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Patroni víry  
V září si připomínáme dva naše národní patrony, sv. 
Ludmilu a sv. Václava. Svatá Ludmila je spojena 
zvláštním způsobem s naší farností, na Tetíně je 
místo jejího umučení. Ona nám ukazuje na jedno 
významné téma – totiž otázku rodiny a výchovu 
dětí. Jednou vyprávěl nějaký člověk, že by mělo být 
náboženství povinné, vždyť za něj se chodilo do 
náboženství povinně, a z toho vyvozoval, že z něj 
nevyrostl žádný lump. Nemělo cenu se s dotyčným 
člověkem dohadovat, že mnozí lumpové také do 
náboženství chodili (a asi by člověka napadla nějaká 
jména), ať už to byli podvodníci, komunisté nebo 
kdokoliv jiný. Náboženství je asi především 
předávání nějakých informací, ale ty sháněli i 
nepřátelé Církve. K výchově člověka to samo o sobě 
nestačí. Ostatně, týden má 168 hodin, z nich asi třetinu člověk prospí a náboženství 
trvá 45 minut (alespoň v současné době) – to je méně než setina toho času, kdy je 
člověk vzhůru. Jsou různé vzory. Můžeme se zamyslet, jakými vzory jsme pro lidi 
kolem nás my sami. Vzory bývají různé, ale optimálně to je rodina. Svatá Ludmila 
nám ukazuje, jak je důležitý vzor nejen rodičů, ale i prarodičů. V dnešním světě nemá 
cenu ten, kdo je z ekonomického hlediska neperspektivní. Ale v Božím pohledu se 
věci mají jinak. Znal jsem jednoho muže, který byl sice nemocný, ale měl díky tomu 
čas na vyučování katechismu dětí ze svého příbuzenstva.  Je třeba vychovávat svým 
příkladem a také tím, že ten, kdo vychovává, má na vychovávaného čas – vzorem 
jsou právě svatá Ludmila a svatý Václav. Je také třeba, abychom se modlili za svatost 
rodin nejen v naší farnosti.   
V celocírkevním dění je před námi konání biskupské synody o rodině v Římě. Snad 
by to zvlášť ve farnosti spojené se svatou Ludmilou mohlo podnítit více modliteb 
za tento synod a za Svatého otce Františka.  

P. Jaroslav 
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Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

budou po prázdninách zahájeny v úterý 16. září v 16.30 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 hodin. 
• Společenství mládeže 

Pravidelná setkání mládeže budou probíhat každý čtvrtek od 19 do 20 hodin. 
První setkání se koná ve čtvrtek 18. září na faře. Vede Ivana Vašků (602945017). 

• Modlitební společenství   
Modlitba Taizé v září nebude (začne opět až v říjnu). Namísto toho bude 

modlitební společenství v Berouně v kaplance od 20 hod. 

Modlitební setkání se konají ve čtvrtek od 20.00 hod.,  a to v tomto rozvrhu:  
o 2. čtvrtek v měsíci (11.9.) – modlitební společenství v Berouně v kaplance 
o 4. čtvrtek v měsíci (25.9.) - na Tetíně u sv. Kateřiny a poté na faře (pro ty, kdo 

nemají vlastní dopravu, je sraz v Berouně na farním dvoře v 19.50 hod). 
• Kurzy BETA 

Dohodli jsme se na posílení lektorského týmu a na tom, že dopředu sdělíme 

rámcová témata, o kterých bychom chtěli na daném kurzu diskutovat. 

Setkání probíhají každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci (4. a 18.9.) od 19.30 hodin do 
21.00 hodin na faře v Berouně.  
Témata: 

   4.9. -  Proč jsem tady – smysl života 
podotázky: 

o Proč jsem se narodil? 
o Jaké je moje místo? Znám ho? 
o Jsem tady náhodou? 
o O co mi jde? 

18. 9. -  Bůh – kým je pro mě? 
podotázky: 

o Vidím ho jako Dobro, Krásu, Lásku? 
o Věřím mu? (Nejen věřím, že existuje, ale důvěřuji, že chce pro mě jen 

dobro?) 
o Proč je na světě zlo? 

• Setkání pastorační rady – 2. září 
je plánováno na úterý 2. 9. od 19 hod. na faře v Berouně. 

• Výtvarné dopoledne pro maminky s dětmi – 4. září 
se koná ve čtvrtek 4. 9. od 9.30 na faře v Berouně. Všechny maminky a děti 
jsou srdečně zvány. Bližší informace u M. Vildmonové (606212243, 
MariiiAnka@seznam.cz). 
 



 

 3 
 

• Úklid kostela sv. Jakuba – 4. září 
Pravidelný úklid se koná vždy první čtvrtek v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc s úklidem ve čtvrtek 4. 9. 

• První pátek v měsíci – 5. 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. 

