
 

Říjen -měsíc modl i tby růžence
Drazí přátelé, na začátku září jsme zahájili školní a

pracovní rok. Tento měsíc byl nejen v naší farnosti ve
znamení českých zemských patronů. V polovině září jsme
oslavili svatou Ludmilu, první českou světici, která byla
zavražděna na Tetíně. Právě tam jsme také slavili slavnostní
bohoslužbu v sobotu 17. 9. Já sám jsem se tetínské pouti
zúčastnil po řadě let a byl jsem velmi příjemně překvapen.
(Jednou jsem tam byl jako malé dítko někdy koncem 80. let a
pak jednou někdy během 90. let.) Při této příležitosti je tedy
vhodné poděkovat sestrám z Kongregace sester sv. Cyrila a
Metoděje i ostatním,
kteří se podíleli na
přípravě pouti ke svaté
Ludmile. 

Brzy potom jsme
slavili svátek jejího
vnuka, hlavního patrona
české země, svatého
Václava, který je
poměrně krátce také
v občanských kalendá-
řích nadepsán jako –
Den české státnosti. Při
této příležitosti jsme se
na popud otce
arcibiskupa Dominika
modlili za náš národ.
Oslavy hlavního patro-
na naší země probíhaly
v Praze a ve Staré
Boleslavi a někteří z nás
se jich zúčastnili. Také
v naší farnosti slavíme dvě poutní bohoslužby. Obě se konají
v neděli 2. 10. Je to poutní slavnost v kostele sv. Václava
v Loděnicích a bohoslužba v kapličce sv. Václava v Podkozí. 

Říjen 2011

BEROUNSKÝ
KATOLICKÝ
ZPRAVODAJ

Obsah:
� Nový nuncius pro Če-

skou republiku ...... str. 7

� Střípky z Madridu: Ce-
losvětové setkání ...str. 7

� Co se dělo: Na Tetíně za
svatou Ludmilou ..str. 10

� Co se dělo: Svoboda
znamená výzvu.....str. 12

� Setkání starších mini-
strantů v Berouně str. 13

� Ze života svatých Sv.
Terezie od dítěte Ježíše
............................. str. 14

� Kterak se stalo, že nám
Jeho Veličenstvo nic
nedal(o) ............... str. 14

� Farní charita plánuje
velké změny ........ str. 15

� Jak se rojily světlušky
aneb Patří jim veliký dík
............................. str. 15

� Roveři v ZOO ..... str. 17

� Z táborového bulváru:
............................. str. 17

� Rozpis výuky nábožen-
ství v novém školním
roce 2011 – 2012  str. 18

� Bohoslužby na beroun-
sku ....................... str. 19

                          Kresba, koláž J. Goldmann



Měsíc říjen je v církvi tradičně spojován s modlitbou posvátného růžence. Důvodem je
především Památka Panny Marie růžencové, kterou celá církev slaví 7. října. Je poměrně
známou skutečností, že modlitbě růžence a přímluvě Matky Boží je připisováno vítězství
křesťanského loďstva nad tureckými galérami v námořní bitvě u Lepanta 7. října 1571, letos
tedy slavíme 540 let od této události. Právě na poděkování Bohu a Matce Boží za úspěch v
této bitvě, která znamenala zásadní oslabení moci Osmanské říše ve Středozemním moři,
zavedl papež sv. Pius V. již v roce 1572 tuto liturgickou památku do celé církve. 

Legendy popisují jako iniciátora modlitby posvátného růžence sv. Dominika, kterému ho měla
na počátku 13. století zjevit Matka Boží. Někteří historikové však poukazují na to, že růženec
vznikl dříve než na počátku 13. století. Tradice modlitby růžence pochází již z raného středověku.

Růženec je modlitba velmi dobře využitelná i v dnešní době. Myslím, že hlavní výhoda je
v tom, že je to modlitba rozjímavá, ale přitom jednoduchá, která nepotřebuje hlubší přípravu
či znalosti, nebo texty, jak to někdy může být např. při rozjímání Písma svatého. Růženec se
můžeme modlit společně v rodinách, což je velmi dobrá praxe. Je však možno se růženec
modlit soukromě i ve skupinách živého růžence. Je možno se modlit v autobuse či metru,
nebo při postávání na zastávkách, ale i v přírodě.  Někdy je možno se v krátkých chvilkách
pomodlit např. jen jeden desátek. Růženec je tedy modlitba dnešním jazykem řečeno velmi
variabilní a flexibilní, tedy toho využívejme. Snažme se tedy zvláště v měsíci říjnu zařadit
růženec v nějaké podobě do svého denního a modlitebního programu.

 Panno Marie – Královno posvátného růžence, oroduj za nás!        P. Radim Cigánek, kaplan

 Zprávy z fa rno s t i
První pátek v měsíci – 7. října. Mše sv. začíná v kostele sv. Jakuba v 18.00 hodin, po ní následuje
adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné přijmout svátost smíření.

Příprava mládeže ke křtu. Pravidelná setkání – příprava ke křtu pro „...náctileté“ –
budou probíhat v budově fary každé pondělí od 16.00 - 16.45 hodin. 

Příprava dospělých ke křtu. Od počátku školního roku budou probíhat pravidelná
setkání pro dospělé, kteří svou cestu k Bohu a k prožívání své víry v Církvi teprve
hledají, a to v budově fary každou středu od 18.00 - 19.00 hodin. 

Biblické hodiny. Ke společným biblickým hodinám se v letošním školním roce budeme
scházet pravidelně každé úterý od 16.30 – 17.30 hodin.

Pravidelné návštěvy nemocných. Naše „staré a nemocné“, kteří se nemohou účastnit
bohoslužeb či se ocitli díky nemoci v těžké životní situaci, bychom rádi navštěvovali
pravidelně, a to každou středu od 9.00 – 12.00 hodin. V případě nutnosti, nebo
„naléhavého případu“ pak volejte kdykoli(!) na naše tel. čísla 724 227 853 (P. Josef
Pecinovský) nebo 776 229 671 (P. Radim Cigánek).

Ranní chvály - modlitba breviáře. Každou neděli před hlavní mší svatou v 9.30 hodin
se v Berouně společně modlíme ranní chvály. Jste srdečně zváni.

Slavnost Výročí posvěcení kostela – 30. října. V neděli 30. října budeme slavit slavnost
Výročí posvěcení chrámu. Všechny bohoslužby budou dle běžného nedělního pořádku. 

Malá změna času bohoslužeb.  V Berouně se ruší od 15. 9. středeční večerní mše svatá
v 18.00 a místo ní je mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba /v zimě v kapli/ od 8.00 ráno.
viz. tabulka Bohoslužby... str. 19.
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Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 9.10. a 23.10 od  11.00 do
11.30 hodin v přízemí fary v Berouně.

Letáček „Nedělní liturgie”.  Připomínáme, že 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 v neděli 25. září byla určena na podporu
církevního školství. Její výnos v naší farnosti činí 8 665, Kč. Tato částka bude zaslána na
účet pražského arcibiskupství. Všem dárcům upřímné Pán Bůh odplať.

Změna letního času na zimní.  V neděli 30. října začíná zimní čas! To znamená, že si ze
soboty na neděli ve 3.00 hodiny v noci posuneme ručicky hodinek o jednu hodinu zpět.
Věnujte, prosím, pozornost této změně vzhledem k účasti na nedělní mši svaté!

Modlitební společenství. Naposledy jsme se usnesli, že nás chvály Pána a vzájemné
setkávání naplňuje do té míry, že bychom se v měsíci říjnu scházeli každý týden vždy ve
čtvrtek od 20 hodin v budově kaplanky na berounské faře. Vítáme další zájemce. Přijďte
mezi nás. Budeme se těšit na společné setkání.                                                        Tým MS

Setkávání maminek. Hola, hola, milé maminky, kdo se o nás v zářijovém Zpravodaji
nedočetl, nezoufejte, neboť my JSME, my jsme NEVYMŘELY, my se stále
SETKÁVÁME a vítáme nové členky!!! :) Na říjen naše setkání vyjde na 6.a 20.října,
obojí ve čtvrtek v 9 hodin ráno na půdičce kaplanky (stojíte-li na farním dvoře a máte po
pravé ruce Katolickou mateřskou školku, pak po vaší levé ruce je právě budova
kaplanky). Přijďte mezi nás - popovídáme si, děti si pohrají, něco pěkného si tu a tam
vyrobí, zazpívají si a zatancují. Dokud je nyní na podzim hezké počasí, možná se vydáme
na nějaký ten společný výlet - zatím to vypadá na výlet do lesoparku Křivoklát, a to na
pondělí 3. října dopoledne. Kdo by měl zájem získávat o našich akcích více informací,
nechť neváhá zaslat na tel.číslo 732 508 097 (Leona) svou e-mailovou adresu. 

