
„Memento mori . . !“
V nastávajících listopadových dnech budeme častěji než

jindy navštěvovat hřbitovy a u hrobů svých blízkých prožívat
chvíle, které jsou důležité jak pro ně, tak možná ještě více
pro nás samotné.

Jistě budeme na místech posledního odpočinutí našich
nejbližších vzpomínat na vše dobré, co jsme s nimi prožili. Je
to veliký dar, jehož velikost si možná uvědomujeme každým
rokem více, dar, že jsme mohli s nimi prožívat a sdílet
nejednu chvíli radostnou či bolestnou, že nám byli životní
oporou, vytvářeli nám
kus domova a životního
zázemí, že jsme u nich
nacházeli porozumění a
přijetí a především
někoho, kdo nás měl
opravdu rád..!
S velikou vděčností
budeme znovu za ně
děkovat a s vírou ve
vzkříšení je budeme
hledat a nacházet
v Otcově náruči…

Současně nám ale
chvíle zastavení se u
hrobů dává možnost
vidět věci tak, jak
opravdu jsou.
„Memento mori“ (pamatuj na smrt) nám připomíná
pomíjivost věcí tohoto světa, i těch tzv. „důležitých“,
současně ale také dává možnost nacházet to, co moci smrti
nepodléhá a co věci tohoto světa přesahuje.

Přeji nám všem, aby se most lásky klenul nad propastí
smrti a spojoval nás s našimi zemřelými. Ať plněji
pochopíme Boží velikost a lásku, která je silnější než smrt.
Ať se stáváme moudřejšími a schopnějšími rozpoznat, co je i
v našich životech to podstatné a věčné!             J. Pecinovský

Listopad 2011

BEROUNSKÝ
KATOLICKÝ
ZPRAVODAJ

Obsah:
� Jeden vánoční dárek

navíc... Máme na to? str. 8

� Výročí: Jedenáct let
nových berounských
zvonů ..................... str. 9

� Střípky z Madridu:
Firmes en la fe – Pevní ve
víře (posilnění ve víře)  
............................. str. 10

� Loděnice: Paténa z
Madridu .............. str. 12

� Proběhlo: FIFA -
Fotbalová InterFarní
A(tra)kce ............. str. 12

� Píšete nám: Radostné půl-
století skauta Jana .str. 14

� Píšete nám: ANDĚLE
BOŽÍ, STRÁŽCE MŮJ
............................. str. 15

� Ze života svatých Sv.
Alžběta Uherská ..str. 15

� Spolek pro vnitřní obno-
vu chrámů Páně sv.
Jakuba v Berouně a poté
i Zvěstování Marie Panny
.................. str. 16

� KMŠ - Poděkování str. 17

� Farní charita otevírá objekt
pro sociální služby .str. 17

� Registrační poplatek pro
školní rok 2011/2012 str. 18 

grafika J. Goldmann



 Zpráv y z farnos t i
Slavnost Výročí posvěcení kostela – 30. října. V neděli 30. října budeme slavit slavnost
Výročí posvěcení chrámu. Všechny bohoslužby budou dle běžného nedělního pořádku.

Slavnost Všech svatých – 1. listopadu. Slavnost Všech svatých budeme slavit při liturgiích:
� v 15.30 hodin – v Chýňavě (v kostele sv. Prokopa)
� v 17.00 hodin – v Králově Dvoře (v kostele Nanebevzetí Panny Marie)
� v 18.00 hodin – v Berouně (v kostele sv. Jakuba)
� Před mší svatou - od 17 hodin - bude v kostele sv. Jakuba příležitost k přijetí svátosti smíření.

� v 19.30 hodin – na Tetíně (v kostele sv. Kateřiny)

Památka Všech věrných zemřelých – 2. listopadu. Na naše zemřelé budeme pamatovat
v den Památky všech věrných zemřelých při mších svatých:

� v 17.00 hodin – v Loděnicích (v kostele sv. Václava)
� v 18.00 hodin – v Berouně (v kostele sv. Jakuba)
� v 18.00 hodin – ve Svatém Janu pod Skalou (v kostele sv. Maxmiliána)

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci:
� v úterý 1. listopadu (odpoledne)
� ve středu 2. listopadu (po celý den)

Při návštěvě kteréhokoli kostela je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.
Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, eucharistie, modlitba na úmysl papeže) je
třeba se v kostele pomodlit modlitbu Páně a Vyznání víry.

� od 1.– 8. listopadu
Po splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, eucharistie, modlitba na úmysl papeže) je
možné denně získat plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov
a třeba jen v duchu se pomodlí za zemřelé.

Modlitby za zemřelé na berounském hřbitově. Ve středu 2. listopadu – v den památky
Všech věrných zemřelých – se sejdeme v 15.00 hodin na berounském hřbitově u kněžských
hrobů, abychom se modlili nejen za naše zesnulé kněze, ale za všechny naše zemřelé, zvláště za
ty, kdo jsou zde pohřbeni. U kněžských hrobů budou po modlitbě rozžíhány svíce, které pak
můžete zanést na hroby svých blízkých zemřelých. Nezapomeňte si přinést svíce!

Změna místa slavení bohoslužeb. Od čtvrtka 3. listopadu se v Berouně všechny
bohoslužby ve všední dny přesouvají do kaple Povýšení sv. kříže. Začátky bohoslužeb
zůstávají nezměněny.

První pátek v měsíci – 4. listopadu. Mše sv. začíná v kapli Povýšení sv. kříže v 18.00
hodin, po ní následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné
přijmout svátost smíření. 

Slavnost Krista Krále – 20. listopadu. V neděli 20. listopadu prožijeme liturgickou
slavnost Krista Krále. Nedělní pořad bohoslužeb zůstává nezměněn.

Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 13.11. a 27.11. od  11.00
do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně.

Sbírka na misie. V neděli 23. října se uskutečnila sbírka „na misie“, při které se v naší
farnosti vybralo 5.450,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
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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.

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).

Adventní věnce pro kostel a kapli v Berouně - pokud by někdo chtěl věnovat adventní
věnce k výzdobě oltáře pro slavení liturgie doby adventní, prosíme obraťte se na
J. Beščecovou osobně nebo na e-mail jana.bescecova@seznam.cz.

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

Farní knihovna - i letos jsou zde k nahlédnutí knihy od Karmelitánského nakladatelství,
které si můžete objednat vánoční dárky. Neotálejte a přijďte vždy v neděli po mši svaté do
knihovny a vyberte si něco pro sebe nebo i pro další členy rodiny. Neodkládejte na
poslední chvíli, abych mohla včas zajistit dodání. Dále upozorňuji ty, kteří mají nějaké
knihy vypůjčeny, aby je přinesli zpět.                                              Knihovnice Maruška

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 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. Případní zájemci, zejména mladší ministranti,
hlaste se včas (aby se domluvilo potřebné množství automobilů a nahlásil počet ministrantů na
oběd) na tel. 602129195 - Alois Vašků.
TAMMÍM.  Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze pořádají duchovní obnovu
TAMMÍM pro mladé muže od 15 do 30 let, kteří chtějí prohloubit svou víru a připravit se na
adventní a vánoční dobu v bratrském společenství. Kde: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3,
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160 00 Praha 6. Kdy:  Pátek 18. - neděle 20. listopadu 2011 Příjezd: Můžeš se ubytovat
během pátečního odpoledne. Recepci otevíráme v 15.30 hodin a zavíráme v 17.50 h. Setkání
TAMMÍM zahajujeme v 18.00 hodin společnou večeří. Odjezd: Obvykle končíme TAMMÍM
v neděli společným obědem ve 13.00 hodin. Najdi si tedy spoj, který odjíždí nejdříve v 15.00
hodin, abys měl čas se rozloučit a dojet na nádraží. Ubytování: Bude se spát po 2 až 6
osobách na pokoji. Vezmi si s sebou vlastní prostěradlo, ručník a spacák. Strava: Od páteční
večeře do nedělního oběda bude o Tebe dobře postaráno. Naše seminární kuchařky jsou
vynikající a udělají Ti dokonce různé svačiny. Ochutnej seminární stravu!

