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Rok víry a jeho prožívání 
Možná mnohým z nás trochu uniklo, že jedním z posledních výraznějších kroků, 
které učinil minulý papež Benedikt XVI., bylo vyhlášení Roku víry. Tento rok byl 
vyhlášen u příležitosti 50. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu, Rok víry však 
pokračuje až do konce listopadu 2013. Jarní rezignace papeže a rychlá volba Svatého 
otce Františka nám toto vše možná poněkud překryla. Bylo by však škoda o tuto 
velkou šanci k prohloubení naší víry přijít. 
Když nyní přichází měsíc září a s ním běžný pracovní rok, může to být pro mnohé 
z nás další impuls oživit také naši víru. Vždyť nás k tomu vyzvali také oba žijící 
papežové v encyklice Lumen Fidei (Světlo víry), která vyšla na prahu léta. Encyklika 
je psaná dvěma papeži a vybízí nás k oživení naší víry. Je to krásná kombinace 
hlubokých myšlenek Benedikta XVI. a praktických rad pro život víry od papeže 
Františka.  
A konečně v našem českém kontextu to bylo výročí 1150. příchodu sv. Cyrila a 
Metoděje, těch, kteří nám přinesli víru a zasloužili se o její šíření slovanským 
jazykem. Z hlediska našeho kraje, ale i celých Čech je pak důležité předání víry a 
křtu knížeti Bořivojovi a nám tak drahé svaté Ludmile, jeho manželce. Neboť to byla 
právě svatá Ludmila, která se zasloužila o šíření víry ve svém okolí, především 
v rodině, a zásadním způsobem tak ovlivnila sv. Václava.  
Toto vše jsou skutečnosti, které vesměs dobře známe. Jsme schopni z nich však také 
žít a napodobovat dobré vzory? Ono to na počátku našich dějin nebylo s vírou o moc 
jiné než dnes. Na Tetíně, kde po svém odchodu z Prahy sv. Ludmila žila, a v několika 
dalších místech byla ohniska živé víry. Stejně tak jako dnes poměrně malý počet 
rodin a lidí víru skutečně prožíval, ale většina byla lhostejná. Možná podobně to 
někdy můžeme vnímat také my a snad podléháme i jisté malomyslnosti. Ve 
skutečnosti je to však o to větší důvod, abychom si každý ve svém srdci, v našich 
rodinách i celé naší farní rodině znovu vyprosili pramen víry podobně jako 
apoštolové (Lk 17,5 - Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“). Právě ve chvíli, 
kdy počátkem září vstupujeme do nového školního a pracovního roku, je to pro nás 
nová příležitost volat spolu s apoštoly: „Dej nám více víry!“ 

P. Radim Cigánek 
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Zprávy z farnosti 
• Pořad bohoslužeb v berounské farnosti 

 
 
• Výuka náboženství na faře v Berouně ve školním roce 2013-2014  

 
Prosíme rodiče, aby nám s předstihem odevzdali vyplněné přihlášky na náboženství. 
V pondělí 9. září bude v 17 hod. v kostele sv. Jakuba zahajovací mše svatá pro děti. 
(od 16.30 mohou děti přijít na nácvik písniček v kaplance). Samotná výuka na faře 
začne pak v dalším týdnu, tedy ve středu 18. a ve čtvrtek 19. září. Případné úpravy 
uvedeného harmonogramu budou záviset na časových možnostech vyučujících a 
většiny přihlášených dětí. 

 
 

Ne Po Út St Čt Pá So 

BEROUN 
10.00 
18.00 

19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLÚV 
DVŮR 

  8.00    17.00   

SV. JAN   8.00       

LODĚNICE   9.30   17.00  17.00  

CHYŇAVA 11.00       

TETÍN 11.15   19.30    

NIŽBOR       16.30 

HÝSKOV       18.00 

VRÁŽ       18.00 

HUDLICE         
15.00 
(1. so) 

DEN ČAS VYUČUJE/ VEDE SKUPINA 

ST 
15.15 – 16.00 
16.15 – 17.00 
16.15 – 17.00 

Ivana Vašků 
Ivana Vašků 

P. Jaroslav Miškovský 

1. – 2. třída 
3. – 4. třída  

příprava k 1. sv. přijímání 

ČT 
15.15 – 16.00 
16.00 – 16.45 
19.00 – 20.00 

Veronika Frantová 
Veronika Frantová 

Ivana Vašků 

5. - 6. třída 
7. - 8. třída 

společenství mládeže 
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• Biblické hodiny 
budou po prázdninách pokračovat opět každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin.  
První setkání se uskuteční v úterý 17. září na faře. 

