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Rok víry 
Za přítomnosti více než 400 kardinálů a biskupů (včetně 
čtrnácti koncilních otců) a 40 tisíc lidí z různých koutů světa 
zahájil Svatý otec 11. října na Svatopetrském náměstí ve 
Vatikánu Rok víry. Přesně 50 let poté, co byl na témže místě 
zahájen II. vatikánský koncil. Nešlo však zdaleka jen o uctění 
tohoto výročí. Podle slov Svatého otce v naší současné době 
potřebujeme víru ještě více, než tomu bylo před padesáti lety. 
Ve světě se šíří jakási „duchovní poušť“, prázdnota, která je 
tak charakteristická pro život bez Boha. V této souvislosti však můžeme nově objevit 
právě radost z víry a její životní význam pro sebe, připomněl papež. Na poušti se totiž 
zřetelně ukazuje hodnota toho, co je pro život opravdu podstatné, co jej udržuje a 
rozvíjí. Vyhlášený Rok víry se nám tedy má stát příležitostí k tomu, abychom se ze 
své víry znovu zaradovali, znovu objevili její hodnotu a nově porozuměli tomu, jak 
velikým darem pro lidský život víra je. Dodává totiž člověku naději tam, kde zdánlivě 
není v co doufat, smysl tam, kde zdánlivě schází, lásku tam, kde se vytratil důvod 
milovat. Víra je svobodné přilnutí k Bohu, v důvěře v jeho nezměrnou lásku 
k člověku. Ruku v ruce s tím se opírá o konkrétní pravdy Bohem zjevené, před nimiž 
se v téže důvěře sklání. Víra je tedy současně darem od Boha i svobodným úkonem 
člověka. Můžeme ji rozmnožit a posílit? Jistě ano, vždyť i apoštolové prosili „dej 
nám více víry“. Pokaždé, když Bohu zachováme věrnost, posiluje se i naše víra. 
„Naše doba vyžaduje od křesťanů, aby byli uchváceni Kristem a rostli ve víře díky 
důvěrnému kontaktu s Písmem svatým a svátostmi,“ řekl také v jedné ze svých 
nedávných katechezí Svatý otec. I k tomu budeme mít během Roku víry jistě dostatek 
příležitostí. 

pb 
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Zprávy z farnosti 
• Večerní kurzy Alfa (2. 10. - 11. 12. 2012) 

pokračují 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. 

• Setkávání maminek s dětmi 
na půdičce farní kaplanky v Berouně bude následující čtvrtky - 1. listopadu, 15. 
listopadu a 29. listopadu - vždy od 9.00 hodin. Těšíme se na všechny „staré i 
nové“ příchozí, na společný program a sdílení. Bližší informace zájemcům ráda 
sdělí Leona Kopačková - 732 508 097. 

• 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.  

• 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). 

• Slavnost Všech svatých – 1. listopadu 
mše svaté: 

o   8.00 – Beroun 
o 17.00 – Králův Dvůr 
o 17.00 – Loděnice 
o 18.00 – Beroun (od 17.00 hodin možnost svátosti smíření) 

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

o 15.30 – Železná 
o 17.00 – Loděnice 
o 17.00 – Králův Dvůr (po mši sv. prvopáteční adorace) 
o 18.00 – Beroun (od 17 hod. možnost svátosti smíření, po mši svaté 

prvopáteční adorace) 
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• 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! 

• První pátek v měsíci – 2. listopadu 
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. 

• Večery chval v kapli Povýšení sv. kříže na farním dvoře 
Příští modlitební setkání se bude konat ve čtvrtek 8.11. od 20 do 21 hod., tentokrát 
se zpěvy z Taizé. 

• Pozvání na mši sv. pro děti 
Srdečně zveme děti i rodiče na mši svatou v pondělí 19. listopadu 2012 v 17.00, 
která bude sloužena v kapli Povýšení sv. kříže na farním dvoře v Berouně; od 
16.00 hodin bude opět v kaplance nácvik písniček ke mši. Bližší informace podá 
Alena Vacková - 776786613. 
Pravidelná pondělní mše sv. v 19.30 se bude rovněž konat. 

