
 

 



 


Rok sv. Ludmily, naší první křesťanské kněžny a světice, který nyní prožíváme 

v souvislosti s výročím 1100 let od její mučednické smrti, vrcholí národní poutí na 

Tetíně 17. – 19. září. 

Po třech letech se na Tetín v této souvislosti opět vrátí nejvzácnější relikvie sv. 

Ludmily, její lebka, která bude při pátečních nešporách, při sobotní slavnostní mši sv. i 

během sobotního odpoledne vystavena k uctění. V minulém roce zavítala na Tetín 

kopie Palladia země české. Letos připutuje ze Staré Boleslavi jeho originál – 243 let 

poté, co bylo jednu noc přechováváno i na berounském děkanství. 

Jako hlavní celebrant letošní poutní mše sv. v sobotu 18. 9. v 11.00 má na Tetín 

připutovat papežský legát a dále všichni čeští a moravští biskupové a další vzácní hosté. 

Následovat bude také bohatý doprovodný program, organizovaný Sdružením svaté 

Ludmily i obcí. Místem konání bude mimo jiné již podruhé také Komunitní centrum sv. 

Ludmily na Tetíně (www.kc-ludmila.cz), které oslavilo první výročí svého otevření. 

Svatá Ludmilo, prosíme tě, přimlouvej se za nás! 

BEROUNSKÝ 

KATOLICKÝ 

ZPRAVODAJ 



 



 



 Modlitební společenství 

Setkání se koná ve čtvrtek: 

o   2. 9. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 16. 9. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně 

     v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 23. 9. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 

o 30. 9. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně 

     v kapli Povýšení sv. kříže od 20 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. :-) 

„Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista.“ (Ef 4,15) 

tým MS 

Jan Franta tel. 605 983 228, Libuše Lukášová tel. 724 352 366, Vojtěch Malý tel. 

735 077 381, Jan Marek tel. 732 541 409, Jana Civínová tel. 721 120 926 

 Modlitba růžence 

se koná vždy v pátek před večerní mší svatou v Berouně od 17.25 do 17.45 hod. a 

vede ji M. Žáčková. Úmysl modlitby je za kněze, farnost, Komunitní centrum sv. 

Ludmily na Tetíně a město Beroun. 

 První pátek v měsíci – 3. září 

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. září 

Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 

farníky o pomoc s úklidem v pondělí 6. 9. 

 Poutní mše sv. v Hýskově – 11. září 

V sobotu 11. září v 18.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kostele Narození 

Panny Marie v Hýskově. 

 Poutní mše sv. v Nižboru – 11. září 

V sobotu 11. září v 16.30 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kostele Povýšení sv. 

kříže v Nižboru. 

 Poutní mše sv. v rámci Národní pouti na Tetíně – 18. září 

V sobotu 18. září v 11.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. ke sv. Ludmile na 

Tetíně. Hlavním celebrantem bude papežský legát. Přítomna bude lebka sv. Ludmily 

a originál Palladia země české. Mše sv. v Nižboru v tento den nebude. 

 Poutní bohoslužby v Loděnici a v Podkozí 

Poutní mše sv. ke cti sv. Václava budou slouženy: 

o v Loděnici – v úterý 28. září v 9.30 hodin (setkání na zahradě u kostela pak 

proběhne následující neděli 3. 10. po mši sv. – všichni jsou srdečně zváni) 

o v Podkozí – v sobotu 2. října v 18.00 hodin v kapli sv. Václava na návsi 



 



 Sbírka na pomoc obyvatelům jižní Moravy zasaženým tornádem 

v sobotu 10. a v neděli 11. 7. vynesla 14.820,- Kč v Počaplech, 13.669,- Kč 

v Berouně, 5.250,- Kč na Tetíně, 4.342,- Kč v Loděnici, 2.170,- Kč ve Svatém Janu, 

1.638,- Kč na Vráži, 1.540,- Kč na Chyňavě a 600,- Kč v Nižboru, celkem tedy 

44.029,- Kč. Vybrané finanční prostředky jsme poslali přímo do farnosti Moravská 

Nová Ves (www.farnostmnves.cz) na podporu poškozených lidí ve farnosti. 

