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Přítel a ochránce 
„Byli to jeho andělé strážní,“ řekl po smrti Jana Pavla II. jeden prelát o malé komunitě 
sester, které se o papeže do posledních chvil jeho života obětavě staraly. Podobným 
způsobem se možná někdy i my v nejrůznějších souvislostech vyjadřujeme o lidech, na 
které se můžeme spolehnout, kterým za mnoho vděčíme a kterým na nás (nejspíš) hodně 
záleží. Označíme-li však slovy „strážný anděl“ druhého člověka, je to samozřejmě 
vždycky ve smyslu odvozeném. Jaký je tedy vlastně v pohledu křesťanské víry ten 
skutečný anděl strážný?  

Mnohému z nás se může při této otázce mimoděk vybavit 
nejznámější dětská modlitbička anebo obrázek anděla, který 
opatrně převádí děti přes nebezpečnou lávku. Bylo by ale 
určitě škoda zůstat jen u těchto vzpomínek na dětství. 
Nejenom o malých dětech platí přece ujištění Pána Ježíše: 
„Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského 
Otce.“ (Mt 18, 10) Takovouto výsadu nemá žádný z našich 
pozemských přátel. Ani člověk, který to s námi myslí 
sebelépe a kterému sebevíc záleží na našem dobru, nemá tu 
možnost vyčíst ve tváři nebeského Otce, čím nám může 
nejlépe prospět, co je pro nás opravdu dobré, anebo v čem 
spočívá naopak naše ohrožení. A právě andělovi, kterého „má 
každý věřící u sebe jako ochránce a pastýře, aby ho vedl 
k životu“ (sv. Basil), tato možnost dána je. Na rozdíl od 

našich pozemských přátel navíc tuto svou výsadu užívá vždycky ve shodě s Boží vůlí. 
Andělé jsou totiž nejenom „mocní silou“, ale také „dbalí Božích rozkazů a poslušní na 
jeho slovo“ (Žl 103, 20). Jak napovídá samo označení „anděl“ (angelos = posel), jsou to 
„duchové, poslaní k tomu, aby sloužili těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu“ (Žid 1, 
14). A tak je jejich místo jak před Boží tváří, tak současně po boku člověka na jeho životní 
cestě. Možná bychom jim proto (z vděčnosti i ve vlastním zájmu) mohli věnovat o trochu 
více své pozornosti. Sami si o ni neřeknou. Jakožto duchové bytosti jenom výjimečně 
vstupují do našeho viditelného světa nápadným způsobem – tedy skrze zjevení, o kterých 
můžeme číst v Písmu. Na rozdíl od lidí k nám nejspíš nikdy nepromluví lidským hlasem 
ani nepocítíme fyzicky jejich přátelský dotek. Mohou nám však nezřídka vnuknout 
myšlenku, varování, něco nám připomenout. Moudrý člověk taková vnuknutí nikdy 
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nezanedbává (i když je má nejprve také „zkoumat“ - srov. 1 Jan 4, 1). A v neposlední řadě 
se ke „svému“ andělovi nezapomíná modlit. Klasická modlitba Anděle Boží přece není 
určena pro děti, ale pro křesťany ve víře dospělé. Pro ty, kteří poznali nejen důležitost 
skutečného lidského přátelství, ale i význam a úlohu duchovního přítele a ochránce, 
kterému říkáme právě anděl strážný. 

pb 
 

Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

se konají v pondělí od 16.30 na faře v Berouně. Věnujeme se knize Skutků 
apoštolských. 

• 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 (cca od 14 let) se konají každé úterý od 18 hod. v kaplance. 
Všichni mladí jsou srdečně zváni! 

• 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 telefonní čísla (viz kontakty na zadní straně zpravodaje). 