• Pouť orelstva ke svaté Ludmile na Tetín – sobota 6. září.  
Sraz v 10.00 u sochy sv. Jana Nepomuckého na Husově náměstí v Berouně. Odtud 
pokračuje poutní procesí do Tetína, kde bude v kostele sv. Ludmily v 11.30 
sloužena mše svatá podle misálu z r. 1962 ke cti sv. Ludmily.  

• Poutní slavnost v Hýskově – 7. září 
V neděli 7. září od 17.00 hodin se koná poutní mše svatá v kostele Narození 
Panny Marie v Hýskově. Po mši sv. je plánována varhanní půlhodinka a malé 
občerstvení před kostelem. 

• Poutní slavnost v Nižboru – 14. září 
V sobotu 13. září, v předvečer svátku Povýšení svatého kříže, se od 16.30 koná 
poutní slavnost v Nižboru.  
(Jinak jsou bohoslužby v sobotu v 16.30 do odvolání přesunuty do Stradonic.) 

• Koncerty v kostele sv. Jakuba  
o V sobotu 13. 9. od 17.00 hodin a vystoupí sólistka Státní opery Praha Simona 

Procházková a tenorista Jan Ježek, sólista plzeňské opery. Na programu budou 
duchovní árie a písně. 

o Varhanní koncert se uskuteční v sobotu 20. 9. od 16.00 hod. Na programu 
budou díla J. S. Bacha, J. K. Kuchaře, J. Brahmse, A. Missona a J. Kličky. 
Účinkuje Veronika Kohoutová. 

• Poutní bohoslužby v Loděnici a v Podkozí 
Poutní mše sv. ke cti sv. Václava budou slouženy: 
o v Podkozí - v sobotu 27. září v 18.00 hodin v kapli sv. Václava na návsi 

(v Hýskově bude v tento den v 18 hod. bohoslužba slova) 
o v Loděnici - v neděli 28. září od 9.30 hodin 

• Svatováclavská sbírka  
na církevní školství se uskuteční v neděli 28. září. 

• Vernisáž výstavy s názvem „Počapelský kostel v běhu dějin“ 
se uskuteční v sobotu 4. října od 15 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Můžete se těšit na odbornou přednášku o historii a koncert místního pěveckého 
sboru. Na malé děti čeká tvořivý koutek, na větší děti i dospělé kvíz se zajímavou 
odměnou. 
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• Harmonogram katechezí na faře v Berouně 2014-2015  

 
Prosíme rodiče, aby nám s předstihem odevzdali vyplněné přihlášky na náboženství. 
V pondělí 15. září bude v 17 hod. mše svatá pro děti na zahájení výuky. 

(Po mši sv. případně doladíme rozdělení do skupin.) 
První hodiny náboženství se pak budou konat ve středu 17. a ve čtvrtek 18. září. 
Případné úpravy harmonogramu budou záviset na časových možnostech vyučujících 
a většiny přihlášených dětí. 
 
 

Pouť ke sv. Ludmile na Tetín – sobota 20. září 
Program: 
10.00 -  Pěší putování z Berouna na Tetín, sraz před vlakovým nádražím  
             (cesta trvá cca 45 min). 
11.00 - Poutní mše svatá v kostele sv. Ludmily, celebruje generální vikář pražské 

arcidiecéze pražské Mons. Michael Slavík, ThD. 
 Po mši bude pro účastníky pouti připraveno před farou malé občerstvení. 
13.00 - Možnost prohlídky tetínských kostelů s výkladem průvodce a také možnost 

zhlédnout  fotografickou výstavu „Dagmar Hochová – Osobnosti“.      
14.00 - Dětské loutkové představení „Šípková Růženka“ - Divadlo Víti Marčíka. 

Vstupné 50 Kč/os., děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné. Pro 
případ nepříznivého počasí je připravena prostorná farní stodola.   

15.30 - Koncert v kostele sv. Ludmily - Johann Sebastian Bach: tři Suity pro sólové 
violoncello. Účinkuje Petr Hejný, člen Stamicova kvarteta. 
Vstupné dobrovolné. 

16.30 -  Svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily (v kostele sv. Ludmily) 
18.00 -  Řeckokatolická bohoslužba v kostele sv. Jana Nepomuckého   
 
 
 
 

den čas skupina vede 

středa 

15.00 – 15.45 
15.00 – 15.45 
16.00 – 16.45 
16.00 – 16.45 

1) cca 6-7 let  
2) cca 7-8 let 
3) cca 8-9 let 
4) cca 9-10 let 

Veronika Frantová 
P. Jaroslav Miškovský 
Barbora Benešová 
P. Jaroslav Miškovský 

