se co nejrychleji paní Marii Bure�ové na tel. 724 219 038 nebo  P. Cyrilu
Kubánkovi na tel: 605 981 000.
Svátek Pový�ení sv. kří�e. V úterý 14. září budeme slavit svátek Pový�ení sv. kří�e.
Bohoslu�ba bude v kostele sv. Jakuba od 18.00 hodin.
Poutní slavnost v Ni�bor. V sobotu 18. září od 16.30 hodin budeme s liturgií svátku
Pový�ení sv. kří�e slavit poutní slavnost v Ni�boru. K slavnostní bohoslu�bě jste zváni!
M�e sv. v Hýskově v sobotu 18. září nebude!
Vikariátní pouť ke sv. Ludmile na Tetín. V sobotu 18. září se na Tetíně uskuteční ji� tradiční
vikariátní pouť. Slavnostní liturgii, která začíná v kostele sv. Ludmily od 10.00 hodin, bude
tentokrát předsedat P. Robert Hanačík, farář z Řevnic a kanovník karl�tejnské kapituly. Program
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pouti: 10.00 - slavnostní m�e sv. v kostele sv. Ludmily, 11.30 - občerstvení před budovou fary,
13:00 - �Svatá Ludmila a svatý Václav" (předná�ka doc. Jana Royta), 15,00 - po�ehnání, 16.00 -
koncert smyčcového kvarteta �Uniquartet�. Bli��í informace o programu pouti budou na
webových stránkách farnosti a na nástěnkách v kostelech.
Řeckokatolická liturgie na Tetíně. U příle�itosti svátku sv. Ludmily bude v neděli 19. září
od 11.00 hodin v kostele sv. Ludmily slou�ena poutní bohoslu�ba s řeckokatolickou liturgií,
které bude předsedat P. Ján Kocerha. 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 26. září od 9.30 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 26. září od 12.00 hodin v kapli sv. Václava na návsi. (M�e sv.
v Chýňavě v tuto neděli nebude.)

Slavnost sv. Václava � 28. září. Liturgii slavnosti sv. Václava v úterý 28. září budeme slavit:
" v Berouně, v kostele sv. Jakuba od 18.00 hodin
" na Tetíně, v kostele sv. Ludmily od 19.00 hodin 

Prosíme o pomoc s úklidem kostela sv. Jakuba v Berouně v sobotu 25. 9. 2010 od 14
hodin. Děkujeme!
Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 12. 9. a 26. 9 od  11.00 do
11.30 hodin v přízemí fary v Berouně.
Sbírky na bohoslovce. V neděli 27. června proběhla sbírka �na bohoslovce�. Na�e farnost
na tento účel přispěla 3.400,- Kč.
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.
Svatováclavská sbírka: Svatováclavská sbírka se uskuteční v neděli 26. září a bude určena
na podporu církevního �kolství.
RANNÍ CHVÁLY - modlitba breviáře. Ka�dou neděli před hlavní m�í svatou v 8.30 hodin
se v Berouně společně modlíme ranní chvály. Jste srdečně zváni.
Modlitební �spolčo� v novém �kolním roce. Rozmilí přátelé čtvrtečního modlitebního
společenství, vězte, �e je vám velmi vděčno, �e jste posilovali(y) jeho řady i v průběhu
prázdnin! V novém �kolním roce mo�ná dojde k nepatrným termínovým změnám konání, o
čem� vám prostřednictvím Zpravodaje dáme neprodleně vědět, nicméně co se týče měsíce září
- rozhodně je�tě zůstaneme u zaběhnutého modelu čtvrtečního večera od 20 hodin v kaplance
- setkáme se 9., a posléze 23. září.                                                     Tým MS se velmi tě�í! ☺ 
Maminky v novém �kolním roce: Hola, hola, milé maminky, a je to tu  zas - prázdniny za námi,
tatínkové v práci a děti "rozhozené" z letního denního re�imu - není-li� čas dát tomu v�emu zase
nějaký poklidný řád? :) Nabízí se tradiční středa od 9.00 na půdičce kaplanky a dopoledne
strávené povídáním, čtením, výtvarným tvořením, zpěvem, tancem i modlitbou. Na�e první
zářijové setkání by mělo nastat ve středu 8. září. Pokud by mezi nás chtěla zavítat nějaká nová
maminka s dětmi, prosím, ať předem zavolá Leoně na číslo 732 508 097, pro případ, �e by se
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zrovna na�e setkání konalo mimo tradiční budovu kaplanky (v září je�tě bývá hezké počasí a je
�koda ho neuvyu�ít pro dopolední výlet). Kdyby kterákoliv maminka chtěla vědět o
ka�dotýdenním aktuálním programu na setkání, nechť se nebojí na vý�e uvedené tel. číslo poslat
svou emailovou adresu a stane se informovanou �enou! 8. září na viděnou! 
P.S. pro v�echny solidárně smý�lející maminky s dětmi: Ve středu 22. září 2010 v 10 hodin
dopoledne se berounské ulice probudí do tzv. "Knoflíkového dne" - tato  solidárně zaměřená
akce si klade za cíl podpořit dostavbu (a dovýbavu) Azylového domu pro matky s dětmi v
Lochovicích (www.sbirka-pokojicky.cz) a podíl ochotných a odvá�ných maminek na této akci by
spočíval v tom, �e by se svými ratolestmi převlečené za kominíky a kominíčky prodávaly na
veřejném prostranství symbolické "knoflíky pro �těstí" vyrobené z keramiky. Zakoupením
knoflíku pak mů�e kdokoliv z kolemjdoucí veřejnosti vyjádřit svou podporu matkám v tí�ivé
�ivotní situaci. Kominičtí dobrovolní(č)ci  do této akce jsou vítáni, mo�ná dojde i na zpěv -
hudební břinkadla, chrastidla a jiné módní doplňky jsou vítány rovně�. Kdo dobrou vůli má�,
volej Magdu na tel. čísle 604 728 691. Knoflíku, �tětce, kouli a �ebříku zdar! 
19. 9. 2010 - NEDĚLE - FARNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ - ČERNO�ICE -
DOBŘICHOVICE - BEROUN - RADOTÍN Má� malé i velké fotbalové nadání a chce�
reprezentovat svoji farnost? My tě potřebujeme! Pomoz nám doplnit fotbalovou jedenácku! Bude
se hrát 2x 15 minut na velkém fotbalovém hři�ti v 11 lidech. O definitivním hři�ti se stále jedná
(Černo�ice, Třebotov, Dobřichovice, Lety). Turnaj se bude hrát stylem ka�dý s ka�dým. Hvizd
pí�ťalky prvního zápasu bude ve 14.00 hod a předpokládaný konec turnaje v 18:00 hod. Pokud
tedy ANO, a je ti nad 15 let, samozvaný trenér na�í reprezentace Jan Be�čec čeká na tvůj telefonát,
bude� připsán do reprezentace a obdr�í� dal�í podrobněj�í instrukce. Diváci, doktoři, fanou�ci a
fanynky jsou vítáni! Va�e podpora a fandění je úspěchem k na�emu vítězství. Pivo a klobásy by
měly být k mání. Definitivní místo, jaké hři�tě bude zapsáno do historie a kam přijet, se dozvíte v
ohlá�kách těsně před konáním turnaje. Účast nejen na tribuně přislíbili i P. Robert Hanačik
(farnost Řevnice) a P. Zdeněk Skalický (farnost Černo�ice).

Jan Be�čec (samozvaný trenér reprezentace Beroun)  - tel.: 728 542 003, 
Jan Franta (vedoucí výpravy reprezentace Beroun)  - tel.: 605 983 228

Pouť Izrael 2010 s P. Benediktem Hudemou 11. � 20. 10. 2010. Zájezd koncipovaný CK
Miklas tour podobně jako loňská jarní pouť do Svaté země. Případní zájemci se mohou hlásit
přímo otci Benediktovi, který zde bude �průvodcem� po biblických místech. Cena: 22.500,-
Kč. Kontakt: benedikthudema@atlas.cz, 724 209 774.
Ministrantské setkání pro mlad�í ministranty (chlapci cca od 8 do 15 let) se uskuteční
v sobotu 11. září v Praze v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. S sebou ministrantské a
sportovní oblečení a obuv na fotbálek venku, tentokrát také jídlo z vlastních zásob(!) a
příspěvek 50,- Kč řidiči na benzín. Ukončení cca v 16 hodin. Případní zájemci, hlaste se včas,
aby se domluvilo potřebné mno�ství automobilů, na tel. 602 129 195 - Alois Va�ků (28. 8.-
4. 9. jsem mimo ČR), nebo P. Benediktu Hudemovi (benedikthudema@atlas.cz).
V�ichni kluci � ministranti jsou zváni na národní pouť do Staré Boleslavi. Začínáme v
pondělí 27. 9. v podvečer ve Staré Boleslavi, ukončení 28. 9. večer. Jídlo s sebou z vlastních
zásob. Budeme doprovázet čestnou strá�í ostatky, asistovat při m�ích svatých (i při hlavní na
náměstí a korigovat poutnický provoz). S sebou spacák, karimatku, sváteční oblečení
(alespoň ko�ile a tmavé kalhoty a černé polobotky), skauti mohou mít skautský kroj. Kdo má
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vlastní, nechť si vezme ministrantské oblečení. Doporučuji i teplej�í oblečení (svetr) a nějaké
hor�í oblečení na spaní.  P. Benedikt Hudema (benedikthudema@atlas.cz).

 Z v i kar i á t u  
Vikariátní pouť ke sv. Ludmile na Tetín. V sobotu 18. 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 a na nástěnkách v kostelech. 
Franti�kánský klá�ter v Hájku.  4. 9. sobota m�e sv. v 10.30 hod. -  hlavní pouť ke svátku
Narození Panny Marie, celebrují bratři franti�káni, 18. 9. sobota m�e sv. v 10.30 hod z
památky Panny Marie Bolestné, celebruje P. Daniel Janáček O.Praem. 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
Varhanní recitál. V sobotu 11. září 2010 v 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Berouně
varhanní skladby světových mistrů přednese titulární varhaník chrámu sv. Bonifáce v
Rijswijku Gerard Legierse.
Spirituál kvintet, Svatý Jan pod Skalou, 12. 9. 2010 v 15 hodin. Koncert se uskuteční v
přírodním amfiteátru pod kaplí. V případě vydatného de�tě se koncert z důvodů oprav nemů�e
konat v kostele a mů�e tak dojít k časovému posunu. Vstupné 200,-/100,- Kč (děti).
Vstupenky lze rezervovat na sjs@svatyjan.cz, nebo na tel. 723 950 219
Komorní koncert souboru �AD LIBITUM�: Dovolujeme si Vás pozvat na Komorní
koncert souboru �AD LIBITUM� na podporu Asociace poskytovatelů hospicové paliativní
péče. Koncert se koná v pátek 17. září 2010 v 19 hodin v Arcibiskupském paláci v Praze.
Účinkují členové VLACHOVA KVARTETA Praha a klavíristka Helena Suchárová Weiser.
Zá�titu poskytl arcibiskup pra�ský, metropolita a primas český Mons. Dominik Duka
OP, který pronese úvodní slovo. Na programu budou skladby Ludwiga van Beethovena a
Antonína Dvořáka.  Základní cena vstupenky je 200 Kč. Částku vstupného lze navý�it dle
Va�eho uvá�ení - výtě�ek z koncertu podpoří hospicové hnutí v České republice. Pro rezervaci
míst a informaci o platbách kontaktujte mana�erku vněj�ích vztahů Jarmilu Neumannovou, tel.
731 625 951, e-mail: propagace@asociacehospicu.cz. Dal�í informace si mů�ete najít na
na�ich nových webových stránkách: www.asociacehospicu.cz.