Hola, hola, rozmilé maminky, naše pravidelná setkávání budou pokračovat i v
následujícím měsíci, a sice 3. a 24. listopadu, obojí ve čtvrtek v 9 hodin ráno, na půdičce
jsme vysmýčily, obnovily hračkový mobiliář, dodaly zásoby kávy i čaje pro kojící matky,
tak prostě vezměte děti a přijďte. :) Pro nově příchozí maminky - stačí zavolat na číslo 732
508 097 (Leona) a dozvíte se víc.                                                                                      -lk-

Modlitební společenství. Ukázalo se, že scházet se k chvále Pána každý týden je radostné
a povznášející, a proto se i dalším období budeme scházet každý čtvrtek od 20.00 hod
v Berouně v budově kaplanky. Každý nový zájemce o společnou modlitbu vítán. Přijďte.
Těšíme se na vás.                                                                                                       Tým MS 

Z vi kar i á tu  

Vikariátní konference. V úterý 15. listopadu se v Řevnicích uskuteční setkání kněží
našeho vikariátu. Mše svatá, při které se budeme modlit zvláště za farnosti našeho vikariátu,
začíná v místním kostele sv. Mořice v 9.00 hodin.
Slavnostní mše svatá na hradě Karlštejn ě. O 1. neděli adventní, 27. listopadu ve 14.00
hodin bude v kapli sv. Mikuláše na hradě Karlštejně sloužena slavnostní mše sv. Přijměte
pozvání k účasti!

 Konc e r t y v kos te l í c h
Seydlovo sdružení vás zve na tradiční adventní koncert. První neděle adventní
27. listopadu 2011 v 15. hodin v kostele sv. Jakuba v Berouně. Zazní staročeské roráty v
podání Svatojakubského chrámového sboru. L. Petřvalský - varhany, řídí J. Beščec. 
Mozartovo requiem v Týnském chrámu. Při bohoslužbě 2. listopadu 2011 (Vzpomínka na
Všecny věrné zemřelé) v 18 hodin v chrámu Matky Boží před Týnem zazní Mozartovo Requiem v
podání místního sboru Notre Dame s doprovodem Piccola Orchestra pod vedení Marka Valáška.
Dne 8. listopadu v rámci cyklu Kulturní Osmičky, které pořádá již čtvrtým rokem v
bohnickém kostele sv. Petra a Pavla zdejší farnost, proběhne Komorní koncert barokní
hudby v podání souboru Motus harmonicus: Jakub Michl (viola da gamba), Kamila
Dubská (cembalo a varhanní pozitiv) a Vít Nermut (barokní housle). 

 Skau t i
Burza skautských, sportovních a tábornických potřeb: termín je 26. 11. 2011 od 15.00 do
18.00 v Berouně na faře v budově kaplanky. Abychom měli co  prodávat, prosím všechny o
podporu této akce. Zájem máme například o sportovní vybavení (stany, krosny, batohy, baterky,
spací pytle, pláštěnky, holínky, turistickou obuv, ešusy aj.), literaturu se skautskou tématikou,

Zpravodaj  

4. strana 



knihy o přírodě, táboření, skautské košile, které jsou již vašim dětem malé, součásti skautského
kroje. Věci k prodeji můžete přinést 26.11. od 14.00 do klubovny nebo po předchozí
telefonické domluvě individuálně, popřípadě poslat po dítěti na oddílovou schůzku (s
označením vaší ceny nebo jako sponzorský dar). Přijďte se určitě podívat, možná se bude něco
hodit i vám… Případný výtěžek z akce bude použit na provoz střediska. Bližší informace
získáte na tel. 732 830 040, popř. své dotazy pište na email hazukovae@seznam.cz
Středisková rada se koná 4. listopadu 2011 v 19.15 hod. v klubovně v kaplance.
Okresní rada se koná 8. listopadu 2011 v 18.00 hod. v kanceláři TJ Sokol Beroun. 
Schůze kmene OS se koná 11. listopadu 2011 v 19.15 hod. v klubovně v kaplance.
Vlčata – rozpis akcí na listopad - 4. listopadu 2011 – schůzka; 12. listopadu 2011 – výprava;
18. listopadu 2011 – schůzka; (schůzka 11. lsitopadu 2011 a 25. listopadu 2011 se nekoná).
Oceloti. V sobotu 12. listopadu 2011 se uskuteční společná výprava starších skautů
Ocelotů a vlčat Tarzanovy smečky. (Společná bude ve smyslu společného zahájení - srazu.
Návrat může být pro Oceloty i vlčata rozdílný. Čas srazu a návratu bude včas upřesněn.
V neděli 11. prosince 2011 se uskuteční výprava Ocelotů. Čas srazu a návratu stejně jako
cíl výpravy bude včas upřesněn.
Středisková rada odsouhlasila výši registračního poplatku pro rok 2011/2012 (více ve
stejnojmenném článku v naší rubrice na konci zpravodaje). Více článek na str. 18.
Nejzašší termín zaplacení registrace příslušnému oddílovému vůdci je 27. listopadu 2011.
Střediskovou radou byl do funkce hlavního vůdce letního tábora pro rok 2012 jmenován Jakub Kodras.
Termín letního tábora ještě není znám, jakmile bude, dáme ihned informaci.
Jezdíš na tábory a máš chuť dělat truba če? Budíček ráno a večerka večer
neodmyslitelně patří ke skautskému táboru. Pokud máš vážný zájem, rád ti pomohu tento
sen splnit. Opravdu jen vážní zájemci. Obraťte se na Frantíka (605 983 228).
Skautské středisko Radost a Naděje prosí své členy o svědomité plnění přiděleného úklidu
na chodbách v prostorách kaplanky! Všem poctivým a svědomitým dělníkům velké díky. 
Skauti a skautky, přijďte na farní ples 25. listopadu 2011. Podrobnosti v rubrice K-klub.
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.

Listopad 2011

5. strana



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.

FFFF ARNÍARNÍARNÍARNÍ     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:
ekonomická 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.
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.

Promítání Letem světem! New Yorkem se s oblíbeným vypravěčem Marianem
Fabianem proletíme v  neděli 6. listopadu  2011 v 16 hod. v přízemí kaplanky v Berouně.
Výroční 10. farní ples 2011 aneb Předadventní společenský večer nejen s hudbou a
tancem se letos bude konat v pátek 25. listopadu od 20 hodin v Sokolovně Beroun,
k tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Gambit, čeká nás tradičně velmi pěkná
tombola, ještě hezčí předtančení pod taktovkou taneční školy paní Romany Chvátalové
(přijd t́e tedy brzy, ať o něj nepřijdete), o občerstvení se tradičně postará firma Nekolný. A
kdo ví, možná nás čeká kromě půlnočního slosování místenek k sezení také půlnoční
překvapení. Překvapení nás nemine jako tradičně též ze strany moderátorů.
Vaše dotace jedné vstupenky je tentokrát kvůli zvýšeným provozním nákladům vypsána ve
výši 200 Kč. (Po špatných zkušenostech se zamluvenými a nevyzvednutými vstupenkami z
minulého roku vás tentokrát prosíme o včasné vyzvednutí objednaných vstupenek, pozor(!), v
týdnu před plesem totiž jejich cena vzroste o čtvrtinu. Pokud se z nějakého důvodu nebudete
moci plesu účastnit a máte zakoupenu či objednánu vstupenku, prosíme, najděte ve svém
okolí náhradníka. Pokud si objednáte “celý stůl” pro osm osob, budete mít 5% slevy.)
Vstupenky budou co nejdříve k dispozici v KMŠ, objednat si je můžete už nyní na tel. 606
933 521 - Iva Průšová, nebo na  602 945 017 - Iva Vašků. Stále ještě je možno nosit dary do
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tomboly, díky laskavosti zaměstnankyň KMŠ je zde můžete v otvírací době co nejdříve
zanechat. 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 v 17 hodin,
případně vlastní invencí ohledně předtančení a programu, a samozřejmě modlitbou.         -kkb-

Společenství mládeže. Katecheze? 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 společenství! Setkání s vrstevníky ve víře
v budově kaplanky každý čtvrtek od 19.00 – 21.00 hodin.                       P. Radim Cigánek
Arcidiecézní ples mládeže. V sobotu 5. listopadu 2011 od 19.00 hodin se koná tradiční
Arcidiecézní ples mládeže v prostorách kulturního centra Novodvorská v Praze 4 (zastávka
autobusu "Sídliště Novodvorská"). 