Ministrantské setkání pro mladší ministranty (chlapce cca od 8 do 15 let) se uskuteční
v sobotu 8. října ve Všenorech (Mokropsích). Zahájení v 9.30 v kostele, předpokládaný
konec cca v 16 hodin. S sebou 120 Kč (60 Kč jako příspěvek na oběd, 60 Kč příspěvek
řidičům na benzín), ministrantské a sportovní oblečení. Mše sv., hry, soutěže, fotbálek...
Ukončení cca v 16 hodin. Případní zájemci, hlaste se včas (aby se domluvilo potřebné
množství automobilů a nahlásil počet ministrantů na oběd) na tel. 602129195 - Alois
Vašků nebo P. Benedikt Hudema (benedikthudema@atlas.cz).

Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let): 14. a 15. října proběhne setkání
starších ministrantů v Kojeticích u Neratovic. Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv.
Vojtěcha v Neratovicích v 18.00 hod., večerní posezení u ohně, případně film. V sobotu
ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne
fotbálek. S sebou 150 Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. Kontaktní osoba:
Jan Štromajer (721 314 100) nebo P. Benedikt Hudema (benedikthudema@atlas.cz).

Arcidiecézní setkání pro ministranty v sobotu 5. listopadu 2011. Pro: kluky od oltáře
cca od 6 do 30 let, Kde: Arcibiskupský palác a katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Program: 9.30 registrace v recepci arcibiskupského paláce (Hradčanské nám. 16), 10.00
uvítání Otcem arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou v sále kardinála Berana, 10.45
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Návštěva kasáren Hradní stráže (ukázka výstroje a výzbroje, zneškodnění narušitele apod.),
12.15 oběd v sále kardinála Berana, 13.00 soutěže pro mladší a nácvik asistence pro starší
ministranty, 14.15 příprava na mši sv. (možnost přistoupit ke Svátosti smíření) v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 15.00 pontifikální mše sv., hlavním celebrantem bude J. E.
Dominik Duka, arcibiskup pražský, 16.10 modlitba za český národ ve Svatováclavské
kapli, 16.30 ukončení v sále kardinála Berana, Co s sebou: Pokud možno vlastní
ministrantské oblečení, příspěvek na občerstvení 50,- Kč. K účasti na mši sv. jsou srdečně
vítáni všichni kněží, jáhni, řeholníci, řeholnice, rodiče i ostatní lidé dobré vůle.
Avizovaný mezifarní fotbalový turnaj se koná v neděli 2. 10. 2011 na hřišti v Černošicích
(jako minulý rok - od nádraží Černošice dolů k lávce přes Berounku a doprava, u
tenisových kurtů doleva a jste tam. 49°57'26.436"N, 14°19'42.792"E). Začneme zhruba ve
14.00 hodin. Stále ještě se můžete přihlásit a zkusit tak za “Beroun” porazit farní mužstvo
Černošic, Řevnic ap. Sestavu, trénink, bojovou poradu, taktiku, tvrdost míče aj. má na
starosti trenér reprezentace Jan Beščec. Každý účastník nechť s sebou vezme celou širokou
rodinu jako fandící podporu a zázemí. Na hřišti by měl být stánek s občerstvením. Vítaná je
účast kohokoli (ne jen hráčů) z farnosti od 0 do 99 let. “Farní”s fotbal není nikdy záležitostí
jen milovníků míče, ale jedna z příležitostí k setkání a vzájemnému poznání. Využijme ji!

Z vi kar i á t u  

Vikariátní konference. V úterý 18. října se v Berouně uskuteční další setkání kněží
berounského vikariátu. Mše svatá, při které se budeme modlit zvláště za farnosti našeho
vikariátu, začíná v místním kostele v 9.00 hodin. Večerní mše svatá pak již nebude. 

 Skau t i
Středisková rada se koná 7. října 2011 v 19.15 v klubovně v Berouně na faře.
Okresní rada se koná 11. října v 18.00 hod. v kanceláři TJ Sokol Beroun. 
Vlčata – rozpis akcí říjen - 7. 10. 2011 – schůzka; 14. 10. 2011 – schůzka; 22. 10.2011 –
výprava; (schůzka 21.10.2011 a 28.10.2011 se nekoná)
Kontakty  na vedoucí oddílu a naše středisko naleznete na farních stránkách:
http://www.beroun.farnost.cz/ v záložce „Skaut“. Prosím, sledujte tyto farní stránky
celoročně – jsou zde doplňovány fotografie z akcí našich oddílů, je zde rychlé info,
kalendář, kontakty... Prosím, předávejte tuto informaci všem přátelům, kteří mají o chod a
dění v našem skautském středisku zájem. Děkujeme.
Schůzky dívčího kmene: 

SVĚTÝLKA:  každou středu od 16.00 do 17.30 hodin, vedou Veronika Rejsková a
Zuzana Karbušická - Pastelka. 
SVĚTLUŠKY: pátek od 17.00 do 19.00 hodin,  vedou Marie Stielová - Myška a Hana
Klimovičová - Rajčátko.
LASIČKY:  úterý od 16.30 do 18.30 hodin, vedou Kristýna Kodrasová a Ludmila Beščecová.

Schůzky chlapeckého kmene: 
LVÍ ČATA : středa od 16.00 do 17.30 hodin, vede Pavel Konrád st. - Drobeček
VLČATA:  pátek od 17.00 do 19.00 hodin, vedou Pavel Schöberle - Mauglí a Jan
Franta - Frantík.
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OCELOTI:  úterý od 16.00 do 18.00 hod., vedou Petr Čapla - E.T. a Jan Marek.
ROVEŘI & RANGERS: každý týden v pátek od 19.30 do 21.00 hod., vedou Jakub
Kodras, Jirka Hazuka ml. - Siki.  

     KMŠKMŠKMŠKMŠ
Bleší trh: Ve středu 19. října 2011 od 8,00 do 16,30 hodin pořádá Křesťanský klub ve
spolupráci s KMŠ a maminkami z farnosti v prostorách bývalé kaplanky na berounské
faře bleší trh, jehož veškerý výtěžek bude věnován ve prospěch Katolické mateřské školy.
Na tento bleší trh sbíráme dětské oblečení a obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky a
oblečení pro nastávající maminky. Prosíme Vás všechny, kdo byste mohli přispět třeba
jen několika věcmi, abyste své dary předali ve školce kdykoli v pracovních dnech od 7,00
do 16,00 hodin, nejpozději však do pátku 14. října 2011. Děkujeme Vám předem za
všechny Vaše příspěvky a srdečně Vás zveme k levnému nákupu! Zároveň prosíme
maminky, které by byly ochotné pomoci s přípravou, prodejem a úklidem, aby se co
nejdříve přihlásily ve školce.

Promítání Letem světem aneb Do Madridu a zpět v neděli 16. října 2011. Promítání
pod taktovkou Pavla Beščece a Anežky Konrádové proběhne v přízemí farní klubovny v
neděli v 16 hodin odpoledne. O tom, jak to bylo na setkání s otcem, jak bylo ve
Španělsku, a možná i o tom, jak i s platnou letenkou je někdy těžké se dostat letecky zpět
si přijďte vyslechnout v hojném počtu. Dobrovolné vstupné bude využito na podporu
jiných akcí pro farnost pořádaných K-klubem. (viz níže)
Výroční 10. farní ples 2011 aneb Předadventní společenský večer nejen s hudbou a
tancem pro berounskou ale i ostatní spřátelené farnosti se i letos bude konat, a to v pátek
25. listopadu od 20 hodin v Sokolovně Beroun, k tanci a poslechu bude hrát hudební
skupina Gambit, o občerstvení se tradičně postará firma Nekolný. Moderátory večera
prozrazovat nebudeme, ale budete zase jako obvykle (příjemně☺) překvapeni. Vaše
dotace jedné vstupenky je tentokrát vypsána ve výši 200 Kč. (Kdo vloni sledoval
informace o plese, ví, že se bohužel minulý rok nepodařilo pokrýt výši všech nákladů a
ples byl dotován z přebytků z minulých akcí K-klubu, které by jinak byly použity na
Mikulášskou, Maškarní a jiné aktivity K-klubu.) Vstupenky budou k vyzvednutí až od
začátku listopadu, prodejní místa a telefony uvedeme na plakátech a v příštím zpravodaji.
Těšíme se na vás, neboť: jak vy podpoříte dnes “svůj” farní společenský večer, tak
pořadatelé budou po deseti letech radostné práce na této farní atrakci zítra vědět, že není
pro farnost úplně zbytečná. Prosíme též o dary do tomboly, které můžete laskavě
zanechat zhruba měsíc před plesem v KMŠ v otvírací době. Pokud byste měli neodbytnou
a utkvělou myšlenku finanční pomoci, nebo bohatého strýčka podnikatele, pořadatelé se
nebrání darům a drobným příspěvkům na chod plesu. Přispět můžete i formou přímé
pomoci v den plesu při přípravě stolů a sálu, případně vlastní invencí ohledně
předtančení a programu, a samozřejmě modlitbou. Své návrhy, prosíme, směřujte na Ivu
Vašků (602 945 017) či Ivu Průšovou.                                                                          -kkb-
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Společenství mládeže. Krátká katecheze moc “těžká” či moc “lehká”? Modlitební
setkání ano či ne? Písničky s kytarou? Setkávání nad čajem? Co vlastně obnáší takové
spolčo pro mládež od patnácti výše? I ty máš možnost podílet se na tvorbě programu
znovuvznikajícího společenství! Setkání s vrstevníky ve víře v budově kaplanky každý
čtvrtek od 19.00 – 21.00 hodin.                                                               P. Radim Cigánek