 Ska u t i
Zpráva ze střediskového sněmu: Dne 4. 6. 2010 proběhl v na�em středisku řádný střediskový
sněm, na kterém bylo zvoleno nové vedení střediska: vůdce střediska: Luká� Klimovič � Lukin,
zástupce vůdce střediska: Jan Franta � Frantík, volení členové střediskové rady: Robert �árský �
Hubert, Jan Marek, Lenka Čaplová � �ťovka, revizní komise: Jan Kebrle � Kéba, Eva Hazuková �
Viki. Nové vedení se ujalo své funkce v polovině srpna 2010.
Schůzky oddílů vět�inou dle obvyklého pořádku, není-li uvedeno jinak. Definitivní časy a
dny konání schůzek oddílů na�eho střediska budou uveřejněny a případně upřesněny v
následujícím zpravodaji a na webových stránkách.                            Děkujeme za pochopení.
Vlčata: První vlčácká schůzka bude opět v pátek 3. 9. 2010 od 17.00 - 19.00 pod vedením
Pavla Schöberleho - Mauglího a Jana Franty - Frantíka. Pokud máte doma synka, který by
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chtěl chodit do vlčat a bude u� mít za sebou 1. třídu Z�, tak ho přiveďte na první zářijovou
schůzku. Budeme se tě�it.                                                                              Frantík a Mauglí
Oceloti pod vedením Petra Čaply a Jana Marka budou mít schůzky přesunuty na úterý v
obvyklém čase 16.00 - 18.00 hod. První schůzka začíná dne 7. 9. 2010
Světlu�ky budou mít první schůzku 17. září od 17 hodin.                                            My�ka

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
Opravy oděvů a �ehlení prádla: V rámci projektu �Pomů�eme vám uspět� bude v září 2010
otevřena nová dílna na opravy oděvů a �ehlírna prádla. Provozovna je umístěna v prostoru
bývalého hospodářského dvora ve �vermově ulici č. 1591. Kontaktní osoba: Mgr. Soňa
Křikavová, mob:7 24 310 939, tel:311 516 657, e-mail: soc.rehabilitace@charita-beroun.cz
Kurzy anglického jazyka: Farní charita Beroun pokračuje od září také s kurzy anglického jazyka,
určenými pro začátečníky i mírně pokročilé. Jazykové kurzy probíhají 1x týdně v rozsahu 60 minut:
pro začátečníky ve čtvrtek od 17 do 18 hod., pro mírně pokročilé ve středu od 17 do 18 hod. Ceny
za kurz: senioři 150,-Kč/měs., ostatní 200,-Kč/ měs. Kurzy se konají v budově Komunitního centra  
v Berouně, Bezručova  928 v Počítačovém a vzdělávacím centru FCHB  (přízení vlevo �
bezbariérový vstup) Zájemci se mohou přihlásit: Kontaktní osoba: Ing. Marie Borská, lektorka AJ,
tel: 311 624 140, mob: 724 700 351, e-mail : borska.marie@seznam.cz  
Kurzy počítačové gramotnosti: Farní charita Beroun nabízí kurzy počítačové gramotnosti.
Naučíte se základy práce s počítačem, internetem a e-mailem, psát, vytvářet tabulky a
prezentace v programech MS Office. Kurzy se konají od září 2010 v budově Komunitního
centra v Berouně, Bezručova 928. Výuka probíhá 1x týdně v bloku 90 minut. Zaručujeme
osobní přístup. Cena kurzu 500,- Kč / měsíc. Pro seniory 40% sleva. Přihlásit se mů�ete na
tel: 605 009 309 - Ondřej Sklenička (první kontakt nejlépe SMS) e-mail:
pcvzdelavacicentrum@charita-beroun.cz) anebo tel.: 721 773 499 Alena Stryková, e-mail:
alenas.fchberoun@seznam.cz Kurzy počítačové gramotnosti zaji�ťuje vy�kolený lektor s
akreditací. Absolventi kurzů počítačové gramotnosti získají osvědčení.
Pečovatelská slu�ba: Máte v rodině seniora či zdravotně posti�eného a potřebujete pomoci?
Jste to Vy sami, kdo potřebuje na�e slu�by? CHRPA � charitní respitní (odlehčovací)
pečovatelské slu�by a osobní asistenci při Farní Charitě Beroun nabízí své slu�by pro zájemce
z berounského okresu. Orientační cena za 1 hodinu je 100 Kč. Nabízíme Vám mo�nost vyu�ití
na�ich terénních sociálních slu�eb (přímo ve va�í domácnosti), jako např.: pomoc při zvládání
bě�né péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zaji�tění stravy, při obnovování pohybu, při
zaji�tění chodu domácnosti (úklid, praní, �ehlení, nákupy, doná�ky), doprovody k lékaři, na
úřady, na procházky, na bohoslu�by, za kulturou atd., pomoc při obstarávání osobních
zále�itostí aj. Potřebujete odjet do lázní, na dovolenou aj. a nemáte, kdo by se Vám postaral o
seniora či zdravotně posti�eného člena rodiny? Obraťte se na CHRPU a neváhejte nás
nezávazně kontaktovat. Kontakt: vedoucí: Ing. Patricie Bedrnová 724 084 368,
patricieb.fchberoun@seznam.cz, Zástupce:  Marta Altmanová 724 216 813
Výstava masek. Výstava se veřejnosti otevře 7. září a potrvá do 2. října 2010 v prostorách kavárny
Jiná káva. Náv�těvníci výstavy mohou vidět do výtvarné podoby převedený odraz světa lidí a jejich
vztahů probíhajících pomocí komunikace. Masky vyrobily děti ze Z� Jungmanova a Z� na
Wágnerově náměstí pod vedením odborných lektorů z Farní charity Beroun ve spolupráci
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s pedagogy základních �kol. Práce s materiálem navázala na předchozí předná�ky a debaty s �áky
pod názvem �Umíme si popovídat.� Projekt podpořilo město Beroun.
Pokojíčky pro matky s dětmi v tísni v Lochovicích se zařizují: Azylový dům pro matky
s dětmi tísni, který ji� zhruba rok buduje Farní charita Beroun v Lochovicích, vstupuje do
poslední fáze výstavby. Na řadu přichází zahrada s dětským hři�tem a pořízení vnitřního
vybavení domu. To zahrnuje nábytek, elektrospotřebice, lo�ní prádlo, kuchyňské vybavení a
pomůcky pro aktivizační programy, které budou potřebovat jeho budoucí u�ivatelé. V září
2010 tak má veřejnost opět mo�nost prostřednictvím akcí veřejné sbírky Pokojíčky pomoci
rodičům a dětem, které se ocitly v tí�ivé �ivotní situaci spojené se ztrátou bydlení. 
" Benefiční točení s Divokými husami proběhne ji� tradične v rámci Hrnčířských trhů na

Husově náměstí v Berouně. Stánek Farní charity Beroun, kde si pod odborným vedením budete
moci vytočit vlastní výrobek na hrnčířském kruhu, najdete opět v Kolářské uličce u kostela
svatého Jakuba. Díky podpoře Nadace Divoké husy se tentokrát výtě�ek akce zdvojnásobí. �Dle
pravidel získaného grantu se mohou znásobit také ve�keré dary, které nám v období od 1. září do
22. září poskytnou drobní dárci právě na účel dovybavení azylového domu�, doplňuje
koordinátorka verejné sbírky Pokojícky Mgr. Barbora Jakůbková. 

" Matky matkám, aneb Knoflíkový den je akce solidárně připravovaná maminkami
z Berounska a Hořovicka. Proběhne 22. září 2010 v ulicích Berouna od 10 hodin.  Maminky
spolu se svými ratolestmi předvedou krátké vystoupení v převlečení za kominíky a podpoří
tak Azylový dům pro matky s dětmi v Lochovicích.  Zakoupením symbolického �knoflíku
pro �těstí� mů�ete vyjádřit svoji podporu matkám v tí�ivé �ivotní situaci. Mo�nost zapojit se
spolu s dětmi do této akce jako dobrovolník je dosud otevřená. 