 Zpráv y od j i nud
Adventní duchovní obnova pro manželské páry se uskuteční v sobotu 3. prosince
v Komunitním centru sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5 - Nové Butovice (metro B -
Hůrka). Programem bude provázet P. Ondřej Pávek, farář u sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Předběžný časový rozvrh je 9 až 16 hodin. Během dne bude příležitost ke svátosti smíření.
Na závěr od 15.00 počítáme se mší svatou. Polední občerstvení bude zajištěno.
Předpokládaný příspěvek na nájem prostor a občerstvení je 200 Kč na pár.
Výstava Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice. Unikátní výstava "Svatá Anežka
Česká - princezna a řeholnice" bude pro veřejnost otevřena od 25. 11. 2011 do 25. 3. 2012
v klášteře sv. Anežky České v Praze na Starém Městě. Exponáty budou vystaveny v
prostorách bývalých kostelů Nejsv. Salvátora a sv. Františka, dále v kapitulní síni, bývalém
refektáři a křížové chodbě kláštera. K výstavě bude vydán katalog shromážděných
exponátů včetně mnoha dalších děl, která z různých důvodů není možné prezentovat přímo
na výstavě. Bude to první pokus o vytvoření uceleného přehledu svatoanežské tématiky ve
výtvarném umění a uměleckém řemesle. Pořádá Arcibiskupství pražské ve spolupráci s
Národní galerií Praha. Partnery jsou Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, Národní
archiv a Univerzita Karlova. Záštitu převzal prezident České republiky Václav Klaus,
ministr kultury ČR Jiří Besser a primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.
Výstavní projekt zahrnuje: Představení života a díla sv. Anežky Přemyslovny v rovině
královské dcery, ženy, kterou žádá o ruku sám císař, ale také významné představitelky
panovnického rodu, která usiluje o smír v rodině a pokoj v české zemi. Ohlas Anežčiny
charitativní služby a jejího výjimečného dějinného poslání ve výtvarném umění. Prezentaci
výtvarného umění a uměleckého řemesla Anežčiny doby, tedy děl vzniklých ve 13. století
v dvorním či městském okruhu. Totéž se týká i památek církevních, zvláště souvisejících se
životem řádů v 1. pol. 13. stol. v Čechách. Působení Rytířského řádu křižovníků s červenou
hvězdou jako šiřitele úcty ke své zakladatelce a významného zadavatele hodnotných
uměleckých děl.
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CHRAŇTE A ZVELEBUJTE MOU ZEMI, JE TO VAŠE VLAST.  V roce 800. výročí
narození sv. Anežky České v den výročí její kanonizace 12. listopadu  zve arcibiskup pražský a
primas český Mons. Dominik Duka OP kněze a všechen Boží lid ke slavení Eucharistie v 10.00
hod sv. v katedrále sv.Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Hlavním celebrantem a kazatelem je
papežský legát Joachim kardinál Meisner arcibiskup Kolína nad Rýnem.
Výročí stržení mariánského sloupu. Dne 3. 11. 2011 v 18.00 hodin bude slavena bohoslužba v
chrámu Matky Boží před Týnem při příležitosti výročí (93 let) stržení mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí v Praze. Předchází modlitba růžence. Po skončení mše sv. následují
litanie k P. Marii před novou sochou v Celetné ulici. Všichni jste srdečně zváni.
Pracovní brigáda ve Staré Boleslavi. Další z pravidelných pracovních brigád ve Staré
Boleslavi v rámci obnovy areálu baziliky sv. Václava se koná 5. listopadu 2011. Sraz v
9.30 hodin na děkanství u sv. Václava. Pracovní oblečení s sebou. Kontakt:
Staroboleslavská kapitula, tel: 602 457 200, www.tyn.cz
Společenské odpoledne: Turecko - Egejská riviéra. Unie katolických žen zve na
společenské odpoledne na téma: Turecko II – Egejská riviéra, které se koná ve středu 16.
listopadu 2011 od 14.30 do 16.30 hodin ve farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo
náměstí 18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady). Přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.
VOX 011 - 26. listopadu 2011. Pastorační středisko, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice Spojení:
metro A - Dejvická
Poutní slavnost v kostele sv. Klimenta. Poutní slavnost v kostele sv. Klimenta ve Staré
Boleslavi se koná 26. listopadu 2011. Mše svatá začíná v 8.00 hodin. Kontakt:
Staroboleslavská kapitula, tel: 602 457 200, www.tyn.cz .
Pastorační středisko slaví 20. výročí. Pastorační středisko Arcibiskupství pražského
dovršilo 16. října 2011 dvacet let své existence. Výročí bude připomenuto při mši svaté 30.
listopadu v 17.30 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích.

Jeden vánoční dárek navíc... Máme na to? 
Mnohokrát jsem si po přečtení výzev redakce umiňovala, že přispěji do našeho

Berounského katolického zpravodaje, vždyť by to pro mne neměl být problém,
koneckonců jsem jako češtinářka tak trochu „od fochu“. Ale vždycky zůstalo jen při
úmyslech. Nebylo to způsobeno jenom mou pohodlností (tou asi také!), spíš jsem si říkala,
že jsou jiní, povolanější a schopnější, kteří opravdu mají druhým co říci. Dnes bych ale
ráda překonala tuto svou pohodlnost či nechuť k psaní, abych vás seznámila se
záležitostí, kterou považuji za důležitou a která mi stále nejde z mysli. 

Seznámila jsem se před časem s paní Helenkou K., ředitelkou Slovenského Červeného kříže
v Košicích, katechetkou, pěstounkou opuštěného 14letého děvčátka, laskavou a vlídnou ženou,
z které přímo vyzařuje láska a radostně žitá víra. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila,
že paní Helenka s manželem přišla loňského roku o dům při povodních na východním
Slovensku. Nebyla sama, společně s ní přišla o střechu nad hlavou více než stovka dalších
obyvatel její rodné vesnice. Pomalu se mi skládala mozaika toho, co se tam vlastně stalo: 

Obec Nižná Myšľa v okrese Košice-venkov byla na počátku loňského června postižena
obrovskými povodněmi, jaké ani starší lidé z obce nepamatují, a jako by to  samo nestačilo,
vzápětí došlo k masivním sesuvům půdy. V pátek 4. června uprostřed noci se dal svah v obci do
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pohybu a ze dvou set obyvatel se stali naráz bezdomovci. Některé domy se zřítily, jiné
popraskaly. Sesuvy půdy pokračovaly i v dalších dnech. Narušily statiku desítek domů, které se
tak staly neobyvatelné, 26 rodinných domů bylo nutné zbourat. Zničená byla infrastruktura
postižené části obce. Zhroutily se i schody ke kostelu, zdi kostela popraskaly a jako zázrakem
se zachovala nepoškozená pouze kaplička Panny Marie. Tragédii, kterou tito lidé před rokem
prožívali, a jejich pohnuté osudy zachycují zprávy, rozhovory a fotografie na internetu:
zhroucený dům s pověšeným prádlem na balkoně, jiný dům – opravený, týden před kolaudací,
další dům po rodičích, jehož majitelé sice stačili před osudným červnem dokončit rozsáhlou
rekonstrukci, ale novou pojistku už uzavřít nestačili... 