• Změna místa slavení bohoslužeb 
Od pondělí 5. listopadu se v Berouně všechny bohoslužby ve všední dny 
přesouvají do kaple Povýšení sv. kříže. Začátky bohoslužeb zůstávají nezměněny. 

• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 11.11. a 25.11 od  
11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně (farní kancelář). 

• Sbírka na beatifikaci 
V neděli 7. října 2012 se konala sbírka na pokrytí části nákladů a aktivit spojených 
s beatifikací Čtrnácti pražských mučedníků. Vybrali jsme 10.210,- Kč. 

• Sbírka na misie  
v neděli 21. října vynesla v naší farnosti 19.517,- Kč. Děkujeme! 

• Sbírka na charitu 
V neděli 4. listopadu 2012 se koná sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. 
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• Sbírka na podporu biblického apoštolátu 
se koná v neděli 18. listopadu. 25% z této sbírky se zasílá Českému katolickému 
biblickému dílu a 75% České biblické společnosti. 

• Umístění svatostánku v kostele sv. Jakuba 
Od neděle 25. 11., tedy od slavnosti Ježíše Krista Krále, 
je plánováno (po konzultaci v rámci pastorační rady 
farnosti) trvalé přenesení Nejsvětější svátosti oltářní 
z boční lodi do hlavního svatostánku v presbytáři. 
Dosavadní uložení Nejsvětější svátosti bylo jistě dobře 
odůvodněné, přesto má však i své nevýhody. Při 
pozměněném uspořádání nám bude svatostánek snadněji 
na očích už od hlavního vchodu do kostela. 

• Adventní duchovní obnova 
se bude konat v sobotu 15.12. od 9 do cca 12 hod. 
v areálu berounské fary. Na programu budou dvě 
přednášky (v 9 a v 10.15 hod.) a mše sv. v 11.30. Povede 
ji zkušený exercitátor P. Vladimír Málek. 

• Nový farní web 
Od adventu také přejdeme na nové webové stránky farnosti, které si již nyní 
můžete prohlédnout na nově zaregistrované doméně www.farnostberoun.cz. 
Stránky jsou vytvořeny v redakčním systému a jejich hlavní výhodou je tedy 
snadnější obslužnost a tím i aktualizovatelnost. Připomínky jsou vítány. 
 

Z arcidiecéze 
• Vikariátní konference  

se v měsíci říjnu uskuteční v Řevnicích v úterý 20. 11. od 9.00 hodin. 
• Arcidiecézní setkání pro ministranty 

se uskuteční v sobotu 10. listopadu v Praze. Zahájení bude v 9.30 hod. v budově 
Arcibiskupského paláce a vrcholem bude mše sv. v 11 hodin v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha, kterou bude celebrovat Mons. Karel Herbst SDB. Srdečně 
zváni jsou především ministranti cca od 6 do 30 let, pro které je program 
koncipován. 
Program: 
  9.30 - registrace na recepci arcibiskupského paláce (Hradčanské nám. 16) 
10.00 - uvítání v sále kardinála Berana 
10.15 - příprava na mši sv. (možnost přistoupit ke svátosti smíření) v katedrále 
11.00 - pontifikální mše sv., hlavním celebrantem bude otec biskup Karel Herbst, 
            obnova ministrantského slibu ve Svatováclavské kapli. 
12.30 - oběd v sále kardinála Berana 
13.30 - netradiční adrenalinový program v prostorách pražského hradu 
16.00 - ukončení v sále kardinála Berana 
Co s sebou: Pokud možno vlastní ministrantské oblečení, příspěvek 70,-Kč. 
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• Podzimní TAMMÍM 2012 – duchovní víkend v Arcibiskupském semináři 
Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co rok duchovní obnovu pro mladé 
muže (od 15 do 30 let) s názvem TAMMÍM. Toto hebrejské slovo můžeme do 
češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální, naprostý, dokonalý. Snaha být 
TAMMÍM pro Hospodina by měla být úkolem pro každého křesťana. A k tomu se 
snaží přispět i toto setkání. TAMMÍM je příležitostí prožít víkend v modlitbě, 
naslouchání, společných rozhovorech o hledání a prožívání víry mezi sebou, 
s bohoslovci i představenými semináře. Jeho součástí jsou i různé workshopy, 
sport, společenské hry, zajímaví hosté… Vytváříme tak prostor i pro hledání 
životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme i možnost 
duchovního rozhovoru, případně svátosti smíření. Je to také velká příležitost 
poznat nové věřící kamarády a přátele. Letošní podzimní Tammím začíná v pátek 
23. listopadu a potrvá do neděle 25. listopadu 2012. Tématem bude eucharistie – 
„Projevil jim lásku až do krajnosti“ (Jan 13,1).  
Přihlášky a další podrobnosti jsou na www.tammim.spolco.cz a www.arcs.cuni.cz.  