• Tichá adorace po večerní mši svaté 
se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. 

• Příprava dospělých ke křtu 
se koná každou středu od 18.00 - 19.00 hodin. 

• Společenství mládeže 
Pravidelná setkání mládeže budou probíhat každý čtvrtek od 19 do 20 hodin. 
První setkání se koná ve čtvrtek 19. září na faře. 

• Modlitební společenství 
Modlitební setkání se konají každý čtvrtek od 20 hodin, a to: 
o 1. – 3. čtvrtek v září – v Berouně v kaplance, resp. ve skautské klubovně 
o 4. čtvrtek v měsíci – u sester na Tetíně na faře 

(ten, kdo nepojede na Tetín sám – sraz v Berouně před farou v 19.50 hod.) 
• Návštěvy nemocných 

Naše nemocné a dříve narozené, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb nebo se 
ocitli vinou nemoci v těžké životní situaci, rádi kdykoli navštívíme. Neváhejte se 
prosím ozvat na naše tel. čísla 608 524 408 (P. Petr Bouška) nebo 733 741 874 
(P. Jaroslav Miškovský). 

• První pátek v měsíci – 6. září 
Mše sv. v kostele sv. Jakuba je v obvyklých 18.00 hod., po ní následuje adorace 
před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné přijmout svátost 
smíření v kostele nebo na faře. 

• Poutní slavnost v Hýskově – 7. září 
V sobotu 7. září od 18.00 hodin se koná poutní mše svatá v kostele Narození 
Panny Marie v Hýskově. Zazní při ní také nově opravené varhany. 

• Koncert v kostele sv. Jakuba  
jako doprovodná akce 31. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův 
Beroun se uskuteční v sobotu 7. 9. od 17.00 hod. Zazní gregoriánský chorál ze 
sborníku z pozůstalosti Václava Talicha. Účinkuje Svatojakubská schola 
cantorum, L. Petřvalský (varhany) a J. Stielová (recitace). 

• Poutní slavnost v Nižboru – 14. září 
V sobotu 14. září, o svátku Povýšení svatého kříže, se od 16.30 koná poutní 
slavnost v Nižboru.  

• Kurzy Alfa, 
tentokrát opět večerní, se budou konat vždy ve středu, a to od 25.9. do 4.12. od 19 
do 21.30 hod. na faře. Kurz, který se snaží přívětivě a srozumitelně ozřejmit 
základní témata křesťanské víry, je určen jak pro věřící, tak pro hledající. 
Organizátoři by uvítali pomocníky z řad farníků do přípravného týmu, jehož 
setkání je plánováno ve středu 18. 9. od 18.30 na faře (viz str. 11-12). 
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• Poutní bohoslužby v Loděnici a v Podkozí 
Poutní mše sv. ke cti sv. Václava budou slouženy: 
o v Podkozí - v sobotu 28. září v 18.00 hodin v kapli sv. Václava na návsi 
o v Loděnici - v neděli 29. září od 9.30 hodin 

• Svatováclavská sbírka  
na církevní školství se uskuteční v neděli 29. září. 
 

Pouť ke sv. Ludmile na Tetín – program: 
Pátek 20. září 
19.00 - přenáška ThDr. Jakuba Jukla Th.D, s názvem Od sv. Cyrila a Metoděje ke sv. 

Ludmile, se bude konat od v kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně. 
Posluchači se seznámí s počátky křesťanství v Čechách a na Moravě, 
s okolnostmi příchodu slovanských věrozvěstů a jejich misijním dílem. Závěr 
přednášky bude věnován osudu jejich následníků a slovanské liturgie, která 
žila v Čechách pod ochranou přemyslovských knížat. 

