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Na cestě ke svatosti  
Měsíc listopad začíná jednou úžasnou slavností – docela takovou, jaká je 
celocírkevně přikázána slavit účastí na mši svaté (v naší republice tato povinnost 
s dovolením Apoštolského stolce není). Je to slavnost Všech svatých. Svatý Pavel 
často nazývá věřící svatými – a svatými se skutečně máme – musíme stát. V semináři 
se někdy říkalo, abychom to dotáhli alespoň na nezávaznou památku (tu má třeba sv. 
Jan Pavel II.). Je ale vhodné si uvědomit pět důvodů, proč jsme na světě: Boha 
poznávat, Boha milovat, Boha ctít, Bohu sloužit, a tak se dostat do nebe. Skutečně se 
těšíme do nebe? Je to mým cílem, anebo si to ani tak moc neuvědomuji kvůli různým 
přízemním starostem? 
Připomínáme si také naše drahé zesnulé – a s tím také skutečnost, že Církev nejsme 
jen my, asi 1,2 miliardy věřících na zemi – tedy Církev bojující, ale též Církev trpící 
(duše v očistci) a pochopitelně již zmiňovaná Církev vítězná. Je jistě věcí 
spravedlnosti, abychom pomáhali svým zemřelým dobrodincům, příbuzným, zvláště 
modlitbou a obětí mše svaté.   
V tomto měsíci si připomeneme 25. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny. Jenom 
ta skutečnost, kolik lidí mohlo z naší vlasti vycestovat do Říma na svatořečení, je 
jistě zázrak. (Hovořilo se tehdy o 10 až 12 tisíci). Ona je dar pro nás a také vzor pro 
každého z nás, vzor ženy, která ze společenského výsluní sestupuje sloužit. Svatá 
Anežka nelpí na majetku – ukazuje nám, že to, co máme z hmotných statků 
k dispozici, máme zodpovědně – z pohledu věčnosti – využívat. Následovala změna 
režimu, bez problémů se vedoucí strana vzdala své vedoucí úlohy, kterou měla 
zakotvenu v ústavě. Začaly změny, na které mnozí nadávají, na které jsme nebyli 
připraveni. Jistě, totalitní režim některé skutečnosti měl pohlídané. Takže jsme nebyli 
připraveni například na krádeže v kostelích v takovém měřítku, mnohdy na 
objednávku, s vývozem často do tzv. západní Evropy. Mnozí čekali, že se společnost 
nějak „sama“ zlepší. Jenomže člověk má poškozenou přirozenost dědičným hříchem, 
ne každý si to chce uvědomit a ne každý se snaží na sobě pracovat. Takže by nás stav 
společnosti neměl až tolik překvapovat. Při vzniku první republiky se angažovali lidé, 
kteří na Boha nebrali ohled (i když to tak neříkali) – a za necelých 20 let už ta 
republika neexistovala. 3. listopadu je smutné výročí svržení mariánského sloupu 
v Praze.  
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Jsme často kritičtí a nespokojení. Ve společnosti není všechno v pořádku. Ale co pro 
to dělám já? Modlím se přinejmenším za naši společnost, vlast, politiky… Znám 
člověka, kterého jeho farář vyzval, aby vstoupil do politiky. Měl takové hřivny a 
hřivny se mají využívat.  
Jeden kněz dával za pokání: Najdi deset věcí, kterými ti Bůh udělal v posledních 
dvou týdnech radost. Jaké jsme dostali dary v uplynulém čtvrtstoletí? Svoboda, máme 
v diecézích biskupy, mnoho dalšího… A dary, které jsme, každý sám, dostali osobně. 
Bohužel mnohdy šilháme k jiným, závidíme jim, jak se mají. Co ale po mne chce 
Bůh?   
21. listopadu slavíme Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémském chrámě. Prosme ji, 
naši Matku, abychom dokázali znovu a znovu, každé ráno, zasvěcovat sami sebe 
Bohu. Tedy říkat znovu ANO na povolání ke svatosti, které jsme začali svatým křtem 
a které směřuje k tomu, aby slavnost Všech svatých se stala jednou slavností, do které 
patří mezi mnohými také každý z nás. 

P. Jaroslav 
 
 

Zprávy z farnosti 
• 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). 

• 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). 

• 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. 

• Modlitební společenství   
Modlitební setkání se konají ve čtvrtek od 20.00 hod.,  a to v tomto rozvrhu:  
o 2. čtvrtek v měsíci (13.11.) – modlitba Taizé v Berouně v kapli 
o 4. čtvrtek v měsíci (27.11.) - 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 – v listopadu tedy 6. a 20.11. od 
19.30 hodin do 21.00 hodin na faře v Berouně.  
Témata: 
  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? 

• První pátek v měsíci – 7. listopadu 
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 schůzka ministrantů. 

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

• Sbírka na misie 
vynesla v Berouně 12.934,- Kč, na Tetíně 3.140,- Kč, v Počaplech 4.119,- Kč, ve 
Svatém Janu 975,- Kč, v Nižboru 940,- Kč, v Loděnici 800,- Kč a v Hýskově 
180,- Kč. 
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• Sbírka na pronásledované křesťany 
se koná v neděli 2. listopadu 2014. 

• Sbírka na charitu 
se koná v neděli 9. listopadu 2014. 

