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Dušičky
Začátek listopadu často provází poněkud pochmurné počasí.
Říkáme mu někdy „dušičkové“. Některým lidem to jaksi bere chuť
do života a přispívá k určité trudnomyslnosti. Připomínáme si naše
zesnulé a může při tom ožít bolest, která provázela naše loučení
s nimi, ať už nedávné, nebo i časově vzdálenější. Může k tomu
přistoupit i určitá obava o věčný osud našich blízkých, kteří nás již
na věčnost předešli, anebo prostě pocit nejistoty či ohrožení z toho,
co je se skutečností smrti spojeno. Vždyť i evangelium mluví o
věčném životě jen v obrazech, a tak bychom se možná někdy
s chutí připojili ke konstatování apoštolů na adresu loučícího se Pána: „Nevíme, kam
jdeš.“ (Jan 14, 5) A přesto je, viděno očima křesťanské víry, v těchto dnech vlastně
mnohem víc důvodů k radosti a křesťanské naději než ke smutku a obavám. Nesmíte se
„rmoutit jako ti, kdo nemají naději,“ vybízí sv. Pavel (1 Sol 4, 13). Jak čteme v encyklice
o naději Spe salvi: „Ne, že by křesťané do nejmenších podrobností věděli, co je čeká, ale
obecně o životě vědí to, že neústí do prázdnoty.“ Ne náhodou asi tyto důvody k radosti a
naději právě v tento čas podtrhuje slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé. Slavnost nás ujišťuje o tom, že je mnoho takových, kdo již dosáhli cíle svého
života, tedy opravdového štěstí, jež nakonec není k nalezení nikde jinde než v Bohu.
Vzpomínka na zemřelé nám důrazně připomíná, že „Bůh chce, aby všichni lidé byli
spaseni“ (1 Tim 2, 4), a že kromě těch, kdo by zemřeli v zatvrzelé nekajícnosti, má Bůh
pro každého člověka i po smrti připravenou cestu ke konečnému očištění a ke spáse. A
my, ve spojení s církví, tuto jejich cestu můžeme po splnění několika málo podmínek
zkrátit. „Kdo by nepociťoval potřebu svým milovaným blízkým, kteří již prošli branou
smrti, třeba jen náznakem projevit trochu dobroty, vděčnosti či poprosit o odpuštění?“
čteme dále v encyklice Spe salvi. Současně se zde připomíná „základní křesťanské
přesvědčení, které jde napříč staletími a zůstává zdrojem útěchy i dnes: že láska dosahuje
až na onen svět a že můžeme s druhými lidmi zůstat ve vztahu vzájemné odkázanosti a
obdarování i přes hranici smrti.“ I křesťanský východ věří, že „duším zemřelých je možné
darovat prostřednictvím eucharistie, modlitby a almužny ,zotavení a osvěžení‘,“
upozorňuje dále zmíněná encyklika, a dodává: „Jako křesťané bychom se pak neměli ptát
jen: Jak já sám mohu dojít spásy? Ale také: Co mohu udělat pro to, aby druzí došli spásy a
aby i jim vyšla hvězda naděje? Pak jsem učinil nejvíce i pro svou vlastní spásu.“