Srdečné díky všem dárcům! 

 Svatováclavská sbírka 

na církevní školství se koná v neděli 26. září. 

 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. 

 Poděkování 

S velkou vděčností děkujeme paní Jiřince Augustýnové za dlouholetou květinovou 

výzdobu a úklid kostela v Počaplech. Nádherné květy, které pěstovala na zahrádce, 

zdobily náš kostel mnoho roků. Pan Bůh zaplať Jiřince.   farníci z kostela v Počaplech 

 Harmonogram katechezí pro děti na faře v Berouně 2021-22  

 

Zahájení výuky je plánováno na 15. září. Případné úpravy navrženého 

harmonogramu budou záviset na časových možnostech vyučujících a většiny 

přihlášených dětí. Prosíme o včasné odevzdání přihlášek! 

 


Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně oslavuje první 

výročí svého otevření, a tak bych Vás tímto ráda pozvala na 

„narozeninovou oslavu“ v neděli 29. srpna odpoledne. 

Budeme se ohlížet za uplynulými 12 měsíci, vzpomínat a 

bilancovat, ale také probírat plány na měsíce nadcházející… 

Připravena je též tvořivá dílnička pro malé i velké a od 16 hodin 

divadelní představení František blázen, autorská inscenace Jana Horáka o životě a smrti 

Františka z Assisi.  

Sám autor k představení uvádí: „Když František kázal, tak přitom tančil a zpíval, 

proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané.“ A tak neváhejte a přijměte 

pozvání nejen na divadelní představení (dle autora pro diváky od 6 do 110 let), ale na 

celé sváteční odpoledne v komunitním centru! 

den čas skupina vede 

středa 

14.30 – 15.15 

14.30 – 15.15 

15.30 – 16.15 

15.30 – 16.15 

1) cca 6-8 let 

2) cca 8-9 let (1. sv. přijímání) 

3) cca 9-11 let 

4) cca 12-14 let 

Marie Rejsková 

Barbora Benešová 

Marie Rejsková 

Barbora Benešová 



 



Legoprojekt pro děti 

Vzápětí po narozeninových oslavách zahájíme nový školní rok druhým ročníkem 

tetínského Legoprojektu. V rámci této týdenní akce budeme společně stavět veliké 

město z lega - zapojit se mohou všechny děti od 6 do 12 let (mladší děti v doprovodu 

rodičů). Stavět budeme od úterý 31. 8. do pátku 3. 9. vždy od 15 do 18 hod. Kapacitu 

sálu (počet stavitelů v jeden okamžik) budeme limitovat podle aktuální covidové 

situace, je proto možné, že bude nutné se na stavění předem registrovat – informace 

uveřejníme na webu www.kc-ludmila.cz přibližně v polovině srpna. 

Program na podzim 

V září / říjnu by měly začít opět probíhat pravidelné programy: po letní přestávce 

budeme pokračovat v besedách a promítání medailonků z cyklu Tetín a jeho lidé (účast 

pro podzimní setkání přislíbili tetínský velkostatkář Matthew V. Duras, ředitelka 

neziskové organizace Klubíčko Beroun Alena Pecková a starosta Tetína Martin 

Hrdlička). Těšit se můžeme i na další setkání se zahradníkem Františkem Polesným. 