 

Skauti 
• Středisková rada se koná 23. listopadu 2012 v 19,15 hodin v klubovně v kaplance. 
• Okresní rada se koná 13. listopadu 2012 v 18,00 hodin v kanceláři TJ Sokol 

Beroun.  
• Registrační poplatek na školní rok 2012/2013 činí 700 Kč/člen. Registrační 

poplatek plaťte příslušnému vedoucímu oddílu do 30.11.2012. Děkujeme. 
• V případě, že byste chtěli darovat středisku finanční dar na podporu činnosti - 

určitě se nebráníme - jsme Vám schopni vystavit potvrzení o poskytnutí daru, 
který lze uplatnit do daňového přiznání do daňového základu za rok 2012. 
Děkujeme. 

• Dne 12. – 14.10. se členové našeho střediska Radost a Naděje (kromě světlušek a 
vlčat) zúčastnili brigády v Solvayových lomech. Velké díky patří Vám všem, kteří 
jste se zúčastnili, a zvláště koordinátorce akce Evě Hazukové – Viky, jejímu týmu 
činovníků a členům společnosti Barbora. Díky moc. 

• Vlčata – rozpis akcí listopad, prosinec a první schůzka v lednu: 
02. 11. - schůzka NE (v sobotu je výprava),  
03. 11. - výprava,  
09. 11. - schůzka NE (charitní ples - účastní se skauti -> jste srdečně zváni 
16. 11. - schůzka ANO 
23. 11. - schůzka ANO 
30. 11. - schůzka NE (v sobotu je výprava) 
01. 12. - výprava 
07. 12. - schůzka ANO 
14. 12. - schůzka ANO 
14. 12. - schůzka ANO 
21. 12. - poslední schůzka v roce 2012 ANO 
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04. 01. - první schůzka v roce 2013 ANO 
• 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.) 
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 členové 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. 

 

Skautská brigáda v Solvayových lomech 
V sobotu jsme vyšli ze Svatého Jána směrem na křížek, ale v půlce kopce jsme se 
zastavili, protože jsme nevěděli jak dál. Nakonec jsme usoudili jednu ze dvou cest. 
Podlezli jsme dřevo na opírání, což bylo docela těžké s asi desetikilovým batohem. 
Tak jsme šli dál v cestě na lomy. Neušli jsme ani kilometr, no možná jeden. A už 
jsme tam byli. Cestou tam nás tam doprovázel Lukáš Klimovič. Nikoho jsme tam 
neviděli, tak jsme si mysleli, že jsme tam první. Ale nevěděli jsme, kde budeme 
bydlet. A tak jsme šli k vápencové peci. Potom Lukáš někomu zavolal, jestli nevíme, 
kde je začátek. A to hned Vašek: “Já jsem viděl u té budovy značku začátek 
prohlídky“. Tak jsme šli zpátky. A tam stojí Lída. A ta nás zavedla dolu k budově, ve 
které byla lanovka. A tam už byl Kecka, Siki, Lenka a taky Lída.  
Potom jsme šli pro dřevo a trochu jsme i blbli. Od deseti hodin začaly chodit holky a 
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začaly nám pomáhat. A potom byla soutěž o nejlepšího uklízeče a potom byl oběd - 
guláš.  
Dvě hodiny jsme měli odpolední klid. A potom jsme stříhali (kus lomu) a to ustřižené 
jsme pálili. Dělali jsme to asi tři hodiny. Potom jsme jeli zpátky k chatě. 
A přišlo vyhodnocení soutěže a my jsme vyhráli - já, Petr Altman a Vašek 
Laštovička. 
Potom jsme hráli takovou hru. 
Bylo to takhle: zvolili se dva 
hráči, a ti se schovali v určitém 
poli. Ostatní si stoupli ke stěně 
tak, aby se koukali na ni. 
Počítali do dvaceti, a potom ty 
dva určené šli hledat. Ten, kdo 
je našel, šel k nim a byl zticha 
do té chvíle, dokud tam 
nebudou všichni. Pak se zvolí 
noví dva. A pak jsme šli spát do 
stanu.  
Druhý den jsme se balili a měli 
prohlídku. Nejdřív projetí 
vláčku, potom nás jeden pán 
provedl hlavním domem a potom i jeskyní (jenom do půlky a potom zase zpět). 
Potom odešli ostatní Oceloti (kromě mě) s Lukášem. A holky se mnou hrály 
„Důvěřuji ti“. A potom jsem se sestrou odešel. 