Zprávy z farnosti
• Biblické hodiny
se konají v pondělí od 16.30 na faře v Berouně. Věnujeme se knize Žalmů.
• Tichá adorace po večerní mši svaté
se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min.
• Společenství mládeže
Pravidelná setkání mládeže (cca od 14 let) se konají každé úterý od 18 hod. v kaplance.
Všichni mladí jsou srdečně zváni!
• Příprava dospělých ke křtu
se koná každou středu od 18.00 hodin.
• Modlitební společenství
Setkání se koná vždy ve čtvrtek:
o 2. 11. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod.
o 9. 11. - modlitba Taizé v Berouně v modlitebně ČCE, Husovo nám. 43,
od 20 hod.
o 16. 11. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli
Povýšení sv. kříže od 20 hod.
o 23. 11. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod.
o 30. 11. - modlitba na Tmani v kostele sv. Jiří od 20 hod. (možnost dopravy – sraz
v Berouně na farním dvoře v 19:40 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 v kostele do krabičky 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
„Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.“ (Jan 15,3)
• 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.
• Slavnost Všech svatých – středa 1. listopadu
Mše svaté:
o 8.00 – Beroun
o 17.00 – Loděnice
o 18.00 – Beroun
o 19.30 – Tetín
• Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – čtvrtek 2. listopadu
Mše svaté:
o 8.00 – Beroun
o 17.00 – Loděnice
o 18.00 – Beroun; Králův Dvůr
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• Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci:
o ve středu 1. listopadu (odpoledne) a ve čtvrtek 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. 11. (odpoledne) – 8. 11.
Po splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, eucharistie, modlitba na úmysl
papeže) je možné denně získat plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštívíli někdo hřbitov a třeba jen v duchu se pomodlí za zemřelé.
• Modlitby za zemřelé na berounském hřbitově
Ve čtvrtek 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.
• První pátek v měsíci – 3. listopadu
Od 17.00 hodin je možné v Berouně přijmout svátost smíření. Po večerní mši sv. u sv.
Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní.
• Úklid kostela sv. Jakuba – 6. listopadu
Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné
farníky o pomoc s úklidem v pondělí 6. 11.
• Farní káva – 19. listopadu
Setkání u kávy a čaje na faře v Berouně po dopolední mši sv. bude v neděli 19.
listopadu. Všichni jsou srdečně zváni, něco ke společnému občerstvení vítáno.
• Sbírka na misie
vynesla 7.152,- v Berouně, 1.923,- Kč na Tetíně, 1.350,- Kč v Počaplech, 1.300,- Kč
v Loděnici, 910,- Kč ve Svatém Janu, 880,- Kč v Nižboru, 520,- Kč v Hýskově, 510,Kč na Vráži a 490,- Kč na Chyňavě.
• Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi se uskuteční v neděli 12. listopadu.
• Den Bible,
spojený se sbírkou na biblický apoštolát, se v tomto roce koná v neděli 19. 11.
• VI. benefiční ples Farní charity Beroun – 24. listopadu
Ples se pod záštitou farnosti se koná v pátek 24. 11. od 20 hod. Můžeme se těšit na
kapelu 2+1, předtančení a losování o ceny. Předprodej vstupenek k číslovaným stolům
v Městském informačním centru na Husově náměstí v Berouně, v Katolické mateřské
škole a na ústředí FCH Beroun.
• Adventní duchovní obnova – 9. prosince
Adventní rekolekce pod vedením P. Petra Blechy se uskuteční v sobotu 9. 12. od 9.00
do cca 12.30 hod. na faře v Berouně.
• 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.
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Konference Václav Hájek z Libočan na Tetíně

V pátek 17. listopadu proběhne v kulturním domě obce Tetín konference o Václavu
Hájkovi z Libočan s podtitulem „Návrat autora na místo činu“. Konferenci pořádá
Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, Sdružení svaté Ludmily na Tetíně,
obec Tetín a projekt Svatá Ludmila 1100 let. Na konferenci představí místní i
zahraniční odborníci Hájkovo často kontroverzně vnímané dílo a jeho dopad
z různých pohledů.
Cílem konference je nové reflektování Hájkova díla v kontextu české a zahraniční literární
tvorby. Na závěr konference je plánovaný literární pořad studentů Katolické teologické
fakulty Univerzity Karlovy, který je sestaven ze svatoludmilských legend, písní a kázání
od 10. do počátku 19. století. Hudebně studenty doprovodí Michael Pospíšil se souborem
Ritornello.
Václav Hájek z Libočan působil na Tetíně jako farář a právě zda napsal značnou část své
Kroniky české. Hájkova kronika se stala na několik století historickou autoritou pro další
autory, navíc Hájek položil základy tzv. mýtu kmene Čechů. Hájkův vliv upadá až v 19.
století díky autoritě Františka Palackého. Nové kompletní vydání Hájkovy kroniky vyšlo
v roce 2013 a jeho editorem byl Jan Linka z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.
Program:
9:30 – slavnostní zahájení konference
10:00 – 10:30 Marie-Elisabeth Ducreux
Jaké možnosti měli čtenáři 17. a 18. století seznámit se s dílem Václava Hájka
z Libočan?
10:30 – 11:00 Lucie Storchová
Kolportér Hájkových výmyslů? Jan Dubravius a jeho interpretace Kroniky
české
11:00 – 11:30 Eszter Kovács
Václav Hájek z Libočan v uherské jezuitské literatuře
11:30 – 12:00 Vlastimil Brom
Hájkova Kronika česká a její německý překlad Johanna Sandela
(se zvláštním zřetelem k projevům konfesních rozdílů autora a překladatele)
12:00 – 13:30 přestávka na oběd
13:30 – 14:00 Jan Malura
Ztvárnění krajin a míst v Hájkově kronice
14:00 – 14:30 Jan Pišna
„Vyšel oheň v Menším Městě pražském“
Hájkova reportáž o požáru Malé Strany a Pražského hradu z roku 1541
14:30 – 15:00 Alena M. Černá
„Kdo chce škody zbýti, nedaj jiskře ohněm býti“
Požár v kronice a v jazyce (na materiále textů Václava Hájka z Libočan)
15:00 – 15:30 Tomáš Havelka
Hájkova adaptace Života Adamova (Solferna)
15:30 – 16:00 Nina Weissová
Recepce Hájkovy kroniky v legendistice 19. století
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16:00 – 16:30 Josef Vacek
Drahá perla v temnosti pohanské zrozená
Svatá Ludmila a Tetín pohledem neznámého autora na počátku 18. století
16:30 – 18:00 přestávka na večeři
18:00 – 19:30 Skrze ctnosti a mučedlnictví kněžny Lidmilly hrad a město Tetín
přemilostně osvíceno bylo
Pořad sestavený ze svatoludmilských legend, kázání a písní v širokém rozpětí od 10. do
začátku 19. století. Literární texty čtou studenti oboru Dějiny evropské kultury Katolické
teologické fakulty