Sobota 21. září                  
15.00 - film o architektu Josipu Plečnikovi k probíhající výstavě v kostele  sv. Jana 

Nepomuckého                
18.00 -  řeckokatolická bohoslužba v kostele sv. Jana Nepomuckého    
Neděle 22. září 
10.00 - pěší putování z Berouna na Tetín (sraz před vlakovým nádražím) 
11.00 - mše svatá u kostela sv. Ludmily; hlavním celebrantem bude 
             pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka 

Při mši zazní staré liturgické chorály východní tradice v provedení Sboru UK 
Praha pod vedením Haiga Utidjiana.  

12.00 - občerstvení pro účastníky bohoslužby                             
13.00 - prohlídka Tetína s průvodcem  
14.00 - přednáška Mgr. Libora Gottfrieda na téma Dědictví sv. Konstantina a 

Metoděje a sv. Ludmila 
15.30 - film o architektu Josipu Plečnikovi k probíhající výstavě v kostele sv. Jana 

Nepomuckého  
16.30 - závěrečné požehnání v kostele sv. Ludmily  
 

Promodlené lavice a nezávislost 
Tak jsme se na Tetíně konečně dočkali!   Máme opravené lavice! Nutno zdůraznit, že 
nejsou ledajaké, že získaly svůj původní barokní vzhled a že se dílo podařilo. Přijeďte 
se na Tetín do kostela sv. Ludmily podívat.  
Za celým nápadem stojí Sdružení sv. Ludmily. Po poměrně dlouhé době vyjednávání 
a projednávání nakonec zvítězila myšlenka nepořizovat lavice nové, ale 
rekonstruovat ty původní. Nebylo to zezačátku vůbec jasné, a navíc rekonstrukce 
stála přibližně jako lavice nové. Ani já jsem v tom neměl jasno a nebyl jsem jediný.  
Nakonec jsem se také přiklonil pod vlivem hlavního motoru projektu souseda Zdeňka 
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Zvonka na stranu rekonstrukce. Zdeněk tenkrát přišel s hezkou myšlenkou 
„promodlenosti“ lavic, kolik jen poutníků a místních lidí na tom svatém místě asi 
klečelo a modlilo se k Bohu… 
Pak přišly samozřejmě ty prozaické věci, bylo potřeba sehnat prostředky. Zde 
zaslouží pochvalu Jana Civínová, díky jejíž přímluvě u otce arcibiskupa byla 
poskytnuta nejdůležitější částka. Samozřejmě přispěli stálí podporovatelé tetínských 
kostelů z řad podnikatelů -  Tetíňáků.  Já ale jako velmi cenné vidím, že se rozhodlo 
alespoň část projektu pokrýt ze sbírek. 
Na naše lavice a jejich financování bych rád navázal několika větami o té 

nezávislosti. Samozřejmě 
určitá nezávislost na světě 
kolem nás v duchovní 
oblasti nám byla po 
čtyřiceti letech komunismu 
i tak trochu vnucena, ale 
dá se říci, že nám je dnes 
již vlastní. Zvykli jsme si 
po několika generacích na 
to, že katolíci nejsou 
hlavní společenskou skupi-
nou. Nejen z doby komu-
nistické, ale i ze století 
předchozích zůstalo úzké 

propojení naší církve se státem jako institucí. Komunisté nejen že ukradli církvím 
majetek, ale paradoxně vypláceli kněžím plat (sic blížící se almužně), takže se určité 
propojení zachovalo. 
Naše generace ale nejspíše zastihne revoluční doba, kdy církevní majetek bude ve 
značné míře konečně navrácen, ale současně dojde postupně  i k odluce církve od 
státu. A to se velmi často zapomíná! Položme si otázku. Jsme na tento nový stav 
připraveni? Jsme připraveni se o církevní majetky starat, smysluplně je využívat a 
svou měrou k fungování církve přispívat?  
Lavice v kostele sv. Ludmily jsou myslím hezkou ukázkou, jak se do společného 
projektu může zapojit plno farníků svou měrou a dle svých možností. Dává mi to 
naději, že se majetkové a hospodářské nezávislosti nemusíme bát.  