Opět se „rozběhnou“ kurzy anglického jazyka s Leonkou Kopačkovou ve středu 

odpoledne – zájemci se mohou přihlašovat přímo lektorce na adrese 

leona.kopackova@kc-ludmila.cz. Pokračovat budou též setkání Trénování paměti 

(nejen) pro seniory každé třetí úterý v měsíci dopoledne. Nově nabídneme přednášky 

organizace Dementia, která radí, jak zvládat péči o nemocné blízké (nejen trpící 

demenci). Navázali jsme spolupráci s Hankou Štusákovou, která bude v centru 

provozovat logopedickou poradnu a služby předškolního poradenství. Chystáme též 

taneční setkání pro ženy v neděli večer a mnoho dalšího. Informace o všech 

připravovaných programech budeme během srpna uveřejňovat na webu www.kc-

ludmila.cz.  

Co napsat závěrem? Plány máme veliké a pestré, nezbývá než si přát, aby nám 

(nejen v plánech komunitního centra) covid opět neudělal čáru přes rozpočet. Přeji Vám 

krásný podzim a těším se snad někdy v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně na 

shledanou! 
Kateřina Ostatnická 

ředitelka Komunitního centra sv. Ludmily 




Když se řekne „Pavlína Šafránková“, pro většinu Loděnických i některých 

Berounských je to pojem sám o sobě. Když se řekne „Pavlína Šafránková nás ve středu 

11. 8. 2021 v nedožitých 84 letech předešla na cestě do nebe“, napadne každého 

především: „A kdo ji NAHRADÍ? Kdo ji vůbec může nahradit?“  

Věděla jsem, že je činorodá. Že se přes 40 let stará nezištně o úklid a výzdobu 

kostela sv. Václava, že tolik příjemné posezení a pohled na učesanou zahradu je její 

zásluha. Že i fara, dokud nebyla obydlena, poznala její pracovité ruce - třeba když jí, 

coby přidavači, zedníci nestačili. 

Věděla jsem, že navíc pomáhá i v rámci místního klubu zahrádkářů, 

o organizování zahrádkářských výstav a zájezdů ani nemluvě, navštěvuje schůze 

obecního zastupitelstva, a i když byla babičkou dvojčat na plný úvazek, až do roku 

http://www.kc-ludmila.cz/
http://www.kc-ludmila.cz/
http://www.kc-ludmila.cz/


 



2002 patřilo každé úterý dopoledne návštěvě bývalého loděnického faráře Bohumila 

Humla, který dožíval ve Zdicích… Dokud jsem si však nepřišla přímo popovídat 

s „paní Šafránkovou“ kvůli článku do rubriky Osobnosti našich farností, netušila jsme, 

že tohle vše je jen zlomek aktivit, které ve svém životě stihla.  

Narodila se roku 1937 ve věřící rodině Šmídových na Vráži, jíž patřil statek 

u závor. Jakoby symbolicky byl toho roku ustanoven loděnickým farářem P. Huml a 

prvním dítětem, které zde pokřtil, nebyl nikdo jiný než malá Pavlínka Šmídová.  Páté, 

poslední dítě, o dost mladší než sourozenci. 

Mazánek, říkalo se o ní, ale ukázal se opak: 

„Sourozenci se všichni ‚rozprchli‘, a já tam po 

škole zůstala, než šel statek pod JZD. Na statku 

jsme chovali krávy, prasata, husy, kachny, 

slepice… a také koně,” říká. Ve vrážském 

kostele tehdy nebyly pravidelně mše.  Sedláci 

ale svátky drželi, a tak na Velikonoce, Vánoce, 

na posvícení, o pouti, o Dušičkách či na pohřeb 

kněze přivezli. „Když byla mše za naši rodinu, 

přivezl tatínek pana faráře kočárem. Jinak se 

chodilo na mši do Loděnice, jako děti jsme se 

těšily, jak se cestou na půlnoční budeme 

klouzat. Půlnoční potom komunisti zarazili, že 

tam mladí zlobí. Pak se chodilo na devátou 

hodinu,“ vypráví Pavlína. 