FFFFARNÍARNÍARNÍARNÍ     CHARITACHARITACHARITACHARITA  B B B BEROUNEROUNEROUNEROUN
Jazykové kurzy – nejlevnější angličtina v Berouně. Kurzy probíhají každé úterý a
čtvrtek v časech 17:00 – 18:00 a 18:00 – 19:00 v prostorách Farní charity - v berounské
sokolovně, Tyršova ul. 510. Cena: Ekonomicky činí 300,- Kč za měsíc. Studenti, senioři a
klienti ÚP 200,- Kč za měsíc. Telefon, email: 311 622 422,
sekretariat@charita-beroun.cz.  Kontaktní osoba: Ing. Marie Borská - lektorka, tel. 311
624 140, 724 700 351 Stacionář sv. Anežky pro seniory, Pražská 108, 266 01 Beroun 3 
Programy pro seniory zdarma, široká veřejnost vítána

4. 10. 13,15 - 15,30 Vizovické pečivo (pí M. Šímová)
11. 10. 10,00 - 11,00 Trénování paměti (pí D. Machynková)
18. 10. 10,00 - 11,30 Zpívání s kytarou (p. J. Šafránek)
25. 10. 10,00 - 11,30 Malování hedvábných šálů

každý pátek 13,30 - 15,00 - posezení u šálku dobrého čaje či kávy. Prosíme, potvrďte
účast telefonicky na čísle 311 613 612, kapacita je omezená.
Čeština pro cizince zdarma Všichni cizinci bez ohledu na druh pobytu, věk, zemi
původu či znalost češtiny mohou přijít do Farní charity Beroun, Tyršova 510, každou
středu 18:00 - 19:30. Nemusíte se registrovat, přijďte rovnou na kurz, který je ZDARMA.
Pořádá Centrum pro integraci cizinců, npk@cicpraha.org, 222 360 834

 Zprávy od j i nud
"Osud - Kdo je víc?" V
pondělí 10.10.2011 od
17.30 proběhne v
Městské knihovně v
Berouně  přednáška s
besedou s názvem "Osud
- Kdo je víc?". K tématu
promluví religionista
doc. Pavel Hošek, Ph.D.,
z Evangelické teologické
fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Na
téma Osud napsal před
zhruba rokem Pavel
Hošek článek pro časopis
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 Brána www.i-brana.cz/mzine/src/1011/1011.pdf. Akci pořádá Církev bratrská v Berouně
ve spolupráci s Městskou knihovnou.
Modlitba Taizé: Farnost Praha - Bohnice. Zveme vás na pravidelnou modlitbu Taizé v
kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8, která se koná 5. října od 20.00 hodin. Průběh
modlitby: zpěvy z Taizé, žalm, čtení Písma, přímluvy a díky, rozjímání, chvíle ztišení,
modlitba Páně.  Modlitby se konají pravidelně vždy první středu v měsíci.
Sobota pro maminky se uskuteční 15.10. tradičně od 9 do 17 hodin v pražském
Pastoračním středisku (sv. Vojtěch). Účast přislíbili Mgr. Eva Jelínková, Mons. Tomáš
Holub, Th.D. a P. ThLic. Jan Kotas.
Společné přípravy na život v manželství.  Nejbližší termín přípravy v Praze je 11. 10. -
29. 11. 2011. Další termíny: 17. 1. - 6. 3. 2012 a 10. 4. - 29. 5. 2012 (pozor - místo
státních svátků bude příprava probíhat ve středu 2. 5. a 9. 5.) Centrum pro rodinu při
Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel. 220 181 777,
http://cpr.apha.cz/spolecne-pripravy-na-zivot-v-manzelstvi-aktualne/

Nový nuncius pro Českou republ iku
Papež Benedikt XVI. 15. září 2011 jmenoval nového

apoštolského nuncia pro Českou republiku Mons. Giuseppe
Leanzu, titulárního arcibiskupa lilibejského. 

Mons. Giuseppe Leanza se narodil 2. ledna 1943 v italském
městě Cesaro. Na kněze byl vysvěcen 17. července 1966 a
inkardinován do diecéze Patti. V roce 1970 začal studovat na
Papežské církevní akademii v Římě. V roce 1972 získal doktorát
z kanonického práva a vstoupil do diplomatických služeb Svatého
stolce. Následně působil na nunciaturách v Paraguay, Ugandě a Spojených státech amerických.
Od roku 1984 pracoval v Sekci pro vztahy se státy na Státním sekretariátu papežské kurie.

22. září 1990 přijal z rukou kardinála Casaroliho biskupské svěcení a byl jmenován
titulárním arcibiskupem lilibejským. 3. července 1990 se stal apoštolským nunciem na Haiti.
4. června 1991 byl jmenován apoštolským nunciem v Zambii a Malawi. 29. dubna 1999 byl
stanoven apoštolským nunciem pro Bosnu a Hercegovinu a 15. května 2002 rovněž pro
Slovinsko a Makedonii. Od 22. února 2003 pak působil jako apoštolský nuncius v Bulharsku
a od 22. února 2008 v Irsku. 15. září 2011 ho Svatý otec jmenoval apoštolským nunciem pro
Českou republiku. Mons. Leanza hovoří italsky, francouzsky, anglicky a španělsky. 

www.cirkev.cz

Střípky z Madridu:  Celosvětové setkání
mládeže se Svatým otcem v Madridu 2011

Píše se rok 2011 a několik odvážných ministrantů a ctihodných kněží z AP se
rozhodlo vydat se na Světové dny mládeže do Španělska. Pro tento zážitek se rozhodlo
celkem šestnáct účastníků, z toho tři kněží, tři seminaristé a desítka ministrantů. Jak
jistě vidíte, sestava velmi silná.

V úterý 18. 8. se naše výprava rozdělila na dvě skupiny. První skupina vyrážela ze
Sedlčan a druhá z Prahy. Každá ze skupin zabrala jednu dodávku typu Transporter značky
VW a kolem deváté startovala naši neobyčejnou pouť. Oba vozy se setkaly za Plzní a po
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drobných domluvách o cestě vyrazily “směr
Německo”. Spolkovou republiku jsme
přejeli v krásném čase, cesta nám ubývala
velmi rychle, neboť jsme byli všichni
čerství a plni sil. Kolem 22. hodiny jsme
dorazili do francouzského Lyonu, byli jsme
ubytováni v univerzitním centru Opus Dei,
kde jsme se také ihned navečeřeli, a poté
vyrazili na noční prohlídku města.
Prohlídka nás velice unavila a proto byl na
řadě velmi cenný spánek. 

Ve středu ráno následovalo rozjímání,
mše svatá a očekávaná snídaně. Pak
následoval už přesun do španělského města
Zaragoza, cestou nás vítalo krásně slunečné španělské počasí a nádherné Pyreneje, které se
tyčily pod sametově modrou oblohou. Naše dvě posádky jistě pociťovaly krásný pocit
uvolnění. Bylo vidět, že každý z nás si tak trochu zvyká na silniční cestování. Během celé
cesty autem jsem si začal uvědomovat doslova smysl této pouti, její význam a to, že zde mohu
upevnit svůj vztah k Pánu Bohu. Prosit o odpuštění hříchů, ale také vyprosit si Boží milosti a
milosrdenství, neboť milosrdenství je Boží dílo, které Pán Ježíš Kristus rozdává těm lidem,
kteří o něj usilují! Také jsem často pomyslel na to, že Svatý otec se za nás ,,mladé“ na této
pouti přimlouvá a modlí k Panně Marii a Nebeskému otci. Během odpoledne jsme navštívili
grandiózní Barcelonu, kde jsme viděli katedrálu, obří přístav, a také stadion F. C. Barcelona.
Dále následoval přesun do Zaragozy, kde jsme měli zařízené přespání ve vile jedné španělské
rodiny. Po příjezdu do Zaragozy nás hostitelská rodina velmi mile přivítala. Měli jsme
možnost ihned povečeřet a také se vykoupat v krásném bazénu.

