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Růžencový měsíc říjen ve znamení záběhu a řádu 
Vstoupili jsme do měsíce října, druhého měsíce pracovního a školního roku. Po 

poněkud hektickém září, které bylo pro mnoho z nás měsícem počátků a záběhu, 
nastává jakýsi řád. Ano, první měsíc školního roku bývá snad někdy poněkud 
chaotický, neboť si každý nastavujeme pracovní či studijní řád a snažíme se dobře 
zkoordinovat nejrůznější aktivity typické pro školní rok. 
 Právě jistý pravidelný řád v naší práci, studiu, péči o naše nejbližší, ale také 
v péči o naši duši a rozvíjení vztahu k Pánu Bohu je velmi důležitou věcí. Pokud totiž 
věcem v našem životě nedáváme pevný řád, mnohdy nám čas proplouvá mezi prsty a 
mnoho toho nestihneme. Jistá míra pravidelnosti a řádu je tedy důležitá pro každého 
z nás. Mnozí z nás právě v čase letních dovolených a prázdnin poznali, že pokud věci 
nemají vnitřní řád, stihneme toho mnohem méně. Mnozí jsme tuto absenci řádu 
vnímali také jako jednu z příčin poklesu našich duchovních aktivit, tedy především 
modlitby, četby Písma, ale i třeba rozhovorů s našimi nejbližšími na duchovní i jiná 
témata.  
 Když nyní v říjnu stanovujeme řád nejrůznějším aktivitám v našem denním či 
týdenním rytmu, je velmi žádoucí nevynechat v tomto stanovování řádu a rytmu 
života prostor vyhrazený pro modlitbu a přebývání s Bohem. Dobře víme, že kromě 
pravidelné modlitby je důležité nevynechávat nedělní mši svatou a přicházet na ni 
včas. Dobře víme, jak je pro náš život důležitá pravidelná, nejlépe měsíční svatá 
zpověď, a konečně také duchovně nasycující četba.  
 Právě ve snaze dát naší modlitbě pravidelnost a řád nám může pomoci 
modlitba svatého růžence. Právě růženec se svou pravidelnou rytmickou strukturou a 
dobrou měřitelností může být pro mnohé z nás cestou, jak dát naší modlitbě 
pravidelnost a řád. Když si stanovíme, že se každý den pomodlíme alespoň jeden 
desátek růžence a kupříkladu v pátek růženec celý, je to cesta k pravidelnosti a řádu 
v modlitbě. Pokusme se tedy také našemu duchovnímu životu stanovit jistý řád. 
Zvláště v začínajícím měsíci říjnu můžeme pak k upevnění tohoto řádu využít 
jednoduché a krásné modlitby růžence, ve které spolu s Pannou Marií rozjímáme 
o životě, smrti a Zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista. 

P. Radim Cigánek 
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Zprávy z farnosti 

• Večerní kurzy Alfa (2. 10. - 11. 12. 2012) 
se konají od 2. října vždy v úterý od 19 hod. v prostorách kaplanky na faře 
v Berouně. Zúčastnit se může každý, kdo se chce více dozvědět o křesťanství, 
zastavit se v tomto uspěchaném světě, společně se zamýšlet a získat nové přátele. 
Je možné připojit se i v průběhu kurzu. Zváni jsou jak farníci, kteří by rádi 
osvěžili svou víru, tak lidé hledající, kteří se o víru zajímají jen vzdáleně. 
Kurz je veden týmem spolupracovníků. Každý večer začíná pohoštěním, 
pokračuje přednáškou a poté společnou diskuzí ve skupinách. 

• Biblické hodiny 
K biblickým hodinám se v letošním školním roce scházíme opět pravidelně každé 
úterý od 16.30 do 17.30 hodin. Tématem je v tomto školním roce 3. kniha 
Mojžíšova. Všichni jsou srdečně zváni. 

• Společenství mládeže 
Pravidelná setkání mládeže probíhají každý čtvrtek od 19 do 21 hodin. 

• Modlitební společenství 
Modlitební setkání pokračují každý čtvrtek od 20.00 v kaplance.  

• Večery chval v kapli Povýšení sv. kříže na farním dvoře 
Příští modlitební setkání se bude konat ve čtvrtek 18. 10. od 20 do 21 hod. 