• Modlitební společenství 
Setkání se konají vždy ve čtvrtek: 
o   6. 10. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 
o 13. 10. - modlitba Taizé v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 
o 20. 10. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

Povýšení sv. kříže od 20 hod.  
o 27. 10. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 
Setkání při modlitbě trvá do 21.30 hod. Následně je volná diskuze a sdílení pro 
zájemce do 22 hod. 
Přímluvné modlitby je možno vložit do krabiček v kostele a na web farnosti. 
Děkujeme, modlíme se za vás. 
Srdečně vás zveme ke společné modlitbě. :-) 
tým MS 
Jan Franta tel. 605 983 228, Veronika Frantová tel. 732 373 196, 
Libuše Lukášová tel. 724 352 366,  Klára Malá tel. 774 415 219, 
Jan Marek tel. 732 541 409, Jana Cívínová tel. 721 120 926 
„Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil.“ (Jak 4,5) 

• Modlitba růžence 
se koná vždy v pátek před večerní mší svatou v Berouně od 17.30 do 17.50 hod. a vede 
ji pí. Hánová. Úmysl modlitby je za kněze, farnost a město Beroun. 
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• Úklid kostela sv. Jakuba – 3. října 
Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc s úklidem v pondělí 3. 10. 

• První pátek v měsíci – 7. října 
Od 17.00 hodin je možné v Berouně přijmout svátost smíření. Po večerní mši sv. u sv. 
Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

• Farní káva – 16. října 
Setkání u kávy a čaje na faře v Berouně po dopolední mši sv. bude v neděli 16. října. 
Všichni jsou srdečně zváni, něco ke společnému občerstvení vítáno. 

• Sbírka na misie  
se uskuteční v neděli 23. října. 

• Slavnost Výročí posvěcení kostela 
v kostelích a kaplích, jejichž den posvěcení není známý, připadá na neděli 30. října. 

• Změna letního času na zimní  
V neděli 30. října začíná zimní čas - v noci ze soboty na neděli se čas posouvá o jednu 
hodinu zpět, můžeme si tedy přispat. 

• Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci: 
Po splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, eucharistie, modlitba na úmysl 
papeže) je možné 1. – 8. listopadu 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. 
Pravidelné akce v Počaplech 
o První neděli v měsíci se po mši sv. koná na počapelské faře setkání nad nedělními 

biblickými texty pod vedením jáhna Jiřího Cikánka. 
o Každou neděli v 19 hod. modlitební společenství na faře. 
o Každou poslední neděli v měsíci následuje po mši sv. posezení při čaji a kávě. 

 

Farní pouť na Svatou Horu u Příbrami 
ke Svaté bráně milosrdenství  
„Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě!“ (Žl 48, 10) 
Datum:   15. října 2016 
Místo:   Svatá Hora u Příbrami  
Duchovní doprovod:  P. Petr Bouška 
Program:   

• mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a adorace 
• možnost získat odpustky ve Svatém roce milosrdenství 
• prohlídka poutního místa s průvodcem 
• korunka k Božímu milosrdenství 
• volný čas 
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Sraz:   9.15 hod. - Beroun, zastávka U Černého koně (směr Plzeň) 
Cena za autobus:   150 Kč/dospělí 
                                80 Kč/dítě od 3 do 15 let, děti do 3 let zdarma 
Cena za prohlídku:  dospělí - 120 Kč, důchodci, děti (do 15 let), studenti, ZTP - 80 Kč, 

rodinné vstupné (2 dospělí + 1-5 dětí) - 290 Kč 
Předpokládaný návrat cca 18 hod. 
Ještě jsou volná místa. 
Bližší info:  Libuše Lukášová, tel. 724 352 366 
   libuse.lukasova@centrum.cz 

 