• Den Bible 
spojený se sbírkou na biblický apoštolát se letos koná 16. listopadu. 

• Předadventní duchovní obnova 
na faře v Berouně pod vedením P. ThLic. Jana Houkala, Th.D. je plánována 
na sobotu 22.11. od 9 do cca 13 hod. 

• Přípravu k biřmování 
zahájíme v případě zájmu od adventu. Prosíme, aby se zájemci o přípravu 
přihlásili u kněze (osobně, telefonicky, e-mailem). 

• 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. 

• Účast na bohoslužbách při sčítání v sobotu 11. a v neděli 12. října byla: 
Beroun    174 ráno / 42 večer 
Králův Dvůr     59 
Tetín      45 
Loděnice      39 
Svatý Jan pod Skalou    35 
Chyňava      29 
Stradonice     18 
Vráž      18 
Hýskov        5 
celkem    464 
Průměrný příspěvek do nedělní sbírky, z nichž se hradí většina výdajů farnosti, 
byl 24,- Kč na osobu. 
 

Bleší trh pro školku 
V polovině října se prostory bývalé kaplanky opět zaplnily množstvím oblečení, 
obuvi, hraček i dětských kočárků. Konal se další z řady „bleších trhů pro školku“.  
Při troše snahy by se nám jistě podařilo dohledat, kdy se uskutečnil první „blešák“, 
ale jen těžko bychom již spočítali, kolik lidí se za ta léta podílelo na jejich úspěšném 
průběhu. S velkou vděčností si připomínáme ty, kdo svou nenápadnou ale tak 
potřebnou aktivitou udržují tuto pro školku tolik prospěšnou tradici. Tím, že věnují 
zachovalé oblečení, účastní se přípravy, prodeje či úklidu, pozvou své známé nebo si 
sami přijdou nakoupit.  
Dnes bychom rádi poděkovali paní Benešové a Vysloužilové, které se již 
poněkolikáté ujaly náročné organizace, a také všem ostatním maminkám za jejich 
pomoc a ochotu, zvl. paní Beščecové, Brodinové, Frantové, Chadimové, Kavalírové, 
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Koubkové, Lidmilové, Šámalové, Ševčíkové, Školoudové, Štorkánové, Trubákové a 
Vildmonové.  Manželům a rodinám obětavých pomocnic děkujeme za pochopení a 
trpělivost. P. Petru Bouškovi patří naše díky za vstřícnost a bezplatné zapůjčení 
prostor kaplanky, skautskému středisku za přesunutí schůzek do jiných prostor, panu 
Vašků za zajištění plakátů a panu Jamborovi za pomoc s propagací a úklidem. K-
klubu děkujeme za pořádání celé akce a vám všem za trvalou podporu naší školky. 
Již podruhé v letošním roce se podařilo touto cestou získat 19 000,- Kč, které pro 
malou mateřinku rozhodně nejsou částkou zanedbatelnou. 

Za kolektiv KMŠ Jana Stielová 
 

 

Počapelský kostel v běhu dějin 
Od začátku října je v našem kostele k vidění dvanáct výstavních panelů 
pojednávajících o historii kostela a farnosti: Počapelská farnost a její duchovní 
správci - Vznik současného kostela – Exteriér – Interiér – Biskup Krásl – Zvony – 
Obyvatelstvo a škola – Svatý Jan Karlohuťský – Kaplička a zvonička – Fara a počasí 
– Slavnosti – Kříž. 
Pohled do dějin jsme skládali z různých zdrojů – z farní kroniky, vyprávění a 
podkladů pamětníků, ze starých tiskovin, odborných publikací, archivů i depozitáře 
Arcibiskupství pražského. Z mnoha střípků před námi v měkké záři povstal vlídný 
obraz minulosti, který není ohraničený, nýbrž se prolíná do dnešních dnů. Naši předci 
a jejich dílo k nám hovoří stejně jasně, jako by byli našimi současníky, možná ještě 
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zřetelněji. Mnohdy nám předávají svou životní moudrost a jsou nám příkladem svým 
pravdivým přístupem k životu.  

Výstava byla zahájena v sobotu 4. října v 15 hodin. Na vernisáži promluvil PhDr. 
Jiří Hrbek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd a seznámil návštěvníky 
s celkovým kontextem roku 1732, kdy byl vystavěn náš kostel. „V roce 1732 byly 
české země součástí středoevropské monarchie spravované císařem Karlem VI., 
korunovaným českým králem, otcem Marie Terezie,“ říká Dr. Hrbek a pokračuje: 
„Baroko jako umělecký směr bylo v plném proudu. Narodil se hudební skladatel 
František Xaver Brixi, sochař Mikuláš Bernard Braun dokončil výstavu v Novém lese 
u Kuksu, svá nejlepší léta zaznamenávají malíři Petr Brandl nebo mistr barokního 
portrétu Jan Kupecký.“  

Po přednášce zazpíval loděnický sbor COMODO a přítomné účastníky pozdravili 
dva kněží, kteří zde dříve působili – P. Libor Bulín, nyní farář v Kolíně, a P. Radim 
Cigánek, t. č. administrátor na Sázavě. „Králův Dvůr je jedním z nejrychleji 
rostoucích měst v berounském regionu a v tomto ohledu zaujímá přední místo i ve 
Středočeském kraji. Má veliký potenciál v kulturním slova smyslu. Slovo kultura 
pochází z latinského 'colo' či 'colere', což také znamená uctívat – uctívat Boha 
v duchu a v pravdě. K tomu vám přeji všechno dobré a budu se za vás u svatého 
Prokopa na Sázavě přimlouvat,“ říká P. Radim. Po oficiální části vernisáže 
následovalo občerstvení před kostelem a prohlídka samotné výstavy.  
Velmi děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli s přípravou výstavy i vernisáže, Pán 
Bůh zaplať!  
Výstava je k vidění každou neděli od 15 do 17 hodin nebo kdykoli jindy po 
předchozí domluvě na tel. 606 627 636. Chystáme také kalendář na rok 2015 
s přetiskem výstavních panelů. 