• Návštěvy nemocných 
Naše nemocné a dříve narozené, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb nebo se 
ocitli vinou nemoci v těžké životní situaci, rádi navštívíme buď v době k tomu 
vyhrazené, tedy každou středu od 9.00 – 12.00 hodin, anebo po domluvě také 
kdykoli jindy. V případě potřeby lze kdykoli zavolat na naše tel. čísla 608 524 408 
(P. Petr Bouška) nebo 776 229 671 (P. Radim Cigánek). 

• První pátek v měsíci – 5. října 
Mše sv. v kostele sv. Jakuba je v obvyklých 18.00 hodin, po ní následuje adorace 
před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné přijmout svátost 
smíření. 

• Pozvání na mši sv. pro děti 
Srdečně zveme děti i rodiče na mši svatou v pondělí 22. října 2012 v 17.00, která 
bude sloužena v kapli Povýšení sv. kříže na faře; před touto mší sv. bude od 16.00 
hodin na farním dvoře v kaplance nácvik písniček s kytarou, po mši sv. od 18.00 
bude pro starší děti setkáni scholy. Bližší informace podá Alena Vacková - mobil 
776786613. 
Pravidelná pondělní mše sv. v 19.30 se bude rovněž konat. 

• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 7.10. a 21.10 od  
11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně (farní kancelář). 

• Změna letního času na zimní  
V neděli 28. října začíná zimní čas! V noci ze soboty na neděli se tedy čas 
posouvá o jednu hodinu zpět a můžeme si tedy přispat. 



 

 3 
 

• Svatováclavská sbírka  
Svatováclavská sbírka v neděli 30. září byla určena na podporu církevního 
školství. Její výnos v naší farnosti činí 10.970,- Kč. 

• Sbírka na beatifikaci 
V neděli 7. října 2012 se koná sbírka na pokrytí části nákladů a aktivit spojených 
s beatifikací Čtrnácti pražských mučedníků.  

• Sbírka na misie 
V neděli 21. října 2012 se koná sbírka na misie. 

• Slavnost Všech svatých – 1. listopadu 
mše svaté: 

o   8.00 – Beroun 
o 17.00 – Králův Dvůr 
o 17.00 – Loděnice 
o 18.00 – Beroun 

� Před mší svatou - od 17.00 hodin - bude v kostele sv. Jakuba příležitost 

k přijetí svátosti smíření. 

• Památka všech věrných zemřelých – 2. listopadu 
mše svaté: 

o 15.30 – Železná 
o 17.00 – Loděnice 
o 17.00 – Králův Dvůr 
o 18.00 – Beroun 

• Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci: 
o ve čtvrtek 1. listopadu (odpoledne) 
o v pátek 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. 

o 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 
V pátek 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! 
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Z arcidiecéze 
• Vikariátní konference  

se v měsíci říjnu uskuteční v Hořovicích v úterý 16. 10. od 9.00 hodin. 
• Blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů 

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, společně s Provincií 
bratří františkánů srdečně zvou na slavnost Beatifikace 14. pražských mučedníků. 
Beatifikace proběhne při slavné mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
dne 13. října 2012 v 10.00 hodin. Hlavním celebrantem bude kardinál Angelo 
Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení. (Všichni ministranti se k liturgii 
připraví v nové sakristii katedrály. Průvod z katedrály k arcibiskupství vyjde 
v 9.40 hod., neasistující ministranti proto musí být na místě nejpozději v 9.30 hod.  
 

Skauti 

• Středisková rada se koná 5. října 2012 v 19,15 hodin v klubovně v kaplance. 
• Okresní rada se koná 9. října 2012 v 18,00 hodin v kanceláři TJ Sokol Beroun.  
• Středisko Rudná pořádá tradiční Balvanův běh dne 7. října � více informací 

www.balvan.cz. 
• Dne 12. – 14.10. se členové našeho střediska Radost a Naděje (kromě světlušek a 

vlčat) zúčastní brigády v Solvayových lomech. Informace dostanou jednotliví 
členové oddílů od svých oddílových vůdců cca týden před akcí. (Koordinátorem 
akce je Eva Hazuková – Viky). 

• 25. - 26. 10. � Podzimní prázdniny - V těchto dnech se nebudou konat pravidelné 
schůzky našich oddílů. 

