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Modlitba za synod  
Významnou událostí letošního měsíce října je první, 
mimořádné zasedání synodu o rodině s tématem „Rodina 

jako pastorační výzva v kontextu evangelizace“. Klade si 
za cíl shromáždit informace a svědectví o současné 
situaci rodin ve světě, aby jim mohlo být věrohodně 
hlásáno evangelium. (Druhé, řádné zasedání, je 
naplánováno na rok 2015 s tématem „Ježíš Kristus 

odhaluje tajemství a povolání rodiny“ a má stanovit 
pracovní směrnice pro pastoraci rodin.) 
Ve vatikánské synodní aule zasedne 191 synodních otců 
– mezi nimi i biskupové z Afriky, Ameriky, z Asie i 
Oceánie. Zúčastní se i představitelé pravoslaví a 
východních katolických církví včetně zástupců Iráku a Ukrajiny, tedy z ohnisek 
vážných konfliktů této doby. Ke třiceti osmi auditorům synodu, kteří mají právo 
promluvit v synodní aule (avšak nikoli hlasovat), patří i třináct manželských dvojic. 
Jeden manželský pár byl vybrán mezi šestnáct odborných poradců, tedy 
spolupracovníků zvláštního sekretáře synodu. Českou republiku bude na synodu 
zastupovat arcibiskup Jan Graubner. 
Kromě nezbytných organizačních příprav vybízel Svatý otec již začátkem roku 
k modlitbě za synodu samotné rodiny, jejichž osud mu velice leží na srdci: 
„Modlitební podpora je víc než kdy jindy nezbytná a významná zejména z vaší strany, 

drahé rodiny. Synodální shromáždění je totiž věnováno zvláště vám, vašemu povolání 

a poslání v církvi a ve společnosti, problémům manželství, rodinného života, výchovy 

dětí a roli rodin v poslání církve. Prosím vás proto o intenzívní modlitbu k Duchu 

svatému, aby osvítil synodní otce a vedl je v jejich náročném zadání. Modleme se 

společně za to, aby církev podstoupila skutečnou cestu rozlišování a přijala vhodné 

pastorační prostředky, které pomohou rodinám vyrovnat se s aktuálními problémy ve 

světle a síle vycházejícími z evangelia.“ 

Modleme se i my, aby se naše rodiny stávaly podle papežových slov skutečně centry 
lásky, největším bohatstvím společnosti a aby si uchovaly svůj zásadní přínos – 
stabilitu a plodnost. 

pb 
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Zprávy z farnosti 
• Poděkování za tombolu 

Srdečně děkujeme organizátorům v čele s paní M. Burešovou, jakož i všem 
obětavým členům našeho skautského střediska za pomoc při zajištění letošní 
podzimní Hrnčířské tomboly, díky které farnost opět získala příspěvek na právě 
probíhající opravy na kostele sv. Jakuba v Berouně! 

• Biblické hodiny 
se konají každé pondělí od 16.30 na faře. Věnujeme se nyní Malým prorokům. 

• 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 probíhají každý čtvrtek od 19 do 20 hodin. Vede Ivana 
Vašků (602 945 017). 

• Modlitební společenství   
Dochází k drobným změnám. Modlitba Taizé od října opět začne a bude každý 

druhý čtvrtek v měsíci. 

Modlitební setkání se konají ve čtvrtek od 20.00 hod.,  a to v tomto rozvrhu:  
o 2. čtvrtek v měsíci (9.10.) – modlitba Taizé v Berouně v kapli 
o 4. čtvrtek v měsíci (23.10.) - 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). 
o v říjnu navíc 5. čtvrtek v měsíci (30.10.) v kostele na Tmani (pro ty, kdo 

nemají vlastní dopravu, je sraz v Berouně na farním dvoře v 19.40 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 – v říjnu tedy 2. a 16.10. od 19.30 
hodin do 21.00 hodin na faře v Berouně.  
Témata: 

  2.10. –  Můj vztah k Panně Marii 
16.10. –  Jak udělat farnost živým společenstvím? 
  6.11. –  Odevzdávání tužeb 
20.11. –  Slova, která díky Bohu vymizela z mého slovníku (např. pomsta aj.) 
  4.12. –  Smysl utrpení 
18.12. –  Moje zaměstnání... je to Boží vůle? 

• Kostely otevřené odpoledne k modlitbě 
Do konce října bývá o nedělích v době od 14.30 hod. do 16.30 hod. otevřen kostel 
sv. Ludmily na Tetíně a od 15.00 do 17.00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Počaplech. Iniciativa vychází z pastoračního plánu arcidiecéze. Všichni jsou 
zváni k modlitbě za naši farnost, obce, za naši zem a za mír ve světě. 
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• Úklid kostela sv. Jakuba – 2. října 
Pravidelný úklid se koná vždy první čtvrtek v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc s úklidem ve čtvrtek 2. 10. 