Ve čtvrtek ráno jsme se vydali do centra Zaragozy na prohlídku katedrály a náměstí, poté
jsme byli pozvání hostitely na španělský oběd, kde se podávala paella (domácí rizoto), a po
něm jsme se již rozjeli do Madridu. Po příjezdu jsme měli dohodnuté ubytování na arménské
ambasádě v kněžském bytě, který jsme měli celý pro sebe.

V pátek ráno jsme se vydali do centra města, neboť jsme si šli vyzvednout poutnické
balíčky, které jsme měli objednané. Během čekání u Českého centra jsme prohlíželi několik
stovek různých vlajek v davu poutníků z celého světa. Večer nás čekala křížová cesta se
Svatým otcem. Účastnil se jí spolu s námi. Během křížové cesty nás několikrát pořadatelé
kropili vodou, neboť bylo neuvěřitelných 36 stupňů. V tu chvíli jsme ale hlavně cítili Boží
přítomnost, mezi mládeží vznikala nádherná atmosféra! Po skončení křížové cesty jsme si
ještě šli v klidu prohlédnout místo, kde se konala. Před půlnocí jsme se vydali metrem
k našemu bytu a ihned “vysněně” ulehli.

V sobotu dopoledne jsme vyjeli k velkému bazénu na předměstí Madridu, zde jsme se
vydatně osvěžili - s překvapením, jelikož krásně průzračná voda měla slanou chuť… Po
osvěžující koupeli jsme se začali připravovat duchovně i fyzicky na večerní vigilii, která se
konala na letišti Cuatro Vientos. Během přesunu z centra na letiště jsem měl divný pocit, že
jdeme na poslední chvíli... Abychom se tak nedostali do svého sektoru… Před letištěm jsme
se dozvěděli, že místa v našem sektoru jsou již plná, a tak nás tam nepustí. Nezbylo nám nic
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jiného, než se usadit v sektorech, ve kterých nepotřebujeme ani vstupenky, které jsme si
pořídili… Kolem půl deváté začala noční vigilie se Svatým Otcem, ale bohužel se začalo také
blýskat a pršet, a dokonce Svatému Otci uletělo jeho bílé solideo (papežská čepice). Toto
počasí trvalo jen cca 15 minut. Adorace k nejsvětější svátosti oltářní byla již klidná. Během
adorace konkrétně mne pojala bázeň. Pocítil jsem, že živý Kristus je s námi, prochází mezi
námi a stojí při nás, já osobně jsem cítil - i kdyby mě zkoušelo jakékoliv zlo, Pán Ježíš by mě
nedal, jelikož tato noc patřila jen nám a to Božím dětem! Po adoraci jsme pohodlně relaxovali
na našich rozložených karimatkách, během odpočívání jsme uslyšeli chilskou skupinu
bubnovat na bonga a jiné bubínky. Ale také jsme si všimli, že náš duchovní dozor již pokojně
usnul dříve, než jsme si mysleli☺. Klidu jsme si neužili, jelikož ve 3 hodiny ráno nám
karimatky a zbylé věci vyplavila voda, která vytékala zřejmě z odpadní trubky. Jeden člen
z naší výpravy objevil v plotě, který odděloval sektor G a sektory na letišti, díru, takže jsme se
rozhodli, že nic neriskujeme, neboť máme vstupenky do sektoru D5, a přesunuli jsme se tam.
Tuto noční akci jsme zvládli na jedničku s hvězdičkou.

Ráno jsme vstali velmi brzo, abychom se dostali do předních míst sektoru. Čekání na
Svatého otce bylo zdlouhavé, ale měl jsem hodně času na rozjímání, hodně věcí jsem si
uvědomil... Kolem deváté začali pořadatelé hlásit, že se Svatý Otec blíží, a i na nás padla
nálada krásné atmosféry. Po celém sektoru se zvedly české vlajky: byl to hezký pocit, neboť
bylo ihned poznat, že i Češi přijeli na JMJ s velkou láskou k Svatému Otci. Svatý otec
projížděl uličkami mezi sektory na mši svatou Papamobilem a všechnu mládež zdravil
znamením kříže nebo zvednutím své ruky. Následovala mše svatá, Svatý Otec měl krásné
kázání, které mě osobně velmi oslovilo! Celá mše svatá byla doprovázena hezkou sborovou
hudbou, po závěrečné modlitbě nástupce Sv.
Petra udělil požehnání všem poutníkům a poté
vyhlásil příští místo setkání. Tu čest dostala
Brazílie, přímo město Rio de Janeiro. Poté se
Svatý otec rozloučil s mládeží a tak oficiálně
skončilo JMJ (Světové dny mládeže). Naše
výprava se pomalu sbalila a odcházeli jsme
z letiště s poselstvím u srdce, které nám předal
Svatý Otec. Jakmile jsme se dostali zpět do
centra, ihned jsme se vydali do nedalekého
krytého sportovního bazénu. Po osvěžení jsme
se rozjeli do našeho obydlí v Madridu, kde
jsme strávili poslední večer.

Pondělní ráno nám chystalo úklid, balení atd. Poté jsme se rozjeli do rytířského města
Toledo. Zde jsme navštívili titulární katedrálu, poté byl program individuální. Když jsme si
středověké templářské město prohlédli, vraceli se zpět do rodinné vily v Zaragoze, kde nás
přivítali opět velmi laskavě.

Úterní ranní loučení se španělskou rodinou vystřídala návštěva mariánského poutního
místa Torreciudad. Zde jsme měli samozřejmě možnost se vyzpovídat, měli jsme zde také mši
svatou a P. Manuel nás provedl tímto krásným místem. Naše další cesta směřovala už do
Francie, na další poutní místo Lurdy. V Lurdech jsem v sobě cítil krásný pocit, který se nedá
popsat: Já původem z Králova Dvora, jsem měl tu možnost se dostat na místo, kde se naše
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nebeská matka Panna
Maria zjevila Sv.
Bernardetě. Toto
poutní místo nám
všem jistě přineslo
hodně milostí a
dobrodiní. U jeskyně,
kde se odehrálo
zjevení, jsme se
modlili růženec.
Každý z nás zde otiskl
svojí ruku na skálu,
také jsme si natočili
zázračnou Lurdskou
vodu. Poté následoval

přesun do města Toulouse, kde jsme přespali v klášteře u řeholních sester.
Ve středu ráno následovala cesta do Strasbourgu, během cesty již naše nálada nebyla tak

čerstvá, jako při odjezdu z ČR, ale domnívám se, že únava stála za cenu velkého poselství, že
Pán Ježíš nás velmi miluje a přeje si, abychom se za něj nestyděli na veřejnosti a vyznávali ho
co nejvíce můžeme! Neboť on se za nás také nebál umřít na kříži! A také proto nás povolává
ke svatosti a to ve třech hlavních stavech: manželství, řeholnictví, kněžství. Také si přeje,
abychom mu více důvěřovali v tom co s námi zamýšlí a hlavně, aby jsme žili s církví, jinak
nemusí být naše víra pevná a pravá!

Do Strassbourgu jsme dojeli mezi desátou a jedenáctou večer, následovala rychlá pozdní
večeře a ubytování ve francouzském farním sále.

Ve čtvrtek jsme odpočinuti vstali na mši svatou a naše auta nabrala směr Czech Republic,
tam kde domov náš☺! Poslední úsek cesty byl příjemný a dobrý, některým z nás se před
očima promítaly hezké zážitky a okamžiky, které jsme spolu v našem společenství prožili.
Pevně věřím, že každý z nás na tuto pouť jen tak  nezapomene! 

S celoživotním  zážitkem u srdce a s pozdravem
Jan Štromajer

PS: Promítání o setkání mládeže v Madridu se bude konat v neděli 16. 10. 2011 v
16 hodin v přízemí klubovny na faře. (viz zprávy K-klubu)                                               K-klub

Co se dělo: Na Tet íně za svatou Ludmilou
Rok se s rokem sešel – a zase se přiblížilo datum 16. září. Začíná podzim… Modré

ojíněné švestky, jablka se vybarvují do všech odstínů červené, žluté a růžové. Vzduchem
voní hrušky,  hrozny vinné révy, mlha a déšť.  Někdy uplakané počasí, jindy ještě krásný
teplý den, zářící slunce a pocit léta. Alespoň toho indiánského… Nebo snad babího…
Blíží se poutní slavnost na Tetíně! Jaképak asi bude počasí?