• Vlčata – rozpis akcí říjen - 5. 10. 2012 – schůzka; 19. 10. 2012 – schůzka;  3. 11. 
2012 – výprava; (schůzka 12. 10. 2012, 26. 10. 2012 a 2.11. 2012 se nekoná). 

• 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. (Nový rozpis úklidu již visí na venkovní 
nástěnce.)  

• Schůzky dívčího kmene: 
SVĚTÝLKA:  středa – od 16.00 do 17.30 hodin.  
(vede Hana Klimovičová – Rajčátko) 
SVĚTLUŠKY:  pátek – od 17.00 do 19.00 hodin. 
(vedou Marie Skuhrovcová – Myška, Hana Klimovičová – Rajčátko, Anna 
Brodinová – Tkanička a Lenka Krejčová – Myšlenka) 
LASIČKY:  čtvrtek – od 17.00 do 19.00 hodin. 
(Vedou Kristýna Kodrasová, Ludmila Beščecová, Zuzana Karbušická - Pastelka 
a Eva Neumannová – Elfík.) 

• Schůzky chlapeckého kmene: 
VLČATA: pátek – od 17.00 do 19.00 hodin. 
(Vedou Pavel Schöberle – Mauglí, Dan Průša ml., a Jan Franta – Frantík.) 
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OCELOTI: úterý – od 16.00 do 18.00 hodin.  
(Vedou Petr Čapla - E.T. a Jan Marek.) 

• Schůzky ostatních kmenů: 
ROVEŘI & RANGERS:  pátek od 19.30 do 21.00 hod. 
(Vedou Jirka Hazuka ml. – Siki a Jiří Růžička – Hami.) 
OLDSKAUTI (KMEN DOSPĚLÝCH): pouze individuální akce. 
(Vede Jakub Kodras a ostatní členi klubu OS.) 

• Kontakty na vedoucí oddílů a i na 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. 

• Středisko Radost a Naděje prosí: Pokud někdo chce věnovat středisku nějakou 
věc, fajn – nebráníme se, ale prosíme k dané věci připsat jméno dárce + text: „Dar 
pro skautské středisko“. Může se lehce stát, že věc se ztratí a nebo bude 
postoupena ke zlikvidování a tím by byl zmařen účel daru. Děkujeme. 

• Na okně kaplanky je zbytek věcí po táboře. Prosíme rodiče, aby nakoukli a 
rozebrali. 15.10. 2012 bude provedena likvidace.  

• Středisko Radost a Naděje gratuluje ke krásnému 6. místu družině našich 
Světlušek v celostátním kole v závodech Vlčat a Světlušek konaných v Litvínově 
dne 22.10.2012. Vůdkyním a světluškám děkujeme za jejich úžasné 
reprezentování naší farnosti, našeho střediska, našeho města Berouna, okresu 
Beroun a Středočeského kraje. 
Díky, díky, díky.  

• Vlčata a skauti se zúčastnili v rámci 
výpravy dne 22.9.2012 odhalení 
mohyly „U skautu“. Naše vlčata a 
skauti plnili úlohu čestné stráže u 
mohyly cca 40 minut a vysloužili si od 
ostatních pochvalu. Cituji „Tak 
ukázněná vlčata a skauty jsme již 
dlouho neviděli – děkujeme Vám!“ I 
my se připojujeme a děkujeme. Vaši 
vůdcové – Mauglí, Dan a Frantík. 

 
 

Bleší trh 
Ve středu 17. října a ve čtvrtek 18. října 2012 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 již tradiční bleší trh, jehož veškerý výtěžek bude i 
tentokrát věnován ve prospěch Katolické mateřské školy. Na tento bleší trh sbíráme 
dětské oblečení a obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky a oblečení pro nastávající 
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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 12. října 2012. Velmi prosíme pouze o zachovalé věci. 
Děkujeme předem za všechny příspěvky a srdečně zveme k levnému nákupu!  
Zároveň prosíme maminky, které by byly ochotné pomoci s přípravou, prodejem a 
úklidem, aby se přihlásily ve školce. Vážíme si obětavosti těch, kdo se ochotně 
ujímají organizace celé akce, a děkujeme také všem ostatním za jakoukoli pomoc a 
podporu. Bleší trhy jsou pro naši školku vítaným zdrojem příjmů, letos na jaře se 
tímto způsobem podařilo získat rekordních 15 000,- Kč, které využijeme na obnovu 
vnitřního vybavení. 
 