 
Bleší trh pro školku 
Obvykle někdy v polovině září se ozve ve školce telefon s prvním dotazem, kdy bude letos 
podzimní „školkový blešák“. 
Pokaždé si uvědomím, že konání této akce zdaleka není samozřejmostí. Vždyť všechno 
záleží na dobrovolné pomoci! Lidí, kteří se rozhodnou darovat nepotřebné oblečení nebo 
hračky, těch, kdo vše pečlivě roztřídí, pracně ocení a přehledně vystaví, dalších, kteří 
věnují svůj čas prodeji, a konečně i všech, kdo si přijdou nakoupit právě k nám. Velmi si 
vážíme každé pomoci a děkujeme za jakoukoli podporu. Díky obětavosti mnohých tak 
bleší trhy přinášejí školce opakovaně důležitý finanční příspěvek. 
Letošní tradiční podzimní bleší trh pořádá Křesťanský klub ve spolupráci s KMŠ a 
maminkami z farnosti ve středu 19. října a ve čtvrtek 20. října 2016 od 8,00 do 16,00 
hodin opět v prostorách bývalé kaplanky na berounské faře. Veškerý výtěžek bude i 
tentokrát věnován ve prospěch naší Katolické mateřské školy. Pokud můžete tuto akci 
podpořit věnováním zachovalého dětského oblečení či obuvi, sportovních potřeb, hraček, 
knížek nebo těhotenského oblečení, předejte prosíme své dary ve školce kdykoli 
v pracovních dnech od 7,00 do 16,00 hodin, nejpozději však do pátku 14. října 2016. 
Děkujeme předem za všechny dary a srdečně zveme k levnému nákupu!  
Zároveň prosíme dobrovolnice, které by byly ochotné pomoci s přípravou (v pátek 
14.10., v sobotu 15.10. a v úterý 19.10.2016), s prodejem a úklidem, aby se přihlásily 
ve školce osobně nebo telefonicky na čísle 311 623 147. Velmi uvítáme každou pomoc, 
aby bylo možné tuto akci uskutečnit.           Za kolektiv školky Jana Stielová 
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KC sv. Ludmily 
Vážení farníci, jménem farnosti bych vás ráda informovala o záměru vybudovat na Tetíně 
Komunitní centrum sv. Ludmily. Myšlenka vzniku centra žije již několik let a věřím, že 
mnozí z vás již o tomto záměru slyšeli. V současné době budeme předkládat projekt, jehož 
záměrem je zrekonstruovat velkou stodolu na farním dvoře v Tetíně na Komunitní 
centrum sv. Ludmily. A k čemu by takové centrum mělo sloužit? Protože se jedná 
o „komunitní centrum“, chceme, aby ho využívalo co nejvíce lidí, ať už místních nebo 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Našim záměrem je vybudovat víceúčelový sál pro cca 70 
lidí, který bude možno využívat alternativně pro různé akce, přednášky, výstavy, divadla 
apod. Dále chceme ve druhém a třetím patře centra vybudovat prostory pro aktivity 
zaměřené na seniory a mládež (např. vzdělávací aktivity v rámci univerzity 3. věku, kurzy, 
formační pobyty atd.), prostory pro setkávání místních spolků a klubovnu.  V centru budou 
také poskytovány dvě sociální služby a základní sociální a právní poradenství. Protože má 
centrum sloužit především nám všem, chci vás touto cestou vyzvat, abyste mě případně 
neváhali kontaktovat s nápady, co byste v centru přivítali nebo jaké aktivity postrádáte 
apod. E-mail: kcludmila@seznam.cz. 
S přáním požehnaných podzimních dnů 

Alena Vacková 
Koordinátorka projektu 

 