čtvrtek 
15.00 – 15.45 
16.00 – 16.45 
19.00 – 20.00 

5) cca 10-11 let 
6) cca 11-13 let 

společenství mládeže 

P. Jaroslav Miškovský 
P. Jaroslav Miškovský 
Ivana Vašků 
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Počaply o prázdninách 
Letošní prázdniny byly patřičně akční. Na začátku jsme 
uskutečnili táborák na počapelské faře za doprovodu 
houslí a kytar. Při opékání špekáčků i při samotném 
zpěvu jsme hleděli na věž našeho kostela pokrytou 
lešením a nechávali se unášet představou, jak se tam asi 
bude vyjímat opravený kříž. Nádherně! Na věž se vrátil 
1. srpna a září novotou. Je osazen ROVNĚ, takže malíři, 
kteří náš kostel malovali během posledních dvaceti let a 
kříž zachytili autenticky nakřivo, budou muset svá díla 
aktualizovat:-). Svou vděčnost za rekonstrukci kříže a 
věže jsme Pánu vyjádřili při poutní mši svaté 17. srpna, 
která byla obětována za lidi zúčastněné na opravě a za 
všechny dobrodince a přispěvatele.  
V souvislosti se znovuosazením kříže jsme do věže 
kostela umístili vzkaz pro budoucí generace. Schránka 
obsahuje dopis Přátel kostela v Počaplech, poslední číslo 
Farního zpravodaje, Králodvorského zpravodaje, Světla 
a Katolického týdeníku, fotky a nahrávky dění v našem 
kostele v posledních třech letech, krabičku s bankovkami a mincemi, poselství od 
města Králův Dvůr, zvoneček a odznáček se znakem města. 
Nyní připravujeme výstavu o historii našeho kostela, kterou zahájíme vernisáží 
v sobotu 4. října. 

Přátelé kostela v Počaplech 

 

Překvapení v Železné 
V neděli 17. srpna jsme v Železné slavili pouť 
k Panně Marii Nanebevzaté. Když jsem deset minut 
před začátkem mše svaté vystupovala na kůr, byli 
v kostele tři lidé: P. Moulík, pan kostelník a paní 
Suletá z Koněprus. Vyzkoušela jsem varhany, které 
od Vzkříšení zahálely, a už začala poutní mše svatá. 
Zpoza varhan jsem se vykulila až na evangelium. A 
jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že je 
kostel úplně plný! Jala jsem se počítat přítomné, jak to 
někdy dělám v Počaplech, a nevycházela jsem 
z údivu. Třicet, pětatřicet, čtyřicet... V malém 
venkovském kostelíčku se sešlo čtyřicet tři lidí! Pater 
Moulík měl radost a Panna Maria Nanebevzatá 
plesala. Bylo to krásné společenství. Panno Maria 
Nanebevzatá, oroduj za nás! 

Stáňa 
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Z vikariátu 
Poutní mše svatá na hradě Karlštejně 
Poutní mši svatou jsme slavili v kapitulním kostele Nanebevzetí Panny Marie na 
hradě Karlštejně v neděli 17. srpna od 16 hodin. Ačkoli to tak ještě čtvrt hodiny před 
začátkem nevypadalo, kostel byl nakonec téměř zaplněn. Mši svaté předsedal 
P. Stanislaw Góra, sešli se k ní ovšem i ostatní členové kapituly, a tak jsme se zase po 
delší době setkali i s jejím děkanem P. Josefem Pecinovským, naším dřívějším 
berounským farářem. P. Góra ve své živé a temperamentní promluvě vyzdvihl 
zejména význam modlitby k Panně Marii. K další mši svaté se na Karlštejně sejdeme, 
dá-li Bůh, v adventu, kdy si budeme připomínat výročí úmrtí císaře Karla IV. 

-lf- 

 
 

Z arcidiecéze 
• Jáhenské svěcení 

V sobotu 6. září 2014 v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze přijme vkládáním rukou a modlitbou pomocného biskupa pražského 
Mons. Václava Malého jáhenské svěcení bohoslovec naší arcidiecéze Petr Havlík.  
K asistenci jsou srdečně zváni ochotní ministranti. Kdo z ministrantů se chce 
aktivně zapojit, ať se nahlásí na e-mail hudema@apha.cz a dostaví se k nutnému 
nácviku v katedrále nejpozději v 8 hodin. 
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• Program Národní svatováclavské poutě ve Staré Boleslavi 
Sobota 27. 9. 2014 
Hradní stráž po 18. hodině převeze relikvie sv. Václava z Prahy do Staré 
Boleslavi. Při této příležitosti se po celé zemi rozezní zvony a farnosti vytvoří 
modlitební most ve společné modlitbě za český národ. 
BAZILIKA SV. VÁCLAVA  
18.00 - Mše sv., vigilie v kryptě 
19.50 - Uvítání relikvie sv. Václava 
20.00 - Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory 
Neděle 28.9.2014 

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 
13.00 a 15.00 - Prohlídka baziliky 
16.50 - Rozloučení s relikvií sv. Václava 
17.00 - Mše svatá 
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ  
10.00 - SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ 
Hlavní celebrant: Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, kazatel: Dominik kardinál 
Duka OP, arcibiskup pražský,  korunovace Palladia: Giuseppe Leanza, apoštolský 
nuncius v ČR. 
CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  
13.30 - Modlitba za národ u Palladia země české  
16.00 - Koncert k Roku české hudby: A. Dvořák - Oratorium svatá Ludmila  
Chrámy budou otevřeny po celý sváteční den do 19.00 hod. V kryptě baziliky sv. 
Václava budou vystaveny svatováclavské relikvie. Poutníci mohou přijmout 
svátost smíření v bazilice sv. Václava dopoledne a v chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie během celého dne. 