• První pátek v měsíci – 3. října 
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. Od 17 hod. se také koná u sv. Jakuba první schůzka ministrantů. 

• Vernisáž výstavy s názvem „Počapelský kostel v běhu dějin“ 
se uskuteční v sobotu 4. října od 15 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Na 
programu bude mj. přednáška PhDr. Jiřího Hrbka, Ph.D. o českém baroku a 
koncert pěveckého sboru Comodo, dětský koutek a malé občerstvení, pro zájemce 
také kvíz se zajímavou odměnou. Zúčastní se patrně také P. Libor Bulín a 
P. Radim Cigánek. Všichni jsou srdečně zváni! 

• Koncert ve Svatém Janu pod Skalou – 4. 10. 
V sobotu 4. října v 18 hod. vystoupí v kostele Narození sv. Jana Křtitele mj. 
berounský sbor Slavoš a holandský soubor z partnerského města Goslaru. 

• Sčítání návštěvníků bohoslužeb 
proběhne v sobotu 11. října a v neděli 12. října 2014. 

• Výtvarné dopoledne pro maminky s dětmi – 16. října 
Další výtvarné dopoledne se koná ve čtvrtek 16. 10. od 9.30 na faře 
v Berouně. Všechny maminky a děti jsou srdečně zvány. Bližší informace 
u M. Vildmonové (606 212 243, MariiiAnka@seznam.cz). 

• Sbírka na misie 
se koná v neděli 19. října. 

• Zpívání na Tetíně 
V neděli 19. října bude při mši sv. na Tetíně v 11.15 opět zpívat skupina děvčat. 
Nácvik začne v 10.30 na tetínské faře. Zváni jsou děvčata i chlapci od 1. třídy. 
Bližší informace u Aleny Vackové: AlenaManakova@seznam.cz. 

• Slavnost Výročí posvěcení kostela 
v kostelích a kaplích, jejichž den posvěcení není známý, připadá letos na sobotu 
25. a neděli 26. října. 

• Změna letního času na zimní  
V neděli 26. října začíná zimní čas - v noci ze soboty na neděli se čas posouvá 
o jednu hodinu zpět, můžeme si tedy přispat. 

• Slavnost Všech svatých – sobota 1. listopadu 
mše svaté: 

o 10.00 – Beroun 
o 15.00 – Hudlice 
o 16.30 – Stradonice 
o 18.00 – Hýskov; Vráž 

• Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – neděle 2. listopadu 
Mše svaté budou jako každou neděli. 
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• Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci: 
o v sobotu 1. listopadu (odpoledne) 

o v neděli 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 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. 
Plnomocné odpustky mohou věřící v České republice pro duše v očistci získat už 
od 25. října, a to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou 
z vážných důvodů hřbitovy navštívit. 

• Modlitby za zemřelé na berounském hřbitově 
V neděli 2. listopadu se sejdeme v 15.00 hodin na berounském hřbitově 
u kněžských hrobů, abychom se modlili za naše zesnulé, zvláště za ty, kdo jsou 
zde pohřbeni. U kněžských hrobů budou po modlitbě rozžíhány svíce, které pak 
můžete zanést na hroby svých blízkých zemřelých. 

• Koncert „Ztracené kapely“ 
u sv. Jakuba v Berouně se bude konat v sobotu 8. 11. od 15 hod. 

• Ples Farní charity na Tetíně je plánován na pátek 14. listopadu. 
• Vánoční hvězda 

Prosíme všechny starší chlapce a děvčata, kteří by měli zájem hrát divadlo 
o Štědrém dnu na Tetíně, aby se přihlásili Aleně Vackové - tel: 776 786 613, 
e-mail: AlenaManakova@seznam.cz,. 
 

Schůzky ministrantů v Berouně 
Vážení rodiče, drahé děti, tímto bych rád pozval všechny kluky naší farnosti sv. 
Jakuba v Berouně a okolí ve věku od 5 do 15 let (starší se mohou také připojit a 
obohatit druhé svými zkušenostmi) na ministrantské schůzky, které se budou konat 
v tomto školním roce vždy první pátek v měsíci. Setkání bude probíhat v kostele sv. 
Jakuba od 17 hodin. První setkání proběhne v pátek 3. 10. 2014 od 17 hodin. 
Společně si budeme osvojovat základní postoje a úkony při liturgii, seznamovat se 
s dalšími úkoly ministrantů, abychom byli připraveni při činnosti ministranta vše 
důstojně zvládnout. Věřím, že nám zbude i čas na drobné hry a schůzku vždy 
zakončíme společně mší svatou od 18 hodin, kde si nové dovednosti vyzkoušíme 
v praxi. Těším se na naše nová setkání a také věřím, že kluci, kteří doposud nenašli 
cestu k oltáři, ji díky našim schůzkám poznají a budou rádi sloužit našemu Pánu 
v jeho blízkosti. 