Duchovní léto  
Milí farníci i vy ostatní, rád bych se s vámi podělil o zážitky 
z letošního léta. Jsem zaměstnancem školy, takže by se dalo 
očekávat, že většinu léta mám klid, ale jako obvykle to tak 
nebylo. Jsem totiž zaměstnancem Svatojánské koleje – vyšší 
odborné školy pedagogické, kterou možná někteří znáte. 
Škola sídlí v bývalém benediktinském klášteře ve Svatém 
Janu pod Skalou nedaleko od Berouna. Jsem tam správcem. 
Co to obnáší? To je právě to, co vám chci touto cestou 
sdělit. Zdaleka to není jen péče o budovu a technické 
zázemí. 
Začalo to svatojánskou poutí. Historicky velmi významná událost, na kterou se generace 
našich předků velmi těšily a připravovaly. Dnes už je to skromnější akce. Sice zde máme 
možná podobné počty návštěvníků jako před mnoha desetiletími nebo staletími, ale je to 
už jiné. Když se nyní (17. 9.) ohlížím zpět za končícím létem, tak jsem vlastně měl tak 
trochu tříměsíční duchovní cvičení. Prázdninový život v někdejším svatojánském klášteře 
je mnohdy pozoruhodný. Hned v prvních červencových dnech jsme měli možnost postarat 
se o jednotlivce či rodiny z různých koutů české a moravské země. Je zajímavé slyšet 
jejich vyprávění i zážitky z různých míst. Takové pobyty pak střídaly – již celkem 
pravidelně – svatební obřady. Vlastně každou sobotu, někdy i v pátek se ve zdejším 
refektáři, ale hlavně v zahradě konaly různě velké svatební obřady, občas i s hostinou. 
Někdy byly dva i tři obřady během jednoho dne a já mohl pozorovat tu různorodost 
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snoubenců, jejich rodin a přátel a celkového pojetí tohoto obřadu. Nutno podotknout, že 
snad jen každý dvanáctý obřad byl církevní… Další zajímavou skupinou byl pobyt 
kanadského chrámového dětského sboru z Québecku. Mladí sboristé přiletěli do Evropy na 
turné, kde vedle Vídně, Brna a Prahy zazpívali i v našem refektáři. Bylo jich téměř 90 a 
bylo v nich obrovské nadšení, upřímnost a láska k tomu, co dělají. Uspořádali jsme jim 
také zahradní party, kde se shodou okolností setkali i s několika místními dětmi a také se 
studenty Přírodního gymnázia z Prahy, mezi nimiž bylo i několik dětských uprchlíků ze 
Sýrie, kteří se již pár měsíců snaží v Praze integrovat. Daří se jim to. Umí trochu česky a 
ve Svatém Janu pod Skalou si s námi zahráli fotbal. Kanadský sbor byl ve Svatojánské 
koleji několik dní. Poslední den ve Svatém Janu pod Skalou byl i jejich posledním dnem 
v Evropě, takže je autobusy odvážely přímo na Letiště Václava Havla. Sotva jsme stihli 
uklidit budovu školy, dorazila další skupina mládeže. Tentokrát to byli všichni Češi. 
Přesto byli něčím jiní. Byla to handicapovaná mládež. V jejich několikadenní přítomnosti 
jsme si my všichni zaměstnanci uvědomili, jak obdivuhodnou práci odvádějí pečovatelé, 
ošetřovatelé a pedagogové a samozřejmě rodiny takových dětí. Klobouk dolů. Například 
při složitostech, které barokní budova má (není tu výtah), dokázali svým svěřencům 
věnovat nejen svůj čas, um a zkušenost, ale pokud to šlo, tak i duchovní vedení. Po 
odjezdu zmíněné skupiny nezůstal klášter dlouho prázdný. Tentokrát jsme přivítali 
početnou skupinu hostů z Francie, Belgie a dalších zemí, jejichž cílem byla tak trochu 
duchovní obnova, rekreace, ale i školení formou přednášek. Postupně přijelo asi pět 
pozvaných hostů převážně z pražského katolického prostředí, kteří se pak ujali přednášení 
na různá témata. Jen několik dní před příjezdem zahraničních hostů byl ve Francii 
zavražděn katolický kněz, na jehož památku se pak po celé České republice zvonilo na 
kostelní zvony. Napadlo nás pozvat alespoň část z francouzských katolíků na věž 