          Přátelé kostela v Počaplech 
                  tel. 606 627 636 
                  e-mail: kostel.pocaply@seznam.cz 
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Z arcidiecéze 
• Poděkování sv. Anežce 

Za svobodu, kterou nám vrátila v roce 1989, budeme sv. Anežce děkovat 15. 
listopadu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní mši svaté, kterou 
bude od 10.30 sloužit kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář. 
Předprogram slova a písní o sv. Anežce začíná v 10.00 hod., od 12.00 následuje 
přátelské setkání na Hradčanském náměstí s hudbou, pohoštěním a připomenutím 
atmosféry listopadu 1989. 

• Arcidiecézní setkání pro ministranty 
Srdečně zveme všechny malé i starší ministranty (kluky cca od 6 do 30 let) na 
setkání, které se uskuteční v sobotu 15. listopadu. Sraz bude v 9 hodin v budově 
Arcibiskupského paláce, v 10.30 mše sv. v katedrále s panem kardinálem, spojená 
s oslavou sv. Anežky. Po společném obědě je pro účastníky připraven zajímavý 
program (hry, soutěže atp.). Ukončení v 16 hodin před budovou arcibiskupství. 
Setkání je připravováno ve spolupráci se seminaristy. 
Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774), 
www.apha.cz/aktuality-ministranti. 
Kvůli koordinaci dopravy z berounské farnosti se hlaste u p. Aloise Vašků – 
602129195, vasku@omadeg.cz. 

• Arcidiecézní ples mládeže 
se koná 7. listopadu od 19.00 v kulturním centru Novodvorská. K tanci i poslechu 
hraje hudební skupina the Five band. Více na www.adcm.cz. 

• Tematická víkendovka 
pro mladé (12-17 let) s názvem „Talenty od něho“ se koná v centru Nazaret 21. – 
23. listopadu. Začátek v pátek v 18.00 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích. S sebou: 
Bibli, spacák, přezůvky. Účastnický poplatek 400,- Kč zahrnuje vstupenku na 
sobotní křesťanský hudební festival VOX. 

• TAMMÍM 2014 
Duchovní obnova pro mladé muže (od 15 do 30 let) se koná v Arcibiskupském 
semináři v Praze 28. až 30. listopadu. Tématem adventního TAMMÍMU bude 
synovství. Informace a přihlášky: www.tammim.spolco.cz a www.arcs.cni.cz. 
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 24. listopadu. 

• Přijetí do katechumenátu 
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2016 
(nebo i později), budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se 
bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 29. listopadu 2014 
(v předvečer první neděle adventní) v 16.30 hod. Na bohoslužbu naváže setkání 
katechumenů a jejich ručitelů s kardinálem Dominikem Dukou, OP, arcibiskupem 
pražským, v Sále kardinála Berana. 
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Farní charita Beroun 
III. Ples Farní charity Beroun  
se koná v pátek 14. 11. od 20 hod. Ples pro širokou veřejnost pořádá Farní charita 
Beroun pod záštitou Římskokatolické farnosti Beroun již potřetí. Opět se můžete těšit 
na kapelu Gambit, předtančení a losování o ceny. Předprodej vstupenek k číslovaným 
stolům bude od konce října probíhat v Katolické mateřské škole v Berouně, OÚ Tetín 
a v MIC na Husově náměstí v Berouně. 
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Noc venku je počin na podporu lidí bez 
domova, který vznikl ve Velké Británii a 
myšlenka nyní putuje i městy v České 

republice. Cílem akce je seznámit veřejnost s problematikou bezdomovectví a zároveň 
získat prostředky, které budou použity na podporu lidí bez domova. Z původní 
osamocené Ostravy se akce během tří let rozšířila do dalších českých měst (a 
Bratislavy, a letos ve stejnou noc 20. listopadu proběhne v 15 městech. K  třetímu 
ročníku tohoto počinu v ČR se organizačně přihlásila Farní charita Beroun. Akce 
proběhne s podporou Římskokatolické farnosti Beroun a ve spolupráci s Gymnáziem 
J. Barranda na jeho dvoře. Tato noční událost oživí město v noci ze čtvrtka 20. na 
pátek 21. listopadu, a chce především vyzvat k solidaritě a toleranci.  
Od setmění je připravena přednáška, beseda, hudební vystoupení a promítání filmu 
s problematikou bezdomovectví. Všem bude nabízen teplý guláš či polévka a po 
celou dobu akce bude k dispozici teplý čaj, káva, voda i sociální zařízení. Na 
zakončení setkání je plánovaná modlitba za zemřelé bezdomovce. Ti, kteří se 
rozhodnou podpořit akci až do konce a poznat jaké to je probouzet se venku, ulehnou 
do spacáků na karimatkách nebo kartonech na dvoře gymnázia ke spánku. Po ranním 
úklidu studenti odejdou do školy, ostatní do práce anebo domů a těm, kteří žádný 
domov nemají, začne další den, ve kterém navštíví Denní centrum pro osoby bez 
přístřeší Farní charity Beroun.  
Současně proběhne také sbírka trvanlivých potravin – každého, kdo se večera plánuje 
účastnit, byť jen jejího kulturního programu, prosíme o zvláštní vstupenku, trvanlivou 
potravinu. Sebrané potraviny během letošní zimy rozdělí FCHB jako krizovou pomoc 
klientům.  
Více info o akci na www.nocvenku.cz a o službách na www.charita-beroun.cz. 