Kontakt najdete na www.sbirka-pokojicky.cz Adresa: Farní charita Beroun, Seydlovo
náměstí 24, 266 01 Beroun. Dal�í informace: Mgr. Barbora Jakůbková.
Pomů�ete nám? Farní charita Beroun otiskla ji� v minulém čísle BKZ výzvu k dobrovolné pomoci.
Stále hledáme dobrovolníky na úpravu oděvů, párání log a značek z textilního zbo�í, zabaveného
Českou obchodní inspekcí. Upravené oblečení bude dál slou�it pro humanitární účely. Termíny si lze
domluvit individuálně. Kontaktujte nás, prosím, na telefonním císle 724 310 939. Děkujeme.
Pomů�eme vám uspět: FCH Beroun zahájila od června nový sociální projekt s názvem �Pomů�eme vám
uspět", který dále pokračuje náborem nových klientů. Jak jsme ji� informovali, hlavním cílem projektu je
zvý�ení úspě�nosti klientů programu v oblasti pracovní integrace. Zaměřuje se na odstraňování bariér
znesnadňujících rovnocenný vstup a udr�ení se na trhu práce prostřednictvím poradenských slu�eb,
motivačních aktivit a programů tréninkového zamestnávání. Dále projekt zahrnuje podporu při
rekvalifikaci a dal�í podpůrná doprovodná opatření. V současné době pracuje pod vedením kouče první
skupina klientů, kteří se věnují stavebním a úklidovým pracím, včetně nácviku dovedností a upevňování
pracovní disciplíny. Od září se rozběhne práce i na druhém tréninkovém pracovi�ti, věnovaném �enám.
Dílna se bude se zabývat opravami oděvu a �ehlením prádla. Tyto slu�by budou nabídnuty i veřejnosti.
Provozovna je umístěna v prostoru bývalého hospodářského dvora ve �vermově ulici c. 1591. Projekt je
financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Mgr. Sona Křikavová, koordinátorka projektu 724 310 939,
311 516 657,  e-mail: socrehabilitace@charita-beroun.cz
Job klub: V souvislosti s projektem �Pomů�eme vám uspět�, který realizuje Farní Charita Beroun,
začne od září opět probíhat Job klub určený osobám sociálně vyloučeným nebo osobám tímto
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vyloučením ohro�eným, které �ijí v regionu Beroun. (Více informací o projektu na
www.charita-beroun.cz.) Job klub je v�ak určen i pro osoby, které v projektu zapojeny nejsou. To
znamená, �e mů�e přijít ka�dý, kdo má o tato setkání zájem. Jedná se o skupinové setkávání
lidí, kteří hledají práci, případně nemohou práci najít a k jejímu nalezení potřebují jistou
formu podpory. Během těchto setkání by měli získat a procvičit si dovednosti potřebné k nalezení a
udr�ení zaměstnání. (Hovořit se bude například o tématech: předpoklady k práci, mo�nosti
pracovního uplatnění, jak hledat práci, jak napsat �ivotopis, motivační dopis, pracovní pohovor,
pracovněprávní vztahy a dal�í témata vybraná podle potřeb konkrétní skupiny.) Důle�itým přínosem
těchto setkání je i vzájemná podpora, výměna zku�eností a informací, které si mohou účastníci
poskytnout. V rámci Job klubu je počítáno i s psychickým odreagováním a nácvikem zručnosti
prostřednictvím výtvarné práce. (Například výroba drátkovaných květin, adventní věnce, vánoční
ozdoby a přání, zdobení květináčů pomoci ubrouskové techniky a mnoho dal�ího.) Kdy? V pondělí
od 12,30 hod do 14,00 hod. Ve čtvrtek od 13.00 hod do 14.30 hod. Kde? Komunitní centrum
v Berouně, Bezručova 982, Beroun Kontaktní osoba: Mgr. Kadeřábková Blanka, mob.:
733 360 341 e-mail: soc.rehabilitace@ charita-beroun.cz
Pomozte nám dokončit azylový dům! Jak ji� mnozí z čtenářů BKZ vědí, budujeme v obci
Lochovice, vzdálené 10 km od Hořovic, azylový dům pro matky/otce s dětmi v tísni. V tuto
chvíli nám chybí na dokončení projektu cca 300 000,- Kč. Dovolujeme si proto
zopakovat výzvu k případným dárcům a po�ádat veřejnost o finanční podporu,
abychom mohli azylový dům na konci roku 2010 otevřít pro rodiny, které na�i i Va�i
pomoc potřebují. V případě, �e Vás ná� projekt zaujal, mů�ete ho podpořit formou
dárcovské SMS nebo poukázat finanční dar na účet Veřejné sbírky Pokojíčky Farní
charity Beroun: 0400642379/0800. Více informací: www.sbirka-pokojicky.cz Více
informací o činnosti organizace: www.charita-beroun.cz . Děkujeme. 

JUDr. Jana Civínová, ředitelka Farní charity Beroun

Jáhenské svěcení - svěcení ke službě
V neděli 5. září se bude v na�í farnosti udílet jáhenské svěcení, viz  rubrika Zprávy z

farnosti vý�e!
Slu�bu jáhnů máme zmíněnu ji� v nejstar�í apo�tolské Tradici a výslovně zaznamenánu

evangelistou sv. Luká�em ve Skutcích apo�tolských (zvl. v kapitolách 6-8). Dle biblického
vyprávění mělo společenství prvotní Církve ze svého středu vybrat sedm mu�ů, plných Ducha
Svatého (víme, �e jedním z nich je i prvomučedník sv. �těpán), na které pak apo�tolové vlo�ili ruce
a při modlitbě prosili o jejich posvěcení ke �slu�bě u stolu�, co� obná�elo předev�ím starost o
sociálně nejslab�í (výslovně jsou zde zmiňovány vdovy), zatímco apo�tolové se i nadále chtěli
věnovat předev�ím �modlitbám� (slavení Eucharistie a svátostí) a �slu�bě slova� (hlásání
evangelia). Slu�ba jáhnů a jejich starost o �slabé�, zvlá�tě v prvních staletích křesťanství, v dobách
častého pronásledování, byly velmi významné. Z tohoto období jistě známe i sv. Vavřince, jen� měl
za pontifikátu pape�e Sixta II. na starost předev�ím chudé v Římě. V dal�ích staletích v�ak byl
bohu�el jednostranně podtr�en význam Eucharistie a svátostí, čím� rostla �důle�itost� biskupů a
kně�í, a� jáhenství ve své původní podobě a významu prakticky zaniklo.

II. Vatikánský koncil, který nebyl koncilem věroučným, nýbr� pastoračním, přiná�í do �ivota
Církve obnovu v �irokém slova smyslu. Rovně� jáhenství je znovunalezeno jako �posvátná
slu�ba�. �Posvěcení ke slu�bě�, a to v nej�ir�ím slova smyslu, je opět vnímáno pro �ivot Církve
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jako něco nesmírně důle�itého, navíc je to znamení velmi srozumitelné i pro okolní svět. Toto
znamení slu�by je toti� autentickým a věrným následováním Krista, který, jak sám říká, nepři�el,
aby si nechal slou�it, ale aby slou�il, a který i při Poslední večeři myje apo�tolům nohy se slovy:
�Dal jsem vám příklad�, abyste i vy��.

Katechismus katolické Církve (KKC) o slu�bě jáhnů
v odst. 1570-1571 říká: �Jáhnové mají mimo jiné přisluhovat
biskupům a kně�ím při slavení bo�ských tajemství, předev�ím
Eucharistie, rozdávat ji, být přítomni jménem Církve při
uzavírání man�elství a �ehnat mu, hlásat evangelium a kázat,
předsedat pohřebním obřadům a věnovat se různým
charitativním slu�bám. ´Stálé jáhenství ,́ které se mů�e udělovat
�enatým mu�ům, je důle�itým obohacením pro �ivot Církve. Je
vskutku vhodné a u�itečné, aby mu�i, kteří v Církvi konají
fakticky jáhenskou slu�bu, ať ji� v liturgii nebo v pastoraci, při
sociálních nebo charitativních dílech, byli posilněni a těsněji
spojeni s oltářem vkládáním rukou, dochovaným u� od
apo�tolů, aby pak plnili svou slu�bu účinněji s pomocí svátostné milosti jáhenství�.

Udílení jáhenského svěcení v na�í farnosti je ale nakonec i pro nás v�echny hlubokou
výzvou k zamy�lení, jak a kde mů�e ka�dý z nás být ve slu�bě Bohu a bli�nímu. Ké� nám to
Pán uká�e a dá nám v�em i na�im jáhnům srdce, která jsou ochotná ke slu�bě v�ude, kde je
toho třeba!                                                                                                                 J. Pecinovský

Děti v našich koste l ích
Milí rodiče na�ich nejmen�ích v berounském kostele!
Rádi bychom, po dohodě s panem farářem, od září 2010 zprovoznili "dětský koutek pro

nejmen�í". Během bohoslu�by bude otevřena v pravé lodi (z pohledu od hl. dveří) místnost, která
jinak slou�í jako zpovědnice. Zde mohou matky nakojit miminka, malí neposedové si pohrát,
malovat, či si sníst svačinku. Místnost není herna pro velké děti a hlučné hračky, ale útoči�tě pro
ty nejmen�í, proto je třeba, aby děti byly pod dohledem rodičů. V �ádném případě by tam neměl
být hluk a měl by po nás v�dy zůstat pořádek. Celkově by bylo dobré, aby nejmen�í děti byly
směřovány do pravé části kostela, tak aby i star�í lidé si mohli bohoslu�bu v klidu pro�ít.

Dále jsme se domluvili také na způsobu, jak na�e nejmen�í zapojit do nedělní bohoslu�by.
Ve chvíli, kdy se shroma�ďuje obětní průvod, mohou i malé děti (s rodiči) přinést své obrázky.
Obětní průvod vyrazí směrem k oltáři a děti půjdou vlastním průvodem na opačnou
stranu, směrem k so�e Panny Marie, kde obrázky pověsí

V�ichni doufáme, �e tyto novinky nám i dětem pomohou radostně pro�ít ka�dou bohoslu�bu
uprostřed na�í farní rodiny.                                         Jménem maminek s dětmi Ludmila Hobzová

Výročí narození první české a slovanské svět i ce
svaté Ludmily

S úctou vzpomínáme této vzácné osobnosti, která spojila významnou část svého �ivota s na�ím
krajem. Letos uplynulo od jejího narození 1150 let. Narodila se r. 860 ve P�ově a stala se man�elkou
kní�ete Bořivoje. On to byl, kdo na lovu poznal poustevníka Ivana. Zásluhou kní�ete i Ludmily
Bořivoj zalo�il Pra�ský hrad a první křesťanské kostely. Tak český stát, který vznikal, je rodinnou
historií Ludmily, Bořivoje i jejich synů a vnuků.
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Po smrti man�ela -to bylo Ludmile 34 let- jí byla jako vdově
vykázána �upa tetínská. Kně�na byla v�eobecně známá a
oblíbená svým křesťanským �ivotem a v tomto duchu
vychovávala i svého vnuka Václava. Ve svém ctnostném �ivotě
pře�ila i své syny Spytihněva a Vratislava, ne� jí dala snacha
Drahomíra dvěma vrahy � Tunnou a Gomonem (poče�těná forma
Tuman a Kovan) � 15. září 921 usmrtit. Nakonec kně�na
Drahomíra přece jen litovala ohavného činu a dala na místě, kde
se stala vra�da, postavit kostelík sv. Michala, později zasvěcený
sv. Janu Nepomuckému. Tetín se tak stával svými svatyněmi
proslulým a oblíbeným poutním místem v celých Čechách. Byla
doba, kdy byly uděleny hojné odpustky v�em kajícníkům, kteří
ve�li do kostela sv. Ludmily na den světice, stejně i v�em
dobrodincům kostela.

Kdy� vzpomínáme významu sv. Ludmily i celého roku
Přemyslovců, nesmíme zapomenout na předposledního českého
přemyslovského krále, Václava II. Ten je uváděn vedle �těpána z Tetína jako zakladatel tetínského
přemyslovského hradu. Byl to on, kdo se zaslou�il také o budování duchovních ústavů, usiloval o
vytvoření velké ří�e západoslovanské a navrhoval i zalo�ení univerzity v Praze.