Od té doby uplynulo již půl druhého roku. Situace postižených lidí je i nadále neradostná.
Někteří se ubytovali nouzově u příbuzných, většina z nich přežívá v obytných kontejnerech a
neví, co bude dál. V lidech sílí pocit, že se na ně zapomnělo, šíří se beznaděj...

Situace téhle malé obce a jejích obyvatel mne zasáhla víc, než by se dalo očekávat. I já jsem
v loňském roce opravovala svůj dům a jen stěží si umím představit, že bych dnes stála nad jeho
troskami. Stále přemýšlím, co by se dalo udělat. Možná bychom mohli do rozpočtu na letošní
Vánoce zařadit jeden malý dárek navíc, malou částku ve prospěch postižených. Nemusela by to
být velká částka, vždyť i malý dárek potěší. K novému domu asi nikomu z nich pomoci
nemůžeme, nejsme velká farnost, ani nijak zvlášť bohatá. Ale snad naše nepatrná pomoc může
přinést obyvatelům slovenské dědinky Nižná Myšľa opravdové vánoční poselství o Lásce,
Radosti a Naději. Co myslíte, máme na to?           Přispět můžeme na konto: 

SČK ÚzS Košice-vidiek.
Adresa: Komenského 19, 04001 Košice, SR.

IBAN: SK08 0200 0000 3500 6553 0512
Poznámka:  Pomoc  pre  N.M.
BIC (SWIFT):  SUBASKBX

(Info: kosice-okolie@redcross.sk   
00421903558934) Pokud bychom se dohodli
mezi sebou, mohli bychom peníze vybrat a
poslat najednou, abychom ušetřili poplatky i
cestu do banky nebo spořitelny. To už
samozřejmě záleží na dohodě a ochotě každého
z nás. Kontakt na mě - písemně email:
lemurkata@gmail.com, tel.: 776 235 198

Danuše Chadimová

Výročí:  Jedenáct let nových berounských zvonů
Jak ten čas letí… Líbezný hlas zvonů z věže kostela sv. Jakuba zní nad náměstím a

ještě dál více jak 11 let. Tehdy, poslední říjnovou neděli roku 2000, proběhlo slavnostní
vysvěcení čtyř nových zvonů. Slavnostní obřad provedl pražský biskup Jaroslav
Škarvada za početné účasti místních farníků. Radostná atmosféra vyvrcholila 14.
listopadu, kdy byly zvony nainstalovány do věže chrámu. Nesou jména: sv. Václav, sv.
Ludmila, sv. Vojtěch a sv. Anežka Česká. Zvony stály 803 tisíc korun, za dalších 140 tisíc
od města dostaly elektronický pohon.

Dnes se dá říci, že jejich radostný hlas přirostl Berouňákům k srdci. Na celé akci se podílelo
mnoho farníků, kteří plných pět let sbírali korunku ke korunce, ale i mnoho nečekaných dárců
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z dalekého světa. Celou akci podporovala jak berounská
radnice, zejména první místostarostka PhDr. Anna
Matoušková, ale i Kameel Machart, který tehdy řídil vydávání
čtrnáctideníku Žurnál. Jeho propagace celé akci velmi
pomohla. Během těch pěti let se uskutečnilo na konto nových
zvonů mnoho akcí a desítky koncertů, které dosud farnost
nepamatovala. Je třeba vyzdvihnout aktivity Svatojakubského
chrámového sboru pod vedením ing. Jiřího Beščece, koncerty
pěveckého sboru Slavoš i vystoupení holandského sboru

ECHO VAN HOT
ZUIDEN a dalších. Tehdy
hrál na varhany Josef
Kokeš, na housle Karel
Šmíd, kteří doprovázeli
sólisty Karla Petrbanse i
Miloše Ježila. Samostatným koncertem přispěla i hudební
škola PhDr. Tauberové.
Slavnostní koncert pro
sponzory se uskutečnil
27. ledna 2001. Účinkoval
orchestr ZUŠ Beroun pod
taktovkou ředitele Jiřího
Šimáčka. Pěvecký sbor řídil
ing. J. Beščec, na varhany
hrál profesor Karel Prokop.

Celou akci NOVÉ ZVONY neúnavně, až do konce, řídil
tehdejší berounský farář Libor Bulín. To byla také jeho poslední
akce – v celé řadě jiných – před jeho odchodem do Kolína.
V Berouně sloužil od 1. července 1989 až do července 2001.
Právem ho berounští farníci ve vzpomínkách označují jako kněze
budovatele.                                                            Jaroslav Vacík

St ř ípky z Madridu: F irmes en la fe  — Pevní  ve
víře (pos i lnění ve víře)

Právě posílení osobní víry a vztahu k Bohu i k církvi je myslím hlavní přínos
Světového setkání mládeže, které proběhlo v srpnu 2011 ve Španělsku. Hlavní poselství,
které Svatý otec pro toto setkání vybral, bylo zveřejněno již na jaře. Znělo: „V Kristu
zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (Kol 2, 7). Připomínal nám
ho také text hymny tohoto setkání, který jsme v Madridu slyšeli na každém kroku
(Firmes en la fe – Pevní ve víře /posilnění ve víře/ ). 

Na rozdíl od velké části z cca 3 200 českých účastníků setkání jsem se nezúčastnil programu
v severošpanělské diecézi Taragona. Stal jsem se díky tomu vedoucím jediného autobusu, který jel
z Prahy přímo do Madridu. Po příjezdu do hlavního města Španělska a registraci na tzv. českém
národním centru jsme byli ubytování v tělocvičně jedné církevní školy na okraji Madridu. Z hlediska
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organizace se počet poutníků v Madridu neustále
zvětšoval, až kulminoval při na poslední nedělní mši
svaté dvěma miliony účastníků, což byl odhad
španělských medií, který potvrdil i vatikánský
tiskový mluvčí P. Lombardi. I při tomto
ohromném počtu lidí a všudypřítomných frontách
a návalech vládla všude pohoda a pokoj. To je
jeden z prvních dojmů ze setkání. 

Zážitek církve
Dalším výrazným zážitkem bylo skutečně

posílení ve víře a hlubší zakořenění do Krista a
jeho církve. Právě to množství projevů sympatií a
lásky k Bohu, Církvi i ke Svatému otci mě
naplnilo radostí a nadějí. Konec konců i protesty maličkého počtu demonstrantů proti papežské
návštěvě nakonec vedly spíše k silnějším projevům sympatií mladých k Svatému otci. Jestliže
demonstranti měli mj. transparenty s nápisy „Mládež není papežova“, tak mladí na to reagovali
skandováním „toto je papežova mládež.“ Právě tento pokřik patřil v přítomnosti Svatého otce
k nejčastějším, doplňovaný skandováním italského „Benedeto!“ či spíše španělského
„Benedito!“

Katecheze
Katecheze českých biskupů i promluvy

Svatého otce byly krásné a plné myšlenek.
Klíčové myšlenky byly zdůrazňovány vícekrát a
opakovány. Jednalo se především o důraz na
osobní vztah k Ježíši, ono zmíněné zakořenění
v Kristu. A potom to bylo právě posílení ve víře,
které bylo dalším z klíčových témat. Díky celkové
atmosféře modlitby, solidarity, přátelství a
skutečnému Kristovu duchu, které se v oněch
horkých srpnových dnech v Madridu rozhostily,
to však myslím nebyla jen myšlenka zmíněná
v promluvách a písních, ale především osobní zkušenosti účastníků setkání. 