Z arcidiecéze
• Vikariátní konference
se v měsíci listopadu uskuteční v Řevnicích v úterý 21. 11. od 9.00 hodin.
• Arcidiecézní ministrantské setkání – 11. listopadu
Tento měsíc je setkání starších a mladších ministrantů spojené a uskuteční se v sobotu
11. listopadu v Praze. Registrace v 9.00 hod. v budově Arcibiskupského paláce, v 10.00
mše sv. v katedrále s panem kardinálem. Poté se podíváme na nástup hradní stráže,
čeká nás chutný oběd, a pokud vše dobře dopadne, ujmou se nás vojáci hradní stráže
a zjistíme, jak je to s výcvikem, ochranou hradu, vítáním státních návštěv, motorkami,
psy, nebo jaké zbraně vojáci používají. Zakončení v 16.00 před budovou
arcibiskupství. Program je koncipován pro ministranty od 6 do 30 let. S sebou 50,- Kč,
případně vlastní ministrantské oblečení.
Případní zájemci z Berounska, hlaste se včas (aby se domluvilo potřebné množství
automobilů a nahlásil počet ministrantů na oběd, případně diety, např. bezlepkové) na
tel. 602817195 či e-mail: vasku@omadeg.cz. Alois Vašků
P. S.: Řidiči budou vítáni.
• Pomoc při arcidiecézním setkání
Prosíme starší kluky - ministranty o pomoc s organizaci mladších kluků při
arcidiecézním setkání ministrantů. Sraz bude již v pátek v Nazaretu. Případní zájemci
z Berounska, hlaste se též u Aloise Vašků k organizaci společné přepravy do Prahy.
• Pouť dobrovolníků v charitativní oblasti ke sv. Anežce – 13. listopadu
Pouť se koná v pondělí dne 13. listopadu v 18 hodin v pražské katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha. Je určena zvláště pro ty, kdo bez nároku na odměnu pracují pro
farní charity nebo se jinak angažují ve prospěch lidí v nouzi.
• TAMMÍM
Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze již tradičně pořádají duchovní víkend
TAMMÍM pro mladé muže 15 – 30 let), tentokrát na téma „Den co den s Bohem“.
Bude se konat v termínu 24. – 26. listopadu.
Více informací na http://arcs.cuni.cz. E-mail: tammim@signaly.cz.
• Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2019 (nebo i
později), budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat
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v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 2. prosince 2017 (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.
• Godzone tour v Praze – 18. listopadu
V sobotu 18. 11. se od 18.00 hod. uskuteční ve sportovní hale Královka v Praze
program slovenského evangelizačního projektu Godzone. Půjde o komponovaný večer
plný hudby, divadla, slova, videa a modlitby. Cílem je mladým lidem zprostředkovat
evangelium způsobem, který je jim blízký. V minulém roce se podobného programu
v Praze zúčastnilo přes 2 000 zejména mladých lidí.
Letošní večer je nazvaný slovy „Odhodlaní změnit svět“ – chceme společně přinášet
křesťanské hodnoty do tohoto světa. Během večera bude příležitost ke svátosti smíření
a přímluvné modlitbě. V rámci tour se budou konat doprovodné aktivity: večerní
modlitby během předchozího týdne, evangelizace v ulicích nebo dobrovolná pomoc
místnímu správnímu celku.
• Programy Centra pro rodinu
o Úskalí dospívání – 4. listopadu od 15 do 17 hodin – přednáška s následnou diskusí v
sále Sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice. Jak se připravit na pubertu svých
dětí přiblíží PhDr. Ivana Bernardová. Přihlášky viz www.apha.cz/2017/cprnovinky/cpr-nov-uskali-dospivani.
o Rekolekce s P. Józefem Augustynem – od 10. do 11. listopadu, Kolejní 4, Praha 6.
Letošní téma: Zápas o každodenní modlitbu v běhu životních radostí a starostí na
základě nejkrásnějších textů Evagria Pontského. Bližší podrobnosti a přihlášky na
www.apha.cz/2017/pastoracni-stredisko/zapas-o-kazdodenni-modlitbu.
o Adventní zastavení nad manželským slibem – 9. prosince od 15 do 17.30 v sále Sv.
Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice. – jako příprava na obnovu manželských
slibů ve svátek Svaté rodiny. Provázet bude Mons. ThLic. Ing. Zdenek
Wasserbauer, Th.D.
Přihlášky viz www.apha.cz/cpr-adventni-zastaveni-aktualni-nabidka.
o Společná příprava na život v manželství – 23. ledna – 13. března – osm večerů vždy
v úterý od 19.30 do 21.30 (Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice). Snoubenci se přihlašují na
www.apha.cz/cpr-snoubenci-aktualni-nabidka. Kapacita kurzu je omezená.