Za FCH Beroun Jitka Papežová, tel. 776 773 442. 
 
 
Stacionář sv. Anežky České pro seniory, sídlící v Domě Charity, Cajthamlova ulice 
169 v Berouně Zavadilce, vás zve na následující akce pro veřejnost v měsíci 
listopadu: 
• středa 5. 11.  13.30-15.00 Povídání na téma- móda v 50. a 60. letech 
• středa 12. 11. 10.00-11.30 Procvičování kognitivních funkcí  

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

• středa 19. 11. 10.00-11.00 Hudební dopoledne s písničkou 
• středa 26. 11. 10.00-11.30 Pečení perníčků 
• 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 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.: 730 193 881. 
 

Chcete zažít dobrodružství, poznat nové kamarády?  
Tak pojeď s námi na skautský, roverský tábor! 
Celostátní roverský tábor Obrok 2015 pro skauty a skautky od 15 do 24 let. 
(Podmínka je dosažení 15 let v měsíci květnu 2015.) 
Roverský tábor se koná 10.-14.června 2015 (mládež školou povinná bude omluvena 
ze školy prostřednictvím organizátorů roverského tábora). 
Za naše skautské středisko jede skupina pod vedením vedoucí Kristýny Kodrasové. 
Přihlášení probíhá od začátku prosince 2014, tak neváhejte a nahlaste se u K. K. na 
telefon 730193881 a nebo na e-mail: longgirafe@seznam.cz. Bližší informace na 
webu: http://www.obrok15.cz/. 
 

Bazárek 
Ve dnech 26.-27.11.2014 pořádá skautské středisko Radost a naděje Bazárek 
v prostorách bývalé kaplanky na berounské faře. Výtěžek z prodeje bude použit na 
provoz střediska. Prosíme případné dárce o podporu této akce. Sbíráme nejen dětské 
oblečení, ale i oblečení pro dospělé, boty, kabelky, elektroniku, knihy, časopisy, 
kuchyňské potřeby, lůžkoviny, záclony, ručníky... 
Podrobnosti k celé akci najdete na letáčcích vedle zpravodaje. Věci je možné 
zanechat v mateřské školce kdykoli v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hodin, 
nejpozději do úterý 25.11., popřípadě v čase konání pravidelných schůzek skautů. 
Rovněž prosím o pomoc s přípravou prodejní místnosti a oceňováním věcí, a to 
v pondělí 24.11. a v úterý 25.11.2014 od 17.00 hod. Uvítám i pomoc při pytlování 
neprodaných věcí a úklidu prodejních prostor po ukončení prodeje.  
Neprodané věci budou předány diakonii. Případné dotazy směřujte na sestru Evu 
Hazukovou – Viky na tel. 732 830 040, nebo na email hazukovae@seznam.cz. 
Prosím, věnujte této akci  pozornost a přijďte se podívat. V nabídce bude spousta 
hezkých věcí za ceny opravdu lidové ve velikostech až XXXL. 
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Výprava na rozhlednu na Studený vrch 
(4.10.2014) 
Dnes je sobota. Sraz na hlavním vlakovém nádraží v 8:00. Přišlo nás na sraz 
dohromady 23. Ale to nebyli všichni. V Osově, tam, kde jsme vystoupili z motoráku, 
se přidali další dva. Suma sumárum 25 (8 Ocelotů, 14 Vlčat, 3 vedoucí). 
Na nádraží po společné modlitbě, pokřicích a přečtení podobenství o fíkovníku 
s aplikací na skautský oddíl, začíná naše výletové dobrodružství. „Ano, ne, jo“ je hra, 
na jejímž začátku každý obdržel od Frantíka tři zápalky. Od nynějška jsou tato tři 
slova zakázána, a kdo je vysloví a někdo jej uslyší, odevzdá mu po výzvě zápalku.  
Vyrážíme. Oceloti jdou po silnici ve skautském útvaru do Vysokého Chlumce a jde 
jim to moc dobře. Vůdce Jan Marek je chválí. Vlčata jdou za nimi a jsou horlivá 
v kladení otázek, aby získala sirky od těch, kteří vyřknou zakázaná slova. 
Na kraji vesnice svačíme a dochází k nekompromisním ústním přestřelkám, kdy 
účelem je získání zápalek. Cestu nám zastavuje velký dub letní, u kterého se snažíme 
odhadnut jeho výšku. Na desce je sice napsáno 20 m, ale bohužel se dopočítáváme 
k 14 metrům. Zde i  ukončujeme hru Ano, ne, jo. Výherce měl 8 zápalek. Hip, hip, 
hurá.  