První den – v sobotu 17. září – jsem už tradičně vyrazila pěšky kolem Berounky na Tetín
na vikariátní pouť. Slavnostní liturgii na prostranství před kostelem sv. Ludmily od 10 hodin
měl původně předsedat generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík, ale
omluvil se pro svoji účast na pohřbu generálního vikáře plzeňské diecéze, a tak slavnostní mši
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svatou celebroval
berounský vikář a
děkan karlštejnské
kapituly P. Josef
Pecinovský, obklopen
osmi kněžími, jedním
jáhnem a početným
houfem ministrantů.
Ty sem přivedl a pro
něž připravil program
tentokrát v slavném
poutním místě nám
dobře známý P.
Benedikt Hudema,
náš dřívější a v dobrém vzpomínaný kaplan (teď už ovšem dokonce vikář podřipského vikariátu).
Známé tváře doplňoval ještě P. Krzysztof Drzazga, kdysi též kaplan v Berouně, náš současný
kaplan P. Radim Cigánek a další kněží našeho vikariátu, např. P. Josef Moulík. Jak podotkl
P. Pecinovský hned v úvodu, bylo to setkání na Tetíně vlastně světové, protože někteří
přítomní kněží mluví polsky a jiní dokonce španělsky! (Kněžna Ludmila, patronka české
země, od jejíž mučednické smrti uplynulo právě 1090 let, si tu „světovost“ určitě zaslouží… i
když mluvila asi jen jakousi starobylou češtinou, kterou se ještě pár století nepsalo a které
bychom rozuměli jen s obtížemi…) Ovšem „Mše svatá je vždy táž, ať jí předsedá papež ve
velké římské bazilice, naplněné do posledního místa, či ať ji slaví kněz v malé vesnické kapli
s nepatrným počtem věřících.“ (Nedělní liturgie, 18. září 2011) Ale nás tam zrovna málo
nebylo, připravené lavice byly plné do posledního místa.

Následovalo pohoštění na prostranství před farou, netradiční prohlídka tetínských památek
a kulturní program, např. představení historické skupiny šermu na louce pod kostelem sv. Jana
Nepomuckého, a také nezapomenutelný koncert v kostele sv. Ludmily, v němž se představili
sólista Státní opery Praha Lukáš Hynek – Krämer a přední český varhaník Přemysl Kšica,
který působí v Praze jako hlavní chrámový varhaník u Panny Marie Sněžné. Zazněly skladby

Händelovy, Dvořákovy i dalších autorů a
oba interpreti sklidili zasloužený
dlouhotrvající potlesk.

Počasí nám všem přálo, slunce štědře
zalévalo celý kraj teplými paprsky, bylo
jako v létě. Celý poutní den ukončilo
závěrečné požehnání, jež nám v pozdním
odpoledni udělil P. Josef Pecinovský.

V neděli 18. 9. pouť na Tetíně
pokračovala řeckokatolickou poutní
bohoslužbou, jíž předsedal otec Ján
Kočerha. Původně měl liturgii doprovázet
ukrajinský pěvecký sbor z Prahy, na nějž
jsme se upřímně těšili, ale nakonec
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z nějakých organizačních důvodů z toho sešlo. Řecká liturgie byla ovšem i tak velmi působivá
a zpěv zvláštních, neobvyklých melodií také nechyběl. Odpoledne zakončila celý program
přednáška historika umění prof. Jana Royta o postavě sv. Ludmily ve výtvarném umění.

Co zbývá dodat? Poděkování patří všem sponzorům, organizátorům,
sympatizantům… Zvláště pak Kongregaci sester sv. Cyrila a Metoděje (na Tetíně) a
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně o. s. A hlavně svaté Ludmile – držela nad námi zřejmě
ochrannou ruku, protože pršelo až druhý den…                                           Lidmila Fričová

Co se dělo: Svoboda znamená výzvu
Krásné prosluněné dopoledne vítalo v

sobotu 10. 9. tohoto roku postupně se trousící
poutníky do areálu františkánského kláštera v
Hájku u Červeného Újezda. Tohoto dne zde
probíhá hlavní pouť ke svátku Narození Panny
Marie. Návštěvníků se nakonec sešlo na tři sta a
zaplnili téměř všechny zpřístupněné prostory
kláštera i Lorety. V sakristii se oblékali kněží i
bratři řádů křížovnického s červenou hvězdou,
premonstráti a samozřejmě i františkáni.
Nervózní atmosféra dala tušit očekávání
vzácného hosta, jímž byl J. E. Mons. Dominik
Duka, arcibiskup pražský. Po jeho příjezdu
přesně o půl jedenácté začala pod širým nebem slavnostní mše svatá. Otce arcibiskupa přivítal P.
Jan M. Vianney Dohnal OFM a několika slovy představil minulost i přítomnost poutního místa.
Otec arcibiskup na to reagoval krátkou promluvou, ve které mimo jiné uvedl, že je právě
skutečným obrazem dnešního stavu věcí, když se lidé žijící v jednom z nejvyspělejších států světa
musí scházet ve zdevastovaných prostorách klášterů. Zdůraznil, že peníze byly stvořeny proto, aby
sloužily lidem a ne lidé penězům. Také se dotkl významu a smyslu kněžské služby v praxi. Poté
následovala mše svatá. V promluvě otec arcibiskup vyzdvihl význam svobody v životě každého z
nás i odhodlání  ke každodennímu rozhodování pro Krista. Hovořil o Panně Marii, o jejím
svobodném rozhodnutí stát se Boží matkou. Svoboda znamená výzvu pro každého z nás v každé

chvíli života. Nesvoboda je méně náročnější,
stáváme se jen poslušnými otroky. Připomněl
staré čínské přísloví, které kdysi dávno přečetl
v deníčku své sestry. Mluví o tom, že když se
narodíme, pláčeme a ostatní se smějí. Máme žít
tak, abychom se ve smrti smáli, zatímco ostatní
pláčí. Hřejivé paprsky poledního slunce
dýchaly klidnou a otevřenou atmosférou, která
provázela i závěrečnou část poutní mše svaté.
Po skončení P. Filip Jan Rathouský OFM
květinami a několika slovy poděkoval otci
arcibiskupovi  a všichni se průvodem vydali do
Lorety k modlitbě loretánských litanií.
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V odpoledních hodinách se poutníci měli možnost setkat s otcem arcibiskupem a v refektáři pak
přijmout závěrečné požehnání. V areálu kláštera si poutníci měli možnost zakoupit náboženskou
literaturu a losy do tomboly. Výtěžek připadne na obnovu poutního místa.                                -atm-

Setkání starš ích ministrantů v Berouně
Setkání starších ministrantů, které se mělo odehrávat v Neratovicích, se nakonec

odehrávalo v Berouně. To byla pro většinu učastníků výhoda, protože to měli blíže k domovu.
Už tradičně začalo ministrantské setkání mší svatou. Potom se šel hrát fotbal. Hrála berounská
farnost proti zbytku světa. Byl to napínavý zápas plný emocí, ale také jednoho malého zranění
a krvavých šrámů. Po zápase se za hovoru opékaly klobásky. Postupně se prostor kolem ohně
vylidňoval, jak chodili všichni spát.

Druhý den ráno začal přednáškou na téma “povolání” v kostele sv. Jakuba a pochodem na
pouť na Tetíně, kde byla možnost svátosti smíření. Na Tetíně byla slavnostní mše svatá – den
předtím byl totiž svátek svaté Ludmily. Po mši se nám dostalo guláše na zdejší faře. Při obědě
jsme si vyslechli druhou přednášku o sv. Ludmile a historii Tetína. Oběd nás naplnil energií,
takže jsme mohli jezdit s autíčky na pouti. Když jsme si dosyta zajezdili, vydali jsme se za
modlitby svatého růžence zpět do Berouna, kde se odehrálo další fotbalové utkání. Opět hrál
Beroun proti zbytku světa, tentokrát však bylo hráčů z Berouna méně, takže jsme zápas prohráli.
Potom se týmy přemixovaly a hrálo se dál. Po fotbale následovala diskuze a po ní již konec.