         Martin Hrdlička, tetínský farník 

 
Pouť na Svatou Horu 04 
Čtvrtá pěší pouť za uzdravení P. Radima a malého Štěpána a za další nemocné z naší 
farnosti, mezi kterými byl zdůrazněn zejména pan Miloš Palkoska, dlouholetý 
berounský varhaník a kostelník, se konala v sobotu 31. 8. 
Poutníci volili trasu podle vlastního uvážení a vlastních možností, proto je zhola 
nemožné zmapovat a zaznamenat, kdo kdy odkud vycházel, případně vyjížděl,  a kdy 
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a jak dorazil. Počasí bylo velmi příjemné, poutníci se nedostali do nepříjemných 
situací a ty příjemné zážitky jsou povětšinou diskrétní, osobní a nesdělitelné.  Proto je 
třeba spokojit se s lakonickým souhrnem: mše sv. na Svaté Hoře od 17 hodin se 
zúčastnilo téměř 70 poutníků.  
Největším překvapením pouti byla účast P. Radima Cigánka, který při mši sv. 
koncelebroval. Další příjemné překvapení pak spočívalo v osobě hlavního celebranta, 

kterým byl bývalý berounský kaplan P. Michal Němeček, koncelebrantem byl také 
P. Škrňa z duchovní správy Svaté Hory, jáhenskou službu vykonával jáhen 
berounského vikariátu Josef Jonáš. Pouti se jako vždy účastnila rodina malého 
Štěpána, na mši sv. byl přítomný i malý pacient Štěpán. Z úst hlavního celebranta 
zaznělo mimo jiné (volně parafrázováno),  že ne samotné výkony poutníků, nýbrž 
jejich spolehnutí se na Boží pomoc může přinést plody. 
Děkuji všem, kdo se na pouti jakkoliv podíleli. Termín další pouti s pořadovým 
číslem 5 se pokusíme vybalancovat na první polovinu měsíce října 2013. Deo gratias! 

Jiří Beščec 

 

Z arcidiecéze 
• Program Národní svatováclavské poutě ve Staré Boleslavi 

Pátek 27. 9. 2013 
BAZILIKA SV. VÁCLAVA  
18.00 - Mše sv., vigilie v kryptě 
19.50 - Uvítání relikvie sv. Václava 
20.00 - Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory 
Sobota 28.9.2013 

BAZILIKA SV. VÁCLAVA  
6.30 - Anděl Páně, modlitba se čtením 
7.00 - Latinská mše sv. v kryptě, ranní chvály 
8.30 - Mše sv. v kryptě 
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13.00, 15.00 - Prohlídka baziliky s výkladem 
16.50 - Rozloučení s relikvií sv. Václava a mše svatá 
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ  
10.00 - SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ 
celebruje J.Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský 
12.00 - Kulturní a doprovodné programy na koncertních pódiích 
20.30 - Ohňový průvod sv. Václava 
21.00 – Ohňostroj v Houštce 
CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  
13.30 - Modlitba za národ u Palladia země české  
17.00 - Chrámový koncert na závěr pouti 
            (účinkuje Komorní orchestr Far Musica a Václav Hudeček) 

• Mladší ministranti – Praha, 7. září 
Pro mladší kluky (cca od 8 do 15 let). Zahájení v kostele sv. Jakuba v Praze-
Kunraticích v 9:30 (od metra C Budějovická, bus č. 193, stanice „Kunratická 
škola“). Program: nácvik liturgie, mše svatá, hry, soutěže, fotbálek. S sebou: 70 
Kč na jídlo, sportovní obuv (na ven) a případně ministrantské oblečení. Ukončení 
v 16:00. 

• Starší ministranti 13. – 14. září 
Pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Program: sraz večer v Sedlci – Prčici na faře 
u kostela sv. Jeronýma. V sobotu ráno mše svatá, příležitost ke svaté zpovědi 
(svátosti smíření), duchovní program, fotbálek, film. S sebou: 200 Kč na jídlo, 
sportovní a ministrantské oblečení. 