Od šestnácti let kromě práce na statku cvičila ve vrážské Tělovýchovné jednotě 

„Slavoj“ - v bývalém Sokole. Stala se cvičitelkou žactva, později i žen. Pro svěřence a 

svěřenkyně pořádala zájezdy, vystoupení na besídkách, nacvičovali sestavy s míčky, na 

nářadí i prostná.  Se svým manželem se poznala také na sportovní akci - na závodech do 

vrchu v Brdatkách. V roce 1959 se vdala. „Nejdříve se muselo na výboru - v obřadní síni 

na Vráži jsme byli první oddaný pár. Pak teprve se šlo do kostela.“  Po třech letech se 

narodila dcera Pavla. To už bydleli v Loděnici, kde koupili domek, který opravovali a 

přestavovali. Když začala dcera chodit do školy, chodila s ní cvičit, a brzy se znovu dostala 

ke cvičitelství. Nacvičovala na čtyři spartakiády. Na poslední se ovšem vybíralo podle 

členství v KSČ, tím pádem byla účast pro Pavlínu Šafránkovou předem ztracená. „Tak 

jsem začala dělat turistiku. Pár dětí ze cvičení se dalo dohromady a v roce 1973 jsme 

založili turistický kroužek.“ Co všechno společně prošli, dokumentuje několik kronik.  

Když s manželem opravili domek v Loděnici, začala pravidelně chodit do kostela 

s tatínkem, který u nich tehdy bydlel. Kostelník v Loděnici již nebyl, P. Huml si dělal 

všechno sám. V roce 1979 farnost převzal P. Smolák a P. Huml Pavlíně Šafránkové 

řekl: „Nesmíš v tom nechat faráře samotného.“ A tak jí to zůstalo. Nenechala 

„samotného“ ani jednoho z kněží, kteří zde působili. Když se kostel opravoval, 

zedničila, natírala lavice v kostele. Kdykoli bylo třeba mimo pravidelné bohoslužby 

kostel otevřít, byla tam. Čtyři desítky let hodinu před začátkem mše neděli co neděli.  

Odemknout, připravit květiny a plátna, zamést listí kolem kostela, a že za ta léta to bylo 

něco listí… S „naší“ paní Šafránkovou je to trochu jako s tím listím. Jeho užitek není 

na první pohled zřejmý, ale kdyby nezetlelo, nezanechalo by po sobě tak úrodnou půdu, 



 



ve které se daří jiným rostlinám. Práce kostelníka také často není vidět, ale už teď 

vidíme, jak nám tu chybí. Napadá mně úryvek z Janova evangelia 12,24 o obilném 

zrnu, které nevydá užitek, nezemře-li, tj. nezapomene-li na sebe, ale myslí na jiné. 

Děkujeme Vám, milá paní Šafránková, že jste celý život myslela na lidi kolem 

více než na sebe.  Děkujeme za to skromné: „Tak mi to zůstalo“.  Věříme, že už máte 

svou odměnu v nebi. 
Dle článku BKZ r. 2003 v rubrice Osobnosti našich farností upravila 

Ivana Vašků 


Na samém konci berounského hřbitova je prostý travnatý hrob našeho bývalého 

kostelníka Vladimíra Maška. Půjdete-li od otevřené hřbitovní brány stále rovně a na 

konci se podíváte vlevo, snadno najdete litinový kříž s jeho jménem a daty narození a 

úmrtí – 16. 8. 1911 – 28. 9. 1979. Ještě nedávno byl starý kříž zašlý, obtočený 

břečťanem, tabulka byla sice čitelná, ale velmi 

poškozená. Domnívala jsem se, že je provizorní, 

třeba z překližky, ale byla litinová; pouze ji 

kdysi někdo natřel bílou barvou a ta oprýskala.  

Už před dvěma lety jsem se zajímala na 

správě hřbitova, zda hrob není „propadlý“, tedy 

nevyplacený. Nebyl. Původně vyplatil hrob 

několikrát od r. 1979 do r. 2007 pan Jaromír 

Kučera, Maškův kamarád, později vyplatila 

nájem hrobového místa vdova po panu 

Kučerovi, paní Jiřina Kučerová, a to do až do r. 2027. Paní Kučerová souhlasila 

s opravou kříže, ale celá situace se oddálila hlavně vinou světové pandemie. 