Počet ministrantů, který se setkání zúčastnil, byl velmi vysoký a nepochybuji o tom, že
duchovně ministrantské setkání posunulo vpřed snad všechny účastníky.                  Jan Fiksa

Ministrantské setkání mladš ích
Ministrantské setkání se tentokrát koná

zase v Kojeticích. Cestou autem jsme
namačkaní jako sardinky, protože vezeme
kromě mě a tří bráchů Kryštofa, Tadeáše a
Vítka. (Nebojte, každý má svou sedačku). Ve
druhém autě jede strejda Pavel, dva Vojtové a
Venda. Přijíždíme do Kojetic, tam se zdravíme
s otcem Benediktem (stisk má hodně silný).
Jdeme do fary, kde si zahrajeme stolní fotbal.
(Prohrávám na celé čáře 10:0.) Když přijíždí

ostatní ministranti, odcházíme do kostela
nacvičovat mši. Potom zvoníme na zvon. Malí i
někteří větší ministranti “lítají”, jak je ten zvon
táhne. (Pan farář vypadá,  jako by si to chtěl také
zkusit.)  Pak je mše a po mši nacházíme špendlíky
(moc dobré). Jen co si na nich pochutnáme, je
oběd (sekaná). Pak test a já s Jankem (bráchou, co
ještě neumí psát, tak píši za něj) jsme druzí. Po
testu hrajeme venku fotbal a postupně si nás pak
vyzvedají rodiče (škoda).                 Matěj Vašků
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( 1. října )
Terezie byla poslední z devíti dětí Luise Martina a

Zélie Guerinové. Její rodiče pomýšleli zprvu na to, že
budou sloužit Bohu v klášteře. Jejich touha se jim splnila
v jejich dětech. Pět z nich bylo řeholnicemi, z toho čtyři
v karmelitském řádu v Lisieux.

Když byly Tereze čtyři roky, zemřela jí matka a celá
rodina se odstěhovala z Alenconu do Lisieux. Do kláštera
vstoupila první Pavlína, postupně další. Tereza už při
prvním přijímaní prosila Pána, aby ji vzal do karmelitského
řádu. Bylo jí však teprve patnáct let. Otec by souhlasil, ale

duchovní otcové zakázali její předčasné přijetí. Nepomohly ani prosby u papeže Lva XIII., ten ji
odkázal na biskupa z Bayeux. Ten se dal nakonec obměkčit, a tak se splnil Terezin sen.

Karmelitský řád žádá na řeholnicích tvrdou kázeň, a tak hned první den šla Tereza se sestrou
Marií do prádelny, a pak zametala schody i ložnici. Manuální práci bylo vymezeno pět hodin,
chórové modlitbě a rozjímání šest a půl, osvěžení a soukromému zaměstnání čtyři. Na spánek
bylo vymezeno šest až sedm hodin, cvičení novicek půl a jídlu hodina. Prvních pět let trpěla
Tereza pocitem samoty, ale po otcově smrti vstoupila do řádu i její sestra Celina, kterou měla
obzvláště ráda. Kromě toho dostala od Pavlíny, která se stala převorkou, příkaz psát vzpomínky
z dětství. Tereza už před tím psala verše a dokonce napsala i divadelní hru Poslání Jany z Arku.
Nyní byly její zápisky obráceny cele k vnitřnímu světu. Vznikla tak Historie jedné duše a kromě
toho převorka zachytila  písemně její slova v době, kdy už na lůžku nebyla schopna sama psát.
Poselství prosté lásky, plné žhavé touhy obrácené ke Kristu. Nesčetným duším Terezie ukázala
cestu k Bohu a nastínila, jak se nezaleknout askeze. Ve své pokoře nazývá svými „bratry“
nevěřící i hříšníky. Nabízela se milosrdné Boží lásce, chtěla milovat všechny lidi tak jako On.
Jejím poselstvím je tzv. “výtah k Bohu” ve smyslu “nedokážu velké skutky světců, mou askezí
jsou každodenní drobnosti”. (Nikdy se při sezení neopře o opěradlo židle, ihned po probuzení
vstává, ač by ráda ještě zdřímla, na lidi jí nesympatické se co nejsrdečněji usmívá... ap.)

Její křehké zdraví nakonec nesneslo tvrdý život karmelitek. Po její smrti se roznesla
zpráva o její svatosti a město Lisieux se stalo poutním místem. Poutníci přicházeli z celého
západu a tak tam byla na její počest v letech 1929 až 1954 postavena bazilika.

Ačkoli také celý život toužila po cestách na misie, Terezie žila od roku 1873, kdy se
narodila, až do konce svého života roku 1897 v Alenconu.                                                  -vac-

Kterak se stalo, že nám Jeho
Veličenstvo nic nedal(o)

Pojďme, zalistujme opět po čase v Pamětní
knize děkanství berounského a navraťme se
k příběhům sice minulým, ale v mnohém ne
nepodobným těm z našich časů. Před sto lety
usilovně sháněl místní Spolek pro obnovu chrámů peníze, a proto oslovoval i zámožnější
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farníky, rodáky v cizině, občany; zdá se, že i „mocné tohoto světa“, lidi z nejvyšších
pater společnosti. Jak to někdy dopadlo, o tom svědčí následující řádky:  

„Roku 1907 se ucházeli zástupcové spolku o audienci u Jeho Veličenstva, jenž dlel právě
v Praze. Chtěli požádati Jeho Veličenstvo, aby přispěl nějakým obnosem. Kabinetní kancelář však
odpověděla, že žádost nemůže býti ústně přednesena, avšak že lze ji podati písemně. Proto sepsána
byla tato vdp. děkanem, v níž vzletným a důstojným slohem vylíčeny byly opravy kostela a
připomenuty byly i štědré dary předků Jeho Veličenstva. Žádost byla protektorem spolku slavnou
městskou radou podepsána spolu se členy výboru a roku 1909 v prosinci poslána. Tato žádost byla
15. března 1915 od místodržitelství prostřednictvím hejtmanství hořovického vrácena s nepořízenou,
ježto na uvedené opravy, jež jsou rozpočteny na 14 000 K, má spolek pouze 500 K. Tudíž opravy ty
jsou prý nemožné. Generální ředitelství fondů soukromých Jeho Veličenstva může podati návrh na
nějaký dar, jen když podnik je v podstatě zabezpečen a dar přispěje k jeho uskutečnění.“ Nic nového
pod sluncem – dnes také musíme shromáždit určitou částku, aby nám stát přidal!

Jiní zámožní dárci naopak přispěli štědře, podle svých možností, jak jsme se už zmínili
třeba v kapitole věnované oknům v svatojakubském kostele. Například Josef Hendl, bývalý
předseda spolku, „jehož jméno zůstane v dějinách spolku zlatými písmeny zapsáno“, dal spolku
postupně téměř 1200 K, další peníze odkázal v závěti. Baron Kubinzký, majitel p řádelny
v Berouně, daroval celkem 400 K. Jeho Milost biskup Krásl věnoval 100 K.       Lidmila Fričová

FFFF ARN ÍARN ÍARN ÍARN Í     CHAR I T ACHAR I T ACHAR I T ACHAR I T A  B B B B EROUNEROUNEROUNEROUN

Seydlovo nám. 24  Beroun 266 01    tel: 311 622 422 

 Farní charita plánuje velké změny
Možná jste si všimli, že kolem bývalé prodejny nábytku Jamall při cestě ze Zavadilky na

Jarov je poslední týdny rušno. Objekt v Cajthamlově ulici získala Farní charita Beroun do
dlouhodobého pronájmu a již od poloviny července probíhají rekonstrukce vnitřních prostor
tak, aby vyhovovaly požadavkům pro poskytování sociálních služeb.

V těchto dnech probíhá rozvod datových a televizních kabelů po budově, začíná se s obklady
koupelen a před budovou je možno spatřit připravené základy pro bezbariérový přístup do domu.

Koncem října sem přesídlí Stacionář sv. Anežky, který své služby doposud poskytuje v domě
na rušné Pražské ulici na Závodí. Posláním stacionáře je umožnit seniorům pobyt mezi vrstevníky,
podporovat a pomoci v co největší možné míře
zachovat jejich soběstačnost, psychické i
fyzické schopnosti a předcházet jejich
sociálnímu vyloučení. Díky větším prostorám,
kde bude kromě pokojů k dispozici i velká
jídelna, aktivizační místnost či zahrada, dojde
současně i ke specializaci zařízení – zaměří
službu zejména pro osoby s poruchami paměti
způsobenými např. Alzheimerovou chorobou.
Znamená to, že vytvoří program pro dvě
skupiny uživatelů tak, aby byl vhodný jak pro
lidi s nižším stupněm demence, tak pro
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uživatele s vyšším stupněm onemocnění. V denním stacionáři tak za pomoci pečovatelek bude
uživatelům umožněno vykonávat činnosti, které jsou nebo byli zvyklí dělat doma, např. lépe se
zapojit do domácích prací díky kuchyňskému koutu v denní místnosti a jídelně nebo pracovat na
zahrádce. Téměř veškeré vybavení pokojů bude nové včetně polohovacích postelí, které nabídnou
nezbytné pohodlí. „Klient ům chceme nabídnout pěkné a klidné prostředí a tak myslíme i na
zvláštní místnost pro odpočinek, např. po obědě, a také větší komfort při použití toalet a sprch,”
uvedla za berounskou Farní charitu Jitka Kebrlová, koordinátorka PR.