Na kraji lesa hrajeme „Škatulata, hýbejte se“ a pak hru „Na policisty a zloděje“. Čtyři 
Oceloti se stali policisty a měli jeden označený strom, který se stal vězením. Ostatní 
členové se proměnili ve zloděje. Chycený člen se musel nechat dobrovolně odvést do 
vězení a zde čekal na vysvobození od ostatních (plácnutím). Zjistili jsme, že spoustě 
klukům chybí odvaha obětovat se pro druhého a přitom i trochu zariskovat vlastní 
uvěznění. Hra byla úžasná a spoustě z nás tekl pot po tváři.  
„Pokračujeme dál!“ Batohy na záda a čeká nás kopec a stoupání. Dorazili jsme na 
zpevněnou cestu, kde se vydáváme po vrstevnici na Jelení palouky. Oceloti jdou sami 
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bez Vlčat podle azimutu terénem; Vlčata pěkně po značce. U hájovny na Jeleních 
paloukách se znovu shledáváme. 
Opět kopec k asfaltce. Tu přecházíme a cestou lesem hrajeme hru: „Bomba, nálet, 
povodeň, medvěd a sochy.“ Obrovská zábava.  
Červená značka stoupá prudce vzhůru. Oceloti nás opět opouštějí a zkoušejí chůzi 
podle přírodních tvarů – po hřbetu na vrchol Baba a pak na Studený vrch. Vlčata jdou 
po turistické značce až k rozhledně. Zde společně už i s Oceloty jdeme na vyhlídku. 
Super. Nádhera. Při cestě dolů po schodech jeden člen – myslím Maty Kotrč sjel po 
zadku pár schodů a znělo to jako, když se sype pytel brambor. Oceloti, kteří byli stále 
na rozhledně,  házeli dolů Vlčatům papírové vlaštovky a ta z toho měla velkou 
legraci.  

U rozhledny jsme si zahráli pár her a vydáváme se zase na cestu. Každý Ocelot má tři 
papírové koule a ostatní dostali od Ocelotů 1 kouli. V lese pod rozhlednou jsme se 
zastavili. Jan Marek s Oceloty odchází po cestě dolů a dostávají 10 minut čas, aby se 
schovali při cestě a přepadli nás (Vlčata) jako partyzány. Frantík mezi tím vycvičil 
bojovnou jednotku Vlčat, aby se naučila jít v zástupu v šestkách a pár ručních povelů. 
Tento výcvik přinesl plody. Vždy když Frantík zvedl ruku, pěchota vlčat se nehnutě 
zastavila a naslouchala, zda někde nezaútočí Oceloti. Nic. Pak to nastalo. Jan Marek 
se za pomoci Ocelota Pepy pustil do útoku. Jeho útok měl za výsledek dvě zasažená 
vlčata, ale on sám byl z boje koulí Vlčat vyřazen. Pepa utekl. My jsme jej 
pronásledovali, ale kapitán Frantík svou pěchotu v tichosti sešikoval do zpětného 
útvaru a postupoval dál. „Oni nás mají přepadat, a ne my je,“ prohlásil Frantík. Jdeme 
dál. Oceloti nakonec udělali po dlouhé chvíli neorganizovaný střelecký výpad 
zezadu, kdy s mohutným nadšením do Vlčat pálili. Vlčata sice nepřežila papírový 
útok, ale bojovala čestně do posledního muže. Závěrem této hry byla spokojenost a 
radost v tvářích všech, vítězství všech nad svou ustrašeností a vzájemné upevnění 
společného ducha a kamarádství. 
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Do Hostomic jdeme po turistické značce a na nádraží se loučíme s Adamem. Při 
čekání na vlak hrajeme bláznivou honičku „Na babu“, kterou přerušuje příjezd 
motoráku. Nasedáme do prostředního vagónu. V Osově nás opouští Pepa; ve 
Všeradicích Štěpán. Někteří hrají ve vlaku osvědčené: „vlk, vlk, pes, pes...“ 
V Zadní Třebáni přestupujeme na vlak do Berouna. Zde se vítáme s rodiči. Jsme 
unavení, ale spokojení.  

zapsal: Jan Franta - Frantík 
 
Připojuji pár řádek z toho, jak jsem hru Léčka (s papírovými koulemi) vnímal 
z pozice Ocelotů. Popobíhali jsme po cestě a protože byl les dost přehledný, tak jsme 
marně hledali příhodný úkryt. Nakonec někdo našel poblíž cesty jámu a vznikla velká 
touha se zde ukrýt, nechat vlčata přejít a vpadnout jim do zad. Mně to nepřišlo až tak 
praktické, a tak jsem navrhnul, abychom se rozdělili a já se zbytkem bychom 
vytvořili „předvoj“, ukázali se vlčatům a vyprovokovali bojůvky a zbytek by pak 
z úkrytu zasáhl do rozdělených řad. Jak se později ukázalo, realita je mnohdy od 
plánů na hony vzdálená. Od úkrytu jsme popošli asi padesát metrů a Pepa s Adamem 
si pak za úkryt vybrali dvě mělčí jámy. Domluvili jsme se, že já zaútočím a oni mně 
pak pomohou. Sám jsem si našel úkryt na druhé straně cesty za velkým stromem. 
Aby mě nebylo vidět, narovnal jsem si vedle stromu velkou hromadu chrastí, přes 
kterou jsem začal pozorovat, zda již vlčata jdou. Čekal jsem, že je dopředu uslyším. 
Po chvíli ve mně hrklo. Ztichlým lesem se proti mně bez hlesu, v absolutní tichosti 
„šinuly“ dva šiky vlčat. Najednou jsem si připadal jako ve filmu, když se 
dramatičnost scény zvýrazní právě tím, že přestane hrát filmová hudba. V nastalém 
tichu jsem pouze viděl, jak se Frantík posunkem ruky s ostatními domluvil, že 
„komando“ na křižovatce bude pokračovat dál dolů doprava. Byl pro to mně 
obrovský zážitek a tak úžasná podívaná, že jsem chvilku váhal, zda vůbec mám 
zaútočit. Bohu díky za tyto chvíle. Díky za toto vnímání. Díky za tuto zkušenost. 