• Stará Boleslav 27. – 28. září - Národní svatováclavská pouť 
Zveme všechny ochotné ministranty. Sejdeme se v pátek 27. 9. ve Staré Boleslavi 
okolo 17:30 v bazilice sv. Václava. Uvítáme (spolu s pražským arcibiskupem) 
knížete České země, svatého Václava. V noci a během následujícího dne budeme 
střežit ostatky sv. Václava, asistovat při mších svatých a korigovat poutnický 
provoz. S sebou spacák, karimatku, večeři, snídani, sváteční oblečení, popř. 
skautský kroj. Ministrantské oblečení. 

• Víkendovka v Nazaretě (12-20 let) 27. – 29. září 
Téma víkendovky: Putování za bratrovrahem. „Chápete, co jsem vám udělal?“ 
(Jan 13, 12b). Svatováclavská víkendovka. Začátek v pátek 27. září v 18:00 hodin 
v kostele sv. Jakuba v Kunraticích. Přihlášky do 20. září na 244910469, 
733161614 nebo na e-mailu nazaret@apha.cz. 

• Kurz pomocníků v pastoraci 
Kurz bude zahrnovat základní znalosti o víře a praxi víry, praktické dovednosti 
v práci s lidmi, orientaci v základních úředních postupech ve farnosti a 
nejzákladnější orientaci v církevních a diecézních normách. Je určen těm, kdo si 
potřebují doplnit základní vzdělání pro kvalifikaci pastoračního asistenta nebo 
vedou různá společenství, modlitební setkání, farní kroužky atd. Jde o program 
rozložený do dvou let vždy po šesti sobotách. První setkání bude 5.10. od 9:00 
v Pastoračním středisku. Více informací na http://ps.apha.cz/. 
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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 září 2013: 
• 3. 9. 10.30 – 11.30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč – 

slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
• 10. 9. 10.30 – 11.30 Výroba papírových draků 
• 17. 9. 10.30 – 11.30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč 

– slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
• 24. 9. 10.30 – 11.30 Výroba podzimních věnců 
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.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SENSEN – klub senzačních seniorů, který se bude setkávat každé sudé úterý 
v Komunitním centru, Bezručova ul. 928 v Berouně, zve na úvodní setkání v úterý 
17.9.2013 od 14.30 hodin.  
Návštěva klubu je zdarma. Kontakt Ivana Vašků, tel. 733 741 269. 
 
 

 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

• Schůzky dívčího kmene: 
SVĚTÝLKA:   
středa od 16.00 do 17.30 hodin;  
vede Hanka Klimovičová – Rajčátko. 
SVĚTLUŠKY:  
pátek od 17.00 do 19.00 hodin;  
vedou Anna Brodinnová – Tkanička, Lenka Krejčová – Myšlenka a Hanka 
Klimovičová – Rajčátko. 
LASIČKY (skautky):  
čtvrtek od 17.15 do 19.15 hodin;  
vedou Kristýna Kodrasová, tel. 720422733 a Adéla Průšová, tel. 606725451. 
Akce oddílu Lasiček v září: 
První schůzka: 5. září ve čtvrtek 5. 9. v 17.15 – 19.15 hod.  
7. - 8. září - výpomoc na Hrnčířských trzích 

(v sobotu sraz v 8 hod., konec v cca ve 12 hod., v neděli sraz v 9 hod., konec 
cca ve 13 hod., s sebou: kroj, jídlo a pití) 
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13. - 15. září krajské kolo Svojsíkova závodu  
19. září schůzka pod vedením Ludmily Beščecové 

• Schůzky chlapeckého kmene: 
VLČATA:  
pátek od 17.00 do 19.00 hodin;  
vedou Pavel Schöberle – Mauglí, Jan Franta – Frantík, Daniel Průša ml. 
 
OCELOTI:  
úterý od 17.00 do 19.00 hodin;  
vedou Petr Čapla - E.T. a Jan Marek. 