• Mladší ministranti – Praha, 13. září 
V sobotu 13.9. se uskuteční ministrantské setkání pro mladší kluky (cca 7-15 let) 
v Praze 4 - Kunraticích. Zahájení v 9:30 v kostele sv. Jakuba. S sebou: pokud 
možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv na fotbálek na travnaté 
hřiště, příspěvek 70,- Kč na oběd. Ukončení v 16:00. Téma: Svěcení - kromě 
nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají soutěže i tradiční fotbálek  
Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774) 

• Starší ministranti 19. – 20. září 
19.-20.9. se uskuteční Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). 
Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra C 
Budějovická jede pravidelně autobus č. 193, stanice "Kunratická škola"). V sobotu 
ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, 
odpoledne fotbálek, film. S sebou 200,- Kč na jídlo, sportovní a ministrantské 
oblečení.  
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PASTORAČNÍ PLÁN  
ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2014–2015 
 
Téma: Hlásání evangelia  
Patron: sv. Anežka Česká  
Pastorační důrazy: Hlásání evangelia a příprava laiků na ně 
 
V červnu 2014 byl vyhlášen pětiletý Pastorační plán Arcidiecéze pražské. První rok 
tohoto plánu se ponese v duchu hlásání evangelia. Vhodnou příležitostí bude setkání 
mladých lidí s bratry z Taizé a příprava městské misie Prahy v červnu 2015. Zároveň 
zveme duchovní pastýře, aby zvážili, které další body pětiletého pastoračního plánu 
je vhodné v jejich farnosti či společenství v tomto roce naplnit.  
UDÁLOSTI  
12. 11., resp. 17. 11. 25. výročí svatořečení Anežky České a znovuzískání svobody. 
100 let od vypuknutí první světové války. Vánoční pouť důvěry v Praze s komunitou 
Taizé. Papež František vyhlásí rok zasvěceného života. V červnu 2015 proběhne 
v Praze městská misie, 6. 7. 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Na 
podzim 2015 proběhne Eucharistický kongres.  
CÍLE  
1. Příprava farností na hlásání evangelia formou krátkého kurzu či cyklu katechezí 

s cílem vlastního prohloubení víry a poznání metod hlásání (základní kérygma, 
osobní svědectví).  

2. Příprava a realizace městské misie Prahy (30. 5. – 6. 6. 2015) se zapojením 
jednotlivých farností.  

3. Příprava a uspořádání pouti důvěry s komunitou Taizé (29. 12. 2014 – 2. 1. 2015).  
4. Prohloubení znalostí o mistru Janu Husovi a jeho procesu formou jedné fundované 

přednášky na dané téma.  
5. Připomenutí 25 let svobody formou mezifarního setkání či zapojení do oslav 

v místě sídla farnosti ve spolupráci s obcí.  
6. Příprava na Národní eucharistický kongres, který proběhne v říjnu 2015, pomocí 

několika připravených katechezí, homilií a adorací. Vrcholem ve farnosti bude 
Svátek těla a krve Páně 2015.  