Jiří Hanke 

Mob. 602269218 

E-mail: hanke.jirik@gmail.com 
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Bleší trh  

Ve středu 15. října a ve čtvrtek 16. října 2014 od 8.00 do 16.00 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 
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 10. října 2014. Velmi prosíme pouze o zachovalé věci. 
Děkujeme předem za všechny příspěvky a srdečně zveme k levnému nákupu!  
Velmi si vážíme ochoty a obětavosti těch, kdo se ujímají náročné organizace celé 
akce, a děkujeme také všem ostatním za jakoukoli pomoc a podporu. Bleší trhy jsou 
pro naši školku důležitým zdrojem příjmů, letos na jaře se tímto způsobem podařilo 
získat celkem 19 000,- Kč. Nyní stále ještě hledáme pomocnice, které by se mohly 
zapojit do příprav, prodeje či úklidu. Máte-li trochu času a chuť nám pomoci, 
prosíme, neváhejte nás kontaktovat ve školce. 

J. Stielová 

 

Pozvánka do farního modlitebního společenství  
Naše modlitební společenství touží být živým pramenem víry pro celou farnost, být 
světlem a solí. Je otevřené pro bratry a sestry, kteří chtějí prohlubovat svůj vztah s 
Ježíšem. Věnujeme se modlitbě chval, díků, proseb, rozjímání nad textem Bible a 
diskuzím. Chceme se nechat vést Duchem svatým a v budoucnu zaměřit více svoji 
pozornost přímluvným modlitbám. 
Naší snahou je sdílet víru, radosti a bolesti, být si povzbuzením na cestě životem, 
vytvářet přijímající prostředí pro každého a věnovat se službě, což vyvěrá z naší 
identity Božích dětí. Naší silou je vnitřní modlitba. 
Zveme srdečně všechny. Pojďte spolu s námi budovat farní rodinu a vztahy, abychom 
mohli lépe vydávat svědectví o našem Pánu a šířit evangelium (Mt 28,19). 
Efezským 6,18 
„V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se 

přimlouvejte za všechny.“ 

Matouš 18,20 
„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 

Jako společenství chceme sloužit i přímluvnou modlitbou. Pokud byste nás chtěli 
oslovit, za koho nebo za co se máme modlit, tak nám prosím napište na e-mail: 
jan.marek@razdva.cz. 
Do budoucna plánujeme umístit v kostelích berounské farnosti i krabičky, do kterých 
bude možné vaše přímluvy vhazovat. 
Kontaktní osoby: 
Frantová Veronika  tel. 732 373 196 
Marek Jan   tel. 732 541 409 
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Milí přátelé, rodiče s dětmi! 
Ráda bych vás informovala o nové aktivitě FCH Beroun na půdě farnosti. Někteří 
z vás již znáte charitní klub Betlém na půdě Azylového domu v Lochovicích, v jehož 
rámci zde probíhá keramika, výtvarné činnosti, v minulých letech i výuka 
náboženství, taneční kroužek a ekozahrádka sv. Františka. Nyní se klub Betlém, který 
je oficiálně sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, rozšířil i do Berouna. 
A to přímo do přízemí kaplanky v areálu farního dvora každé pondělí od 15 do 17 
hodin, kde se na vás těší vedoucí služby Bc. Radka Redzinová a naši dobrovolníci 
Felix, Julie a Kateřina. Možná jste již během prázdnin zahlédli na farním dvoře, 
zahradě  a v klubovně ošátkované piráty či ozdobené Egypťany, totiž účastníky týdnu 
volnočasových aktivit v duchu příměstského tábora. Hráli jsme sportovní hry, 
pořádali soutěže, chodili na výlety, tvořili z hlíny a různých materiálů. Rodičům jsme 
již před létem nabídli přednášku o efektivním rodičovství, o dalších vás budeme 
informovat. V rámci projektu pro Klub Betlém vám a vašim dětem ještě nabídneme 
po dohodě logopedii a právní poradnu, každý čtvrtek odpoledne probíhá v PC učebně 
FCH Beroun v Komunitním centru v Bezručově ulici doučování s Mgr. Jolanou 
Šimandlovou a každou středu od 15 do 16 hodin PC kroužek s paní Věrou 
Podlahovou. Všechny tyto aktivity jsou pro rodiny s dětmi zdarma. Srdečně vás zvu! 