• Schůzky ostatních kmenů: 
ROVEŘI & RANGERS: 
pátek od 19.30 do 21.00 hodin;  
vedou Jiří Hazuka ml. – Siki a Jiří Růžička – Hami. 
OLDSKAUTI (KMEN DOSPĚLÝCH): pouze individuální akce,  
vede Jakub Kodras a ostatní členové klubu OS. 

 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Lenka Monika Krejčová - Dory 
Milá Lenko, pomáháš ve vedení dívčího 
oddílu Světlušek. Je ti osmnáct let, máš 
skautské – čekatelské zkoušky. Studuješ 
obor Provoz a ekonomika dopravy SOŠ 
a SOU Beroun Hlinky - dokončila jsi 
druhý ročník.  
Jak dlouho jsi v našem středisku? 
Čtyři roky. To je od roku 2009. 
Pomáháš ve vedení oddílů v našem 
středisku? 
Ano. Jeden rok jsem pomáhala s vedením Světlušek, Lasiček a Světýlek. 
Nyní pomáhám pouze s oddílem Světlušek. A na táboře jsem letos pomáhala Hance 
Klimovičové s celotáborovou hrou. 
Máš koníčky kromě skautu? 
Půl roku tancuji historické tance ve skupině Calando in terra a občas si zahraju i na 
kytaru. 
Jak jsi získala skautskou přezdívku Dory (rybička z filmu: Hledá se Nemo)? 
(smích) 
Před letošním táborem jsem jela s Lasičkami do Šluknova navštívit kamaráda na jeho 
skautský tábor. A divila jsem se, že ti skauti ve vlaku kromě střediskových, zelených 
triček (podle kamarádova popisu) mají na sobě i skautské šátky :D (smích) 
Líbilo se ti na našem letošním skautském táboře? 
Moc se mi líbil, ráda bych si ho zopakovala. 



 

 10 
 

Čeho bys chtěla ve svém životě dosáhnout? 
Být dobrým člověkem. :D (úsměv) 
Máš zážitek, na který ráda vzpomínáš? Prosím, sdělíš nám ho? 
Ráda vzpomínám na tábor Royal Rangers, když nás, děti starší 12 let, vyslali vedoucí 
v podvečer na výlet. Měli jsme mít s sebou pouze baterku, plavky a ručník, za tmy 
jsme došli k rybníku, kde nám vedoucí řekli, že se máme převléknout a skočit do 
rybníka, pak naskočit ve skupince na nafukovací kanoi a doplout na druhou stranu 
rybníka. Vedoucí se snažili nás z kánoe shodit. Tu dobu jsem si myslela, že je to vtip, 
ale pak se ukázalo, že to vedoucí myslí opravdu vážně, nakonec to odpískali, protože 
začala být bouřka a to jsme už seděli v kánoi. A druhá skupinka tento výlet měla za 
sebou, tak jsme tento výlet asi za tři dny podnikli znova. 

K. Kodrasová 

 

Vosy aneb Pán Bůh má smysl pro humor 
Je teplé letní ráno, uklízím z ulice popelnici, kterou právě vyvezli, a najednou to 
kolem mě bzučí a krouží. „Vosy blbý, jděte pryč, tvorové nemožný…“ Asi vyletěly 
z té popelnice. Následuje krátká úvaha, proč že jsou vlastně vosy na světě, že vůbec 
nejsou užitečné, jestli je opravdu stvořil Hospodin (fakt??), nebo jestli v tom nějak 
nemá prsty spíš ten Zlý, když mají žihadla. Ale duch zla snad nic nemohl stvořit… A 
jsou vůbec vosy někde v Bibli? Těžko, taková havěť…  
Je horký letní večer, ani v kostele není chládek. Jdu se před začátkem mše svaté 
podívat na liturgické čtení. Je už málo času, tak rychle letím očima po řádcích. 
Hledám slova typu „Nabuchodonozor, Jebuzité, Chetité, Amorité“, případně 
„Oholíab“ a jiné zlomjazyky. Mše svatá začíná, za chvilku jdu k ambonu znovu, číst 
„načisto“. A jak tak čtu, tak nestačím žasnout – nepřátele  napadly vosy a Izraelité 
pak nad nimi snadno zvítězili! Málem jsem se zasmála nahlas. Takže vosy byly 
vlastně velmi užitečné… A Hospodin mi to dal vědět dřív, než skončil den! Tomu se 
říká smysl pro humor! (Jsou někde v Bibli klíšťata? Takoví neužiteční tvorové…) 