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH BODŮ  
Dny víry Praha 2015  
Chceme nabídnout Praze misijní týden Dny víry Praha 2015. Tváří v tvář nesnadné 
situaci na poli prezentace církve se zrodila velká touha nabídnout to, co je pro nás tím 
nejvlastnějším bohatstvím – evangelium. Proto chceme navázat na osvědčenou Noc 
kostelů a uspořádat v Praze od 30. května do 6. června 2015 program, který bude 
probíhat na řadě míst Prahy, na ulicích i v přednáškových prostorách, ve farnostech, 
v kostelích i v kinosálech. Cílem je nejen představit křesťanství, ale také přímo lidem 
zvěstovat, proč jsme věřící lidé, co pro nás Bůh znamená a jak ho v běžném životě 
zakoušíme.  
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Příprava farností na hlásání evangelia  
Vzhledem k připravovanému misijnímu týdnu chceme farníkům pomoci, aby sami 
dokázali o víře svědčit. To zahrnuje vlastní rozhodnutí se pro Boha a víru, boření 
bariér vlastní ustrašenosti a pocitu méněcennosti v oblasti víry, dále uspořádání si 
základních argumentů pro víru a jasně formulované kérygma. Nejde nám o žádná 
komplikovaná školení ani sofistikované techniky, ale o svědectví našeho života 
z víry.  
Taizé  
Velkou výzvou je pražské setkání mladých lidí z celé Evropy s komunitou Taizé. 
Bude třeba ubytovat tisíce mladých lidí, ale také připravit některé programy ve 
farnostech. Mnohaletá zkušenost ukazuje, že setkání přináší velké plody i pro 
organizující farnosti, mnozí lidé se díky spolupráci seznámí, zapojí, najdou nové 
kontakty… Druhým přínosem je velmi jednoduchá forma modlitby, kterou bratři 
nabízejí. Pro mnoho lidí a nejen mladých je tato forma modlitby snadnou cestou 
k setkání s Bohem. Proto nezůstaňme jen u organizačních záležitostí, ale pozvěme 
mladé lidi z farností, aby se připojili. Kněze ze vzdálenějších míst a mladé lidi 
z jejich farností zveme do Prahy. A v neposlední řadě je cenné neskončit vlastním 
setkáním, ale podle možností se pokusit podobné modlitby i nadále nabídnout jak 
v Praze, tak i v živějších venkovských farnostech, nebo o prázdninách vyjet 
s mladými lidmi do Taizé.  
Mistr Jan Hus  
6. 7. 2015 uplyne 600 let od upálení mistra Jana Husa. Je třeba prohloubit vědomosti 
o této osobnosti mezi našimi farníky a vyvarovat se zjednodušených pohledů na tuto 
významnou postavu našich dějin. Zveme také k uspořádání ekumenických 
bohoslužeb.  
Sv. Anežka  
13. 11. 2014 uplyne dvacet pět let od svatořečení Anežky České. Tehdejší situace 
zároveň uvedla do pohybu rychlý sled událostí, které vedly v konečném důsledku 
k pádu totalitní vlády. Proto chceme Bohu poděkovat za dar této světice a za dar 
svobody, který dnes již platí v plném smyslu také pro církev. Zároveň chceme prosit 
o další přímluvu za naši církev i za naši zemi. Společně chceme oslavit toto výročí 
v sobotu 15. 11. v katedrále. Připomínku lze pojmout ve farnostech např. jako 
překročení hranic farností. Proto zveme ke společným poutím mezi farnostmi  tak, 
aby se např. 17. 11. setkaly dvě nebo tři sousední farnosti v jednom z kostelů 
a společně poděkovaly za svobodu. Je možné se také připojit k oslavám v místě 
farnosti ve spolupráci s obcí. 
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DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ARCIDIECÉZE V ROCE 2014-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum  Čas  Akce  Místo konání  
28. 9. 2014  10.00  slavnost sv. Václava 

– celonárodní pouť  
Stará Boleslav  

15. 11. 2014  slavnost sv. Anežky 
České – pouť 
ministrantů 

katedrála sv. 
Víta, Václava, 
Vojtěcha 

29. 11. 2014  16.30  přijetí do 
katechumenátu  

katedrála sv. 
Víta, Václava, 
Vojtěcha  

29. 12. 2014 –  
2. 1. 2015 

 Pouť důvěry 
s komunitou Taizé 

 

2. 2. 2015  10.00  Uvedení Páně do 
chrámu; setkání 
řeholníků – rok 
zasvěceného života  

katedrála sv. 
Víta, Václava, 
Vojtěcha  

13.–14. 3. 
2015  

17.00  24 hodin pro Pána – 
zpovědní služba  

vybrané kostely 
arcidiecéze  

28. 3. 2015  9.30  Světový den mládeže  salesiánské 
středisko, 
Praha-Kobylisy  

2. 5. 2015  11.00  pouť za kněžská 
povolání  

Svatá Hora  

23. 5. 2015  16.30  přijetí do 
katechumenátu  

katedrála sv. 
Víta, Václava, 
Vojtěcha  

29. 5. 2015  Noc kostelů celá arcidiecéze 
30. 5. – 6. 6. 
2015 

 Dny víry Praha 2015 Praha 

27. 6. 2015  10.00  kněžské svěcení  katedrála sv. 
Víta, Václava, 
Vojtěcha  
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Farní charita Beroun 
Změna ve vedení Farní charity Beroun 
Milí farníci, 
ačkoliv už jste pravděpodobně informováni, chtěla bych vám oznámit, že jsem ke dni 
30.6.2014 ukončila svou činnost jako ředitelka FCH Beroun. K tomuto dni jsem 
předala tuto funkci vám jistě blízké a milé farnici Mgr. Ivaně Vašků. Byla dva roky 
mou kolegyní na ústředí charity, a tak jsem měla možnost poznat její kvality. Věřím, 
že povede charitu v Berouně k vaší spokojenosti a hlavně se jí podaří více propojit 
charitu a farnost. Víte, že za těch 10 let, kdy jsem byla ředitelkou, berounská charita 
získala jiný rozměr a především se profesionalizovala. Bylo to zapotřebí pro 
zkvalitnění jejích služeb, ale bohužel se tak od farnosti vzdálila. Snad právě 
s nástupem nové ředitelky bude možnost znovu navázat na původní význam  farní 
charity. 
Ráda bych vám všem, kteří jste mě a naši charitu podporovali v uplynulých 10 letech, 
upřímně poděkovala. Nevíte, jak moc mi v nelehkých dobách charity pomohlo dobré 
slovo, modlitba, drobný příspěvek. Děkuji vám všem a prosím, abyste naší berounské 
charitě věnovali nadále svou přízeň 