zapsal: Jan Marek 
 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Tereza Veverková 
Milá Terezko,  
od září 2014 pomáháš s vedením skautek - Lasiček 
(dívky od 6. - 9.třídy). Je ti 15 let. Studuješ na 
Gymnáziu Joachima Barranda v Berouně v kvintě. 
Máš fígl, jak vstávat včas do školy a zároveň mít 
radost z každého dne?  
Bohužel jsem ho ještě nenašla, ale pokud mi někdo 
nějaký poradí, budu ráda. :-) (smích) 
Jaké máš záliby a koníčky? Jak dlouho se jim 
věnuješ?  
Tancuju show dance - už asi devět let, hraju na příčnou 
flétnu, mám ráda lyže a snowboard, čtu a ráda jezdím na zajímavé akce. 
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Co se Ti líbí na měsíci listopadu?  
Na listopadu mám nejradši asi svoje narozeniny. :-) 
Už víš, jakých akcí se zúčastníš příští rok 2015?  
Už se moc těším na Obrok, což je celostátní setkání starších skautů, které proběhne 
v červnu v Liberci. Bude tam asi 1000 skautů a zažijeme různé hry, workshopy 
a spoustu dalších super aktivit. Samozřejmě pojedu na náš skautský tábor a také na 
vodáckou chaloupku. 
Jaký máš svůj největší skautský zážitek?  
Když jsem ještě chodila do skautského oddílu Lasiček, byla pro mě každá schůzka 
zajímavým zážitkem. Naše vedoucí Týna vždycky dokázala vymyslet věci, které nás 
hrozně bavily. :-) 

K. Kodrasová 
 

 
Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine 
Jdeš po úzké pěšině a náhle se před tebou otevře propast. Zdá se téměř bezedná. 
Strmé šedivé vápencové stěny, holé a skoro svislé. Jizva na tváři země, hluboká 
nezahojená rána. Vypadá to jako brána do podsvětí; možná se tu dá sestoupit do 
pekla. V hlubině se vznáší 
něco temného, nějaké zlo. 
Neštěstí, zoufalství, smutek a 
žal. Tušená bolest. Zlo jako 
by stoupalo vzhůru, jako by 
naplňovalo jámu až po okraj, 
jako by přetékalo ven. Všude 
kolem se nad krajinou klene 
blankytné nebe, ale tady 
potemnělo, zpopelavělo, 
jako by sluneční záři 
pohlcovala ta hlubina. Dnes 
pokrývá dno močál, zelené 
ostrůvky a křoví, ale kdysi 
tam nebývalo nic. Říká se 
tomu tady Mexiko.  
Když jsme se tenkrát – už je 
to dávno – naklonili poprvé 
přes balvany, abychom 
viděli na dno, žádná voda tam ještě nebyla. Už tenkrát se  ta jáma zdála zlověstná. 
„Mám strach,“ řekla jsem. „Z čeho?“ zeptal se tatínek. Nevím, je tu neštěstí. Něco 
smutného. Nevěděli jsme, jak se to tu jmenuje, a tak jsme tomu říkali „suchý lom“. 
Suchý proto, že na dně dvou nedalekých velkých lomů se tajemně leskla hluboká 
modrozelená jezera. O tomhle lomu jsme tehdy nevěděli vlastně vůbec nic, narazili 
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jsme na něj náhodou kousek od Velké Ameriky. Přijeli jsme sem na kolech. Tenkrát 
ještě žila paní Kubrychtová; bydlela ve své známé trampské boudě, kdysi vyhlášené 
hospodě pod vodopády u Srbska. Ptali jsme se jí na cestu, protože na tehdejší 
turistické mapě žádné lomy pro jistotu zakresleny nebyly, asi aby se sem vůbec 
nechodilo. Mluvila o jakémsi „trestaneckém lomu“, když nám vysvětlovala cestu do 
kopců, ale už ne o tom, o jaké trestance z které doby by se mělo jednat. A stejně jsme 
to špatně pochopili a mysleli jsme, že „trestanecká“ měla být Malá Amerika, zvaná 
také Rešna.      
Malá Amerika je romantická a tajemná. Velká Amerika je dobrodružná a westernová, 
připomíná Grand Canyon. Mexiko je jenom pochmurné a tísnivé. Ve všech třech se 
začal těžit vápenec už v 19. století, byly propojeny (i s ostatními menšími lomy 
v okolí) asi sedmi kilometry podzemních štol. V Mexiku těžba dosáhla hloubky 
osmdesáti metrů. Z takové propasti se po téměř kolmých stěnách nedá uprchnout. 
Ideální místo pro pracovní lágr… Na dně čekalo peklo. „Sem byli v letech 1949 až 
1953 posíláni političtí vězni, zesláblí hladověním a fyzickými útrapami ve 
vyšetřovací a soudní vazbě, trvající často déle než jeden rok. Zde byli nuceni 
pracovat za nelidských podmínek, denně trestáni za nesplnění vysokých pracovních 
norem. Sankce za nesplnění zhoršovaly jejich stav až k naprostému vyčerpání. Cesta 
z tohoto pekla vedla s vysokými horečkami či vážným zraněním přes pankráckou 
vězeňskou nemocnici. Prošlo jím během pěti let víc než 2000 politických vězňů.“ 
Tolik prozradí informační tabule u lomu Politických vězňů, zvaného také Mexiko.   
Chtělo by se říci: Bohem zapomenutý kraj. Ale Pán přece nezapomíná na žádný kus 
země, to spíš lidé zapomínají na něho. Křivě soudí, vězní a zotročují nevinné. Na dně 
lomu čekalo peklo, připravené pro nepohodlné odpůrce režimu. Jak asi prožívali 
nespravedlnost a křivdu? Proklínali svůj osud? Nebo snad Boha? Rezignovali, chtěli 
jen přežít? Modlili se snad alespoň někteří z nich? Volali k tobě, Bože, z hlubin skal? 
„Z hlubin volám k tobě, Bože: Pane, slyš můj hlas…“  Nenáviděli, nebo i odpouštěli? 
Nekončící kalvárie měla mnoho zastavení, pod svými těžkými kříži klesali 
každodenně. Možná si říkali, že nejsi. A ty jsi tam přitom byl s nimi, Pane, a nesl jsi 
s nimi jejich kříž… 
Pěšina pokračuje nahoru. Tady se tyčí prostý památník, který  pochází z dílny sochaře 
Petra Váni. Blok vápence, ponechaný v surovém stavu, jen zhruba opracovaný 
železnými nástroji. Ten kus kamene připomíná Boží muka někde v polích, nahoře je 
zakončený křížem. Ale kříž je zároveň možno vnímat jako zamřížované okno. Mříž 
je symbol nesvobody a utrpení; kříž je připomínkou, že duch zla nebude mít nikdy 
poslední slovo. Ani v dějinách, ani v lomu Mexiko. 