Ivana Vašků 

Farní charita Beroun 

 
 

Počapelský kostel v běhu dějin 
Srdečně zveme všechny farníky na vernisáž výstavy o historii našeho kostela 
s názvem „Počapelský kostel v běhu dějin“. Vernisáž se uskuteční v sobotu 4. října 
2014 od 15 hodin. Přivítáme na ní PhDr. Jiřího Hrbka, Ph. D., odborníka na české 
baroko, který promluví o roce 1732, kdy byl vystavěn náš kostel, o hlavních 
událostech té doby a o prostředí, které v té době panovalo. Po přednášce bude 
následovat koncert pěveckého sboru Comodo a závěrem lehké občerstvení. Na malé 
děti čeká tvořivý koutek, na větší děti i dospělé kvíz se zajímavou odměnou. 
Výstava Počapelský kostel v běhu dějin je jakousi výpravou do historie kostela 
pohledem lidí, kteří zde působili a působí. Hovoří o počátcích počapelské farnosti – 
jedné z nejstarších na Berounsku – a předkládá plán současného kostela Nanebevzetí 
Panny Marie s datací a signaturou Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Hovoří 
o duchovních pastýřích naší farnosti, jejich radostech i starostech, o významných 
slavnostech a návštěvnících farnosti. Speciálně se věnuje biskupu Františku Kráslovi, 
králodvorskému rodáku a velkému dobrodinci zdejšího kostela. Popisuje interiér i 
exteriér kostela v toku času a pojednává o zvonech ve věži kostela a o věžním kříži. 
Se záchvěvem smutku vzpomíná na kapli sv. Jana Nepomuckého a zvonici v Karlově 
Huti a s nadějí nabízí příběh sochy sv. Jana Nepomuckého. 
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Chtěli bychom vernisáž této výstavy pojmout jako jakousi slavnost našeho kostela a 
budeme rádi, když přijdete slavit s námi! Svou účast přislíbil i P. Radim Cigánek a 
P. Libor Bulín. Těšíme se na vás! 

Přátelé kostela v Počaplech 

tel. 606 627 636 

e-mail: kostel.pocaply@seznam.cz 
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Z arcidiecéze 
• Vikariátní konference  

se v měsíci říjnu uskuteční v Hořovicích v úterý 21. 10. od 9.00 hodin. 
• Mladší ministranti – Sedlec-Prčice, 11. října 

Ministrantské setkání s P. Benediktem pro mladší ministranty (chlapce cca od 7 
do 15 let) se uskuteční v sobotu 11. října v Sedlci-Prčici. Zahájení v 9.30 u sv. 
Jeronýma, předpokládaný konec cca v 16 hodin. S sebou 130 Kč (70 Kč jako 
příspěvek na oběd, 60 Kč – tentokrát - příspěvek řidičům na benzín, dále jsou 
vítány i vyšší příspěvky na cestu), ministrantské a sportovní oblečení a obuv do 
tělocvičny. Téma: 4. a 5. přikázání aneb jak to přežít nejen s rodiči - 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). 
Případní zájemci z Berounska, hlaste se včas (aby se domluvilo potřebné 
množství automobilů a nahlásil počet ministrantů na oběd) na tel. 602 129 195 či 
e-mail: vasku@omadeg.cz . Alois Vašků 

• Starší ministranti 17. – 18. října 
17.-18.10. 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.  

• Pouť důvěry na zemi – 37. evropské setkání mladých v Praze 
Po prvních jarních informačních schůzkách s bratry z Taizé, které se konaly 
v několika farnostech a sborech v Praze a jejím okolí, se v průběhu léta mladí 
Češi, mezi nimi i obyvatelé Prahy, účastnili mezinárodních setkání mladých 
v Taizé. Sešli se na nich desetitisíce mladých lidí z celé Evropy i z dalších 
kontinentů. Od poloviny září se přípravy přesunuly do Prahy. Centrum příprav se 
nachází v Kafkově domě (nám. Franze Kafky 24/3, 110 00 Praha 1) a bude 
přístupné všem zájemcům od úterý do soboty, v době 10.00 – 12.00 a 14.00 - 
18.00. Bude zde možnost setkat se s někým z přípravného týmu, dozvědět se víc 
o tom, co jsou evropská setkání a Taizé, prohlédnout si fotografie, zhlédnout 
videa, poslechnout si písně z Taizé nebo získat písemné pokyny a další materiály 
potřebné k přípravě ve farnosti, sboru nebo jiném lokálním místě příjmu.  
Přípravu budou doprovázet pravidelné modlitby s bratry z Taizé v centru Prahy.  
V říjnu jsou všichni zváni, aby se jich zúčastnili:  
- každé pondělí v 19.15 (6., 13., 20. a 27. října) v kostele sv. Josefa (na nám. 

Republiky, Praha 1)  
- každou středu v 12.15, (1., 8., 15., 22. a 29. října) v kostele Martina ve zdi 

(Martinská, Praha 1) 
- od úterý do soboty v 9.15 a v 12.15 (kromě středy) v centru příprav (nám. Franze 