Svatováclavské ozvěny v Loděnici
Mnoho z nás si již zvyklo na poutní návštěvu krásné zahrady kolem barokního kostelíku
sv. Václava v Loděnici u příležitosti zářijového svátku našeho zemského patrona. A když
má sv. Václav hlavní svátek mimo neděli a putujeme k místu jeho „odchodu do nebe“ do
Staré Boleslavi, přesto, aby to nebylo líto ani loděnickému patronu, ani nám, Loděničtí
připraví nejbližší následující neděli poutní setkání – tzv. Svatováclavské ozvěny.
Tuto nedělní mši sv. tentokrát v Loděnici sloužil nový berounský kaplan P. Petr Blecha
(mimochodem při ohláškách obzvláště upozorňoval na Bleší trh pro Katolickou mateřskou
školu, zaujal ho totiž název této benefiční akce maminek, KMŠ a K-klubu). Mši svatou
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doprovázel krom varhanického páru manželů Salvových zpěvem pražský sbor pod
vedením pana sbormistra Zdeňka Fojta, který zpíval Missu brevis od Michaela Haydna.

Po mši svaté již čekaly na návštěvníky stoly plné poutních koláčů, káva, gril a klobásky.
Nebylo sice sluníčko, ale nezmokli jsme, děti si dokonce užily dovádění na zahradě a
atrakci v podobě látkového prolézacího tunelu. Potom už jsme se všichni - Loděničtí,
Jánští, ale i poutníci ze Záhrabské, Chrustenic, Berouna, Králova Dvora - Počapel, Tetína,
Bubovic, Vysokého Újezda či kdovíodkud rozjeli auty i na kolech domů s pocitem
příjemně duchovně i kulturně stráveného prodlouženého nedělního dopoledne.