Hrnčířská tombola 
Vraťme se do měsíce srpna t.r., kdy ještě lidé užívají prázdniny či dovolenou. 

Parta dobrovolníků naší farnosti se však připravuje na zajištění tomboly, kterou 
farnost provozuje při Hrnčířských trzích, tentokráte 8. a 9. září 2012. Výtěžek bude  
příspěvkem na opravu střechy kostela sv. Jakuba st. Vezměme to po pořádku. 

 
Když pan farář Bouška upravil a natiskl všechny losy, rozdělili jsme si je ke 

skládání. Výherní losy skládali Beščecovi a nevýherní losy se skládaly u Kolčavů a 
Burešů. Kompletace už byla jednoduchá. Celkem bylo připraveno tisíc šest set 
nevýherních a čtyři sta výherních losů. Výhry jsou stanoveny 1:10. 

S vedoucím skautského střediska Lukášem Klimovičem je dohodnuta účast a 
pomoc skautů při vybírání darů od vystavovatelů a stánkařů, což organizovala 
Ludmilka Beščecová. Prodej losů před stánkem a v ulicích kolem kostela zajišťovala 
střídavě Maruška Skuhrovcová-Stielová a Lenka Krejčová. O práci v zázemí stánku 
se vystřídaly Eva Hazuková a Hanka Burešová. Zájem o naši tombolu je poslední 
dobou i přes inflaci díky Bohu stále velký. Vyprodáno bylo krátce před polednem. 
O to se významně zasloužila zejména Majka Fuková, která ani v nemoci neopustila 
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naši partu a přes své bolesti vedla 
prodej losů a výdej cen za pomoci 
Aničky Burešové. Já, coby osoba 
zodpovědná za zdar akce, jsem 
pendlovala mezi stánkem a kaplankou, 
kde bylo naše zázemí – pro skauty na 
svačinu a krátký odpočinek, pro 
dospěláky na kávu. Zde se také 
shromažďovaly dary od vystavovatelů a 
ukládaly na další tombolu v r. 2013. 

Po skončení akce se musí výtěžek 
spočítat, zaprotokolovat a uložit do 
farní pokladny. Ani jeden los nezůstal 
neprodán, jen tři výhry nebyly 
vyzvednuty a zůstaly na příště. 

Za duchovní podpory našich otců 
Petra a Radima všichni zvládli své 

úkoly na jedničku a mohli jsme jít na oběd. Dá-li Bůh, vše si v květnu 2013  
zopakujeme a rádi přivítáme další pomocníky. 

Marie Burešová 

 
 
 

Oprava střechy kostela sv. Jakuba 
Na základě podané žádosti naší farnosti o zařazení do Programu záchrany 
architektonického dědictví v roce 
2012 poskytlo Ministerstvo kultury 
v letošním roce příspěvek na obnovu 
krovu a střešního pláště kostela sv. 
Jakuba finanční příspěvek ve výši 
620 tis. Kč. Celkové náklady na 
realizaci právě probíhající akce jsou 
však dle smlouvy o dílo 700 tis. Kč, 
tedy o 80 tis. více. Srdečně proto 
děkujeme organizátorům hrnčířské 
tomboly, jakož i všem skautům, 
skautkám, světluškám a vlčatům, 
kteří se zasloužili o získání potřebné 
finanční spoluúčasti pro farnost!!! 
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„Hle, jaký to nad řekou jásot a ples?“ aneb 