Tyto slavné postavy, v čele se sv. Ludmilou, ctí celý český národ a tím více mů�eme na ně být
hrdi i my na Berounsku.                                                                                                             -vac- 

Večerní kurz Alfy v Řevnic í ch
Letos na jaře proběhl v na�í řevnické farnosti dopolední kurz Alfy. Také nyní na podzim,

ka�dé úterý od 5. října 2010, vás na tato setkání srdečně zveme! Nově vyjde �Alfa tým� vstříc
hojnému počtu zájemců o večerní kurz Alfy, časově uzpůsobený právě těm, kteří si o večerní �Alfu�
řekli. Přijďte i vy! Ka�dý člověk se někdy zabývá hledáním smyslu �ivota. �ijeme v materiálně
smý�lející společnosti. Zůstává prostor pro zodpovězení duchovních otázek? Hledáním pravdy a

podobnými otázkami se někdy zabývá ka�dý z nás.
Alfa je jedenáctitýdenní cyklus setkání s promluvami a prostorem pro

debatu nad základy křesťanství. Nejedná se o �ádné teologické vyučování, ale
o neformální setkávání s mo�ností diskuse v malých skupinkách. Pokud máte
chuť se společně zamyslet nad slovy dobro, pravda, láska, odpu�tění,
přátelství, přijďte mezi nás na kurzy Alfa. Proč ALFA? A-bsolutně pro
ka�dého, kdo se chce dozvědět víc o křesťanství. L-imonáda, občerstvení.
Společné jídlo dává lidem příle�itost se spřátelit. F-ůra legrace. Základy
křesťanské víry je mo�né poznávat uvolněně a s humorem. A-tmosféra
přátelství, kde se ka�dý mů�e zeptat, na co chce, a projevit svůj názor. Právě
přátelské atmosféry si hosté na Alfě nejvíce cení. Zde je pár ohlasů na
dopolední kurzy Alfa v Řevnicích: �Na Alfě se mi nejvíce líbilo příjemné

prostředí a srozumitelně podané předná�ky.� �Zku�enosti, které obohacují a pomáhají, mne
povzbudily, abych stále hledal.� �Prohloubila se má víra v lásku Bo�í! Mám nové přátele! Naučila
jsem se nové písničky.� �Nejvíce se mi líbilo osobní svědectví.� �Díky kurzům Alfa jsem začal
přemý�let nad svým dosavadním �ivotem a svým počínáním.� �Díky za příjemný způsob vedení
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kurzu, občerstvení nevyjímaje.� �Vzkaz pro tým: �Pokračovat, bylo to perfektní!�. Kurz je veden
týmem spolupracovníků. Celý kurz je zdarma, dle svého uvá�ení a mo�ností mů�ete přispět na
občerstvení. Doporučený příspěvek 50,- Kč za večer není povinný! Absolvováním kurzu se k ničemu
nezavazujete! Nemusíte se zúčastnit v�ech setkání, i kdy� věříme, �e vám s námi bude dobře. Kurzy
Alfa jsou určeny předev�ím lidem hledajícím, ale i křesťanům jsou obohacením a dobrou příle�itostí,
jak se podělit o své zku�enosti s Bohem a předávat víru dal�ím lidem.

Kurz v řevnické farnosti bude probíhat od 5. 10. do 14. 12. 2010 v úterý od 19:00 do 21:30.
Součástí kurzu bude i jeden společný půlden s obědem (v sobotu asi v polovině kurzu). Přihlásit
se mů�e ka�dý, kdo se chce více dozvědět o křesťanství, zastavit se, společně se zamý�let a získat
nové přátele. Je také mo�né přihlásit se jen na úvodní setkání, event. se připojit během kurzu.
Místo konání kurzu: v prostorách fary v Řevnicích, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 20. Vedoucí
kurzu: Jitka Folejtarová, tel.: 774 625 502. Přihlá�ky posílejte buď e-mailem na adresu:
alfa.revnice@seznam.cz, po�tou na adresu: Jitka Folejtarová, Lety, U Kotle 6, 252 29 nebo
telefonicky na vý�e uvedeném čísle. Uveďte prosím jméno a kontaktní spojení (e-mailovou adresu
nebo telefon). Více info na: www.alfa-revnice.wz.cz/

Na setkání s vámi u společné večeře se tě�í tým spolupracovníků Alfy
Reflexe: Poutník do Santiago de Compostela (ne)troškaří

Večerní sdí lení (ne)tradi čního  putování
�Dobrý večer,� představil se francouzský poutník Joel po večerní m�i v kostele sv. Jakuba

v Berouně. Přizval ho na ni hlas varhan. Na faru si  při�el pro razítko do průkazky poutníka
do Santiago de Compostela. Ptal se na nocleh a dobrou restauraci. Pan farář mu poskytl místo
k přespání. Řekl si o doprovod a společnost k večeři. Kdopak by rád neokusil po�ehnání z
poutě, jiné, ne� té s kolotočem na návsi? Pojďme kousek spolu!

Sedneme si na zahrádku, nebo dovnitř?
�Tady. Jsem trochu propocený. �el jsem dnes  ze Zbraslavi, na Karl�tejn a Svatojánskou

cestou a� sem,� usmál se na vysvětlenou.
Jak dlouho u� putujete?
�Začal jsem v Helsinkách 27. května.� 
Jdete a� z Helsinek? Proč ne z

Francie? Nebolí vás nohy? 
�Denně ujdu normálně padesát, i

�edesát kilometrů. Z Francie sice vedou tři
trasy, ale to bych hned vstoupil do
�panělska.�

Jaký je vlastně motiv va�í cesty? Proč jste
se vůbec do Santiago de Compostela vydal?

�Na del�í trase poznávám více zemí,
setkávám se s různými lidmi... Evropa je zemí poutníků. Křesťanství je putování. Na�i předci putovali
do zaslíbené země  u� od otce Abraháma. Pouť z Helsinek je nejdel�í, vede devíti zeměmi,� a
vypočítává je. �Rozhodl jsem se pro ni. Zadruhé, mám dost času. Jsem v důchodu. Mohu se vydat i na
dlouhou cestu. A třetí důvod mého putování... Měl jsem v Kanadě sestřenici. Před pěti lety
onemocněla rakovinou. Modlím se, obětuji tu pouť za ni, ji� in memoriam. Modlím se za své blízké, za
své přátele, za lidi, které potkávám... Nemyslím si, �e jiná forma poutě ne� pě�ky by mohla mít takový
význam. A zpívám si!� uzavírá zas veseleji.
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Zpíváte? A jaké nejraději?
�To co přiná�í vítr, nebe... jak dýchá země,� vysvětluje jakoby i sám sobě. �Sám se často divím,

co �e to zpívám. Řečí, která nemá jméno, jen tak, co mi přijde na jazyk. Zpívám a  je to jako světlo
du�e, pokoj a radost. Najednou shledávám, �e se netrápím strastmi cesty. A za�ívám �těstí z
pochopení významu svého zpěvu slovy nepopsatelného! Vděčnost,� dokládá bla�eným výrazem.

Co myslíte, kromě svobodného pohybu, jaký je rozdíl mezi poutníkem jako jste vy, a
poutníkem s �ivotním údělem � člověkem dlouhodobě vá�ně nemocným? 

 �Nevím, nemám tu zku�enost,�  odpovídá po chvíli. �Já mám tohle tělo, musím s ním �ít,�
ukazuje na svou dennodenně znovu propocenou ko�ili. 

To ale musíte mít velmi dobrou kondici! Dělal jste nějaký sport?
�Ano, sportoval jsem. Běhal jsem závody na čtyři sta metrů s překá�kami, ale to je u�

dobrých třicet let pryč,� přiznává ve smíchu. �Je mi �edesát jedna.�
Nepostrádáte své blízké? Co na to va�e putování říká va�e rodina?
�Rozhodl jsem se a oni to přijali. Sice koukali dost nevěřícně, ale nebránili mi. Kdy� jim

volám, �e jsem u�el dva tisíce kilometrů, vědí, �e na to nejsem sám.�
Kdy asi  do Santiaga de Compostela dojdete?
� V listopadu, předpokládám, budu v cíli. To pak najednou bude tě�ké ráno nevstát a

nepokračovat ...� 
Jaké potkáváte na cestě lidi, nebojíte se?
�Pravda, na cestě jsem potkal i dost zvlá�tní poutníky. Jednou mě oslovily dvě cyklistky.

Pozvaly mne k nim domů. Ale pak se chovaly tak divně.. hodně mě uvedly do rozpaků.� Joel
lehce zrudl.  �I mu� mů�e být na cestě zaskočen druhým pohlavím,� uzavírá fakticky. 

A co va�e vybavení?
�Mám jednu ko�ili, jedny kraťasy, které přepírám podle potřeby. Předevčírem jsem si v

Praze koupil nové boty. Po va�em turistickém značení se mi velmi dobře chodí. Nebloudím jako
třeba v Polsku,� pochvaluje si.

Kolik vás asi tak tato pouť stojí?
�Třicet euro průměrně mů�e postačit, ale ka�dý den je překvapení. Odevzdávám se Bo�í

Prozřetelnosti. Na ka�dé cestě se musíme Boha ptát a čekat na odpověď. Hledat cíl cesty a jít za
ním. Já nemů�u v�echno naplánovat a uskutečnit sám,� přiznává. �Trasu mů�u mít připravenu,
ale co má v plánu Bůh, je rozhodující. Je�tě včera jsem si vůbec nemyslel, �e mi tady v Berouně
na faře umo�ní zdarma nocleh. Ráno nevím, kde budu večer spát. A je to dobrý systém
odevzdání. Mám na starost jít, najíst se, přespat.. základní a nejdůle�itěj�í věci. A Bůh se stará o
mne.� Jeho oči potvrzují řeč, svítí čirou spokojeností.