svatojánského kostela, aby mohli být tomuto aktu přítomni. Vzkazuji tedy vám všem, že 
francouzští katolíci (minimálně těch dvanáct, co se mnou vylezlo na věž) nám Čechům a 
Moravanům upřímně a velice děkují za zmíněné gesto a hlavně za modlitby, které jsme 
v oněch neklidných dnech teroru opakovali asi častěji než jindy. Samotné zvonění bylo i 
pro mě velmi emotivní. Po strmých schodech za mnou stoupali staří i mladí a minutu před 
patnáctou hodinou jsme se ještě lehce zadýchaní pomodlili Otčenáš. Francouzsky a česky. 
Tekly slzy. Věděli jsme, že v kostele pod námi je dalších padesát lidí, kteří se modlí za 
zemřelého kněze. Emoce byly obrovské a pocit celosvětového patření do jedné rodiny byl 
tak hmatatelný. Stejný jako když jedete na pouť do Říma nebo na mezinárodní setkání 
nejrůznějších křesťanských skupin. Francouzští bratři a sestry nám byli velmi vděční za 
tento zážitek. 
I další skupina, o kterou jsme se postarali, byla početná. Téměř 80 mladých středoškoláků 
z několika zemí Evropy. Jednalo se o jakousi letní školu – konkrétně o letní školu 
Discover – debatní vzdělávací setkání mladých. Účastníci byli rozděleni do deseti skupin a 
výhradně v anglickém jazyce se pak vzdělávali v nejrůznějších oborech současného světa. 
Řešili například otázku uprchlické krize, brexitu, zaměstnanosti, problémy rozvojového 
světa atd. Přednášejícími jim byli také mladší ročníky pedagogů z pražských univerzit či 
lidé se zkušenostmi z bruselských unijních organizací. Dobrovolný budíček měli v 6.30 
hod. Část z nich šla běhat po Svatém Janu pod Skalou, část šla cvičit do školní tělocvičny 
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za doprovodu rytmické hudby a část využila přilehlý park, kde v každodenní rose 
utužovali tělo i ducha. V neděli v den odjezdu přišlo asi patnáct z nich na ranní 
bohoslužbu, takže i v tomto případě byla cítit univerzálnost naší církve. A to stále není 
všechno. V samém závěru prázdnin jsme měli návštěvníky asi „nejduchovnější“. Přijelo 
deset moravských kněží i s jedním jáhnem. Pobyli u nás od pondělí do pátku, protože – tak 
jak to kněží mívají – v neděli museli být stůj co stůj zpět ve své farnosti. Tolik kněží se ve 
svatojánském údolí sejde málokdy. Natož pod jednou střechou a na několik dnů. Přišli si 
odpočinout, ale i sdílet své starosti a radosti. Také putovali na Karlštejn, kde v tamějším 
kostele sloužili mši. Chtěli stihnout i objednanou návštěvu hradu, ale nepřišli včas. Jaké 
bylo jejich překvapení, když mezi přítomnými účastníky bohoslužby byla i hradní 
průvodkyně, která následně zaslechla „nářek“ kněží, že nestihli dlouho předem 
domluvenou exkurzi. Vzala je tedy dodatečně na prohlídku hradu – mimo otvírací dobu a 
dokonce i do kaple sv. Kříže.  
I ve svatojánském kostele jsme měli  společnou bohoslužbu. Bylo to trochu narychlo 
zorganizované, ale nádherné. Jedenáct zasvěcených lidí kolem oltáře, sedm věřících 
v lavicích proti nim – vlastně s nimi. Hluboké, krásné a povzbuzující. Děkuji všem. 
Závěr léta – opět pouť. Tentokrát pouť ke svaté Ludmile na Tetín. Studentky, pedagogové 
a zaměstnanci se den před hlavní poutí (tedy již 16. 9.) vydali na pěší pouť ze Svatého 
Jana pod Skalou na staroslavný Tetín. Bylo nás téměř padesát. Začínali jsme v prostorách 
Svatojánské koleje přednáškou P. Beneše z pražské farnosti, následným zamyšlením i 
ztišením v bývalé klášterní zahradě. V 11 hodin vyšlo procesí směrem na Tetín, abychom 
tam stihli mši svatou naplánovanou na 13.00 hodinu. Najednou jsme byli součástí tisícileté 
tradice pěších poutí na toto úchvatné místo. Navíc jsme šli převážnou část cesty po 
červené, která je součástí evropské sítě poutních cest do Santiaga de Compostela. Možná 
výzva pro příště… 