Ples předadventní tentokrát farně charitní 
Milí přátelé, každoročně přicházívám touto dobou s informacemi o plese, který bývá 
v předadventním čase. Každoročně zvu k účasti v hojném počtu i k pomoci, či 
k obojímu, neb již účast je pomocí. Každoročně se obávám, jaká bude návštěvnost, 
jak se bude ples líbit a zda si to všichni pěkně užijeme. S dosavadními pořadateli – 
kamarády z K-klubu – jsme se sice ještě úplně nevyčerpali, nicméně letos se naskytla 
možnost náš tradiční ples uspořádat pod křídly Farní charity Beroun a my jsme 
navzájem neřekli ne. 
A tak vás srdečně zvu na předadventní ples nejen pro farníky, ale také pro členy a 
přátele Farní charity Beroun. Konat se bude v pátek, jak jsme zvyklí, tentokrát 
9. listopadu od 20 hodin v sále Tetínské hospody na památném Tetíně (tedy nad 
řekou, abych vysvětlila své myšlenkové pochody v názvu). Předtančení bude klasické 
v podobě standardních i latinskoamerických tanců, o překvapení večera nebude 
nouze. K tanci i poslechu bude hrát tentokrát hudební skupina Kycello. Případné dary 
do tomboly je možno nosit do prostor KMŠ v jejích otvíracích hodinách, část výtěžku 
tomboly bude jako vždy věnována na bohulibé účely KMŠ, druhá část tentokrát pro 
bohulibé účely FCH Beroun. Lístky v ceně 180,- Kč bude možno zakoupit od druhé 
poloviny října jako vždy v KMŠ, ale též v Domě charity na Jarově a na dalších 
místech, jak se dočtete na plakátku. Plakátek bude sice jiný, než jste zvyklí, hledejte 
tentokrát značku v barvách charity… Ale ples může být stejný, tak jako jeho účel je, 
alespoň z mého pohledu, shodný – setkat se neformálně i jinde než ve zdech kostela 
či při práci. Pojďme to zkusit. Těší se na vás společně s ostatními organizátory  

Ivana Vašků 

FCH Beroun 

 

Za svatou Ludmilou na Tetíně 
Datum 16. září, svátek sv. Ludmily, připadlo letos na neděli. Poutní slavnost 

rovněž, a to asi po mnoha letech, protože když jsem pátrala v archivních 
zpravodajích, našla jsem již dlouhodobě ustálené tradiční pořadí – ve svornosti 
v sobotu katolíci římští, v neděli katolíci řečtí.  Život je změna, řekla jsem si, když 
jsem pročítala zpravodaj. Letos to bude naopak! Poutní bohoslužba s řeckokatolickou 
liturgií na Tetíně bude sloužena v sobotu 15. září od 18 hodin. Vikariátní pouť se 
uskuteční pro změnu v neděli 16. září od 11.15 hodin a předsedat jí bude Mons. 
Karel Herbst, pomocný biskup pražský.  

V neděli jsem vyrazila. Samozřejmě pěšky kolem Berounky, abych mohla 
vzpomínat na svoji babičku, která tudy s námi chodívala. Na Tetíně se před kostelem 
sv. Ludmily horečně dokončovaly poslední přípravy; slavnost proběhne pod širým 
nebem, protože velké množství poutníků by se do kostela vůbec nevešlo. Přesně ve 
čtvrt na dvanáct se rozezněly varhany a přicházel průvod ministrantů a kněží. Těch 
bylo ovšem méně než loni – protože byla neděle, většina kněží měla mše svaté ve 
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svých farnostech… A tak byl otec biskup Karel Herbst doprovázen berounským 
farářem P. Petrem Bouškou a dvěma jáhny; ministrantů bylo přece jen o něco více. 
Zato poutníků se sešlo opravdu hodně, připravené lavice zdaleka nemohly stačit pro 

všechny. Zřejmě k tomu přispělo také teplo a 
překrásné slunečné počasí!  

Mše svatá měla jednu drobnou zajímavost 
– kromě dvou čtení a jednoho žalmu jsme si 
vyslechli trochu netradičně i dvě čtení 
z evangelia, jedno jakýmsi nedopatřením a 
druhé, které mělo být na svátek sv. Ludmily 
správně čteno, jak se svým typickým lehkým 
humorem podotkl otec biskup, jenž nám ho také 
vzápětí osobně přečetl. (Božího slova není 
nikdy dost!) Pak na ně navázal promluvou nejen 
o české mučednici, ale hlavně o tom, jak jako 
křesťané nemáme mít strach se ke své víře hlásit 
před ostatními. Krásný byl také průvod dětí, 
které přinášely jako své dary otci biskupovi 
květiny.  

Počasí nám všem přálo i odpoledne, 
poutníci se procházeli po starobylém Tetíně, někteří zvolili prohlídku kostelů a 
památek, jiní poseděli na sluníčku. V 15 hodin se rozezvučel kostel sv. Ludmily, 
zazněla zde Dvořákova mše D dur zvaná Lužanská v podání Sboru a Orchestru 
Karlovy univerzity v Praze, kterou dirigoval Haig Utidjian. Byl to úplný hudební 
svátek, pocta sv. Ludmile!   

Celou poutní slavnost zakončilo svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily, jež 
nám udělil P. Radim Cigánek.  