Ivana Vašků
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Podzimní farní pouť do kláštera Teplá
Dne 7. října 2017 jsme ještě téměř za tmy vyrazili z Berouna autobusem na poutní zájezd
do západních Čech.
Jako první nás čekalo opatství Nový Dvůr, vybudované v letech 1999 - 2004 mnichy
z řádu trapistů. Plzeňský biskup František Radkovský nejprve pozval mnichy do své
diecéze, pak byly zakoupeny pozemky a zříceniny původního statku, který byl postaven
v 18. století pro premonstrátský klášter v Teplé, poté byly zbytky statku postupně
přestavěny na klášter. Roku 2004 zde biskup Radkovský vysvětil klášterní kostel
Nanebevzetí Panny Marie, a tím skončila čtyři roky trvající přestavba zdevastované
usedlosti na moderní klášterní objekt.
Trapisté se živí vlastní prací a podle pravidel jejich řádu musí být každý klášter soběstačný
do tří let od svého založení. V Novém Dvoře vyrábějí hořčici, balí čaje, chovají krávy a
ovce, zpracovávají dřevo a starají se o lesy a pastviny na klášterních pozemcích.
Tolik (ve stručnosti) jsme si mohli přečíst už předem v autobuse v natištěných
informacích.
Největší dojem nás ale čekal až na místě samotném. Tiše jsme vstoupili do moderního
chrámového prostoru a usadili jsme se v lavicích. Po chvíli přicházeli mniši, v přední části
kostela se rozdělili vpravo a vlevo, připravili si texty a pak už se ozvaly zpívané modlitby
dopoledního oficia, tzv. tercie. Responzoriální zpěv byl velmi působivý, stejně jako

neobvyklé melodie. Byla to pro nás příležitost ke ztišení i k osobní modlitbě. Po skončení
modliteb jsme navštívili obchod, kde jsme si mohli vybrat produkty zdejšího kláštera i
výrobky sester trapistek. Se zájmem jsme také shlédli film o trapistech a o budování a
vysvěcení tohoto kláštera. Celý areál byl prostý, ale asi právě proto na nás tolik zapůsobil.
Druhou zastávkou byl pro nás zámek v Bečově nad Teplou. Na prohlídku expozice jsme
se ovšem museli rozdělit na dvě skupiny, protože největší vzácností zdejší expozice je
nově restaurovaný relikviář svatého Maura, památka evropského a patrně i světového
významu, vynikající umělecká práce. Nejdřív jsme se postupně seznámili s historií vzniku
a umělecké výroby této jedinečné památky i s jejími pohnutými osudy, mohli jsme
dokonce i všechno fotit. Potom jsme vstoupili do tmy v trezorové místnosti a mohli jsme
8

už jenom tiše obcházet a obdivovat restaurovaný zlatem zářící relikviář umístěný za
silným sklem. (Tady už bylo fotografování zakázáno…)
Cílem naší pouti se stal premonstrátský klášter Teplá,
jehož činnost byla obnovena již v prosinci 1989. Nyní má
tepelská kanonie osmnáct členů, v klášteře se konají
pravidelné bohoslužby, v přístupných částech nabízí
klášter prohlídky a konají se tu koncerty i výstavy.
Nás tu čekala nejprve mše svatá, které předsedal převor P.
Augustin Ján Kováčik, O.Praem. a koncelebroval náš P.
Petr Bouška. Následovala prohlídka kostela Zvěstování
Páně, zejména jsme navštívili severní loď kostela
s relikviářem
zakladatele
kláštera
blahoslaveného
Hroznaty, umístěným na oltáři z bílého mramoru. (Od
úmrtí bl. Hroznaty uplynulo letos právě 800 let.) Rozděleni
opět do dvou skupin jsme se pak ještě vydali na poutavou
prohlídku přístupných částí klášterního areálu.
Celý poutní zájezd se vydařil, počasí nám
celkem přálo (nepršelo stále, jenom chvílemi;
předpověď byla mnohem horší). Všechno bylo
perfektně připraveno díky organizátorce Libuši
Lukášové a také P. Petru Bouškovi, který nás
duchovně doprovázel. Za to jim patří veliké
uznání a dík od nás všech.
P.S.: Nedávno jsme putovali také na Sázavu.
Jestlipak víte, co mají společného náš kostel sv.
Jakuba v Berouně, klášterní kostel v Sázavě a
kostel v klášteře Teplá?
Lidmila Fričová