Povolání
Řekl bych, že je zde ještě jeden důležitý moment těchto světových setkání. Mám na mysli

povzbuzení mladých lidí v jejich životních povoláních. Ať už se jedná o povolání ke kněžství,
řeholnímu životu, nebo křesťanskému manželství. Sám si vzpomínám, že právě účast na
Světovém setkání mládeže v jubilejním roce 2000 v Římě byla jedním z výraznějších bodů na
mé cestě ke kněžství. Když jsem v Madridu jeden večer zpovídal mladé lidí, kterým mohlo být
16 či 18 let a mnozí byli z Moravy, uvědomil jsem si, že dost možná rodiče některých z těchto
mladších účastníků se mohli seznámit na podobném Světovém setkání mládeže v roce 1991
v Čenstochové. Ano pomalu dochází k tomu, že „naše“ generace, nazývaná někdy „generací
Jana Pavla II.“ má děti, které jsou budoucností církve pro začátek třetího tisíciletí. Tedy ať
posíleni ve víře neseme onu pochodeň víry v Ježíše Krista dál tímto světem, aby Ježíš, jediné
světlo světa, mohl k sobě přitáhnout každého člověka.                                    P. Radim Cigánek
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Loděni ce:  Paténa  z Madridu
V příjemném kostelíku svatého Václava obklopeném klidnou zahradou, jež bývala hřbitovem, se

schází milé společenství lidí. Dnes svatováclavská farnost po nesvobodné době let hubených prožívá
znovu živá léta tučná. Oproti mládežepustému poloprázdnému prostoru před třeba patnácti lety je
zde neděli co neděli kolem dvaceti rodin místních,  a z blízkého okolí se sem sjíždějí další s dětmi i
teenagery. Kočárků je zde více, přesto není nijak hlučno. Většinou se sejde dvanáct ministrantů

(někdy i osmnáct včetně jednoho zvoníka), které se snaží dle možností formovat nejstarší ministrant
Alois Vašků. Momentálně v kostele sv. Václava fungují
dva varhaníci. Dlouholetou varhanici Pavlu Fabianovou
vystřídali Pavla Bočková a Jan Salva. I díky nim je zde
možno pořádat pravidelné koncerty. Zdejší kostelík má
samozřejmě svou obětavou energickou kostelnici, která se
už stará o kostel, květiny, plátna a okolí kostela nejméně
třicet let, paní Pavlu Šafránkovou. V kostele bývá každou
všední středu mše, scházejí se zde dvě skupinky dětí na
náboženství. Zahrada kolem kostela je pravidelně

upravována nejen obyvately fary, v posledních letech si ji
farníci skutečně vzali za svou: Prostředí často využívané
pro farním agape vloni a letos upravily a osázely paní V.
Bezstarostová, J. Doanová a T. Hamouzová. Jejich
rodiny, rodina Hrubanových a Zálešákových a další
odklidili při jarní brigádě nepořádek po stavebních
úpravách a odstraněném stromu, který ničil ohradní zeď,
a přislíbili další pomoc. Růže a růžové záhony na cestě
vedoucí ke kostelu pravidelně opečuje ve svých jedenaosmdesáti letech paní Věra Ouřadníková.
Péčí rodiny Horných jsou v kostele strojně čištěny koberce a ostatní povrchy. Šikovné a ochotné ruce
paní Alenky Markgrafové zase pravidelně leští svícny, kadidelnici a jiné bohoslužebné náčiní.
Včetně pateny, která však je přecejen letitá.... 

Pan kaplan, P. Radim Cigánek, si na ni vzpoměl při své cestě na setkání papeže s mládeží v
Madridu a z této “pouti” přivezl krásný a hodnotný dar - novou zlatou patenu krásně zdobenou
střibrnými ornamenty. Důstojnou a hodnou takové úžasné slavnosti jakou je každá mše svatá.
Místní jako výraz díků na paténu v hodnotě několika set euro dle svých možností dodatečně přispěli
(a mohou samozřejmě nadále ).                                                                                                          -red-

Proběhlo: FIFA - Fotbalová InterFarní  A(tra)kce  
Již nejméně dvakrát, aspoň co má paměť sahá (no ale paměť se to občas nazvat nedá, by

řekli mí blízcí) se významné berounské farní mužstvo, pro jednoduchost nazvané A, utkalo s
dalšími mužstvy z okolí Berounky (Černošice svobodní B, Černošice ženatí Č a Dobřichovice
D). Letos byl datum určen na půlku září, leč Frantík měl telefonát prý z FIFA (možná spíše
shůry, neb původní termín silně propršel), že turnaj se přesouvá na 2. října. První říjnová neděle
byla požehnána počasím letním sedmadvacetistupňovým, letně se skvěly berounské transparenty
i bílá trička roztleskávaček se zelenými písmeny B, E, R, O, U, N (a jednoho rozstleskávače s
vykřičníkem”!”). Skvěl se i úžasný berounský A tým, tentokrát v dresových barvách
zelenobílých pod trenérským vedením Jana Beščece, v čele s manažerem Janem Frantou ve
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složení Beščec Ji., Beščec P., Blahovec,
Červenka, “Devítka”, Gosman, Kodras P.,
Klimovič, Marek, Morčuš, Schöberle,
Vašků, Veverka. Tým tvrdě trénoval
(ministranti na setkáních, tatíci
individuálně modlitbou, kterou v době
konání zápasu převzaly jejich manželky
ve snaze vyprosit si zachování alespoň

částí těl živitelů rodin pohromadě). Zápas
se i letos konal na hřišti v Černošicích, i
letos se účastnila čtyři mužstva, i letos
zápas profesionálně komentoval Pavel
Kopačka. Líbil se nám především, když
chválil berounskou neutichající
fanouškovskou základnu, která jednou
dokonce k fandění rozehřála i

konkurenční fandící černošické ženy.
Letos vše nasvědčovalo berounskému vítězství - všichni

muži tentokrát s sebou měli opravdické kopačky (někdo
každou jinou), dresy ve stejné barvě a každý svůj tým
fanynek. Bohužel rozhodčí to nepostřehl a hodnotil pouze
počet gólů a gólových i nególových zákroků. Nic
nepomohlo, že naši chlapci a chlapi byli zahrnováni sliby
masáží, buchet a jiných potěšení. Hráli jako lvi, někdo ztratil
podrážku, někdo dech, jiný gól, nejhůř bylo, když málem o
kotník přišel týmový lékař a trenér v jedné osobě. Nicméně v
duchu biblického “Lékaři, uzdrav sám sebe” se vzchopil a
dovedl svůj tým se čtyřmi body ke krásné bronzové medaili.
První byli Černošičtí ženatí (kupodivu) se sedmi body, druzí
Černošičtí svobodní s pěti a čtvrtí Dobřichovičtí s 0 body. 

Rozcházeli jsme se v dobré náladě, neboť Beroun alespoň vyinkasoval post nejlepšího hráče, byl
jím “Devítka”. Vítězům i poraženým byly nabídnuty svatební buchty z rukou slečny Kristýnky, marně

však komentátor nabízel výměnou ruku
některého z černošických mladíků.

Nezbývá než poděkovat za
uspořádání, zatěšit se na příští rok a
pozvat tým fotbalistů a jejich věrných
na oplátku na berounskou akci. A tou
je farní ples 25. 11. (Svobodní
mladíci, dostavte se v hojném počtu,
slečna Kristýnka je sice zadaná, ale
máme zde i jiné krásné slečny
potažmo mladé muže.)                  -iva-
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Matěj Gosman       2x foto A. Vašků    

Útočná formace: V akci P. Beščec, vlevo Gosman, vpravo Blahovec 



Píšete nám:  Ra d o s t n é p ů l s t o l e t í sk a u t a Ja n a
Den Janových padesáti let života na tomto světě se rodil v ranní mlze velmi slibně.

Bůh nám k němu dopřál radostné počasí. 
Jan Marek miluje přírodu nejen jako odborník. V oblasti životního prostředí již pěknou

řádku let pracuje a tak se vlastně stará o dědictví pro budoucí generace. Spolupracovníci –
přátelé to vědí, oceňují –  a taky přišli. Mezi prvními i věrní skauti, kteří ho kdysi přizvali k
práci s mládeží. A seznamování před berounským nádražím pokračovalo mírně s nádechem
narozeninového překvapení. Kdo koho lépe zná? Skauti věří v Boha Otce nás všech. Sice nevím
jak hluboce, ale určitě ani pionýři se všemi jiskřičkami dohromady tak nevěřili ve věčnost
přátelství se svazy sovětských republik.