Co říci na závěr? Sluší se poděkovat všem, kdo jakýmkoli způsobem přispěli 
ke slavnostní a vstřícné atmosféře Tetína, všem sponzorům a organizátorům, zejména 
Kongregaci sester sv. Cyrila a Metoděje (na Tetíně) a Sdružení sv. Ludmily na 
Tetíně o.s. Děkujeme také patronce svaté Ludmile; ona to vždycky s tím krásným 
počasím nějak zařídí… 

        Lidmila Fričová    
 
 

Požehnání kapličky v Malých Přílepech 
V sobotu 29. září 2012 byla požehnána nově opravená kaplička 
v Malých Přílepech. 
V nedávné době byl do její věžičky znovu instalován zvon, 
který zní každou neděli v poledne, a nyní byla celá stavba 
opravena ve vlastní režii pana Jindřicha Štětky a jeho rodiny. 
Požehnání se zúčastnilo asi 30 místních farníků, v závěru zazněl 
i svatováclavský chorál. 
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Poutní mše svatá v kapličce v Podkozí 
V neděli 30. 9. jsme slavili poutní mši svatou v kapličce svatého Václava v Podkozí.  
Kaplička byla letos opravena a upraveno bylo také její okolí. Díky darům štědrých 
dárců i péči a snaze řady lidí je kaplička mnohem krásnější, než tomu bylo 
v posledních několika letech. Opravy ještě pokračují, ale hlavní stavební a 
zahradnické práce byly dokončeny těsně před poutí. Na pouti se sešlo kolem 60 lidí, 
z nichž mnozí byli právě z Podkozí a blízkého okolí, také počasí nám přálo, a je tedy 
možno říct, že pouť se letos velmi pěkně vydařila. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, 
kdo se jakkoliv podílejí na opravě kapličky, i těm, kdo pomohli s přípravou pouti.  

        RC 

 

 

Farní charita Beroun 
Stacionář sv. Anežky České pro seniory, sídlící v Domu Charity, Cajthamlova ulice 
169 v Berouně Zavadilce vás zve na následující akce pro veřejnost v měsíci říjnu: 
• 2.10. 10:30 – 11:30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč - 

slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
• 9.10.  10:00 - 11:30 Zpívání s kytarou pana Jiřího Šafránka 
• 16.10. 10:00 - 11:30 Obrázky z cesty po Albánii pana Zdeňka Páleníčka 
• 23.10. 10:30 – 11:30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč 

- slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
• 30.10. 10:30 – 11:30 Čtení z díla Jana Wericha 
• Každý pátek 13:30 – 15:00 Posezení u šálku dobrého čaje či kávy. 
Všechny akce jsou pro seniory zdarma.  
Prosíme, potvrďte předem účast telefonicky na tel. čísle 606 639 627, kapacita je 
omezená, děkujeme.  
 
• Farní charita Beroun se 6. 10. 2012 poprvé připojuje ke Dni Charity. Akce pro 

veřejnost směřované na zviditelnění své charitní činnosti se konají v řadě míst 
republiky v období kolem svátku sv. Vincence z Paul, patrona a zakladatele 
moderní charitativní činnosti. V rámci Dne Charity se FCH Beroun zúčastní 
FlerJarmarku - Vítání podzimu v Geoparku Barrandien berounského muzea, kde 
bude mít umístěn stánek s výrobky klientů Stacionáře sv. Anežky České, šicí dílny 
a lochovického Azylového domu pro matky s dětmi v tísni. Během dne zde 
v rámci doprovodného programu také vystoupí romské děti z Hudebního kroužku 
farní charity.  

• Ve stejný den, v sobotu 6. 10. od 8 do 12 hodin proběhne Den otevřených dveří 
Denního centra pro osoby bez přístřeší v Komunitním centru v Bezručově ulici. 
Návštěvníci z řad široké veřejnosti si budou moci prohlédnout prostory, které 
ostatní dny slouží osobám bez domova. Cílem centra je pomoc při řešení krizové 
situace, zmírnění sociálního propadu lidí žijících na okraji společnosti a posílení 
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jejich motivace k návratu do běžného života. Každý návštěvník dostane malý 
dárek – výrobek šicí dílny, seznámí se s provozem centra a bude mít možnost 
ochutnat potraviny, které zde běžně vaří pro klienty – například polévku za 5,- Kč 
a kávu za 3,- Kč.  