-lf- 

 

Ze života svatých 
Sv. Augustin (28. srpna) 
Narodil se roku 354 v městě Thagaste v Alžírsku. Tam také začala jeho studia a 
pokračovala v Kartágu, kde vyučoval řečnictví, a později vyučoval jako profesor 
rétoriky. Přednášel i v Římě, později odešel do Milána, který byl tehdy hlavním 
městem římské říše. Velký vliv na něho mělo působení zdejšího biskupa Ambrože. 
Ten jej o velikonoční noci roku 387 pokřtil. Krátce potom se vrátil do rodného města, 
kde prodal všechen svůj majetek, peníze rozdal chudým, aby začal žít se svými 
přáteli v chudobě a rozjímání. Biskup Valerius ho vysvětil na kněze a navíc mu 
povolil kázat, což bylo tehdy v Africe vyhrazeno jen biskupům. Roku 395 ho 
Valerius vysvětil na biskupa a Augustin po jeho smrti převzal jeho úřad. Zastával toto 
místo čtyřiatřicet let. Biskup Augustin zůstával stále řeholníkem, jeho palác se změnil 
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v klášter, kde s ním žili klerikové, kteří si zvolili život v chudobě. Tito muži, které 
bychom už mohli nazvat augustiniány, se později téměř všichni stali zakladateli 
klášterů v severní Africe. I ve svém úřadu neustále psal, zůstalo po něm přes 400 
dokumentů. Korespondoval s předními lidmi své doby, s papežem i císařem. Žil 
v době, kdy bylo jeho město osmnáct měsíců obléháno Vandaly. Ti později vyhnali 
africké biskupy, kteří uložili ostatky největšího církevního otce starověku na Sardinii. 
Když tento ostrov zabrali Saracéni, s pomocí Lombarďanů ostatky byly vykoupeny a 
uloženy v kostele svatého Petra v Pavii. 

Sv. Petr Klaver (9. září) 
Sv. Petr Klaver se narodil r. 1581 ve Španělsku a tam v Barceloně studoval na 
jezuitských školách potřebných pro vstup do řádu Tovaryšstva Ježíšova. Jeho 
misionářská pouť vedla nejprve do řeholního domu ve městě Palmě na ostrově 
Malorka. Toužil pracovati podobně jako František Xaverský. Jeho představení svolili, 
aby Petr nastoupil cestu přes moře do Ameriky. Přistál na pobřeží ve městě Santa Fé 
v Jižní Americe. Tam dokončil studium bohosloví. V roce 1616 byl v městě 
Kartagena vysvěcen na kněze. Toto město proslulo tím, že se zde konaly hlučné trhy 
s otroky dováženými z Afriky. 
S hrůzou poznával jejich žalostný osud v nesnesitelných vedrech a v epidemii žluté 
zimnice. Rozhodl se, že jim bude pomáhat v nelidských podmínkách. Milosrdenství 
ho pohnulo k tomu, že ke čtyřem řeholním slibům přidal pátý, že bude otrokem 
černých otroků. Proto sledoval příjezd lodí s otroky, odebral se do přístavu a tam jim 
v jejich údělu sloužil. Neopouštěl je na jejich zoufalé cestě z lodi do vězení. 
Ošetřoval nemocné i v přeplněných celách a nabízel jim nápoje a pokrmy. Snažil se 
je naklonit svou vlídností a pilně je učil pravdám svatého náboženství. Křtil a byl 
s nimi při léčení jejich ran. 
Jednou o masopustním veselí potkal světce důstojník a ptal se ho: „Otče kam 
spěcháte s tím pytlem na zádech?“  „Spěchám na masopustní veselí“, odpověděl s 
úsměvem světec. Důstojník plný zvědavosti se chtěl přesvědčit, jak bude slavit 
masopust. A viděl, jak se zastavil na nemocničním dvoře pro malomocné, vzal 
z kapsy své sutany malý zvonek a začal zvoniti. Ze všech stran se slézali, plazili a 
potáceli k němu nemocní a jásavě pozdravovali svého „Otce“. Světec se s nimi 
modlil, dával svátosti, poděloval je lahůdkami, tabákem a laskavě se s nimi bavil. Tak 
slavíval světec každoročně masopust. Obklopen láskou skonal 10. září 1654. 