S. Marie JUDr. Jana Civínová 

 
15. 9. 2014 – Den otevřených dveří Domu Charity, Cajthamlova 169, Beroun. 
U příležitosti Dne Charity si vás dovolujeme pozvat na mši svatou, která proběhne od 
10 hodin na zahradě Domu Charity v Berouně na Zavadilce za účasti významných 
hostů. Po mši proběhne slavnostní oficiální předání funkce ředitelky Farní charity 
Beroun a po celý den je možno prohlédnout prostory Domu Charity.  
 
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 září: 
• středa 3. 9. 10.00-11.00 Procvičování kognitivních funkcí  

(paměť, soustředěnost, řeč - slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová 
orientace apod.) 

• středa 10. 9. 14.00-15.30 Podzimní dekorace – obtisky listů 
• středa 17. 9. 10.00-11.00 Procvičování kognitivních funkcí  

(paměť, soustředěnost, řeč - slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová 
orientace apod.) 

• středa 24. 9. 10.00-11.30 Hudební dopoledne s písničkou 
• Každý pátek 13.30-15.00 Příjemné posezení u šálku čaje či kávy 
Všechny akce jsou pro seniory zdarma. Prosíme, potvrďte předem svoji účast 
telefonicky na tel. čísle 724076964, kapacita je omezená, děkujeme. 
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Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 
V příštím školním roce budou schůzky LASIČEK (dívky od 6. do 9. třídy) opět ve 
čtvrtek pod vedením Kristýny Kodrasové a Adély Průšové, ale nastane změna času 
schůzky, a to od 17 do 19 hodin. 
Od září sháníme k sobě pomocnou sílu v minimálním věku osmnácti let. Kdybyste 
o někom věděli, prosím kontaktujte Kristýnu Kodrasovou, tel.: 720 422 733. 
 
 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Jiří Růžička 
Milý Jirko,  
tvé funkce ve středisku jsou co prsty na jedné ruce 
vysloužilého dřevorubce – tj. člen střediskové rady, 
organizační zpravodaj a zástupce vedoucího RS. 
Takže tak od všeho trochu. Je ti 23 let. Vystudoval jsi 
v Hořovicích SOŠ - informatika v ekonomice. 
Momentálně jsi dobrovolníkem v Arcidiecézním 
centru mládeže Nazaret. 
Jakou máš skautskou přezdívku?  
Hami „Hemi“, nebo nově „ten týmák co se nesměje“ :-)   
Jak dlouho jsi ve středisku?  
Ve středisku jsem devět let a začalo to jednou u nás na ZŠ, kdy Lukin s Kébou řekli 
Pojď taky :-)  
Co obsahuje tvá funkce ve středisku?   
Mám hlas ve střediskové radě, takže do všeho mohu tzv. kecat  :-) Jako organizační 
zpravodaj mám na starosti registrace a nově i správu seznamů k úklidu (jejda). 
Jakožto zástupce vedoucího oddílu RS jsem uplynulý školní rok moc nepůsobil, ale 
v tom letošním bych rád začal vymýšlet nějaký program a více pomáhat Sikimu.  
Baví tě roverské akce? (skautská mládež od cca 15 - 25ti let) 
Náš oddíl je parta super lidí, se kterou je všude kopa legrace. Ani mi vlastně nejde 
o to, co děláme, jen mě baví být se všemi z oddílu.  
Čeho chceš dosáhnout ve svém životě, až budeš tzv. velký? :-)  
Chtěl bych být profesionální spisovatel a změnit skrze své knihy celý svět :-) 
Jaké máš koníčky, zájmy?   
V zásadě čtení, psaní a spaní. Z čehož se nejdéle věnuji spaní. Čtení se věnuji ve 
všech volných chvílích od základní školy a psaní zhruba pět let.  
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Máš rád literaturu a hudbu, jakou?  
Nejraději mám literaturu fantasy a sci-fi, mezi mé oblíbené autory tak patří C. S. 
Lewis, Sapkowski, William King, ale i Jules Verne. No a hudba? Mám rád rock, 
metal, trance a cokoliv mezi tím plus epickou orchestrální hudbu.  
Co tě nejvíce těší?  
Nejlepší pocit mívám, když dopíšu stránku, a tak píšu na malé formáty. Mám radost, 
když vymyslím nějaký nový příběh, nebo něco do těch již rozpracovaných. Nejraději 
mám dobrou knihu a klid na čtení.  
Máme před sebou začátek školního roku, co bys sdělil členům našeho střediska a 
čtenářům/kám ? :-)  
Snad jen trpělivost a píli. S těmi lze dosáhnout čehokoliv. I jeden úsměv může 
zachránit již ztracené, a tak se usmívejte na svět kolem sebe :-) 