  Servírka nás vyprovází laskavým úsměvem, přesto�e Joel jí nenechal ani těch devět
stříbrných českých mincí, které zbývaly do vyrovnání účtu. �Děkujeme za va�i náv�těvu!�

Marcela �áčková
Ank e t a :  Katolická charismatická konference 2010
              aneb Beroun v Brně  
Podle názvu si někdo mo�ná představí jakýsi vědecký session katolických myslitelů, kteří jsou
jaksi �charismatičtí�. Někdo u� ví, �e nejde o vědecký kongres a �e charismatici nejsou �ti
divní lidé, co se modlí s rukama nad hlavou a nic jiného nedělají�. (Naopak vět�inou jsou
tahouny různých akcí a programů pro druhé. Charisma je dar, katolická charismatická
obnova je hnutí v církvi, které se sna�í o�ivit zaběhnutý �ivot katolíků, naplnit jej novým
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duchem, či spí�e Duchem.) A někdo u� na konferenci byl. A
ne jednou. Letos jsme se zde jako du�e spřízněné společnou
farností potkali v po�ehnaném počtu - maminky s dětmi,
rodiny, man�elské páry i několik společně cestujících
jednotlivců z Berouna a Berounska. Někteří se nechali
přemluvit k odpovědi na otázku:
Co pro tebe znamenala leto�ní charismatická konference s
mottem �Uviděl ho a byl pohnut soucitem� (Lk 10,33),
případně co se ti zde nejvíce líbilo?

N a charismatické konferenci jsem byla ji� několikrát a v
poslední době právě v Brně. Je to takové zklidnění i kdy� v
neskutečném mno�ství lidiček. Účastníků neustále přibývá a
Brno je proto ideální. Je zde v rámci malého prostoru
vynikající servis a jakékoliv dal�í město, které případně bude
v budoucnu hostitelem, to bude mít tě�ké. 
Program konference je v�dy hutný, předná�ejí různé osobnosti,
tak�e si ka�dý mů�e vybrat. Zajímavé jsou v�dy předná�ky otce
Vojtěcha Kodeta , který dané téma v�dy pojímá trochu s
nadhledem, ale obsahuje plno podnětů k přemý�lení. Letos měl téma Bůh jako bli�ní. Jak mů�e být Bůh
můj bli�ní??? Bůh v osobě Je�í�e jde právě tou cestou aby nás potkal a pomohl nám... je právě ten
bli�ní, který se k nám sklání. Abychom zakou�eli lásku Bo�í, nemusíme jako první něco dělat, proto�e
sami ze sebe nic nezmů�eme. 
Aby celé 4 dny nebylo jen duchovno, bývá ve čtvrtek večer mo�nost posezení při cimbálu s ochutnávkou
moravských vín. Při tom v�dy zji�ťuji, co je hezkých národních písní, které se u nás vlastně nikde nezpívají. 
Během přestávek je mo�nost nepřeberné nabídky křesťanské literatury, tak�e chodím z jedné
strany na druhou, listuji a přemítám co si koupím. 
Tolik pár poznámek a jinak pří�tí konference je zase v Brně v červenci 2011. Tak�e neváhej a
pojeď také.                                                                                            Marie Hlaváčková, Beroun
Na konferenci kromě toho, �e tam člověk mů�e potkat/poznat spoustu přátel, opravdu vane Duch
svatý. Nemám ráda davové akce, vylo�eně se jich bojím. Ale tady je atmosféra přátelství a bratrství
hmatatelná, dav se nechová stádně. Na m�i svaté doprovázené skvělou kapelou Chapelou, slou�ené
spoustou kně�í známých i neznámých (z těch nám blízkých třeba P. Michael �pilar, P. Michal
Němeček...), mi mockrát vstoupily slzy do očí a mráz na záda... Opravdu si tady člověk uvědomuje
Bo�í přítomnost. Ale souhlasím s jednou z oslovených, která nechtěla do této ankety odpovídat,
neboť se to nedá zhodnotit a popsat: taky mi nestačí slova a kdy� si je po sobě čtu, vidím, �e jsem
nevyjádřila, co jsem chtěla. Pomů�u si slovy jiných. Utkvělo mi svědectví náměstka primátora
města Brna, který převzal nad touto velkou křesťanskou akcí zá�titu (jeho jméno mi bohu�el naopak
neutkvělo) a který při�el i letos na pódium pozdravit cca 6000 účastníků a vyprávět zhruba toto své
svědectví: �Jel jsem autem, někam narychlo, na poslední chvíli, a zkracoval si cestu někudy, kde
normálně nikdo nejezdí. Uprostřed lesa mi do�el benzín! Věděl jsem, �e nesmím přijet pozdě: Pane
Bo�e, co teď? V tu(!) chvíli vy�el z lesa člověk (odkud?) v ruce měl dva kanystry benzínu... ...S
Pánem je to také tak: nejen �e vám po�le kanystr benzínu, abyste mohli sami jet, ale přidá je�tě
druhý kanystr, abyste mohli i vy někomu pomoci jet dál. A tady na konferenci se setkávají lidé, kteří
chtějí oba kanystry znovu načerpat.�                                                               Ivana Va�ků, Loděnice 
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J e tě�ké si vybrat z mnoha zá�itků. Předev�ím to bylo tě�ení se ze společenství známých i
neznámých účastníků, kteří se společně modlí, zpívají a chválí Pána. Dále radost z
přítomnosti mladých  a rodičů s dětmi - tato kategorie převa�ovala. Neuvěřitelné bylo, jak se
zpívající a jásající hala, pro mne s
někdy velice hlučnou hudbou, dovedla
zti�it pro chvíle modlitby a m�e svaté.
A v neposlední řadě bylo velice
zajímavé, jak téma Lazara a
milosrdného Samařana pojali
jednotliví předná�ející, v�dy zajímavě
a v�dy z úplně jiného pohledu, ne� by
mne napadlo.     Věra Hladká, Beroun
Nejsem nijak častým účastníkem
podobných akcí, ale jsem ráda, �e jsem
vyu�ila tentokrát mo�nost se konference
zúčastnit. Podobenství O milosrdném
Samaritánovi, které bylo hlavním
tématem pro předná�ky a katecheze je opravdu hlubokým příběhem. I přes velký počet
zúčastněných byla příle�itost ke zti�ení, předná�ky ú�asně zapadaly a dávaly odpověď na vyvstalé
otázky. Program pro děti byl také moc hezký, pestrý, přinesl holkám spoustu zá�itků a mamince
chvíle tolik potřebného klidu...                                                                         Anička Veverková, Záhořany
Atmosféra společenství, modlitby, předná�ka vojenského kaplana a ostatní předná�ky s růzností
úhlu pohledu na milosrdenství, potom Teátr Víti Marčíka s nadčasovými "dloubanci". Nejlep�í
předná�ka byla ov�em ta, kde měly na závěr vystoupení samotné děti, které program nacvičily s
těmi, kteří se o ně po dobu konference starali, abychom my dospěláci mohli na chvíli "vypnout".
                                                                                              Míla Pletánek, Svatý Jan pod Skalou 
Co mne oslovilo? Vskutku více ne� oslovilo! Pro�ila jsem leto�ní motto: ́ Uviděl ho a byl pohnut soucitem.´
Luká� 10,33. Slovy duchovního, tento Velký příběh ´O Samaritánoví  se týká ka�dého z nás, a dokonce
celého lidstva! Bůh nás chce zachránit a být se mnou.. to se stalo ka�dému z nás. (Ne ka�dý si to
uvědomuje.) Na Konferenci mi vedoucí z práce telefonicky oznámil
vyhazov. Kdo byl blí� dal�ímu mému pádu ne� Je�í�? �Jdi na
přímluvnou modlitbu,� padla moudrá rada na zoranou půdu. Dále
skrze ruce sestřiček mě Je�í� láskyplně objal. Otevřená rána mnohých
nepřijetí mohla být uzdravována. Předná�ky ten den po mně stékaly
jako po okapu, a přece blahodárně. Probouzely a osvě�ovaly skleslou
du�ičku po kapkách. �Představy a zku�enosti s námi samými nám
brání vydat se lásce Bo�í,� říká ná� otec Vojtěch K. A pokračuje: �Bůh
nás nejen miluje, ale je s námi rád.� A tak jsem dovolila Bohu, aby mě
sám usvědčil. Kdo jsem? Přepadený? Kněz? Levita? Zloděj? Ano,
jediný spravedlivý zpřítomnělý v Samaritánovi JE Pán Je�í�. Jeho
Království roste Bo�ím milosrdenstvím, kterou JE Bo�í láska a
spravedlnost. Jak mu být blí�? Přijala jsem pomoc. Náhodná následná
setkání s přáteli byla jako na zavolanou. Ukázala mi, jak vzít za ten
náročný úkol: být i těmi lidmi, kteří si nechají pomoci, být člověkem
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Taky já, taky ty svatý musí� být..av    



milosrdného srdce. Z leto�ní Konference si odná�ím výzvu: �Člověk je povolán k tomu, aby byl milosrdným
samaritánem, laskavým sám k sobě.� Věřím, pak teprve mohou moje skutky milosrdenství o�ít k oslavě
Bo�í.                                                                                                                                   Marcela �áčková, Beroun
J e to dobrá akce, líbilo se mi tam v�echno.  Nejvíc divadýlko, a taky �e jsme si tam mohli i
hrát.                                                                                                     Matěj Va�ků(11), Loděnice
L íbilo se mi, �e jsme si na dětské konferenci na�li kámo�e a naučili se nový hry a písničky a tak.
Taky jsme s tátama tančili chlapské biblické tance.                              Alois Va�ků (12), Loděnice
Dětí z na�í farnosti bylo na konferenci více (napočítali jsme třináct), ale bohu�el se nám
nepodařilo získat jejich odpovědi. Z jejich nad�ených tváří během programu Dětské konference,
při divadlech nejen pro malé, při písničce �Taky já, taky ty� na podiu �Dospělácké konference�,
při jízdách na kolečkových bruslích v areálu výstavi�tě, kde konference probíhá, při �vlastních�
m�ích svatých, při společných obědech a večeřích i při biblických tancích lze soudit, �e si �to�
u�ili. �Konference� prostě není �jen� duchovní obnova, ale Setkání! S Pánem i s lidmi.          -iva-
Ta k j a k na l e t o š n í K C H K  v  B r n ě ?
Koukáme s man�elem na skokanský můstek pod Soliskem v Tatrách. Zblízka to vypadá hodně
hrůzně, kdybych to musela skočit, to by bylo mučeníčko, úplně se mi zvedá �aludek jen při tom
pomy�lení. Do těchto představ mi skočí mobil. Á�Ivča: Jsi doma? Ne, jsem v Tatrách. Mů�e�
nám napsat do zpravodaje, jak se Tě Bůh dotkl na KCHK?
Tě�i�těm konferenčního dění jsou předná�ky a m�e svaté. V tomto roce tvořil jejich my�lenkovou
osu příběh milosrdného Samaritána. Procházel zemí, kde na něj domorodci shlí�eli trochu skrz
prsty, ale právě on se slitoval nad zbitým a okradeným člověkem le�ícím u cesty. Pomohl mu na
rozdíl od soukmenovců tohoto ubo�áka a navíc společností uznávaných lidí, kteří rad�i
předstírali, �e ho ani nevidí. Snad poznáváte biblický příběh, který vypráví Pán Je�í� jako
odpověď na otázku: Kdo je můj bli�ní? ( Lk lO, 29-37)
Svá zamy�lení k tomuto biblickému příběhu předkládal francouzský kněz a pisatel mnoha knih o
duchovním �ivotě Jacques Philippe z komunity Blahoslavenství, představený karmelitánů P. Vojtěch
Kodet, P. Bogdan Stepien, P. Tomá� Holub, koordinátorka charismatické obnovy Kateřina
Lachmanová a pP. Ale� Opatrný.
Bůh se mne dotkl vícekrát při
společných chválách. Velmi na mne
zapůsobila předná�ka otce Vojtěcha
Kodeta: Bůh jako bli�ní. Tím, co říkal
a tím, jak to říkal. Pán Je�í� v tom
podobenství  obrací otázku, kdo je můj
bli�ní na otázku  komu jsem já bli�ní?
Ke komu se chovám jako bli�ní já? A P.
Kodet to celé obrací je�tě jednou, kdy�
mluví o tom, �e mým prvním bli�ním je
Bůh, je Je�í�. On se chová jako bli�ní ke
v�em lidem právě tak jako ke mně. On
první. On  mne miluje a On tou�í po mé
lásce. On mi je blízko, proto�e bli�ní je blízko a má mi být tak blízko jako já sobě. A Bůh mi je blízko, je mi
je�tě blí� ne� já sama sobě. Je�í� se ptá Petra a zároveň mne i tebe: Miluje� mne, Petře více ne� tito? On
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touto otázkou jakoby říkal: Nechává� se ode mne milovat? Já Tě skutečně miluji a  tou�ím po tom, abys
moji lásku přijal. Mějme odvahu i ve své křehkosti a slabosti Mu odpovědět: Ano, Pane, Ty ví�, �e Tě
miluji.  Prosím, nechme a nechávejme se milovat víc. Otec Vojtěch při své předná�ce zářil, mohu říci, �e
zářil láskou. Jak řekla moje sousedka: Ten člověk je skutečně zamilovaný do Boha!  Bůh je do mne
zamilovaný. Mám odvahu se také zamilovat?                                                           Pavla  Fabianová, Ptice