Tři vlny přátelství
V práci se skauty Jan přičichl k farnímu společenství, ale to by samo bývalo nestačilo k

zapálení “ohně”. Víru v srdci v trojjediného Boha Hospodina Jan přijal jako Dar, pramen darů z
nejcennějších. Patří mezi ně především rodina. Janovu milou paní jsme všichni poznali. Vždyť
ho provází snad na všech akcích. Třeba Strojetický duatlon nebo Hřebenáč z Jinců do Všenor
jsou již tradičně sportovně společenskou událostí, pořádané Janovou rodinou pro sportovce i
jejich rodiny. Boží dílo tak krásně vzkvétá! Bez zbytečných slov a o to více v činech lásky pro
druhé. Radost pak překonává i strasti potu na trati, ne vždy pohodlné... 

...řeka teče...
Svezli jsme se osobáčkem Elefantem, k radosti přítomných dětí ´až  ́ na vlakovou stanici

Karlštejn. Rázem jsme se stali dětmi všichni. Zkušená skautská vedoucí, dnes trojnásobná
maminka, připravila první hru. Skokem vpřed po jednom – a která ze dvou skupin v součtu
skoků doskočí dál. Vyhráli jsme všichni, protože jinak by to byla prohra již v začátku – špatně
jsme se rozpočítali! Zato povídání bylo zas snazší a přes řeku Berounku jsme se přehoupli
málem bez povšimnutí jejího plynoucího půvabu, trvale vyrytého v krajině Českého krasu. Za
kostelem jsme pokračovali vlevo, do kopce na Srbsko. Když se nám Karlštejn ztratil z dohledu,  
zas malebnost země rozprostírající se pod ním nebrala konce. Jako by od Berounky stoupal
pokoj smíření s časem. Řekla bych jí skoro se závistí: prostě si tak téci v souladu s přirozenem a
nic navíc nevléci za sebou. Zato parní mašinka, toho dne výletní atrakce ČD, ta profrčela
bojovně, jako když se ptáci svými křídly halasně protleskají ze stínu do světla. Pak už po ní
zůstal jen bílý mrak a v očích kluků, i těch dospělých, úžas z doteku minulosti. Už ani její
zahoukání k nám nedolehlo. Záhy se ozvaly obdivné hlasy k nepříliš známé stezce lesem nad
karlštejnským hřbitovem...

Jde to - hrát si a jít, jít a hravě žít
Jan to měl zas dokonale promyšlené. Každou hru prožil naplno jako dítě a zároveň ji

pomáhal rozjet jako zkušený strojvůdce. S neutuchajím nadšením toho, kdo má jasný cíl,
propotil si záda pod batohem plným užitečností pro druhé. Krajina nám nahrávala do pohody
barvami i tvarem. Došli jsme podle Janova plánu přímo k nové hospůdce u řeky v Srbsku, kde s
námi již počítali. Společná cesta přípitek a štědrost pohoštění patřičně dochutila. Kdo hrál na
kytaru, obdaroval navíc společnou písničkou. Mezi nejkrásnější patřila lidová píseň v podání
jedné z mladých maminek. Jan příjímal gratulace i dárky, aniž by zveličoval ten dar, který
nemohl odepřít nám. Je jím on sám. Svým příkladem, svědectvím o kráse života v akci, empatií k
lidem kolem sebe, věrností dobrému, pokorou a obětavostí v lásce, kterou předává dál. Dál Jene,
jen dál ve zdraví, s Božím požehnáním!                                                             Marcela Žáčková
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Píšete nám: ANDĚLE BOŽÍ, STRÁŽCE MŮJ
Sedla jsem si do auta. Přetáhla jsem přes sebe pás a zacvakla ho. P. Benedikt usedl za

volant, taky si zapnul pás a nastartoval. Motor zabzučel a pan kaplan se pokřižoval. Tak já taky.
„Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého,“ stihla jsem s ním téměř unisono. Auto se dalo do
pohybu, vyjížděli jsme z farního dvora, a když jsme byli ve vratech a projížděli kolem kostela,
P. Benedikt spustil: „Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj…“ A byla jsem
vedle. Tu neumím. Nikdy jsem se ji neučila. Nikdo mě ji nikdy neučil. (Modlitbu pochopitelně.)
Nikdy se nemodlí v kostele nahlas. Mlčím. Jsem učiněný symbol křesťanství. ICHTYS. (Ryba
pochopitelně.) Tvářím se uctivě, že jako panu kaplanovi nechávám sólo. Jedeme po levé straně
náměstí a P. Benedikt pokračuje: „… ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj…“ Kdyby se mě aspoň
zeptal, nebo kdyby řekl, abych se modlila taky, tak bych přiznala, že ji neumím… (Tu modlitbu
pochopitelně.) Nezeptal se. Jsme za polovinou náměstí, tak někde u lékárny – „Tělo, svět, ďábla
přemáhám…“ jedeme dál – „…na tvá vnuknutí pozor dávám…“ pronáší P. Benedikt svým
pověstným hlubokým hlasem. Nějaké vnuknutí bych teď opravdu moc potřebovala… (!), ale nic
se mi nevybavuje. Zatáčíme doleva do České – „…chválím Boha ustavičně…“ Drncáme přes
retardér a konečně se ozve spásné „Amen“, které ve zlomku vteřiny stíhám opět téměř unisono.
(Pěkný trapas – pochopitelně! Ale hlavně – když tu modlitbu neumím, tak se vlastně nikdy
k svému andělu strážnému nemodlím…)

Tenhle příběh se odehrál před několika lety, když P. Benedikt ještě působil jako kaplan u
nás v Berouně. Ovšem nedávno mi někdo vyprávěl, že v jakémsi křesťanském vysílání
(nedokázal si vzpomenout, jestli v rozhlase nebo v televizi) se ptali věřících, zda tuto modlitbu
znají. Neznali. (Zejména ti mladší.) Nebyla jsem sama. A až nedávno jsem ji „objevila“ ve svém
hezkém červeném kancionálu na straně 15. Někdy vypadají věci tak složitě, a přitom jsou
vlastně úplně jednoduché. (Je to prosté, milý Watsone!) Pochopitelně…

Pro ty, kdo by se také ke svému andělu strážnému rádi obraceli, uvádím celý text:
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.

-lf-

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,

Z e ž i v o t a s v a t ý c hZ e ž i v o t a s v a t ý c hZ e ž i v o t a s v a t ý c hZ e ž i v o t a s v a t ý c h
Sv . A l žb ì t a Uher sk á

( 17. listopadu )
Narodila se r. 1207 na hradě Sáros Patak jako dcera

uherského krále Ondřeje II. Ve čtyřech letech byla zasnoubena
Ludvíkovi, synu durynského landkraběte. Její výchova
probíhala na hradě Wartburku pod vedením své budoucí tchyně

Sofie. Kouzlo a cizokrajný temperament získaly dítěti brzy
náklonnost rodiny a přátel. Se snoubencem Ludvíkem, starším o
sedm roků, ji spojovala srdečná láska. Když dorůstala,
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pozorovala ji Sofie s neklidem. Její chování k lidem a dětem níže postaveným zaráželo. Byla
k nim dobrá, jakoby byla s nimi spřízněna. U dvora váženého landkraběte budilo pohoršení i to,
že milovala divokou jízdu na koni, zatímco se od ní očekávalo zdrženlivé chování šlechtické
slečny.