Pavel Hobza už má třináct křížků
Ne, nebojte se, opravdu mu není sto třicet let, ale těch třináct
křížků či křížů se mu podařilo navrátit do české krajiny, a to
buď renovovat či přímo rekonstruovat, nebo zmizelé kříže
nahradit jinými.
Ten poslední stojí kousek od obce Chlustina směrem na
Žebrák a před rekonstrukcí byl v krajině naprosto neviditelný.
Denně jezdím kolem, ale nikdy jsem si nevšimla, že tam
vůbec nějaký křížek je. Zato teď svítí do dáli a je vidět ze
staré plzeňské silnice před Žebrákem vlevo, dříve než se
silnice stáčí vpravo na most přes dálnici.
Kříž byl ve velmi špatném stavu, a proto bylo třeba opravit i
podstavec, jejž tvoří žulový monolit. Ten byl už rozpukaný,
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v horní části rozestoupený a před několika desetiletími stažený železným pásem, nyní už
zkorodovaným. Litinový kříž byl v minulosti poškozen, rozlámán na kusy, chyběl vrchol
vertikálního ramene i jeho spodní díl. Všechny části byly provrtány, protože rozbitý kříž
před lety chtěl zachránit místní občan Ivan Kencl, provedl částečnou opravu a nalezené
úlomky kříže přišrouboval na zezadu přidaný materiál. I korpus Krista byl přeražený,
chyběla mu levá paže a část hrudníku.
Podstavec byl zabetonován do terénu, proto jej
Pavel opravoval na místě. Rozebral a očistil
volné části kamene, vyčistil spáry, vše zatmelil
a nalepil zpět volné části. Kámen stáhl v horní
části novým nerezovým pásem. Celý podstavec
ošetřil a natřel vodou ředitelnou bílou barvou.
Na železném kříži odstranil staré nátěry, koroze
a nečistoty z kříže i z korpusu, nalezl ve své
„sbírce“ vhodné části na doplnění kříže (vrchol
vertikály). Sestavil k sobě zlomky a svařil je, svařil také korpus a doplnil jeho chybějící
části (hruď, levá ruka). Vyrobil novou nerezovou zadní výztuhu
kříže. Vše natřel základovou barvou, pak ještě vše dvakrát
povrchovou barvou a nakonec postříbřil Krista, jeho svatozář a
okruží tabulky, na níž pak obnovil původní nápis.
Když jsem se v září účastnila s Pavlem Hobzou hledání křížku
v Chlustině, řekla jsem si při pohledu na zrezivělou litinu, že to
bude mravenčí práce. Když jsem pak viděla křížek doslova
rozsypaný na kusy železa, pomyslela jsem si, že to snad ani
nepůjde dát dohromady. Když jsem ho ale nakonec spatřila
hotový, rekonstruovaný, zaplavila mě vlna obdivu: „Ten Pavel je
ale fakt umělec!“
Dne 21. října osadil kříž na původní místo. (Měla jsem tu čest
být opět u toho a křížek při osazení alespoň přidržovat.)
Rekonstrukci provedl na vlastní náklady, jako ostatně všechny předchozí. Dělá to totiž
z přesvědčení – má vztah k české krajině, ke kořenům naší kultury a pociťuje úctu
k minulým generacím. A vzal s sebou své syny, aby si i oni vytvářeli podobný vztah.
-lf-

Modlitba měsíce
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na listopad:
„Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality.“ (EG, č. 208)

Farní kronika
• Křty: V říjnu byli v naší farnosti pokřtěni Josef Rumler, Terezie Černohlávková a Filip
Chaloupka.
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili paní Marii Zázvorkovou a Emilii Zbuzkovou.
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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
Bohoslužby:
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18.00
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KRÁLŮV
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8.00
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CHYŇAVA

11.00

TETÍN

11.15

So

18.00
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NIŽBOR

16.30

HÝSKOV

18.00*

VRÁŽ

18.00

HUDLICE

15.00
(1. so)

* 1. sobotu obvykle bohoslužba slova

Kontakty:
P. Petr Bouška - administrátor
e-mail: petr.bouska@centrum.cz
mobil: 608 524 408
P. Petr Blecha - kaplan
e-mail: deserto@tiscali.cz
mobil: 723 183 758
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 – správa pozemků vikariátu
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

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:
12 www.farnostberoun.cz/zpravodaj
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