Michal Šedivý 
 

Na Tetíně za svatou Ludmilou 
Až do čtvrtka 15. září vládlo v Čechách horké 
letní počasí, tropické teploty, sucho. Nebezpečí 
požárů stoupalo každým dnem, vyprahlá země 
žíznivě čekala na vláhu. Svatá Ludmila se zřejmě 
už na to nemohla dívat, a tak se v pátek spustil 
spásný déšť. Příroda pookřála, ale všichni, kdo se 
podílejí na přípravách svatoludmilské pouti na 
Tetíně, naopak znejistěli. Jaképak asi bude počasí 
zítra, v sobotu? Poutníky většinou vítá Tetín 
prozářený sluncem, teplé babí léto je vybízí, aby 
zůstali v jeho vlídných dlaních až téměř do 
večera, procházeli se po okolí, kochali se 
pohledem na Berounku… Ale to asi tentokrát 
nevyjde. Podle české (i norské!) předpovědi 
počasí má zítra pršet, sice ne pořád, ale místy i vydatně. A na Tetíně se poutní mše svatá 
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tradičně koná pod širým nebem před kostelem sv. Ludmily. Pak přišel nápad – piknikové 
stany, které dosud vždycky stávaly před farou a sloužily pro občerstvení po liturgii, 
rozestavět před kostelem nad lavičkami pro poutníky. A může klidně přijít třeba průtrž 
mračen!  
Poutní mši svatou celebroval v sobotu od jedenácti hodin generální vikář pražské 
arcidiecéze Mons. Zdenek Wasserbauer, Th.D., koncelebrovali kněží z našeho vikariátu P. 
Petr Bouška a P. Stefan Wojdyla, dále P. František Převrátil z Prahy-Petrovic, zúčastnili se 
také trvalí jáhni Josef Jonáš a Ondřej  Mrzílek.  
Mons. Zdenek Wasserbauer ve své promluvě zdůraznil, že svatá Ludmila odpověděla na 
výzvu své doby, stála na straně dobra a pro svou křesťanskou víru se stala mučednicí. To ji 
spojuje s dneškem. Je to pořád stejné, i dnes síly zla Boží pravdě a dobru nepřejí, i dnes 
dobro se zlem zápasí.  – Obětní průvod, jak je tady na Tetíně zvykem, oživily opět děti, 
které přinášely hlavnímu celebrantovi květiny. Celou liturgii také velmi pěkně doprovázel 
dětský pěvecký sbor.  
Během mše nepršelo, možná jen chvíli mrholilo. (Jen tak na okraj – kohouti z přilehlé 
zahrady nezklamali a radostně a zvučně kokrhali jako každý rok, což zdejší pouti vždy 
dodává neopakovatelnou ryzí venkovskou atmosféru a obzvlášť pěkně to vyniká během 
promluvy.)   
Odpoledne čekalo na děti ve stodole tetínské fary představení divadla Damúza, dospělým 
pak byl určen koncert nádherné barokní hudby v kostele sv. Ludmily, při němž účinkovali 
varhaník Robert Hugo a houslistka Lucie Sedláková Hůlová. Teprve během koncertu se 
spustil prudký liják, takže tóny barokních hudebních nástrojů byly doprovázeny šuměním 
deště… Pouť byla ukončena litaniemi a svátostným požehnáním ostatky svaté Ludmily, 
které nám udělil trvalý jáhen Josef Jonáš. 
Tak jako se země česká osvěžila a zavlažila vydatnými dešti, tak i my poutníci jsme se na 
Tetíně občerstvili a doufáme, že nám ta duchovní vláha vydrží dlouhou dobu. Děkujeme 
všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě celé slavnosti. Dá-li Pán, za rok 
nashledanou! 

L. Fričová  
 

Z arcidiecéze 
• Vikariátní konference  

se v měsíci říjnu uskuteční v Hořovicích v úterý 18. 10. od 9.00 hodin. 
• Ministrantské setkání s P. Benediktem pro mladší ministranty 

(chlapce cca od 7 do 15 let) se uskuteční v sobotu 8. října ve Vlašimi. Zahájení v 9.30 
v kostele sv. Jiljí, předpokládaný konec cca v 16 hodin. S sebou 130 Kč (70 Kč jako 
příspěvek na oběd, 60 Kč příspěvek řidičům na benzin), ministrantské oblečení, 
oblečení a obuv na fotbálek venku. 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 P. S. Budu potřebovat řidiče. 
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• Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let) 
14. a 15. října bude setkání starších ministrantů v Praze-Nuslích. Zahájení v pátek mší 
sv. v kostele sv. Václava v Nuslích v 18.00, v sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté 
zpovědi (svátosti smíření), duchovní program. S sebou 200,- Kč na jídlo, sportovní a 
ministrantské oblečení. 