„Slavnostní otevření stacionáře v přízemí domu je naplánováno na desátou hodinu ranní ve
čtvrtek 20. října. Poté bude následovat vysvěcení prostor a malý Den otevřených dveří, na který
srdečně zveme širokou veřejnost. Klienti by pak měli nové prostory obývat od začátku listopadu.“ 

Přesunem Stacionáře sv. Anežky do nového objektu, jeho rozšířením a specializací změny pro
Farní charitu nekončí. Objekt se bude rekonstruovat dál a na přelomu roku se přestěhuje i ústředí
Farní charity, které posledních 5 let sídlí v objektu berounské sokolovny. V novém objektu vzniknou
i prostory pro velkou výukovou místnost, která nedávno zanikla v Komunitním centru a také se
plánuje založení sociální firmy. „Rozlehlé prostory domu jsou pro nás velkou výzvou a nápadů na
využití máme skutečně velké množství. Jedinou otázkou tak při rozhodování o využití prostor bude
tradičně otázka finanční,” dodala k tématu Kebrlová. „Změna naší adresy a její zažití bude
podpořeno novými propagačními materiály a jiným způsobem prezentace firmy. Od nové kampaně

si slibujeme, že se o rozsáhlé činnosti Farní charity dozvědí i lidé, kteří o nás doposud nevěděli a
pomoc potřebují. Nejedná se jen o pomoc seniorům, ale i o osoby bez přístřeší a péči o děti a
rodinu, tato práce nás naplňuje. Nyní se těšíme na nárůst počtu klientů stacionáře a doufáme, že se
stávajícím uživatelům bude v novém domě líbit a těšíme se na nové“.                             FCH Beroun 

Jak se roj i ly světlušky aneb Patří
jim veliký dík

„Hrn čířská tombola!
Kupte si losy hrnčířské
tomboly!“ ozývá se na levé
straně náměstí jasný hlásek

skautky Daniely K., doprovázené světluškami. Ráda
bych napsala, že se  náměstím rozléhá, jenomže ono
to rozléhání v hluku davů při hrnčířských trzích není
reálné. Danielin hlas je slyšet tak na pět, možná na
deset metrů, a to volá ze všech sil. Pozornost však
také budí skautské a světluščí kroje, a jak skupinka
děvčat prochází mezi davy, lidé se přece jen zastavují
a otvírají peněženky. Zanedlouho potkávám další děvčata s hnědými a žlutými šátky, tentokrát na
druhé straně náměstí. „Světlušky se rojí!“ napadá mě. Ano, v Berouně se světlušky a skautky
(pochopitelně i rangers, jakož i vlčata, skauti a roveři) ze střediska Radost a naděje rojí dvakrát do
roka, vždy dva dny v květnu a znovu v září při hrnčířských trzích. Skautky a světlušky prodávají losy,
ti starší, roveři a rangers, obcházejí stánky s prádelními koši a vybírají od hrnčířů ceny do tomboly.
Náš nepřehlédnutelný modrý stánek s nápisem Hrnčířská tombola, tradičně po řadu let umístěný
hned pod kostelem, obsadili (už rovněž tradičně) skautští vedoucí a další dospělí, kteří se rozhodli
pomoci. (Neviditelné zůstaly ruce, které stříhaly a kancelářskou sešívačkou uzavíraly losy...)
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V zářijové tombole se prodaly losy celkem za 40 tisíc Kč;
tato částka spolu s peněžními dary od hrnčířů (dohromady
celkem 200 tisíc) bude tentokrát použita na opravu krovů
berounského kostela svatého Jakuba. Všem, kteří se na tom
nějakým způsobem podíleli, patří náš veliký dík! Světlušky a
skautky, které jsem potkávala, a stejně tak roveři a rangers,
které jsem viděla jenom zpovzdálí, si však zaslouží ještě
jedno poděkování. Svým vystupováním na veřejnosti
vzorně reprezentují nejen to naše jedno konkrétní katolické
skautské středisko, ale skauty a křesťany vůbec. A to je
možná víc než jakékoli peníze.                       Lidmila Fričová

PS: Za několik dní už jeřáb zdvihá do střechy svatojakub-
ského kostela nové trámy…

Roveři v ZOO
Dne 3. 9. se roveři vypravili do ZOO.  Měli jsme sraz v 9.00

na nádraží v Berouně a jeli do Prahy, kde jsme přestoupili na jiný vlak a jeli ještě jednu stanici. Poté
jsme přestoupili na autobus a jeli jsme do ZOO. Tam nás zaujali lemuři, opice, hroši, tygři, žirafy a
zebry, a hlavně jsme chtěli vidět zvířata v našich přezdívkách. Akorát nám tam zrovna někteří
chyběli. (Oceloti? Myšky? Lasice? Veverky? Pozn. red.) Lemuři nás zaujali číslem: jak umí skákat,
jak umí odhadovat vzdálenost, jak umí řešit hlavolamy a jak se umí zavřít do klece. Mimo jiné nás
zaujal i Mercedes Benz a někdo se přihlásil do soutěže, dostali jsme jablka a ještě nějakou
drobnost... A některé zaujaly i lavičky, nejlépe ve stínu. Některá zvířata zaujaly naše chleby
s řízkem. Tak jsme je museli schovat do batohu (Ty chleby?☺Pozn.red.). Cestu jsme si zkrátili
lanovkou a nad lanovkou nás opět zaujala lavička, protože jsme čekali na ostatní. Čas nám utekl
rychle a my jsme museli na přívoz. Poté jsme se dostali na zastávku na autobus, který končil u
metra. Metrem jsme se dostali na nádraží a nasedli jsme na vlak a hurá domů.           Lenka Krejčová

Z táborového bulváru:
 “Bulvár, to je něco, co patří leda tak na WC”, řekly si Lasičky, “ani na táborové

latríně by tedy neměl chybět.”  Od první “bleskovité” zprávy vylepené na WC i vlčátka
raději vážila dlouhou cestu na kadibudky, než aby si nechala ujít horké novinky. (A to je
také jedním z účelů tohoto počinu.) Některé “zaru čené informace” Vám nabízíme, ale
prosíme, chovejte se k nim, jako ke správnému bulváru - jedním “okem “ dovnit ř,
druhým ven... Důvodem uveřejnění zde je snaha, abyste i vy lehce nasákli táborovou
atmosférou plnou dobrodružství, bahénka, legrace, kouře z kamen, prostě pohody.

Neznámá osoba - Padlý strom! Do tichého rána (05.00 SELČ) vstoupila osoba, která si
zasedla na jistý strom. Ten po nadměrné zátěži nevydržel a zřítil se k zemi těsně vedle stanu,
kde bydlí Siki. Ten raději vzal nohy na ramena. Vrátí se ještě někdy. Nenařízl snad strom, aby
na sebe upozornil Světlušky? Na ono místo se chtěl přestěhovat E.T., chce stále ještě? Eefant
Vaše názory: Táborem se prohnala zatím neznámá obluda, která nezničitelný strom pohltila,
že by Loch-ness? Kdo je Eefant? XXL Prohnala se bouřka a vítr, po pádu pila! Ne obluda. XY

Záhadný klobouk na WC! V pondělí se na latrínách objevil záhadný klobouk. Čí asi je?
Odpověď zůstává záhadou... Že by Ondra, který se bez svého klobouku neobejde ani na
svatbě, najednou zapomněl? Že by měl ve svém stanu celou zásobou klobouků? Vaše názory:
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Fčera si ho něgdo povjesil na mněsíc. IksIksEl Nebylo vidět na krok? YZ Korektura: Včera,
Někdo, Pověsil, Měsíc ☺ Matěj company s.r.o.