-vac- 

 

INICIATIVA  2013 
aneb  ZVEME  ČESKO  NA  VEČEŘI 
je název akce, kterou na letošní podzim připravuje Národní kancelář Kurzů Alfa. 
Tato iniciativa si klade za cíl, aby se vytvořila co největší síť kurzů po celé republice, 
aby tak co nejvíc lidí mělo možnost poznat křesťanské společenství a setkat se 
s Ježíšem. Kardinál M. Vlk se k této iniciativě vyjádřil, že přichází právě vhod 
v souvislosti s oslavami letošního výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Kurzy Alfa 
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jsou novodobý a nejrozšířenější nástroj evangelizace po celém světě a těší se podpory 
u mnoha kněží včetně arcibiskupa D. Duky. Jsou primárně určeny pro hledající, ale i 
pro křesťany mohou být obohacením, povzbuzením a také příležitostí, jak se o své 
víře podělit s ostatními. Jsou vhodné zejména pro lidi, kteří se zajímají o křesťanství, 
ale duchovní život jim je ještě vzdálen. Výhodou iniciativy je, že kurzy budou začínat 
po celé republice ve stejném týdnu (od 23. do 27. 9.) a lidé se o nich budou dozvídat i 
z mediálních reklam, plakátů, billboardů, takže se dostanou do povědomí lidí a bude 
tak snazší zvát hosty. S touto iniciativou mají už v některých zemích dobrou 
zkusenost.  
Jsme moc rádi, že v berounské farnosti bude také (již potřetí) probíhat kurz Alfa, a 
chtěli bychom všechny farníky poprosit o spolupráci. Kurz Alfa můžete podpořit 
zejména modlitbou, zvaním hostů (informativní letáčky jsou k dispozici v kostele), 
svou účastí na kurzu (pravidelnou i nepravidelnou) či zapojením se do organizačního 
týmu. Byli bychom moc rádi, kdyby se našli další dobrovolníci, kteří by se zapojili do 
týmu, mohou to být i ti, kdo na Alfu ještě nechodili, každá ruka je vítána, je potřeba 
pomoci např. s přípravou jídla, výzdoby, stolování... atd. Zejména bychom 
potřebovali hudebníky na doprovod k písním. 
Kurzy budou probíhat každou středu od 25. 9. do 4. 12. od 19 – 21.30 hod. na faře 
v Berouně. Kdo byste byli ochotni nám pomoci, těšíme se na vás na přípravném 
setkání týmu ve středu 18. 9. od 18.30 na faře.  

 Za tým kurzů Alfa  Jitka Folejtarová  

alfa.beroun@seznam.cz, tel.: 774 625 502 

 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na září: 
    „Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha 

      a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V červenci a srpnu byli v naší farnosti pokřtěni Nela Patková, Vincent 

Duras, Filip Lukáš, Pavel Giňa, Michal Giňa, Anna Lstibůrková a Anna Jelínková. 
• Svatby: V srpnu uzavřeli manželství Lucie Hubáčková a Jaroslav Kovářík 

v Berouně a na Chyňavě Alexandra Houšťová a Roman Sýkora. 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili pí. Ludmilu Somolovou, p. Jiřího Kavůra, 

p. Jozefa Baloga, pí. Moniku Mikovou a pí. Juditu Ceylanovou.  
 
 
 
 
 

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.farnostberoun.cz/zpravodaj 

Příspěvek dobrovolný, č. ú. farnosti Beroun: 361 038 389 / 0800 