K. Kodrasová 
 
 

Ze života svatých 
Sv. Ludmila (16. září) 
Sv. Ludmila, jejíž slovanské jméno znamená – Lidu milá, se narodila kolem roku 860 
na hradě Pškov v místech dnešního Mělníka. Její otec Slavibor byl knížetem malého 
kmene Pšovanů, kteří obývali úrodné Polabí. Zřejmě z politických důvodů byla 
kolem roku 874 provdána za Bořivoje I., knížete Čechů. Ten byl na Velehradě 
pokřtěn samotným sv. Metodějem. 
Po smrti knížete Vratislava, Ludmilina syna, pověřili zemští velmoži Ludmilu 
výchovou tehdy nezletilých kněžiců a budoucích vladařů. Později se uchýlila na svoje 
vdovské sídlo hrad Tetín. Tam ji v noci z patnáctého na šestnáctého září 921 najatí 
vrazi Tunna a Gommon zardousili. 
Úcta k české první mučednici rychle rostla. Dochované písemnosti popisují kněžnu 
Ludmilu jako laskavou, milosrdnou a horlivě zbožnou ženu. 
Její svatost byla oficiálně uznána v letech 1143-1144. Nad místem její smrti byl 
zřízen chrám sv. Michala (dnes sv. Jana Nepomuckého). Sv. Ludmila česká, první 
mučednice a první česká světice, se stala nejen patronkou vinařů, křesťanských 
vychovatelů, ale především českou patronkou. Často je nazývána „matka české 
země“. 
Sv. Ludmila je zobrazována v dlouhém řasnatém šatě s hlavou pokrytou závojem, 
případně s knížecí čapkou. Jejím hlavním atributem je stočený šál kolem krku – 
nástroj umučení. Často bývá zobrazena spolu s malým sv. Václavem, kterého 
vyučuje. 

-vac- 
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O mši svaté III. 
(Se svolením P. Michala Němečka znovu otiskujeme jeho zamyšlení nad významem 

jednotlivých prvků mešní liturgie, která vycházela ve zpravodaji v roce 2005.)  

V druhém zastavení jsme probrali úvodní část mše svaté, která končí vstupní 
modlitbou. Nyní se otevírá blok bohoslužby slova. Scéna se změní: centrem dění 
bude ambon – čtenářský pult nebo lépe oltář Božího slova. Všichni se posadí, aby 
mohli pozorně naslouchat. V nedělní mši svaté zaznívají dvě čtení proložená žalmem 
(ve všední den jen jedno čtení a žalm) a pak následuje evangelium. Velikonoční 
vigilie je krásnou ukázkou, že čtení může být více, ale vždy zazní pouze jediné 
evangelium. Proč čteme z Písma? Jde o Boží slovo, Boží dopis nám. Jak bychom 
mohli tento text neslyšet! Ten, kvůli němuž jsme přišli, k nám nyní promlouvá. Proto 
je také naprosto nemyslitelné, abychom čtení Písma zaměnili za jiný text. 
Čtení Písma má být událost. Zaznívá do ticha kostela a na jeho konci čtenář říká: 
„Slyšeli jsme slovo Boží.“ My odpovídáme „Sláva Tobě, Pane!“ – tedy potvrzujeme, 
že jsme tento text slyšeli jako Boží slovo. Na první čtení reaguje žalm. Je to tedy také 
Boží slovo, ač je zpívané! Oboje vyžaduje kvalitní přednes. Bylo by velice dobré, 
kdyby si čtenáři čtení doma nahlas přečetli. Poznají, kde je nutné dělat pomlky, co 
zdůraznit a co naopak nevypíchnout nesmyslně. V mnoha kostelích se osvědčil rozpis 
čtenářů na měsíc dopředu s povinností zajistit náhradníka. 
Vrcholem bohoslužby slova je čtení evangelia. Proto je čtení tohoto textu uvedeno 
několika malými obřady. Než jáhen nebo kněz evangelium čte, skloní se a prosí za 
očištění srdce, aby dobře Boží slovo zvěstoval. Před evangeliem má zaznít Aleluja 
nebo podobný zpěv. Nejde jen o hudbu, je to vyjádření našeho jásotu a ten zaznívá 
v okamžiku, kdy se přináší evangeliář k ambonu. Přichází k nám Pán, který k nám 
bude promlouvat! Při průvodu s evangeliářem již shromáždění stojí a zpívá 
doprovodné Aleluja. Protože svíce je znamení Boží přítomnosti, doprovází čtení 
evangelia ministranti s rozsvícenými svícemi. Je možné také evangeliář okouřit 
kadidlem jako výraz naší úcty. Po výzvě kněze děláme malý kříž na čele, ústech a 
srdci: vyznáváme Pána myslí, ústy a srdcem. Toto všechno slouží pozornému 
naslouchání. 
Byla stanovena určitá pravidla pro výběr textů. Liturgové na přání II. vatikánského 
koncilu rozšířili „stůl“ Božího slova. Rozdělili rok na tři nezávislé celky (neděle, 
všední dny, liturgické období – např. Velikonoce). Nedělní čtení jsou uspořádána 
v tříletém cyklu. V roce A se čte Matoušovo evangelium, v roce B Markovo a v roce 
C Lukášovo evangelium. Janovo evangelium je rozptýlené do všech tří let. První 
čtení se vybírá tak, aby osvětlilo evangelium (většinou ze Starého zákona, ale v době 
velikonoční ze Skutků apoštolských). Druhé nedělní čtení je vždy z Nového zákona. 
Čte se většinou na pokračování některý list a čtení je často nezávislé na textu 
evangelia. Všední dny mají dvouletý cyklus čtení ze Starého i Nového zákona a 
jednoletý cyklus evangelií. Znamená to, že během tří let se o nedělích přečte větší 
část evangelií. Celá evangelia zazní během všedních dní a přečte se asi jedna třetina 
všech textů Písma. 
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Když dozní evangelium, má kněz aktualizovat texty Písma v homilii. Nejde o vrchol 
bohoslužby slova – vrcholem byly texty Písma. Kázání má povzbudit k víře a tu 
znovu vyznáváme v Credu (vyznání víry). Je to nejen opakování článků víry, ale je to 
naše potvrzení víry, jakási obnova smlouvy mezi námi a Bohem: „Ano, takto věřím.“ 
Bohoslužbu slova ukončují přímluvy. Naše společná modlitba! Liturgie zdůrazňuje, 
že je především místem modlitby lidu. Má to být modlitba nejen za naše společenství, 
ale za všechny aktuální problémy světa. Neměli bychom proto zapomenout na církev, 
naši zemi, na strádající atd. Přímluvy by správně měly reagovat na aktuální dění ve 
světě i kolem nás. Zvažme, zda není mezi námi někdo, kdo by přímluvy připravil 
podle textů neděle a podle dění ve světě. 
Někdy se do tohoto bloku bohoslužby slova vkládá ještě jiný obřad (svatba, křest,...). 
Z liturgického hlediska jde o reakci na Boží slovo. Kéž bychom Boží slovo nechali 
zaznívat v plné nádheře a důstojnosti, která mu patří.  