Jak to bylo v zář í 2009 aneb Velký rybolov
�Dobrý den, potřebuji rybářskou sedačku!�  �Vyberte si, jsou tamhle pod oknem!�  (Tak

kterou? � přemý�lím v duchu. � Tu nejmen�í? Tu prostřední? Tu s opěradlem?) �No to si je klidně
vyzkou�ejte, třeba v�echny, jen se na ně posaďte! Jdou teď hodně na odbyt; nejde mi to do
hlavy, co �e se tolik lidí dalo zničehonic na rybaření... A tolik �enských!�  Postupně jsem se
posadila asi na tři exempláře, prodavač dál přemý�lel nahlas. �Volal mi kamarád z Kolína, �e má
�idle vyprodané. Tak nevím, co se děje... Budete fakt chodit na ryby?� �No, vlastně pojedu na
takový velký rybolov,� vzpomněla jsem si na Petrův primát. �imon přece byl rybář, měl bárku a
sítě... Pak se z něho stal Petr, skála. A také mu Pán Je�í� řekl, �e se stane rybářem lidí.  �A kde to
bude?� �Ve Staré Boleslavi!� �Na Labi?!� �Jo, u Labe, na Probo�tské louce. Přijede Benedikt.
�estnáctý. Svatý otec!  Vezmu si tu prostřední, ta se krásně vejde do ta�ky.�  �A �e mě to hned
nenapadlo, tak takhle je to!�

Tak takhle to loni bylo.  Týden, dva � a za pár dní u� se psalo datum 28. září 2009. Odjí�děli jsme
brzy zrána, je�tě za tmy. Vykročili jsme do chladna a do podzimní mlhy. Dorazili jsme do Staré
Boleslavi za �era, stali jsme se součástí zástupů.
Na Probo�tskou louku jsme do�li za
sychravého svítání. Od té chvíle se rybářská
skládací �idle moc osvědčila. Co osvědčila � je
to prostě ú�asný vynález!  Nejen �e se na ní dá
sedět, zti�it se a velmi dlouhou dobu celkem
příjemně a pohodlně čekat, ohřívat si ruce o
horký čaj z termosky a vnímat atmosféru, ale �
to jsem je�tě nevěděla  � dá se na ni i vyskočit,
dá se na ní stát, fotit a nespadnout!

Kdy� kolem deváté hodiny nastalo
v zástupech lidí o�ivení, bylo jasné, �e Svatý
otec u� přijí�dí. To jsme je�tě netu�ili, �e
bude v papamobilu projí�dět uličkami mezi
jednotlivými sektory, �e budeme tak blízko.
Ale za chvíli to bylo jasné � papamobil se
blí�il. Najednou vzlétly v�echny ruce vzhůru, ale také klobouky, čepice, vlaječky... Takhle se nedá
fotit! Ne �e bych byla zrovna malé postavy, ale Dan Prů�a stojící kousek ode mne je zřetelně ve
výhodě. Bez váhání vyskakuji nahoru, teprve pak si uvědomuji, �e se na té plátěné skládací vratké
věci dá nejen sedět, ale i stát! Rázem jsem získala půl metru navíc, vlaječky i mávání rukou
zůstaly dole, spou�ť cvaká osto�est, zlomek vteřiny � TEĎ � A MÁM SVATÉHO OTCE NA
FOTCE ÚPLNĚ ZBLÍZKA!!! To je �úlovek�! To je �velká ryba�! Nástupce velkého
rybáře... Desetitisíce lidí kolem, neopakovatelná atmosféra, nezapomenutelné zá�itky. Stali
jsme se součástí zástupů... a byl to opravdu velký a dobrý rybolov!                  Lidmila Fričová

Zpravodaj  

18. strana 

Svatý otec právě projí�dí kolem Berounských.    foto lf



Z e � i v o t a s v a t ý c h
Sv . Ko r n e l i u s  a Cy pr iá n

( 17. září )
Oba dva světci vzpomínáme společně jeden den i proto, �e se ve
svém �ivotě doplňovali a bojovali za vítězství církve.

Sv . Ko r n e l i u s
Kněz Kornelius byl zvolen za pape�e roku 251. Jeho předchůdcem

byl umučený pape� Fabián. Hned na začátku svého pontifikátu byl
postaven před otázku, jestli křesťané, kteří za pronásledování odpadli,
smějí být připu�těni opět do církevní obce. Kornelius, stejně jako
Cyprián a ostatní biskupové, zastával mírněj�í praxi, zatímco  jeho
odpůrce, kněz Novatian, předčící pape�e nadáním, ale ne svatostí, byl

toho názoru, �e církev odpadlíkům odpustit nemů�e. Z dopisů, které Korneliovi Cyprián posílal, se
dovídáme, �e to byl pape� u�lechtilý a dobrý. Za Gallova pronásledování r. 253 byl vypovězen do přístavu
Civitavecchia a tam roku 253 zemřel. Je pohřben na Kallistově hřbitově.

Sv . Cy pr iá n
Narodil se v Kartágu a ve svém rodném městě později působil jako učitel rétoriky i jako advokát.

Kdy� mu bylo čtyřicet let, sekal se s knězem Ceciliem a ten ho přivedl ke křesťanství. Mluví o této
konverzi ve svém Listu Donátovi obdobně jako později svatý Augustin ve svých Vyznáních. V roce
246 přijal křest , ale u� jako katechumen slo�il slib čistoty a velký díl svého jmění věnoval chudým.
Brzy byl vysvěcen na kněze a po smrti biskupa Donáta byl zvolen za hlavu kartaginské církve. Tento
rychlý vzestup vzbudil mezi kleriky �árlivost , u� proto, �e Kartágo se vyvinulo v metropoli latinské
Afriky. Tím měl jistý primát mezi sto padesáti biskupy této oblasti.

Deset let jeho působení byly samé boje a utrpení. Za rok, za působení císaře Decia, začalo
pronásledování křesťanů. Vladař �ádal na v�ech poddaných, aby se zúčastnili veřejného obětování
bohům pro blaho vladaře a ří�e. Potrvzení vydávaly místní úřady. Četní křesťané odpadli, jiní si
opatřili potvrzení tím, �e na oko obětovali, nebo si ho koupili či získali skrze své známé. Úřady se
sna�ily dopadnout nejdříve biskupy, aby byli věřící bez vůdců. Proto se Cyprián skrýval nedaleko
Kartága, neboť chtěl být s nimi ve styku. Kdy� pronásledování skončilo, mohl se zase vrátit do svého
města. Vyvstala otázka, co s těmi, co odpadli. Křesťané, kteří odolali, vybízejí představitele církve,
aby byli k odpadlíkům tvrdí. V kně�stvu a mezi věřícími se vytvořily dva tábory. Synoda svolaná
roku 251 přijala nakonec stupeň pokání úměrný provinění. Později, za císaře Valeriána, začalo nové
pronásledování křesťanů. Cyprián byl poslán do vyhnanství do Korby vzdálené 100 kilometrů od
Kartága. Odtud byl přiveden do Kartága, kde byl odsouzen ke stětí mečem. Zástupy křesťanů, které
byly přítomny soudu, neohro�eně protestovaly. Cyprián se choval statečně, odlo�il svůj červený
plá�ť, vrhl se na zem k modlitbě, pak dal dalmatiku jáhnům a stál ve lněné tunice. Dal si sám pásku
na oči. Tak skončil ten, který byl nazván nejvýznamněj�ím mu�em třetího století.                        -vac-

Spolek pro obnovu chrámů
Představuji si, jak to asi vypadalo v berounském kostele svatého Jakuba před sto lety.

Vidím řemeslníky v�eho druhu, restaurátory, kameníky, tesaře,  zedníky, konzervátory,
malíře� Vidím hlavní oltář, z něj� sňali plátno od Petra Molitora k vyči�tění a odvezli z něj
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také v�echny barokní sochy k obnovení nátěrů a zlacení� Vidím zedníka a strojníka, jak
zasazují jedno po druhém nová okna v presbytáři a procházejí přitom po třípatrovém
dřevěném le�ení. Také vidím, jak někdo v roce 1905 stoupá po vysokém �ebříku a
připevňuje nahoru bílou tabulku s latinským nápisem Altare privilegiatum, oltář
privilegovaný� Za dal�í rok dopadají sluneční paprsky prvním novým barevným
figurálním oknem, k němu� brzy přibudou dal�í. (Jestlipak se některým farníkům nezdála
moc moderní? A co teprve ta nová mří�ka před presbytářem � takový nezvyk! V�dyť ta
stará byla je�tě dobrá! A to nové osvětlení � pova�te, paní! ELEKTŘINA! Taková moderna!
Jen aby nám od toho ten kostelíček nevyhořel!) Ale začněme od začátku. Otevřme kroniku
berounského děkanství a zalistujme v ní! U� v roce 1901 o tom najdeme zajímavé záznamy.
Nejméně celé první desetiletí zde bylo velmi ru�no.