Ve čtrnácti letech se provdala za Ludvíka, jejich šťastné manželství trvalo šest roků. Tehdy
v církvi zářilo oslnivé světlo Františka z Assisi a Alžběta toužila prožívat františkánský ideál.
V době, kdy Ludvík bojoval po boku císaře Fridricha II., věnovala se plně s láskou chudým a
výchově svých tří dětí. Když její muž odjížděl na křížovou výpravu, doprovázela ho dva dny,
nemohouc se od něho odloučit. Tím větší byla pro ni rána, když pak přišla zpráva, že zemřel
v Itálii na mor. Tehdy pro ni byl rázem celý svět mrtvý.

Odešla dobrovolně, potají z Wartburku a usadila se v Eisenachu. Lidé nemohli pochopit, že
z lásky k chudým opustila bohatství. Žila ve františkánské chudobě, kde nalezla oporu v papeži
Řehoři II., který jí ještě jako kardinál daroval plášť světce z Assisi. Svěřil ji vedení a péči
Konráda z Marburku. To byl uznávaný kněz, jenž sám žil v chudobě a přísné askezi. Ze svého
vdovského jmění založila Alžběta špitál. Tam v Marburku sloužila jako ošetřovatelka v šedém
oděvu dcery  třetího řádu svatého Františka. Zůstávala pro všechny vzorem v ochotě             
pomáhat a rozdávala radost až do posledních chvil pozemského života. Zemřela r. 1231. Jako
atributy této svaté jsou růže, almužna, žebrák, džbán.                                                            -vac-

Spolek pro vnitřní obnovu
chrámů Páně sv. Jakuba

v Berouně a poté i
Zvěstování Marie  Panny

si vzal za úkol „opraviti v původním slohu a
dle předpisů odborného umění jmenované dva kostely“. Letos v říjnu 2011 uplynulo
právě 110 let (!) od chvíle, kdy byl spolek založen; stalo se tak dne 13. října 1901.
Berounská farnost tehdy vzala všechno, co se týkalo místního Božího stánku, velmi vážně
a zodpovědně jako svoji věc. Činnost spolku a lidí, kteří se v této službě chrámu
angažovali, je obdivuhodná a jistě také inspirativní. Zdá se, že společná věc, pro kterou
na ustavující schůzi tolik horoval děkan P. Václav Lerch, po mnoho dalších let opravdu
spojovala všechny farníky, kterým nebyl stav jejich kostela lhostejný.

Jak vyplývá ze záznamů Pamětní knihy děkanství berounského, činnost spolku ukončila
patrně až světová válka (teprve mnohem později označovaná jako první), která s sebou přinesla
podstatně odlišné starosti. Uvedla jsem už dříve, že přispívat mohli podle svých možností chudí i
bohatí, že spolek investoval do oprav kostela více než třicet tisíc korun (na jiném místě se uvádí
dokonce třicet pět tisíc)… Že bohatí lidé dávali (i mimo sbírku) velké dary a chudí alespoň
šestáky, protože v té době ještě platilo, že chudoba cti netratí…

Co se do našich dnů nedochovalo? Patrně některá tehdy nově pořízená křesla u oltáře, asi
také některá bohoslužebná roucha, kasule a alby. Korouhve, na něž si tehdy velmi potrpěli,
budou nejspíš asi v depozitáři. Také už dávno nejsou funkční původní varhany, které se tehdy
podařilo přebudovat na elektrický pohon. Z kostela zmizely všechny ornamentální bohatě
zlacené malby, na které byli tenkrát Berounští tolik hrdí – v kostele se malovalo znovu před 2.
světovou válkou, pořád ještě s ornamentálními pásy na všech žebrech klenby. Při posledním
malování kostela v 90. letech dnes již minulého století, když ještě působil v Berouně P. Libor
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Bulín, všechny zčernalé zlacené ornamenty, květinové motivy apod. zmizely navždy a kostel má
od té doby pouze čistě bílé a krémově žluté omítky. 

A co zůstalo do naší doby po uplynulých sto letech? Činnosti spolku jsem se věnovala celý
poslední rok, tak už to znám téměř zpaměti. Rozhodně se neztratily restaurátorské práce na všech
oltářích a na kazatelně. Zůstala nám působivá okna z katedrálního skla s verši latinského hymnu
v presbytáři i barevná figurální okna v celém přízemí kostela, jimiž tak krásně prosvítají sluneční
paprsky… Také se dochovala do dnešní doby tepaná mřížka zasazená do mramorových sloupků,
oddělující presbytář. Z oné doby také pochází obraz na oltáři sv. Anny od malíře Oborského. A
abych nezapomněla – zůstal také nový vchod do zákristie z náměstí, kvůli němuž prorazili
mohutné středověké zdivo a vzniklý otvor osadili novým portálem.

Moji vlastní předkové v Berouně tou dobou ještě vůbec nežili – v říjnu r. 1901 bylo mému
dědečkovi přesně pět a půl roku a babička se právě narodila; oba prožívali své dětství a mládí na
Březových Horách (dnes Příbram) a ještě tedy rozhodně netušili, že budou jednou manželé a že
se po válce ve dvacátých letech usadí právě v Berouně. Ani rodiče mého otce nepocházeli odtud.
Přesto jsem zvláštním způsobem hrdá na úsilí těch, kteří tu žili před námi, jako by to
opravdu byli i moji skuteční předkové, a proto jsem jim také tu roční sérii článků
věnovala. Občas si říkám, co tu zůstane po nás…                                          Lidmila Fričová

Poděkování
V říjnu se v budově bývalé kaplanky na berounské faře konal

podzimní bleší trh. Záštitu nad touto burzou dětského oblečení a
hraček opět převzal K-klub a také letos mohli nakupující vybírat
z množství pěkného oblečení od štědrých dárců. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří svými dary zajistili kvalitní
nabídku zboží, i vám, kdo jste této nabídky neváhali využít. Naše upřímné díky patří hlavní
organizátorce paní Barboře Benešové a jsme velmi rádi, že se tradice pravidelných „blešáků“
obětavě ujaly i další maminky – paní Goldmannová, Hanke, Horká, Koubková, Laštovičková,
Lidmilová, Michaličková, Pošmurná, Ševčíková a Štorkánová. Bez jejich ochoty by se tato akce
s časově náročnou přípravou konat nemohla.

Celkový výtěžek z prodeje ve výši 7.200,- Kč je nezanedbatelným příspěvkem pro posílení
letošního rozpočtu naší mateřské školky a použijeme jej na úhradu provozních nákladů.              
                                                                                                      Za kolektiv KMŠ Jana Stielová

FFFF ARN ÍARN ÍARN ÍARN Í     CHA R I T ACHA R I T ACHA R I T ACHA R I T A  B B B B EROUNEROUNEROUNEROUN

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

Farní charita otevírá objekt pro
sociální služby 
FCH Beroun oznamuje otevření nových prostor
Stacionáře sv. Anežky v Cajthamlově ulici 169, v
Berouně na Zavadilce. Slavnostní přestřižení pásky a
žehnání domu generálním vikářem Mons. Michaelem
Slavíkem proběhne 1. 11. 2011 v 11 hodin. 
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Na nové adrese také proběhnou tyto akce pro seniory z řad široké veřejnosti:
8.11. úterý 10,00 – 11,30 Přednáška o sv. Anežce České (P. Radim Cigánek)
15.11. úterý 10,00 – 11,30 Zpívání s harmonikou 
22.11. úterý 13,30 – 15,30 Výroba adventních věnců 
29.11. úterý10,00 – 11,00 Trénování paměti 
Každý pátek 13,30 – 15,00 Posezení u šálku dobrého čaje či kávy

Všechny akce jsou pro seniory zdarma. 
Prosíme, potvrďte účast telefonicky na tel. 311 613 612. Kapacita je omezená. Děkujeme za
pochopení.

Registrační poplatek pro školní rok
2011/2012

Milí rodiče a všichni příznivci našeho skautského střediska,  rádi
bychom vás tímto článkem chtěli informovat o výši registračního poplatku
pro školní rok 2011/2012. Středisková rada odsouhlasila výši
registračního poplatku pro rok 2012 ve výši 700 Kč/rok za jedno dítě.