Kafky 24/3, 1. patro).  
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Farní charita Beroun 
Pan prezident v altánu a dvě ředitelky 
V pondělí 15. 9. 2014 hostila zahrada a prostory Domu charity na Zavadilce, resp. na 
Jarově významnou návštěvu – pana prezidenta. Tedy prezidenta Arcidiecézní charity 
P. Stanislawa Góru spolu s ředitelem ADCH ing. Jaroslavem Němcem, další 
významné hosty z oblasti městské samosprávy Berouna i Hořovic a ředitele a 
zástupce blízkých charit. P. Góra sloužil mši svatou spolu s berounským P. Petrem 
Bouškou a již „sázavským“ P. Radimem Cigánkem na čerstvě učesané zahradě a 
v „ještě teplém“ altánu, který se podařilo den dva před slávou dostavět díky darům 
všech, kdo přišli nakoupit do benefičního obchůdku, a též díky firmě pana Johna, 
která práci svých rukou charitě neúčtovala.  Proti dešti jsme byli vybaveni ještě stany 
Johnny servis, které nám zdarma zapůjčil pan Matthew Duras.  Počasí však nám díky 
Bohu přálo nad očekávání. Mši doprovodil na elektronické varhany jeden z bývalých 
ředitelů FCH Beroun, pan Daniel Průša.  
Důvodem koncentrace tolika milých a významných hostů bylo slavnostní, až oficiální 
předání funkce ředitelky Farní charity Beroun. JUDr. Janě Civínové poděkoval za 
vykonanou práci nejen ředitel ADCH ing. Němec spolu se svým zástupcem Mgr. 
Šimkem, ale i místostarosta Mgr. Ivan Kůs za město Beroun a Alena Ratajová, DiS. 
za sociální odbor města Hořovice. Jana Civínová charitu neopouští, zůstává zde 
v pozici odborníka na právní poradenství.  
Ředitel ADCH ing. Němec a prezident P. Góra poté společně popřáli mnoho sil a 
požehnání do náročné pozice nové ředitelce FCH Beroun Mgr. Ivaně Vašků, která 
jmenovací dekret převzala z rukou P. Stanislawa Góry již dnem jmenování 
1. července 2014. Ivana Vašků sdělila, že jejím úmyslem je navázat na charitní dílo 
tam, kde bývalá ředitelka přestala, prohlubovat vzájemnou spolupráci s farností 
Beroun a mimo jiné podporovat dobrovolnickou činnost, na které charita před 20 lety 
vyrostla. Ivana Vašků dále vyjádřila dík všem svým kolegům za jejich nasazení pro 
společné dílo i nad rámec jejich pracovních úvazků a všem účastníkům slavnosti, 
přátelům z řad farních (a nejen jim) a především Bohu za podporu, kterou od nástupu 
do funkce zřetelně vnímá.   
Ještě jednou jménem Farní charity velké díky všem: Za přípravu důstojné  a krásné 
oslavy kolegům zaměstnancům, dobrovolným pomocníkům a sponzorům a za 
veškeré projevy podpory naší Farní charitě! 

FCH Beroun 

 
11. 10. 2014 od 14 do 17 hodin – Den otevřených dveří Azylového domu sv. 
Josefa v Lochovicích 
Přijďte se podívat, jak žije azylový dům! Zatočíte si s námi na hrnčířském kruhu a 
keramický výrobek si odnesete s sebou domů. Pro širokou veřejnost máme 
přichystané různé dílničky jako například výrobu broží z plstí, skládání origami. Moc 
se na vás těšíme!! 
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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 říjnu: 
• středa 1. 10.  13.30-15.00 Oslava Mezinárodního dne seniorů – posezení při kávě 
či čaji a povídání 

• středa 8. 10. 10.00-11.00 Procvičování kognitivních funkcí  
(paměť, soustředěnost, řeč - slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová 
orientace apod.) 

• středa 15. 10. 13.30-15.00 Podzimní tvoření z přírodnin 
• středa 22. 10. 10.00-11.30 Hudební dopoledne s písničkou 
• středa 29. 10. 10.00-11.30 Vzpomínkové dopoledne na téma: Film 
• 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. 
 

 
 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 
V tomto školním roce jsou schůzky LASIČEK (dívky od 6. do 9. třídy) opět ve 
čtvrtek pod vedením Kristýny Kodrasové a Adély Průšové, a to od 17 do 19 hodin. 
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 
Jan Beščec 
Milý Jane,  
ve středisku jsi duchovní zpravodaj a jsi členem 
oldskautů.   
Jsi svobodný, je ti 28 let. Bydlíš v Berouně. Vystudoval jsi 
2. LF UK. 
Pracuješ jako chirurg v hořovické nemocnici. 
Jak dlouho jsi registrován v našem středisku? 
Od roku 1992 s přestávkou v aktivní činnosti od 1998 do 
2008. 
Jakou máš skautskou přezdívku? 
Jenda. :-) 
Co obsahuje tvá funkce duchovní zpravodaj? 
Měl bych se spolupodílet na duchovní formaci členů střediska. 
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Jaké jsou tvé záliby, koníčky? 
Hlavně sport - aktivně hraji florbal a lední hokej. 
Čeho bys chtěl dosáhnout ve svém životě? 
Chtěl bych se hlavně dostat do nebe. :-) 
Cestuješ rád? Kde se ti nejvíce líbilo? 
V poslední době jsem si splnil sen, došel jsem do Santiago de Compostela. 
Máme za sebou léto, jak si prožil letní dny? 
Byl jsem: týden na skautstkém táboře, dva týdny na pouti a zbytek v práci. 
Co máš na světě nejraději? 
Těžko říct. 
Jakému pití dáš přednost: voda, coca cola a nebo pivo? 
Pivo :-) 
Na jaký zážitek ze svého skautského života rád vzpomínáš? 
Na zapadlé Iveco (nákladní auto) cestou z tábora 2011. 