• Škola modlitby 
Arcidiecézní centrum pro mládež nabízí nový kurz „Škola modlitby“ pro mladé 16-26 
let. Program zahrnuje čtyři víkendová setkání. Příhláška je na www.adcm.cz do 9. října. 

• Godzone – 19. 11. 
Letos do Prahy zavítá slovenský evangelizační projekt Godzone, který každý rok 
pořádá týdenní turné po několika slovenských městech. Každý rok se ho zúčastňuje až 
20 tisíc mladých lidí. V loňském roce byla poprvé na seznamu navštívených měst i ČR, 
konkrétně Brno. Celá tour bude probíhat v termínu 14. - 19. 11. 2016. V Praze potom 
půjde o večer 19. 11. 2016. Jedná se vždy o jeden večer plný chval, hudby, svědectví, 
vyučování a dalšího programu. Godzone chce pomoci mladým lidem rozhodnout se pro 
život s Ježíšem Kristem a zapojit se do místního společenství tak, aby se i oni mohli 
stát jeho aktivními členy a šířit evangelium kolem sebe. Hlavním cílem tohoto projektu 
je přinášet probuzení, sjednocení a povzbuzení způsobem, který je moderní a atraktivní 
pro dnešní generaci. Celý projekt je veden pod záštitou Združení kresťanských 
spoločenstiev mládeže, jehož předsedou je katolický kněz PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD. 
Veškeré informace můžete sledovat na webu turné: www.tour.godzone.sk.  

 
Farní charita Beroun 
Farní charita Beroun zve všechny zájemce z řad seniorů na pravidelná 
setkání bystření paměti. Kurzy budou probíhat každé první úterý v měsíci 
od 9.30 do 10.30 v učebně FCHB v přízemí Komunitního centra, 
Bezručova 928, Beroun.  
4. 10. – od 9.30 hodin 
Bystření paměti pro seniory - Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun  
Setkání jsou pro seniory zdarma. Kapacita učebny je omezená, o volných místech se 
můžete informovat na tel. 725 923 181.  
25. 10. – od 17.00 hodin 
Alzheimerova nemoc a jiné typy demence – kavárna Jiná káva, Beroun 
Farní charita Beroun rozšiřuje nabídku pomoci pečujícím rodinám, které prochází 
náročnou a vyčerpávající péčí o svého blízkého. První z cyklu přednášek. 
Vzdělávací centrum Farní charity Beroun v přízemí Komunitního centra v Bezručově 
ulici 928 nabízí po celý rok počítačové kurzy pro děti, dospělé i seniory. V učebně 
probíhají také kurzy angličtiny od začátečníků po pokročilé – s českou lektorkou a 
rodilým mluvčím z Velké Británie (www.nativespeaker.cz) pro studenty i dospělé. Do 
kurzů lze ještě přistoupit.  
Kurzy probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách, rozpis časů a úrovní výuky najdete 
na stránkách www.charita-beroun.cz 
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Arcidiecézní charita Praha vypisuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky 
Farní charity Beroun. 
Požadavky: 
•  Minimálně VOŠ vzdělání v oboru charitních nebo sociálních služeb 
•  Znalost zákona č. 108/2006 Sb. 
•  Zkušenosti s vedením týmu 
•  Řidičský průkaz skupiny B 
•  Uživatelská znalost MS Office a internetu 
•  Znalost AJ výhodou 
•  Pečlivost, spolehlivost, samostatnost a dobré komunikační schopnosti 
•  Morální a občanská bezúhonnost 
•  Orientace v církevním prostředí 
K přihlášce je třeba přiložit strukturovaný životopis, motivační dopis a souhlas 
s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
Možný nástup: dle dohody. 
 