• Farní charita Beroun se připojila k projektu Konta Bariéry nadace Charty 77 a od 
září nabízí odpolední setkávání seniorů v rámci klubu SenSen (Senzační senioři). 
Každou středu od 14.00 do 16.00 hodin v počítačové učebně v 1. patře Domu 
Charity v Cajthamlově ul.169 na Zavadilce uvítáme seniory, kteří chtějí přijít na 
jiné myšlenky, společně si popovídat, trávit 
chvíli pohody při kávičce a například 
zapisovat své paměti v rámci projektu 
Národní kronika, který je jedním z pilířů 
SenSenu. Aktivní senioři mají členství 
v klubu zdarma v rámci sociálně aktivizační 
služby Farní charity Beroun. Jednou 
měsíčně plánujeme oživení programu 
přednáškou. Tuto středu 26. 9. všechny 
potěšilo vystoupení profesionálního 
houslisty Jozefa Feča, který se stal členem 
klubu a každé sezení nám obohatí krátkým 
vystoupením (viz obrázek). Můžete přijít bez registrace, těšíme se na každého. 
V říjnu nás v klubu navštíví lékař s krátkou přednáškou a my budeme mít možnost 
zeptat se na různé věci.  

• Kdo by chtěl proniknout do tajů výpočetní techniky, ještě nabízíme pár volných 
míst v Kurzu počítačové gramotnosti, které probíhají na stejném místě ve 
všedních dnech dopoledne. Kurzy jsou určeny seniorům i všem, kteří se doposud 
s PC neměli možnost setkat a chtějí si osvojit základy uživatelské práce či se jedná 
o tzv. stálé začátečníky a rádi si vše připomenou. Více informací podá lektorka – 
E. Guntermannová, 724 057 670. 

 
 

Ze života svatých 
Sv. Wolfgang (31. říjen) 
Patří mezi ty světce, kteří mají osobní vliv na rozvoj víry v našich zemích. Již od 
dětských let upozorňoval na sebe svým nadáním a zbožnou vážností. Později 
v Trevíru žil jako asketa a na škole, kde vyučoval, nebral od žáků školné. Trevírské 
kněze přesvědčil o výhodách společného řádového života. Po roce 965 odešel 
z kláštera v Einsiedeln, prošel Čechami do Uher, provázen stále větší pověstí 
světecky žijícího kazatele. Když se biskup Pilgrim z Pasova dozvěděl o jeho 
úspěších, přičinil se, aby byl Wolfgang jmenován biskupem v Řezně. Zde založil 
klášter benediktinek a pak ještě reformoval další dva kláštery. 
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Císař Otta II. měl za nutné zřídit pražské biskupství, 
a protože Čechy patřily k řezenské diecézi, vyslal 
k Wolfgangovi poselstvo a žádal ho o souhlas. I 
když Řezenští byli zprvu proti, zřekl se Wolfgang 
s velkým pochopením všech svých biskupských 
práv v Čechách. 
Tak bylo v roce 973-74 založeno pražské biskupství, 
podřízené arcibiskupu mohučskému. Po smrti bylo 
Wolfgangovo tělo přeneseno do Řezna ve slavném 
procesí. 

Jaroslav Vacík 

 

 

 

 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na říjen: 

„Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských zemích.“ 

 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V září byli v naší farnosti pokřtěni Anna Kateřina Pletánková, Tadeáš, 

Viktorie a Roman Bednárikovi, Samuel Jan Sokol, Šimon Michael Blahovec a 
Eliška Pěluchová.  

• Svatby: V září uzavřeli v naší farnosti manželství Jozef Potočňák a Veronika 
Rambousková, Jan Kadlčík a Ilona Urbanová, Ondřej Palek a Veronika Mádlová a 
Jan Salva a Pavla Bočková. 

• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili pana Josefa Morčuše a Ing. Arch. Pavla 
Naumanna.  

 
 
 

 

 

Berounský katolický zpravodaj - měsíčník Římskokatolické farnosti Beroun 
Písemné příspěvky možno odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce do krabičky 

„Dotazy a příspěvky“ v kostele, v elektronické podobě na e-mail: red.tym@seznam.cz. 
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 dobrovolný, č. ú. farnosti Beroun: 0361038389 / 0800 