K. Kodrasová 
 

Svatá Ludmila, poutní mše zalitá sluncem a divadlo ve 
farní stodole 
Tak bych v heslech popsala krásnou poutní sobotu ke cti svaté Ludmily na Tetíně. Ač 
předpovědi nebyly radostné, jako tradičně se péčí pana Matěje Durase, který na své 
náklady zajistil pódium, lavičky a stany na prostranství před kostelem a farou,  pouť 
mohla konat pod širým 
nebem. Každoroční příliv 
poutníků již kostel sv. 
Ludmily dávno nepobere. 
Mši sv. sloužil P. Ondřej 
Pávek, děkan Metropolitní 
kapituly u sv. Víta, 
koncelebrovali místní 
současní i bývalí kněží a 
dva jáhni; jmenovat mohu 
P. Petra Boušku, P. 
Krzysztofa Drzazgu, P. 
Zbigniewa Ponichteru a 
jáhna Josefa Jonáše. 
Modlitby tetínských farníků nezůstaly oslyšeny a nad poutníky slunce až pálilo, 
průvod dětí s liturgickými dary a květinami byl velmi veliký a radost z krásné 
atmosféry úplná. Po mši sestry kongregace sv. Cyrila a Metoděje tradičně nabídly 
poutníkům občerstvení před farou i na faře. Bylo možné též z pouti přivézt obrázky a 
pohledy upomínající na sv. Ludmilu, ale i zakoupit dárkové předměty ve stánku Farní 
charity Beroun – výrobky z šicí dílny sociální firmy Dobré dílo, jejíž modré reklamní 
balonky jste mohli vidět v rukou všech dětiček, a výrobky klientů Stacionáře sv. 
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Anežky pro seniory a Azylového domu sv. Josefa Lochovice.  Odpoledne se sice 
trochu zatáhlo, ale pořadatelé poutních oslav - Sdružení sv. Ludmily na Tetíně - byli 
připraveni na vše. Slavné divadlo Víti Marčíka, který přijel pro malé i velké zahrát a 
poučit o životě pohádkou o Šípkové Růžence, se konalo v krásně připravené 
obrovské stodole v areálu tetínské fary.  
Pouť se nebývale povedla, děkujeme všem, kdo s přípravou pomohli, sponzorům,  sv. 
Petru za počasí, Pánu Bohu za požehnání a všem poutníkům za účast a podporu. Již 
teď se těšíme na další pouť za rok a ještě více na oslavy 1100 let od umučení svaté 
Ludmily, které nás čekají již za sedm let v roce 2021. 

Ivana Vašků 

 

Svatá Ludmilo, moje milá patronko, 
tak už jsem tady nahoře na Tetíně za tebou na pouti. (Pokolikáté už?) Spěchala jsem 
městem, spěchala jsem rosou kolem Berounky, přeletěla jsem přes koleje a spěchala 
jsem pěšinou do stráně. No, vlastně jsem do té stráně spíš lezla a funěla, bylo už 
docela horko… (Ale 
mám pořád dobrý čas, 
jsem tu za padesát minut! 
Loni jsem přijít nemohla, 
byla jsem nachlazená.) 
Ale na svůj svátek, 
vlastně na tvůj svátek 16. 
září jsem tě upřímně pro-
sila v berounském kos-
tele o pomoc. „Svatá 
Ludmilo, nemůžu sehnat 
byt, musím se do konce 
roku vystěhovat z našeho 
bývalého domu… Mám 
nůž na krku, nový majitel 
se na mě dívá, jako bych se mu tam vloupala, jako na nějakého squattera. Nechal 
vykácet zahradu, asi si myslí, že tím dřív odejdu, ale já zatím nemám kam! Jsi moje 
patronka, udělej s tím něco, prosím…“  
Druhý den, 17. září, jsem začala hledat na internetu jako už tolikrát. A ten můj 
budoucí byt tam najednou byl. Pak už šlo všechno snadno… Deo gratias! I tobě velké 
díky, patronko! 
Poutní mši svatou slavíme na prostranství před kostelem zasvěceným tobě, svatá 
Ludmilo, slunce září a ukrajuje stín. Začíná být horko, ale přítomní mžourají do 
sluníčka a snášejí náhlé vedro statečně. Zaujala mě homilie předsedajícího P. Ondřeje 
Pávka, děkana Metropolitní kapituly u sv. Víta, který vyšel ze slov dávného textu 
o svaté Ludmile jako o jitřní hvězdě a přirovnává ji k Panně Marii. Zaujalo mě i to, že 
žádná doba víru nezdědí, každý křesťan si svou osobní víru vytváří znovu. Mše svatá 
je celá vznešená (nejenom „vznešená“ nahoře na pódiu) a krásná, ale nejkrásnější je 
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tady vždycky průvod dětí s dary a květinami. To by se 
ti, svatá Ludmilo, taky moc líbilo! Děti jsou šťastné a 
hlavní celebrant z té záplavy květin vždy překva-
pený…  
Moje milá patronko, původně jsem myslela, že se ještě 
projdu okolní přírodou, vyfotím barvy podzimu a 
zamířím pěšky k domovu, ale právě začalo pršet, a tak 
jsem zůstala ještě na „stodolní“ představení 
loutkového divadla Víti Marčíka. Nelituji! Je to 
zázračná hra Šípková Růženka – děti si myslí, že je to 
divadlo pro děti, ale my dospělí víme své… Děkujeme 
za krásný den. Svatá Ludmilo, oroduj za nás!  