Ka�dá strana kroniky je rozdělena svislou čarou na dva nestejně �iroké sloupce. �ir�í sloupec
obsahuje chronologicky řazené stručné záznamy, v tom u��ím se autor vrací k některým důle�itým
událostem s podrobnostmi. Nejdřív jsem na�la stručnou zprávu mezi chronologicky řazenými
zápisy: �13. října 1901 o čtvrté hodině odpolední ustavil se Spolek pro obnovu chrámů Páně sv.
Jakuba a poté i Zvěstování Marie Panny v Berouně, o čem� ní�e bude řeč.�

Kdopak byl asi autorem těchto řádek? Je�tě v roce 1900 se setkávám v kronice s energickým
mu�ským písmem, s vypsanou rukou, zvykám si na některé litery, je� jako by pocházely je�tě
z dřívěj�ího kurentu. Je to bezpochyby rukopis děkana Václava Lercha, jak se dá soudit podle
několika drobností v textu. Nikde se tu ov�em nepodepsal. Jeho rukopis se občas střídá s jiným.
Ale od následujícího roku se to energické písmo ztrácí a do kroniky zapisuje u� jenom �ná�
neznámý�, mo�ná kaplan Karel Mixa, který tu působil do r. 1907, mo�ná některý jiný kaplan  
krasopisným úhledným a snadno čitelným písmem. Děkan Lerch asi přestal mít na kroniku čas �
není divu, proto�e zřejmě mnoho úsilí věnoval právě spolku, obnově a opravám kostela.  O kousek
dál mezi podrobněj�ími zápisy nalézám nadpis:

Zalo�ení spolku pro obnovu chrámů Páně sv. Jakuba v Berouně a poté i Zvěstování Marie Panny
�Veliký a důle�itý den je neděle 13. října 1901. Tehdy toti� přičiněním duchovní správy a

několika zbo�ných a �tědrých obyvatel města ustavil se vý�e jmenovaný spolek. Stanovy jeho
potvrzeny byly 22. III. 1901 č. 48770 od c. k. místodr�itelství. Řekl jsem veliký a důle�itý, poněvad�
chrámy ty nemluvě o budovách děkanství ji� tak se�lé byly, �e hrozily sesutím. Nepodobaly se ani
stánku Bo�ímu. Ne� nalezly své mecená�e jako p. Hendla, zdej�ího mlynáře, paní Hojkovou, choť
kupce berounského, bratry Brabcovy a jiné i na oknech kostelních vyznačené. A tak se stalo, �e ne�li
přijel pan kardinál 1907 na vizitaci, bylo ji� na opravu kostelů obou vydáno 35 000 K.�

A je�tě o kousek dál jsou dal�í zajímavé údaje o tomto dni. Například se dozvíme, �e při
zalo�ení spolku slečna Marie Řehořovská, později učitelka ve Zdicích, přednesla překrásně báseň,
kterou k tomuto účelu slo�il kři�ovník Karel Burian. (Báseň to je velmi �vzletná�, má osm slok o
čtyřech ver�ích a je hlavně pečlivě rýmovaná, jak vy�adovala doba.) Na této ustavující schůzi také
samozřejmě promluvil děkan Václav Lerch, jak dosvědčuje pozděj�í podrobný zápis: �P. děkan
Lerch promluvil několik napomenutí vá�ných, je� utkvěla ka�dému poutníku přítomnému, jen� ve
spolku s jinými byl vykročil neznámou, nejistou cestou: ,V cizině i v milé vlasti na�í staví nebo
obnovují se chrámy Páně s velikými oběťmi a nádherou. V�ude hledí se trochu odměniti
svátostnému Spasiteli za jeho lásku. Nemáme-li zanedbati své povinnosti k Němu a zůstati daleko
za ostatními, musíme popřáti sluchu i na�emu kostelu, jen� k nám volá prosebně...� �  A dál pan
děkan vysvětluje, �e patronátní úřad, tedy berounská radnice, na sebe nemů�e vzít tyto výlohy, neboť
má jiné neodkladné značné výdaje.
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Činnost spolku se rychle rozbíhala � dne 1. listopadu 1901 se ustavil výbor na celý dal�í rok. Byli
také vybráni �sběratelé� a �sběratelky� příspěvků, celkem 25  osob, mezi nimi� výrazně převa�ují �eny,
jak ukazuje seznam jmen v kronice. (Na jiném místě se uvádí, �e se �sběratelů� v listopadu přihlásilo
dokonce 35.) Nedlouho nato �23. února 1902 konal spolek svou první valnou hromadu v tělocvičně
mě�ťanské �koly jako�to zahájení své činnosti.�                                                (Pokračování pří�tě)

Lidmila Fričová

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
BUĎ POZDRAVENO MARIINO JMÉNO!

Listuji kalendářem, srpen u� je v polovině a za chvíli je tu září. A vida � v září jsou hned tři
mariánské svátky: Narození Panny Marie, Jména Panny Marie a Panny Marie Bolestné.
Na�la jsem proto dal�í krásnou mariánskou píseň, její� nejstar�í dochovaná podoba pochází
z konce 14. století. Její rukopis je ulo�en v Praze ve Státní knihovně ČR, kde je také uchováváno
několik jejích mlad�ích opisů. Text nevznikl v českém písemnictví jako původní, je to překlad
latinského hymnu Ave, maris stella, Deis mater alma.  V če�tině se jmenuje

ZDRÁVA, MOŘSKÁ HVĚZDO
�ivot daj čistý,
cěstu učiň bezpečnú,
bychom, vidúc Je�í�ě,
byli v�dy veselí.

Buď chvála Bohu Otci,
svrchniemu Kristu ctnost,
Duchu Svatému čest,
trojie i jediná.

Uka� sě býti matkú,
přijmi skrze tě prosbu,
jen� pro nás sě narodiv,
chtěl jest býti tvój.

Dievko jedinečká,
mezi v�emi tichá,
nás od vin zpro�těné,
tichá, učiň i čisté.

Zdráva, mořská hvězdo,
Bo�ie  matko svatá
i ve�dy dievko,
�častná bráno nebeská!
Přijmi to pozdravenie
od Gabrielových úst,
ustav ny v pokoji, 
proměniec  jmě Evino.
Rozvě� okovy vinných,
vnes světlo slepým,
zlé na�e zapuď,
v�ecko dobré upros.

Ké� také nám Mariina hvězda stále září na cestu! 
Vysvětlivky: Dievko jedinečká �  Panno jediná ( Virgo singularis);  proměniec jmě Evino � tím, �e proměňuje�
Evino jméno; přijmi skrze tě prosbu, jen�... � ké� tvým prostřednictvím přijme prosbu ten, který...     -lf -

Vosob i j c e  a vosob i j e c
Zdroj: Rádio Pohádka

Beroun /L ibež :  Čtrnáctidenní skautský letní tábor, který se jako
ka�doročně koná na některé z českých luk, se letos rozvinul nedaleko obce
Libe� u říčky Chotý�anky. Tábor a jeho stavby vyrostly v prvních dvou dnech
jako houby po de�ti a tam, kde se zpravidla shlukuje dostatečně velký počet

osob a jídla, shlukuje se i hmyz, v�elijaká létavá a nelétavá havěť. 
V minulém roce - dle statistiky Nezávislých táborových odborů lékařů a zdravotníků (dále jen

NTOLZ) vedené berounským medikem Janem Be�čecem, ohro�oval loňský tábor velký výskyt
klí�ťat, naopak letos se kvalita i kvantita ohro�ení přenesla na létající hmyz � konkrétně vosy.
Průbě�ná opatření proti vosám NTOLZ neučinila. 
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Běh tábora nálety vos nijak drasticky nepoznamenaly, ale v�ichni členové museli zachovávat
jistá opatření, která mno�ství vos na m2 omezila a omezovala. Mezi členy táborového kolektivu
(dále jen t.k.) se objevily
osobnosti, které byly
odhodlány s tímto hmyzem
skoncovat. Ka�dý den,
ka�dou hodinu i minutu
nasazovali své �holé� tělo,
aby ostatní členové t.k.
mohli poklidně vykonávat
táborové povinnosti a
radosti. Mnoho vos při
setkání s tímto jedincem (tzv. Vosobijcem) mělo svůj osud jisto jistě předem zpečetěn.

A nyní si popi�me charakteristické znaky Vosobijce. Je to osoba nenápadná, vzrůstově
odpovídající, pohlaví �ena nebo mu�, hlavní atribut � v ruce svírající nástroj tzv. vosobijec
(největ�í vařečka v kuchyni). Tou vosy vyhání, zahání, umravňuje, kárá, vyhro�uje, �..

Mnoho básníků v táboře skládalo opěvné básně pro Vosobijce a jednu z nich bychom zde mohli uvést:
Vosobijce

Kdy� nechápe jeho řeč, 
vytasí a �lehne hned.

Vosobijce ve svém spěchu,
překazí v�dy vose cestu.

Mezi laureáty nové skautské odborky �Vosobijec� a tím i uvádění čestného titulu za jménem
�Vosobijce� byli za hrdinské skutky pro tábor nominováni �In memoriam� člen a členka t.k. Petr
Čapla � E.T. a Eva Hazuková � Viky.     Jan Franta � Frantík Redaktor Rádia Pohádka 95,7 FM

�nejen táborové vysílání a zpravodajství�
Za řeku a ještě dál. . .

(pokračování z minulého čísla a minulého �kolního roku☺)  Chvíle oddechu a jede se dál. Před námi je
zmíněné oppidum ve Strádonicích. Blí�í se k poledni a teplota okolního vzduchu stále stoupá.
Strádonické oppidum je vlastně jen několik valů nad sebou  ji� značně zarostlých trávou. Tak se to mů�e
zdát někomu, kdo tu nikdy nebyl. Ve skutečnosti je to promy�lený systém obraných valů, po jejich�
obvodu dřív stála tzv. hrazená hradba z dřevěných kůlů na podestě z na sucho skládaných kamenů.
Hodně neobratně řečeno. Na plo�inách pak stály jednotlivé budovy. Nebýt těch informačních tabulí,
nev�imli bychom si asi ničeho zvlá�tního. Ale díky nim jsme byli zase o něco chytřej�í- tedy alespoň
někteří za nás. Ti, co dávali pozor, tak pak mohli zabodovat ve vědomostním testu, který si pro nás
připravil na dal�í schůzku Honza M. Dal�í otázky se týkaly oběda. U� byl koneckonců čas...