L. Fričová 
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Ze života svatých 
Sv. Kateřina (25. listopadu)  
Sv. Kateřina (lat. Catharina, Řekové ji nazývají: aei 
katharina, tj. stále čistá). Eusebius ve svých dějinách r. 540 
uvádí, že byla bohatá a krásná a známá v Alexandrii jako 
křesťanka. Maxmilián ji prý žádal za manželku – marně. 
Protože stále odmítala jeho návrhy, odňal jí všechny statky 
a poslal ji do vyhnanství. Později se roznesla zpráva o jejím 
mučednictví. Byly to obdobné skutky jako u svaté Cecilie 
v Římě. 
Ze zpráv vyplývá, že vynikala neobyčejnými duchovními 
dary. Znala jak pohanskou filosofii, tak i křesťanské nauky. 
Jak učeností během života, tak mučednickým hrdinstvím při 
své smrti vzbudila mimořádný obdiv. Údajně byla 
popravena v Alexandrii za císaře Maximina (311-313). Její tělo se uctívá v prastarém 
klášteře na hoře Sinaj. 
Zvláštním ctitelem sv. Kateřiny byl Karel IV., který na svátek sv. Kateřiny zvítězil 
nad vlašskými spiklenci pod hradem San Felice u Modeny. Na hradě Karlštejně 
zbudoval sv. Kateřině kapli, jejíž nádhera budí obdiv dodnes. Na Novém Městě 
pražském postavil chrám této světice s klášterem panen poustevnického řádu svatého 
Augustina. Arcibiskupa Arnošta z Pardubic přiměl, aby den svaté Kateřiny byl 
v Čechách zasvěceným svátkem. Nejpamátnější staročeská Legenda o svaté Kateřině 
(obsahující přes 3500 veršů) je výmluvným svědectvím, jak ve 14. století kvetla úcta 
ke sv. Kateřině. 