L. Fričová 
 
 

Ze života svatých 
Sv. Hilarion (21. října) 
Hilarion pocházel z pohanských rodičů. Když však studoval v Alexandrii, poznal 
křesťanskou víru a dal se pokřtít. Brzy potom uslyšel o svatém poustevníku 
Antonínovi. Navštívil ho a zůstal u něho několik měsíců, aby se od něho naučil 
způsobu jeho života. Potom prodal svůj majetek, šel na poušť a tam žil nadmíru 
střídmě. Měl dar mnohé uzdravovat, a tak za ním přicházelo hodně lidí. Chtěl však žít 
přísným poustevnickým životem. Proto chtěl odejít tam, kde ho neznají. Když svůj 
záměr vyhlásil, seběhlo se k němu tisíce lidí a nechtěli ho pustit. Ale on si vybral jen 
čtyřicet mnichů za průvodce. 
Putoval do Egypta, navštívil opět sv. Antonína, procestoval Libyjskou poušť, vsedl 
na loď a přeplavil se na ostrov Sicílii. I na jeho cestách se k němu sbíhalo množství 
lidí a on je uzdravoval nebo je poučoval a radil. Jeho učedník Hesychius jej po 
tříletém pátrání na Sicílii konečně našel. S ním pak odjeli na ostrov Cypr. Tam 
v samotě u města Pafu v hornaté nepřístupné krajině našel Hilarion toužebného klidu. 
Z příkazu Hilarionova pak Hesychius navštívil Hilarionovy žáky v Palestině. Hilarion 
zemřel kolem roku 372 nebo 373. 