Na stinné straně stráně, přímo pod nejvy��ím valem, kde stála v době osídlení Kelty
administrativní a správní budova, něco jako městská radnice, jsme usedli do vlhké trávy a dali se s
chutí do oběda. Nena�el se nikdo, komu by vadilo trochu vlhka pod zadkem, a� na jednoho...
Kolíka.☺ Tolik k obědu v trávě...

Nyní nás čekala ona méně příjemná část cesty. Po očekávaném sjezdu do Strádonic jsme zajeli na
náves a sháněli se po nějaké vodě na pití, u� nám docházela. V hospodě nám řekli, �e přímo ve
Strádonicích na návsi je ka�na s pitnou vodou. A opravdu tam byla. Kamenná ka�na uprostřed návsi a
se skutečně pitnou vodou. Nechtěl jsem tomu věřit, ale byla tam. Natočit a hurá přes řeku. A proč
vlastně nepříjemná? Tohle bylo velmi příjemné zji�tění. Proto�e, jak u� to bývá, kdy� sjedete z vr�ku k
řece, tak pak vás zákonitě čeká kopec nahoru. A podle mapy to nebyl zrovna krátký kopec. 
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V �plném lesku� stojí celý tábor Radost a Naděje v Lib�i .      foto av   



Čekala nás cesta �lubineckým údolím proti proudu potoka. Následovalo asi pět kilometrů do
pozvolného kopce v závěru s těměř alpským výstupem na Chýňavu. No prostě mazec. Něco pro lidi jako
jsem já (poznámka autora). �lubinecký potok, tak zněla odpověď na dal�í otázku z testu.

Před Chýňavou jsme se museli rozloučit s Vojtou Morču�em. Přijel si pro něj pan Morču�. Byli tak
domluvení. Tak�e poslední společná sváča a fotka a na�e cesta se ubírá dál. Jedeme podél lesa a pak za
chýňavskou myslivnou mizíme v hustém převá�ně smí�eném lese. Stále do pozvolného kopce...

Dal�í zastávkou je kaplička ve �lábku. O tomto místě jsem dosud něvěděl, tak�e proto jsem byl
velmi překvapený, kdy� se náhle před námi po pravé straně vynořila kaplička na prameni. Nečekal
jsem to, proto�e tomuto údolí předcházel velmi strmý se�up, doslova teréní jízda bahnem. Před tímto
sjezdem jsem vyhlásil soutě� o nedůvěryhodněj�ího �báhňáka� na�í výpravy. Kdo myslíte, �e to
vyhrál? Pokud jste sázeli na Kolíka, tak jste právě prohráli. Byl to samozřejmě Dan, kdo se stal
bahňákem. Těměř dvoucentimetrové nánosy bahna v�ude. Byl skutečně famózním bahňákem...

U kapličky na prameni jsme si chvilku odpočinuli, načerpali vodou do pet-lahví. Poté mě
napadlo, �e bychom se mohli na tomto místě pomodlit k Panně Marii a poděkovat jí za její
neochvějnou péči o nás a ochranu na na�í cestě. A tak jsme se pomodlili a poděkovali. Tu kapličku
jsem si vyfotil, je opravdu moc krásná a naproti ní je kří�. Doporučuji, jeďte se tam podívat.

Dal�í kontrolní bod byl dosa�en a my jsme se mohli vydat na dal�í cestu. Nyní nás čekala příjemná
cesta údolím Loděnického potoka (Kačáku). Proji�díme chatařskou oblastí a blí�íme se k Malým Ky�icím.
Chceme se podívat na Dědkův mlýn a třeba i chvíli posedět. Ale není čas, tak musíme jet dál. Tady nám
chvíli trvalo, ne� jsme se zorientovali. Zeptali jsme se místních a cestu nakonec na�li. Zde se jen krátce
zmíním o na�í cestě k Markovu mlýnu. Ta cesta, kterou nám místní doporučili a kterou jsme se museli vydat,
proto�e nám nic jiného nezbývalo, vlastně ani tak nebyla cesta, jako spí� pě�ina. Vedla ve svahu, z jedné
strany zarostlá převislým křoviskem a z druhé se prudce sva�ovala do kopřiv. A tam jsem taky skončil... Byl
to můj první a taky poslední pád na této výpravě. Sjelo mi kolo po svahu a já se doslova polo�il do kopřiv a v
tom pohybu udělal prvotřídní roz�těp s jednou nohou zaklíněnou přes kolo a druhou v kopřivách. No co vám
budu vyprávět, bylo to �hustý�. Tato pě�ina nám připravila doslova peklo. Byla děsně nepřehledná a stra�ně
se klikatila, chvíli do kopce, chvíli z kopce. Museli jsme se brodit přes potok a projí�dět bahnem. Chvílemi
to byl doslova močál. Ne, vá�ně nepřeháním, bylo to �ílený. Tři z nás havarovali včetně mě. Lenka objímala
stromy, které se nám stavěly do cesty, Kolík přistál málem v potoce, kdy� si nev�iml lávky, a Dan, Dan se stal
je�tě vět�ím bahňákem ne� byl předtím - projí�děl v�echny bahna a močály. Byl takovým na�ím
průzkumníkem. Nakonec jsme dojeli k Markovu mlýnu a odtud ji� cesta probíhala vcelku dobře. 

Přijemná cesta podél loděnické říčky nás dovedla a� do Nenačovic. A to byl dal�í cíl, který
jsme si určili. Na tento cíl jsme se v�ichni tě�ili, neboť se jednalo o náv�těvu hospody �Obecná
�kola� ve Svatém Janu pod Skalou. Nikdy mi nechutnal korbel vychlazeného piva, tak jako toho
dne. Jen zasyčel... Objednali jsme si večeři, u� byl toti� čas, a vychutnávali si chvíle oddechu. Pak
u� se jelo velmi pozvolna, v�dyť nás čekal závěrečný úsek na�í trasy. Přes Loděnice na Vrá� a po
plzeňské do Berouna. V závěru jsme se rozloučili a poděkovali druhým za perfektní za�itek a
Pánu na�emu taky. Ale to u� ka�dý sám za sebe.                                                  Petr Čapla -  E.T.

N ABÍDKA:  Ráda bych na�im farním maminkám nabídla mo�nost hlídání dětí. Bylo by to
mo�né nárazově i pravidelněji a to zhruba do konce listopadu (pak budu ji� v pokročilém stádiu
těhotenství). S dětmi zku�enosti mám, jsem také absolventkou Svatojánské koleje. 

Marie Anna Vildmonová, Beroun, tel: 606 21 22 43
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MODLITBA MÌSÍCE :  

SPOLEÈNÝ ÚMYSL MODLITEB NA ZÁØÍ :
$$$ �Za Bo�í po�ehnání pro pedagogy, vychovatele, �áky i studenty.�$$$

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA: Začátkem září bude slavit své 81. narozeniny paní Bla�ena Matejsková z Berouna, krásné
80. výročí oslaví  paní Jana Hořej�í z Berouna a také paní Věra Ouřadníková z Loděnice,
sedmdesáti let se do�ívá pan Michal Ga�o z Králova Dvora, k neuvěřitelnému 50. jubileu
popřejeme panu Jiřímu Hazukovi ze Zdejciny, k 35. narozeninám blahopřejeme paní Janě
La�tovičkové z Berouna. Ke čtyřicátinám posíláme gratulaci také do �dalekých� Luk pod
Medníkem paní Jitce Vomlelové.
A proto�e jsme z �jistého� velmi důvěryhodného zdroje získali (vydyndali) několik výročí, která ji�
tak trochu proběhla, ale proto�e na Bo�í po�ehnání není nikdy pozdě, posíláme dodatečně mnoho
pozdravů a přání zdraví, �těstí a dlouhých let paní Jindře Nové k narozeninám, které oslavila v
červenci a takté� paní Rů�ence Svobodové z Berouna k lednovým narozeninám, paní Eli�ce
Králové z Berouna za březnové výročí a paní A. Chaloupkové za květnové výročí narození; do
Ni�bora posíláme gratulaci za únor panu Stanislavu Mandíkovi k čtyřicátým pátým a za duben
jeho �eně Pavle Mandíkové ke čtyřicátým narozeninám, za leden přejeme je�tě paní Lence
Pletánkové ke čtyřicátým, za březen paní J. Dole�alové na Korno ke čtyřicátým pátým
narozeninám a za květen paní Mirce Plecité do Osova k padesátinám. �Nejmenované� Janičce F.
a dal�ím tímto velmi děkujeme a posíláme své modlitby.                                                           -red-

Aby se nám nestávalo, �e přejeme takto s �kří�kem po narozeninách�, prosíme, pomozte nám
roz�ířit farní �databázi�! Byli bychom velmi rádi, pokud byste se přihlásili, případně nám
zaslali data narození a alespoň kontakty své, svých blízkých a přátel. Ozvěte se nám, prosíme, na
e-mail e-mail: red.tym@seznam.cz,  na tel. 602 945 017, nebo písemnou formou na lístečku,
který vhodíte v kostele do krabičky �BKZ - Dotazy a články� na stole s tiskovinami.              -iva-
SVATBY: Během prázdnin uzavřeli v na�í farnosti svátost man�elství Martin Sitár a Alena

Bockschneiderová, Petr My�ka a Jana Mik�ová (v kostele sv. Jakuba v Berouně), Luká�
Karel Janda a Klára Málková (v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod
Skalou), Radek Musílek a Kateřina Salonová (v kostele sv. Ludmily na Tetíně).

POHŘBY: V červenci a srpnu jsme do rukou Bo�ího milosrdenství svěřili paní Annu Zýkovou
z Ni�boru a paní Annu Novákovou z Kladna. V modlitbách a při m�i sv. jsme Bohu
svěřovali i paní Marii Pavelkovou z Berouna.

Zpravodaj  

24. strana 

Berounský katolický zpravodaj - měsíčník pro farnost Beroun a filiální kostely Loděnice, �elezná,
Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Králův Dvůr - Počáply, Ni�bor, Vrá�, Hýskov, Strádonice, Hudlice a Chýňava.
Redakce: P. Josef Pecinovský, Jaroslav Vacík, Lidmila Fričová, Ivana Va�ků, Ivana Prů�ová, Alena T.
Margraffová, Lucie Lukavská. 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