Kryštof Hamouz 
člen oddílu skautů Oceloti 

Bleší trh pro školku 
Ve dnech 17. a 18. října se konal v budově bývalé kaplanky v areálu berounské fary 
podzimní bleší trh. Tradice pořádat dvakrát ročně burzu dětského oblečení, hraček a 
sportovních potřeb na podporu Katolické  mateřské školy vznikla před lety 
z iniciativy několika maminek. Po řadu let se akce koná pod záštitou K-klubu a 
s podporou farnosti. Děti maminek, které pořádaly první burzu, již dávno odrostly 
školkovému věku. Těší nás, že se stále hlásí nové ochotné pokračovatelky této 
prospěšné akce. Jen ten, kdo se někdy sám zkusil zapojit do přípravy burzy, dokáže 
ocenit, kolik času, práce a úsilí musí být vynaloženo, aby návštěvníka mohly přivítat 
úhledné hromádky složeného a utříděného oblečení, srovnané řádky bot a lákavě 
naaranžovaná ramínka s oděvy.  
Je mnoho těch, bez nichž by se akce nemohla konat:  
- pan farář, který zdarma zapůjčí prostory a ještě ochotně přesune výuku náboženství 

do jiné místnosti,  
- lidé, kteří věnují a donesou množství oblečení, obuvi a hraček,  
- maminky, které přetřídí, rozdělí, poskládají a ocení „zboží“ 
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- a často tytéž maminky, které pak stráví celý 
den prodejem, nabízením a vyhledáváním 
toho správného kousku oblečení pro zájemce,  
- ti, kteří si přijdou nakoupit,  
- nesmíme zapomenout ani na ty, kteří 
neprodané zboží – a je ho vždy ještě velké 
množství – znovu třídí a ukládají do pytlů 
- a další ochotné ruce - tentokráte i mužské - 
které pytle nakládají a odvážejí.  
Bylo by jistě zajímavé spočítat, kolika lidí se 
tato akce nějakým způsobem dotkla. Asi 
bychom došli k překvapivému číslu. A 
nemyslím teď pouze na ty, kteří darovali, 
chystali, prodávali, nakupovali a uklízeli. 
Mám na mysli třeba manžela, který doma 
pomůže své ženě, aby ona mohla pomoci 
jinde.  

Když jsem tak pozorovala unavené, ale přesto spokojené organizátorky, napadlo mě, 
že možná nejde jen o těch nezanedbatelných 
několik tisíc pro školku. V každém kousku 
oblečení je mnohem víc – někdo jej vybral, 
přinesl a daroval, někdo jej vzal do ruky, složil a 
ocenil, někdo si jej koupil...  
„Blešák“ je běžně považován za vítanou 
příležitost k levnému nákupu. Může být ale i 
místem setkání a spolupráce, místem, kde se 
projeví lidská obětavost a ochota pomáhat 
druhým.  
Děkujeme vám všem, kdo jste letošní podzimní 
bleší trh jakkoli podpořili. Děkujeme rovněž 
hlavním organizátorkám paní Benešové a paní 
Hanke i všem maminkám, které jim v této časově 
náročné akci obětavě pomáhaly, zvl. paní 
Frantové, Krejčové, Lidmilové, Michaličkové, 
Pošmurné, Trubákové a Vysloužilové. Panu 
Frantovi a Ševčíkovi i paní Bělohlávkové a 
Černé pak patří naše díky za odvoz neprodaného 
zboží. Celkem se podařilo získat 11 500,- Kč, 
které jsou pro rozpočet naší školky velmi vítaným přínosem. 
 