-vac- 

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

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

Minule jsme si připomněli bohoslužbu slova, kterou završily společné prosby - 
přímluvy. Nyní se zastavíme nad další částí mše svaté - bohoslužbou oběti. Svojí 
formou kopíruje průběh poslední večeře. 
Bohoslužba oběti začíná přípravou oltáře. Když je připraven, přinášejí věřící 
zpravidla „obětní dary“. Je to krásné a jasné znamení. Věřící (všichni) přinášejí na 
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oltář to nejlepší ze svého života. Kladou tak před Boží tvář sebe sama, svůj život, 
svoji práci... Proto jsou obětní dary připraveny v prostoru lodě. Průvod s obětními 
dary má být slavnostní a dostatečně symbolický, doprovázený zpěvem, aby jasně 
vynikla významnost této chvíle. V prvních dobách se s chlebem a vínem přinášely 
také dary pro chudé, což se dnes zvláště zdůrazňuje na Zelený čtvrtek. 
Chléb a víno převzal kněz či jáhen a přináší je k oltáři. Dříve než je na oltář položí, 
zastaví se a s pozdviženou miskou a posléze pozdviženým kalichem pronáší modlitbu 
požehnání. Je inspirovaná typickou židovskou žehnací modlitbou, kterou také užíval 
Ježíš. V této modlitbě kněz děkuje za dar chleba a vína a zároveň připomíná podíl 
lidské práce na těchto darech. Jsou Božím darem, který lidská ruka upravila do této 
podoby, a nyní se stávají darem pro Hospodina. Jako chléb se od 9. st. užívá pouze 
pšeničný nekvašený chléb. Dříve a také v církvích jiného obřadu se někdy užívá 
chléb kvašený. Víno musí být přírodní bez umělého cukru (všechna naše běžná vína 
jsou obohacována cukrem). V Izraeli se užívalo především víno červené. Proto 
Ježíšova slova o krvi jsou velmi jasná, kdy. se vztahují k červenému vínu. Později (od 
16. st.) se z praktického hlediska přechází na víno bílé. Nic však nebrání užívání 
červeného vína. Je vyloučené užívat jakkoli nekvalitních surovin či pochybných vín, 
vždyť jde o náš dar Hospodinu. 
Než kněz pronese žehnací modlitbu nad kalichem, přimísí do vína kapičku vody. 
Tento ryze symbolický úkon má hned několik rovin významu: 1) krev a voda 
vytékající z Kristova boku představující okamžik zrození církve a svátostí (Jan 
19,34), 2) spojení božské a lidské přirozenosti Krista a 3) naše lidské spojení 
s Kristem. Nyní se kněz tiše skloní a modlí se: „S duší pokornou a se srdcem 
zkroušeným prosíme, Bože, abys nás přijal: Ať se dnes před tebou staneme obětí, 
která se ti zalíbí“. Jde o modlitbu za všechny přítomné. Na to naváže symbolický 
úkon mytí rukou, který je zároveň prosbou o vnitřní očistu. 
Teprve nyní jsme dokončili přípravu darů a společně se modlíme nad těmito 
připravenými dary. Také zde zazní výzva k modlitbě, podobně jako jsme to již viděli 
u vstupní modlitby. Latina tuto výzvu formuluje velmi krátce („Orate, fratres!“), ale 
český překlad jí rozšířil a doplnil. Místo tiché chvíle, kterou jsme měli naplnit 
u vstupní modlitby na počátku mše svaté, zde přidáváme společnou odpověď. 
Význam je ale tentýž. Po odpovědi lidu zaznívá modlitba, která se každou neděli 
mění. 
Tak jsme stanuli před „eucharistickou modlitbou“, tedy vlastním jádrem bohoslužby 
oběti. Této dlouhé modlitbě se také říká „kánon“ či „anafora“. Začíná zvoláním: „Pán 
s vámi“ a končí slavnou doxologií: „Skrze něho, s ním a v něm... Amen“. Jde 
o modlitbu, v níž se s velkou přísností dbá na doslovnost a přesnost. Kněz v ní nesmí 
nic měnit či přehazovat. Přesto je to velmi dynamická modlitba složená z řady prvků. 
Aby tato modlitba zůstávala živou, máme dnes k dispozici čtyři řádné a devět 
mimořádných anafor. Řádné anafory se tradičně označují číslovkami. I. je v podstatě 
z Tridentské respektive starořímské liturgie. II. vychází z anafory římského kněze a 
mučedníka Hippolyta (3. st.), III. anafora je novotvarem vzniklým podle všech 
liturgických požadavků a předpisů po „Vatikánské“ reformě (1968), IV. anafora je 
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přepracovaným dílem sv. Bazila Velikého (4. st.), a je tedy odkazem k východní 
liturgii. Tuto čtvrtou anaforu užíváme méně, protože ji lze použít pouze s vlastní 
prefací, což není možné vždy. Běžně užíváme při mších druhou a třetí anaforu. 
Pamětníci si možná vybaví, že ve staré tridentské liturgii pronášel eucharistickou 
modlitbu kněz jen potichu a latinsky. Měl tak naznačit sestoupení do samotného nitra 
bohoslužby. Jak ale praxe ukázala, zdaleka to neneslo předpokládaný efekt a lidé při 
tomto vrcholném setkání s Kristem naopak ztráceli pozornost. Proto koncil požaduje 
tuto modlitbu pronášet nahlas, a naopak nesmí být ničím rušena (varhany, zpěv, 
růženec...). 

 
Modlitba za synodu ke Svaté rodině 
(Biskupská synoda na téma „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace“ 
se koná od 5. do 19. října; autorem modlitby je papež František.) 
 
Ježíši, Maria a Josefe,  
ve vás kontemplujeme  
nádheru pravé lásky  
a na vás se s důvěrou obracíme.  
 
Svatá Nazaretská rodino,  
učiň i naše rodiny místy společenství  
a večeřadly modlitby,  
autentickými školami evangelia  
a malými domácími církvemi.  
 
Svatá Nazaretská rodino,  
kéž se už nikdy v žádné rodině 
nezažívá  

násilí, uzavřenost a rozdělení,  
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,  
brzy pozná útěchu a uzdravení.  
 
Svatá Nazaretská rodino,  
kéž příští biskupská synoda  
dokáže ve všech vzkřísit vědomí  
posvátného a neporušitelného 
charakteru rodiny  
a její krásy v Božím plánu.  
 
Ježíši, Maria, Josefe,  
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.  

 
Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na říjen: 
„Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.“ 

 

Farní kronika 
• Křtiny: V září byli v naší farnosti pokřtěni Týna Potočňák, Jáchym Bříza, Eduard 

Polák a Josef Richter. 
• Svatby: V září konvalidovali u sv. Jakuba v Berouně své manželství Dita a 

Roman Vilhelmovi. 
• Pohřby: Na věčnost jsme v září vyprovodili paní Vilmu Poucheovou a pana Jana 

Bílého. 
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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 

* 4. října 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 