Chtěli bychom Vám sdělit, že tato výše registračního ročního poplatku neodpovídá skutečným
nákladům na činnost jednoho dítěte ve středisku. Ta je ve skutečnosti vyšší - pohybuje se kolem
1000 - 1100 Kč. Skládá se z cca 600 Kč za energie plus nájem, 280 Kč představuje odvod na
ústřední orgány Junáka (který hradí provoz ústředních orgánů, ale také třeba pojištění) a zbytek
(okolo 200 Kč) zůstává středisku na ostatní provozní výdaje, jako jsou nášivky, materiál pro
činnost na schůzkách (např. výtvarné a sportovní potřeby, atd…).

Dobře si uvědomujeme, že skokové navýšení registračního poplatku podle skutečných
nákladů by u některých finančně slabších rodin mohlo značně jednorázově zatížit rodinný
rozpočet a v konečném důsledku by mohlo i znamenat přerušení docházky do skautského
oddílu. Není naším záměrem někoho odradit, naopak chceme umožnit pokud možno každému
účastnit se na činnosti střediska.

Zároveň jako nevýdělečná organizace potřebujeme získat pro svou činnost prostředky.
Chtěli bychom vás proto vyzvat, abyste zvážili možnost individuální dobrovolné podpory nad
rámec minimální částky registrace 700 Kč. 

Pokud se rozhodnete reagovat kladně a činnost střediska takovým darem podpořit, můžete
tak učinit nejlépe přímo při placení registračního poplatku, případně můžete přispět na činnost
skautského střediska i kdykoli v průběhu roku. Takovýto příspěvek bude brán jako dar, a jsme
schopni samozřejmě na tento dar vystavit doklad, například pro účely daňového přiznání.

Termín zaplacení povinného registračního poplatku 700 Kč je do 27. 11. 2011.
Registrační poplatek prosím plaťte výhradně oddílovému vůdci, ke kterému vaše dítě
chodí. Jelikož se v minulých letech opakoval problém se včasným zaplacením registrace,
středisková rada rozhodla navýšit registrační poplatek placený po určeném termínu na 1000 Kč.
Středisko má pevně určené datum, do kdy musí odeslat peníze na ústředí, a proto každé
zpoždění nám přináší nemalé problémy. Zachovejte prosím důstojnost naší i vaší a zaplaťte
registrační poplatek včas, nenechávejte to prosím na poslední chvíli. Děkujeme. V případě
jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici.                                                           Jan Franta – Frantík 

Zástupce vedoucího skautského střediska Radost a Naděje

Zpravodaj  
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P OSLEDNÍ SLOVO :  “Víš, my ho k tomu nijak nevedeme, neznáme to, ale syn mi
dnes říkal, že prosil Boha a On mu to splnil,” říkala mi včera známá. Jiná začala chodit do
kostela, protože s novorozeným synem nebylo vše v pořádku a ona ho zaslíbila Bohu, když vše
dobře dopadne... V zemi, která se chlubí ateismem. Dokud je vše v pořádku, Boha
nepotřebujeme. Ale malé děti a lidé v těžké situaci či umírající se vědomě či podvědomě
většinou obrací k Nejvyššímu. “Dušičky”- p říležitost pro Čechy okrášlit hrobečky a
vydlabat haloweenskou dýni? Kéž by k bílení hrobů přidali ještě skutečnou modlitbu za
svoje blízké a poděkování Bohu, že se nám vede vpodstatě dobře. My křesťané můžeme
navíc děkovat za úžasnou možnost vyprošení odpustků - “stačí” pravdivá ú čast na mši
svaté s eucharistií,  svátost smíření a modlitba na úmysl svatého Otce... Nejsem svatá, a
často si netroufám  Otce ani prosit, tento příslib mi dává přesto jistotu vyslyšení. I proto
děkuji za svou Všeobecnou církev, církev nejen pro dokonalé světce, ale pro obyčejné
chybující lidi.                                                                                                                         -iva-

MODLITBA MÌSÍCE: Bratři a sestry! Začátek listopadu prožíváme již tradičně v hlubším
společenství s našimi zemřelými. Církev, jíž byla dána „moc klíčů“ nám nabízí jedinečnou příležitost,
jak můžeme svými modlitbami pomoci našim zemřelým, duším v očistci. Přitom se snad od nás
nevyžaduje tak mnoho: zřeknutí se jakéhokoli zla (svátost smíření), hlubší spojení s Pánem Ježíšem
(eucharistie) a pevnější zakotvení ve společenství Církve (modlitby na úmysl papeže). Využijme
této možnosti pomoci našim zemřelým a projevme skutky lásky, která sahá „až za hrob“!           -jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA LISTOPAD :

���   „Za naše zemřelé“  ���

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

SOBOTAPÁTEKČTVRTEKSTŘEDAÚTERÝPONDĚL
Í

NEDĚLE
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FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA : Kulatých 30 let oslaví Petr Čapla z Berouna a stejně tolik Mirek Karbušický
odtamtéž, 40 let slaví Mořic Hruban z Loděnice. Krásných  82 let, se dožívá paní Marie
Formánková z Berouna, 86 let paní Pavla Veselá z Berouna a 92 let paní Bedřiška
Donátová též z Berouna.  Vzpomínáme na Vás ve svých modlitbách.
Mnoho pozdravů a přání zdraví posíláme paní Pavle Veselé, která byla ještě nedávno
denní návštěvnicí bohoslužeb v Berouně i přes pohybové problémy. Nyní jí zdraví
nedovoluje návštěvu kostela, pobývá u své dcery v Loděnici. Přejeme hodně sil a radosti
uprostřed rodiny.                                                                  Farníci z Berouna a redakce
Ke konci listopadu oslaví 94. narozeniny paní Marie Hlaváčková. K tomuto jubileu
blahopřeje a hojnost Božího požehnání a ochrany přeje                                dcera Marie.
Devadesáté výročí narození oslaví 1. 11. paní Anna Macháčková z Berouna Závodí.
Vše dobré a Boží požehnání přeje                                                            rodina a přátelé.

NAROZENÍ: Na konci září se narodil František Langhammer z Prahy. Rodičům, prarodičům a
bráškovi gratulujeme.

KŘTINY: V měsíci říjnu přijali v naší farnosti svátost křtu Elinor Marie ČERNÁ (v kostele
Povýšení sv. kříže v Nižboru), Vojtěch SLÁDEK a Tomáš SLÁDEK (v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře), Marek CHOCHOLATÝ (v kostele sv.
Jakuba v Berouně).

SVATBY: V měsíci říjnu uzavřeli církevní manželství pan Richard ČERNÝ a slečna Sandra
KUBÁNIOVÁ (v kostele Povýšení sv. kříže v Nižboru), svátost manželství pan Jiří KOUT a
slečna Lucia MAZÁNKOVÁ (ve Svatém Janu pod Skalou) a pan Pavel KONRÁD a slečna
Dominika KODRASOVÁ (v kostele Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně).

POHŘBY: V měsíci říjnu jsme v naší farnosti do rukou Božího milosrdenství svěřili pana
Josefa Kšíra z Chýňavy.
Dne 9. 10. 2011 zemřel ve věku 77 let  P. František Čistý, který 25 let působil v počapelské
farnosti. Na kněze byl vysvěcen v r. 1961 v Litoměřicích. Kněžskou službu konal v Praze, v
Králově Dvoře - Počaplech  a v Bystřici u Benešova. Za dar jeho života jsme poděkovali a
s ním se rozloučili při mši svaté v pondělí 17. října 2011 v 11.00 hodin v chrámu Páně sv.
Mikuláše v Jincích. Po bohoslužbě a pohřebních obřadech byl uložen do rodinného hrobu
na místním hřbitově. Světlo věčné ať mu svítí.                                            Farníci z Počapel

Zpravodaj  

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.
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