Za kolektiv KMŠ Jana Stielová 

 



 

 9 
 

Ministrantské setkání se svěcením jáhnů 
Starší ministranti jeli na poslední ministrantské setkání (v září) už v pátek večer do 
Nazareta (do Prahy). Tam byl kulečník a stolní fotbal. Já jsem si s bráchou zahrál ten 
kulečník a ostatní šli s radostí hrát stolní fotbal. Po modlitbě jsme měli večerku. Ráno 
jsme šli na ranní modlitbu do kaple a hned po snídani jsme si fofrově sbalili věci a 
pospíchali na autobus. Šli jsme na metro a vystoupili jsme blízko jednoho divadla 
jménem Minor, kde jsme nasedli na tramvaj. Z tramvaje jsme vystupovali blízko 
katedrály. Tam jsme již pospíchali na nácvik svěcení jáhnů. Svěceni byli Jan Primus 
a Vojtěch Smolka.  Po mši jsme šli do Arcibiskupského paláce a tam byl výborný 
guláš. Po obědě jsme šli na Petřín, kde jsme si zahráli fotbálek a mrazíka. Po fotbalu 
jsme psali testík a po 4. hodině jsme šli nazpátek do Arcibiskupského paláce. Tam na 
nás již čekala většina rodičů. 

Matěj Vašků 

Ministrantský tábor  
Ministrantský tábor (který se konal na konci léta) začínali asistenti od pátku večer, 
kdy jsme měli oheň a seznámení s programem tábora. V sobotu jsme připravovali 
věci na tábor např. tabulku na bodování, rozpis dne atd. V neděli jsme jeli do Jána 
(Svatý Jan pod Skalou). Tam jsme čekali, až přijedou ostatní účastníci tábora, např. 
naši mladší bratři. Večer byl přivítací oheň. Program týdne byl: ráno budíček, pak 
následovala hygiena, rozcvička, mše sv., snídaně, dopolední program, svačina, 
dopolední program, oběd, katecheze, modlitba růžence, svačina, odpolední program, 
večeře, hygiena a zpytování svědomí. Věci, které se velmi líbily dětem, byly: 
v pondělí výroba mečů a ve čtvrtek návštěva Jeho Eminence kardinála Dominika 
Duky. Na konci tábora se šlo pěšky na Tetín. Každá skupinka šla jinudy, dvě 
skupinky šly přes Beroun, jedna přes Srbsko a poslední přes Karlštejn. Všichni 
dorazili v pořádku. A v sobotu chlapci postupně odjížděli. My, bratři Vašků, jsme šli 
domů pěšky, protože to máme kratší.   

Alois, Matěj, Michael a Jan Daniel Vašků, Tetín 
 

Farní charita Beroun 
Stacionář sv. Anežky České pro seniory, sídlící v Domě Charity, Cajthamlova ulice 
169 v Berouně Zavadilce, vás zve na následující akce pro veřejnost v měsíci 
listopadu: 
• úterý 6.11. 13:30 – 15:30 Vizovické pečivo s paní Miluší Šímovou 
• středa 14.11.  10:30 – 11:30 Přednáška o výživě seniorů 
• úterý 20.11. 10:30 – 11:30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, 

soustředěnost, řeč - slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
• úterý 27.11. 10:00 – 11:45 Zpívání s harmonikou pana Jiřího Šoufka 
• 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. 
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Ze života svatých 
Sv. Albert Veliký (15. listopadu) 
Patří mezi ty světce, kteří mají mnoho zásluh na rozvoj katolického vyznání 
v Čechách. Ve své době byl učitelem sv. Tomáše Akvinského a významným 

misionářem v Čechách. Albert pocházel ze švábského 
rytířského rodu a jako jinoch odešel na studie do Padovy. Tam 
se setkal s generálem dominikánského řádu a ve třiadvaceti 
letech vstoupil mezi řeholníky.  Vyučoval pak v Kolíně, který 
byl největším německým středověkým městem, 
v Hildeshemimu, Freiburgu, Řezně, Štrasburku. To všechno 
byly jen přestupní stanice – mířil především do Paříže, kde 
byla známá evropská univerzita. Přednášel zde teologii a začal 
práci na filozofické a vědecké encyklopedii. Vycházel ze 
studií Aristotela. Roku 1248 byl Albert jmenován na nově 
zřízené kolínské studium generale. Kolem sebe shromáždil 
studenty z dvaceti národů. Jeho žákem byl také Tomáš 