-vac- 

 
O mši svaté V. 
(Se svolením P. Michala Němečka znovu otiskujeme jeho zamyšlení nad významem 
jednotlivých prvků mešní liturgie, která vycházela ve zpravodaji v roce 2005.)  
Eucharistická modlitba - střed mše svaté - jak jsme již řekli minule, je nejrozsáhlejší 
modlitba mše svaté. Začíná zvoláním „Pán s vámi“ a končí doxologií „Skrze něho, 
s ním a v něm...“ Myslím, že bude užitečné všimnout si bohatosti literární formy a 
dynamiky, které se v této modlitbě objevují. Prvním bodem této rozsáhlé modlitby je 
chvalozpěv „preface“, což se vykládá jako stanutí před Bohem (nikoli jako 
předmluva). Dobře si všimněme dynamiky: začínáme dialogem, který burcuje 
(„Vzhůru srdce“) a zve ke chvále! Je to míněno velmi vážně a měli bychom všichni 
„nastavit svá srdce na chválu a radost z Božích činů“, třeba těch, které jsme si 
připomněli v bohoslužbě slova. 
Na dialog naváže kněz slavnostním chvalozpěvem, který vyústí ve společný zpěv 
„Svatý, Svatý“. Tento zpěv se má vždy zpívat, i když je jinak mše tichá! Nikdy nemá 
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být produkcí jen jednoho nebo úzké skupiny, ale naopak je nutné, aby se zapojili 
všichni! Jde o výraz naší společné (bouřlivé) chvály. 
„Svatý“ (latinsky Sanctus) je de facto citací Iz 6,2 a Mt 21,9. Slovo hosana je 
z hebrejštiny a je složeninou slova „hoša“ - zachraň a částice „na“, které zdůrazňuje 
naléhavost. Známe toto slovo z žalmu 118,25, kde je spojeno se zvoláním 
„požehnaný, který přichází“. Užívalo se ho při slavnosti stánků, kde lidé citovali 
tento text a přitom mávali ratolestmi. Tímto slavnostním užíváním se proměnil 
v radostné volání. Proto si ho vypůjčil zástup při vjezdu Krista do Jeruzaléma a stal 
se tak oslavným voláním k zachránci. 
Nyní se atmosféra radikálně změní. Všechno ztichne a pouze kněz se obrací k Bohu 
Otci. Po úvodních slovech prosíme o dar Ducha svatého, aby posvětil a proměnil 
předložené dary, a kněz doprovází tuto prosbu gestem vztažených rukou a křížem. 
Nyní si všimněme dalšího dynamického prvku. Dosud šlo o modlitbu, kdy jsme se 
obraceli přímo k Bohu. Nyní se ale literární forma mění. Vypráví se nebo připomíná 
ona událost poslední večeře: „Tehdy vzal chléb, pozdvihl oči k nebi...“ Kdo jste 
někdy vyprávěli přátelům nebo dětem, víte dobře, že když chcete něco zdůraznit, 
přejdete do přímé řeči a jakoby se stanete postavou, o níž vyprávíte. Tak je to i zde: 
kněz najednou opakuje Ježíšova slova proměnění, jako by on sám byl Kristem. Také 
zde je několik vnějších úkonů, které proměňování doprovází - kněz se např. sklání 
nad chlebem a vínem, lidé poklekají, hostie a kalich se pozdvihují nad oltář, zvoní 
se... 
Slova proměnění jsou převzata z evangelií a 1 Kor 11,24n, ale jsou upravena. Nelze 
opominout, že do svátostné formule II. vatikánský koncil zasáhl - přidal ke slovům 
o proměnění chleba v tělo ještě dodatek „...které se za vás vydává“ a ze slov nad 
kalichem vypustil tradiční vsuvku „tajemství víry“ a zařadil ji až za proměňování. 
Tak vznikl prostor pro výzvu k aklamaci (odpovědi) věřících. 
Nyní v eucharistické modlitbě následuje anamnéze (vzpomínka). Jde o slova, která 
nám mají připomenout celistvost Kristova díla. Nejen smrt, ale i vzkříšení a 
nanebevstoupení jsou součástí velikého vykupitelského díla, za které děkujeme. Jde 
o vyjádření smyslu události, kterou slavíme. 
Na to navazují prosby: za církev, zemřelé... Zvláště v prosbě za církev je dobré mít na 
mysli naše společenství. Je to prosba také za nás - v našem kostele, farnosti, diecézi! 
Vždy se přimlouváme za papeže a biskupa místa, kde se nacházíme (v pražské 
diecézi je to pražský biskup, v plzeňské diecézi plzeňský biskup). Jednotlivé 
eucharistické modlitby se v přímluvách liší, ale všechny vrcholí doxologií: „Skrze 
něho, s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva...“ Doxologie znamená slavnostní 
řeč. Jde o vrchol eucharistické modlitby, který má být také velmi slavnostní. I zde se 
změnila literární forma: již nejde o prosbu, ale o konstatování nějakého zásadního 
faktu slavnostní formou (prohlášení). Všichni se k tomuto vrcholu připojují 
slavnostním Amen. Pozor, je to Amen k celé eucharistické modlitbě od preface přes 
proměňování, prosby, až k této doxologii. Bylo by velmi dobré, kdybychom dokázali 
toto Amen nějak zdůraznit, třeba zpěvem. 
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Eucharistická modlitba stojí v mešní liturgii jako vzácný drahokam, jako proces, 
kterým přecházíme do Otcovy blízkosti. Zkuste si někdy vzít misálek a eucharistické 
modlitby si přečíst. Možná zjistíte, kolika drobností v textu jste si nikdy nevšimli, a 
přitom je to NAŠE modlitba! 
 

 

� 

 
Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na listopad: 
„Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V říjnu byli v naší farnosti pokřtěni Jáchym Stenský, Karolína Kolářová, 

Veronika Havlíková, Ondřej Havlík a Jan Horáček. 
• Svatby: V říjnu konvalidovali u sv. Jakuba v Berouně své manželství Dana a 

Michal Havlíkovi. 
• Pohřby: Na věčnost jsme v říjnu vyprovodili paní Miloslavu Kohlíčkovou a paní 

Marii Vítámvásovou. 
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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 

* 1. listopadu Stradonice 
 

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    

NIŽBOR       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 