Fanfán Tulipán na táboře! Kdo to je? Sedá si ke stolu k lasičkám, chrání své vyvolené
dívky na každém jejich kroku. Kdyby dívkám hrozilo nebezpečí, vytasí meč proti nepříteli a
bojuje. Která dívka jeho srdci neodolá? /Ardno/ Ee

Vášnivý lukostřelec. Ví, co je tětiva, rozumí šípům, rozumí střelám. Ovšem, kdo je jeho
terčem? Inzerát: Lukostřelec hledá svůj cíl. /Abék/ Ee

Bobřík drží bobříka mlčení? Bobře, co orlí pero samoty v přívalovém celonočním lijáku? Ee
Vaše názory: A co teprve oslava osmnáctých narozenin s hymnou Když jde malý Bobr spát... XY

Souboj: 20. 7. 2011 v 11.15 hod. se odehrál nejkrutější souboj. Fanfán Tulipán vytasil
svůj meč proti Fantastovi. O srdce jaké dívky bojovali? Nekonečný zápas vyhrál Fanfán,
svým mečem skolil soka na stan Gosmánků! Gosmánci, už to víte? Celá pravá ložnice se
propadla pod tíhou Fantasty! Bulvár byl u toho! Eefant

Kublovský boy (čti boj od slova bojovati): Proč se nechal ostříhat/oholit Mates G.?
Sluší mu to? Líbí se vám? Je se svým sestřihem spokojen? Další dobrovolní holiči, hlaste se!
Táboroví kadeřníci vás rádi zbaví jakýchkoli kadeří! Že by se Matěj chtěl líbit nějaké dívčině?
Nebo pouhá sázka bratří T. a M. G. z Kublova? Eefant Vaše názory: Vůbec. Ta holka by
musela být blázen. XY Sluší mu to! YZ

Záhadný magnetismus: V noci ze středy na čtvrtek se při výsadku jedna skupina
vysazená pod Křivoklátem záhadně dostala místo do Městečka až do Zbečna. Co se to stalo?
Střelka buzoly pořád ukazovala do středu Adina krku. Jak to? Že by Aďa spolkla celou horu
magnetů? Eefant   Vaše názory:  Prd magnetismus! Magnetismus je svinstvo. XXL

Z.Dr.Avotník chodí na WC jenom kvůli bulváru! Že by ho lákaly drby? Co se v jeho jádru
skrývá? No ho... určitě ne! Má snad problém s vylučovací soustavou? Eefant Vaše názory: Moje
vylučování je v pořádku (k nahlédnutí níže). Zdravotník. Ať koukám, jak koukám “níže”, nevím,
která hromádka je tvoje... XXL  Příště opatřím cedulkou. Z.Dr.            (redakčně upravila Barett)

Rozpis výuky náboženství v novém školním roce 2011 — 2012

Katolická mateřská škola
5. - 6. třída 
7. - 9. třída

Radim Cigánek
Radim Cigánek
Radim Cigánek

  9.30 – 10.00
15.00 – 15.45
16.00 – 16.45

PÁTEK

3. - 4. třída
společenství mládeže

Radim Cigánek
Radim Cigánek

15.00 – 15.45
19.00 – 21.00

ČTVRTEK

návštěvy nemocných
1. třída
 2. třída

1. - 4. třída (Loděnice)
5.-7. třída (Loděnice)

příprava dospělých na křest

Josef Pecinovský
Ivana Vašků
Ivana Vašků
Ivana Vašků
Ivana Vašků

Josef Pecinovský

  9.00 – 12.00
14.30 - 15.15  
15.15 - 16.00
16.30 – 17.15
17.15 - 18.00
18.00 – 19.00

STŘEDA

biblická hodinaJosef Pecinovský16.30 – 17.30ÚTERÝ

příprava mládeže na křest
příprava snoubenců

Josef Pecinovský 
Josef Pecinovský

16.00 – 16.45
17.00 – 19.00

PONDĚLÍ

SKUPINAVYUČUJE/ VEDEČASDEN
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ÚØEDNOSTI :  
Počínaje 15. 9. se v Berouně ruší středeční večerní mše svatá v 18.00 hodin a místo ní se koná
v 8.00 hodin ranní mše sv. v kostele sv. Jakuba (v zimním období v kapli Povýšení sv. kříže).

15.00
(1. sobota)  HUDLICE

18.00VRÁŽ

18.00HÝSKOV

16.30NIŽBOR

8.00SV. JAN

11.00CHÝŇAVA

19.3018.00TETÍN

17.009.30LODĚNICE

17.008.00KRÁL.
DVŮR

18.008.008.0018.0019.30    10.00     BEROUN

SOBOTAPÁTEKČTVRTEKSTŘEDAÚTERÝPONDĚLÍNEDĚLE

Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
11.00 - 11.3011.00 - 11.3011.00 - 11.3011.00 - 11.30 hodin
Fara -  přízemí vlevo

FARNÍ KRONIKA

JUBILEA :  Na samém začátku října oslaví 70 let paní Anna Hánová z Berouna (zvaná
také Hanka nebo Hanička), která neúnavně pečuje o farní květinovou zahrádku a
často se také stará o úklid v kapli Povýšení svatého kříže. Do dalších let přejeme
Boží požehnání!                                                                                              Přátelé
V říjnu oslaví výročí 85 let paní Vilma Poucheová z Berouna. Ať Vám Pán stále
žehná!                                                                                                        Přátelé a farníci
Ve středu 5. října oslaví 18 let slečna Zuzana Karbušická. Přejeme Boží požehnání a
správný směr do života.                                                                            Rodina a přátelé
Blahopřejeme i dalším říjnovým jubilantům: Před 97 lety se narodila paní Anna
Bauerová z Berouna, před 82 lety paní Tereza Bálintová z Loděnice, před 81 lety paní
Věra Pokorná z Berouna. Půlstoletí oslaví Jan Marek z Berouna. Všem posíláme
srdečné přání a modlitbu.                                                                                             -red-

NAROZENÍ: Dne 4. 9. 2011 (dalo by se napsat téměř ve stejnou hodinu na stejném místě) se
naše farnost rozrostla o dva malé farníčky. Jsou jimi Alžběta Šámalová z Berouna,
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jejímž rodičům Pavlovi a Janě Šámalové, roz. Čaplové srdečně gratulujeme, a Jáchym
Ševčík z Berouna, ke kterému gratulujeme rodičům Jiřímu a Martině Ševčíkové, roz.
Charton a bráškovi.                                                                                                     -red-

Milí přátelé, pokud nám v rubrikách výše někdo chybí, nebo (nedej Bože) někdo přebývá,
prosíme, upozorněte nás! Nemáme jiný zdroj než vaše informace (redakce samozřejmě nemá
přístup k farním matrikám!) a seznam, který si vedeme na základě právě těchto údajů, který
samozřejmě není nikomu nepovolanému přístupný. 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-

KŘTINY: V měsíci září přijali v naší farnosti svátost křtu Beata KUBALOVÁ, Žofie
KUBALOVÁ, Magdalena Marie FRANTOVÁ, Hanuš Miloš BŘÍZA , Viktorie
KOUDELKOVÁ, Šimon MALÝ, Josef Marek HORÁK (v kostele sv. Jakuba
v Berouně), Cecílie Ludmila KOBROVÁ (ve Svatém Janu pod Skalou),  Marie
Ludmila BENEŠOVÁ a Kryštof Jan DRLÍK (v kostele sv. Ludmily na Tetíně).

SVATBY: V září uzavřeli v naší farnosti svátost manželství pan Jan RAMBOUSEK a slečna
Pavla MARKOVÁ (v kostele Povýšení sv. kříže v Nižboru).

MODLITBA  MÌSÍCE :  

 SPOLEÈNÝ  ÚMYSL MODLITEB  NA ØÍJEN :

��� „Za všechny naše nemocné“ ���

VTIP NA KONEC :
Z totality: Je poledne, v městské restauraci sedí místní straničtí funkcionáři a pozorují
vesnického sedláka v holínkách, jak si objednává jídlo. Když mu ho přinesou, obřadně se
pokřižuje a pustí do jídla. "Pojďte, uděláme si z něj srandu." Tak jo. Přisednou k němu a
předseda se ptá: "Otče, to se před jídlem vždycky přežehnáte?" "Ano, vždycky." "A tak to
dělají u vás ve vesnici všichni?" Sedlák spolkne sousto a řekne: "Jasně, všichni." To už se
nedá vydržet, tak naléhají: "To není možné. Vážně všichni?" Sedlák se zamyslí a pak říká:
"Máte pravdu, všichni ne. Vůl a prase, ti přijdou ke korytu a hned žerou bez modlení."
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20. strana 

Berounský katolický zpravodaj - měsíčník pro farnost Beroun a filiální kostely Loděnice,
Železná, Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Králův Dvůr - Počáply, Nižbor, Vráž, Hýskov,
Strádonice, Hudlice a Chýňava. Redakce: P. J. Pecinovský, J. Vacík, L. Fričová, I. Vašků, I.
Průšová, A.T. Markgráfová, L. Lukavská. Sazba: A. Vašků. Písemné příspěvky možno
odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce do krabičky “Dotazy a příspěvky” v kostele či do
schránky “BKZ” na faře; v el. podobě viz níže. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků.
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