Akvinský, před jehož velikostí se později skláněl v úctě. Ve věku šedesáti let převzal 
na papežův příkaz, byť nerad, řezenské biskupství. Odvádělo ho to totiž od jeho 
vědecké a filozofické práce. Vykonal v této diecézi všechno, co od něho papež 
požadoval, a po dvou letech prosil, aby byl tohoto úřadu zproštěn. Během dalšího 
roku hlásal kříž v Německu a v Čechách. 
Albert Veliký – tak ho nazývali už jeho současníci – se zúčastnil r 1274 koncilu 
v Lyonu a tam se dozvěděl o smrti svého největšího žáka Tomáše Akvinského. Po 
osmileté práci umírá Albert v Kolíně nad Rýnem. Jeho atributem je kniha. Je 
patronem teologů a přírodovědců. 

Svatý Hubert (3. listopadu) 
Tento známý světec uznávaný celosvětově sice není zařazen v našem kalendáři, ale je 
blízký našim srdcím. Uctívají ho zejména všichni myslivci a ti, co se zabývají lovem. 

Je jejich patronem, stejně tak i kožešníků.  
Život tohoto světce obklopuje mnoho legend. Patrně se narodil 
ve šlechtické rodině ve francouzské Akvitánii. Žil dlouho 
světsky, šťastně se oženil. Teprve po smrti manželky se jeho 
život změnil. Odešel do lesů hledat zapomnění, ale na Velký 
pátek údajně na lovu spatřil mezi parožím jelena kříž. Byl to 
zásadní obrat, po kterém se stal knězem a odešel hlásat 
křesťanství mezi stále ještě napůl pohansky žijící obyvatele 
dnešní Belgie. Nejprve se stal biskupem v Maastrichtu a 
později v Lutychu. Lovu však nezanechal. Roku 726 se zranil 
při rybolovu a na následky zemřel.  

U nás jeho památka ožívá zejména při slavnostních bohoslužbách. Tehdy je vidět 
jeho atribut  - jelen s parohy, uprostřed kříž.  

Jaroslav Vacík 
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Plnomocné odpustky v Roce víry  
Apoštolská penitenciárie ohlásila podmínky k získání plnomocných odpustků 
vyhlášených papežem Benediktem XVI. u příležitosti Roku víry. Mohou je získat 
věřící, kteří splní obvyklé podmínky, tedy s upřímnou lítostí vyznají hříchy ve 
svátosti smíření, přistoupí k eucharistii a pomodlí se na úmysl Svatého otce. 
Během celého Roku víry mohou věřící získat plnomocné odpustky, když navštíví 
nejméně tři přednášky o Druhém vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické 
církve.  
Další příležitostí k získání těchto odpustků bude pouť do jedné z papežských bazilik, 
křesťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo na místo k tomu zvlášť určenému 
místním biskupem. Tam je pak třeba zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet 
k rozjímání, zakončeným modlitbou Otče náš, vyznáním víry a modlitbou k Panně 
Marii, apoštolům či patronům daného místa.  
Ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem lze také získat odpustky na 
jakémkoliv sakrálním místě, kde se věřící zúčastní eucharistie či modlitby breviáře a 
vyzná svou víru. 
A konečně příležitostí k získání plnomocných odpustků v Roce víry může být též 
návštěva místa vlastního křtu a obnovení křestních slibů.  
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na říjen: 

„Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V říjnu byli v naší farnosti pokřtěni Anna Růžičková, Jáchym Sokol, Petr 

Bouchal, Zoe Petříčková a Magdaléna Schmiedová.  
• Svatby: V říjnu uzavřeli v naší farnosti manželství Ladislav Horváth a Lucie 

Melicharová. 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili paní Annu Pilerovou, pana Josefa Kroku, 

paní Věru Kaiserovou, paní Etelu Mirgovou a paní Annu Macháčkovou.  
 
 
 
 
 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 