 
 
Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na září: 
„Za moudrost a Ducha svatého pro všechny děti a studenty, jejich rodiče a učitele.“ 

 
 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V červenci byli v naší farnosti pokřtěni Nami Páleníčková, Vojtěch Cír a 

Zora Tesaříková.  
• Svatby: V srpnu uzavřeli u sv. Jakuba v Berouně manželství Simona Zítková a 

Jiří Hazuka. 
• Pohřby: Na věčnost jsme v červenci vyprovodili paní Marii Kubovou. 
 
• Vzpomínka 

Dne 5. září 2014 uplyne jeden rok od chvíle, kdy do království nebeského Pán 
k sobě povolal svého věrného služebníka pana Miloše Palkosku.  
A jak Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť také umřel, živ 
bude a každý kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. (Jan 11 ; 25) – darem Boží 
milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu 
Prosím, věnujte mu v modlitbě tichou vzpomínku. Děkujeme. 
 

Za rodinu Marie Marešová, dcera  
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Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24/5, 266 01 Beroun 
tel: 311 621 964, e-mail: farnost.beroun@centrum.cz; www.farnostberoun.cz 

*13.9. poutní mše sv. v Nižboru  **7.9. v 17h. pouť (místo 6.9.), 27.9. bohoslužba slova 
 

Kontakty: 
P. Petr Bouška - administrátor 
e-mail: petr.bouska@centrum.cz, 
mobil: 608 524 408 
P. Jaroslav Miškovský - kaplan 
e-mail: jmisk@volny.cz, 
mobil: 733 741 874 
P. Josef Moulík - výpomocný 
duchovní (Loděnice) 
mobil: 722 206 057 
Lukáš Petřvalský - titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com, 
mobil: 724 219 745 

trvalí jáhni vypomáhající ve farnosti: 

Josef Jonáš (Zdice) 
e-mail: josef.jonas@web.de, 
mobil: 775 271 756 
Ondřej Mrzílek (Vráž) 
e-mail: ondrej.mrzilek@seznam.cz, 
mobil: 732 281 293 
Pavel Kodras – odborný asistent 
vikariátu 
e-mail: pavel.kodras@apha.cz, 
mobil: 602 465 797 

 
 

Bohoslužby: 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    17.30   

SV. JAN   8.00       

LODĚNICE   9.30   17.00  17.00  

CHYŇAVA 11.00       

TETÍN 11.15   19.30    

STRADO-
NICE 

      16.30* 

HÝSKOV       18.00** 

VRÁŽ       18.00 

HUDLICE         
15.00 
(1. so) 

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 