 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Klára Bělohlávková 

Milá Kláro, 
Jsi skautkou devátým rokem, Skaut navštěvuješ od roku 
2008. Bydlíš v Berouně na Černém vršku. 
1. Kterou školu navštěvuješ? 
Arcibiskupské gymnázium v Praze – kvinta. 
2. Co bys chtěla v životě dělat?  
Mým největším snem je vystudovat práva a stát se soudkyní. 
Ale v poslední době mě napadá kvůli studiu v cizině 
myšlenka: studium sportovního marketingu nebo něčeho a tím 
spojeného. 
3. Proč tě baví skauting, co se ti na něm líbí? 
Baví mě myšlenka skautingu a celý duch, jaký u nás ve středisku panuje. Díky Skautu 
jsem například poznala mnoho super lidí. 
4. Chceš se nějak zapojit do činnosti ve středisku? 
Během školního roku nemám skoro žádný čas, ale na táboře bych ráda pomáhala 
s čímkoliv, co bude třeba. Nejraději asi s vedením dívčích oddílů. 
5. Jak kromě skautingu trávíš volný čas? Jaké máš koníčky? 
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Pátým rokem závodně vesluji, což mi naplňuje všechen volný čas. Mimo to ráda čtu 
v cizích jazycích nebo sleduji na filmy. 
6. A jak prožíváš říjen? Je pro tebe něčím zvláštním? 
Snažím se adaptovat na náročnou školu a připravuji se na mistrovství republiky ve 
veslování. Také si moc užívám roverské schůzky. 
7. A s čím by ses nakonec rozloučila s našimi čtenáři? 
Mějte se krásně a užívejte si Skauta a života. 

Za rozhovor děkuje Simona Šustrová 
 

Ze života svatých 
Svatých andělů strážných (2. října) 
Podle nového všeobecně platného kalendáře není  tento den již svátkem, ale jen památkou 
svatých andělů strážných. Svátek andělů strážných dříve připadal na 29. září, takže splýval 
se svátkem sv. archanděla Michaela. Nyní mají archandělé Michael, Gabriel a Rafael 
svátek společně. 
V roce 1070 stanovil slavení svatých andělů papež Klement X. na 2. října. Zvyk 
zasvěcovat andělům strážným zvláštní svátek se rozšířil v Portugalsku, Španělsku a v 16. 
století i v Rakousku.  
Uctívání andělů je ještě starší než úcta ke svatým. Obzvláštní důležitosti nabyla tato úcta 
ve středověku, kdy zakoušeli jejich přítomnost ve svém tichém životě poustevníci a mnozí 
mnichové. V současné době však mnozí lidé své strážné anděly zanedbávají a na jejich 
přítomnost zapomínají. O andělu strážném se mnohdy vypravuje jen dětem. 
K pravdám naší víry patří, že každý člověk dostává při křtu svého anděla strážného, který 
ho doprovází, dává mu dobré myšlenky a řídí ho na jeho životní cestě až do smrti. 

-vac- 

 
Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na říjen: 
 „Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu 

jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V září byli v naší farnosti pokřtěni Kateřina Krbcová a Filip Fuchs. 
• Svatby: Manželství uzavřeli v kostele sv. Jakuba v Berouně Miriam Lapourová a 

Martin Loužecký a ve Svatém Janu pod Skalou Marie Kříženecká a Josef Krupička. 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili pana Juraje Riga a paní Miluši Sršňovou.  
 
Blahopřání 
Dne 2. října se dožívá významného jubilea 75 let paní Anna Hánová z Berouna. Děkujeme 
Pánu za dar jejího života a přejeme jí do dalších let Boží požehnání, štěstí a zdraví. 

Přátelé 
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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. sobotu obvykle bohoslužba slova 
 

Kontakty:
P. Petr Bouška - administrátor 
e-mail: petr.bouska@centrum.cz, 
mobil: 608 524 408 
P. Jozef Sudor - kaplan 
e-mail: sudorjozef@gmail.com 
P. Josef Moulík - výpomocný duchovní 
(Loděnice) mobil: 722 206 057 
Pavel Kodras – stavební technik vikariátu 
e-mail: pavel.kodras@apha.cz, 
mobil: 602 465 797 
Jiří Hanke – referent Správy majetku AP 
e-mail: jiri.hanke@apha.cz 
mobil: 739 521 031 

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 
Jiří Cikánek (Králův Dvůr) 
e-mail: jiri.cikanek@seznam.cz 
 

Lukáš Petřvalský - titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com, 
mobil: 724 219 745

 
 

 

Bohoslužby: Ne Po Út St Čt Pá So 

BEROUN 
10.00 
18.00 

19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLŮV 
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 