O rekonstrukci jsem požádala – jak jinak! – našeho 

proslulého „záchranáře křížů“ Pavla Hobzu, a to hlavně 

proto, že se právě ptal, zda o nějakém kříži nevím, 

neboli že zrovna nemá co dělat. 

Ve farní kronice jsem později objevila tento zápis 

P. Gustava Nováka:  

„28. září 1979 zemřel ve věku 68 let kostelník 

v Berouně Vladimír Mašek. Službu kostelnickou konal 

skoro padesát roků. I když posledních pět roků nebyl 

zdráv (nález na plících, žaludeční vředy, cukrovka, 

raněn mrtvicí na pravou stranu), konal službu 

kostelnickou opravdu obětavě a se skutečnou láskou 

k Panně Marii. Jeho potěšením byla kaple Panny Marie 

u Studánky, hodiny a zvony. Vyzdobit kostel 

k bohoslužbám a na církevní svátky byl pro něho projev 

jeho víry. Neměl nikoho z příbuzných. Pohřben byl na 

sv. Františka 4. října 1979 na berounském hřbitově do 

hrobu ke své matce. Pohřeb mu vypravil duchovní 

správce kanovník Gustav Novák.  



 



Requiem aeternam, dona ei Domine!“ 

Občas si uvědomuji, že už jsem dávno pamětník. Pamatuji si karibskou krizi 

(rodiče poslouchali večer zprávy v rozhlase, matka to komentovala slovy, že nám sem 

teď hodí ty bomby a bude po nás, potom jsem začala bulit a otec a babička řekli 

mamince, ať to před námi dětmi neříká). Pamatuji si pohřeb Johna F. Kennedyho (byli 

jsme se na to dívat u našich sousedů na televizi, ženy se divily, že ten průvod jde tak 

rychle, a muži – soused pan Zemánek a náš otec – vysvětlovali, že je to přece vojenský 

pohřeb). Z berounských událostí si pamatuji třeba požár Panského mlýna v noci z 31. 

12. 1963 (viděli jsme to z oken našeho domu na Černém vršku jako na dlani, bratranec 

Péťa začal brečet, že tam někdo uhoří, a já jsem pro jistotu hned bulila taky. Někdo tam 

ale opravdu uhořel a požár zkrotili hasiči – tehdy „požárníci“ – až na Nový rok 

odpoledne.) Pamatuji si také odstřel domu U 

Černého koně (asi tak r. 1965), ten jsme 

viděli taky jako na dlani. A pamatuji si 

kostelníka Vladimíra Maška, kterému 

všichni přátelé a blízcí známí neřekli jinak 

než Láda Mašek. (Nikoli Vláďa ani Láďa, 

ale opravdu Láda.) Jenomže si nepamatuji 

všechno. Třeba se říkalo něco o jeho dětství. 

Prý bydlel u nějaké tety. Prý byl sirotek. 

Začala jsem se ptát pamětníků starších, než 

jsem já. Zajímalo mě také, jestli byl 

vyučený, protože mi něco říkalo, že byl 

možná elektrikář nebo instalatér. Ptala jsem 

se několika lidí, kterým je osmdesát a více, 

některým i přes devadesát let. Výsledek? 

Nic. Všichni si pamatují, že měl na povel 

ministranty. Někteří muži vzpomínají, jak 

s ním lezli někam po žebříku. Můj strýc 

kdysi vyprávěl o odvážném kousku, kdy po žebříku přes vikýř vystoupal s Ládou 

Maškem do střechy kaple na Studánce, protože se Láda rozhodl odtud vykouřit sršně. 

(Přežili to nakonec ve zdraví.) Jiný pamětník mi vyprávěl, že lezl s Maškem až do 

lucerny na Plzeňské bráně, protože kostelník potřeboval opravit zvonek k hodinám. Asi 

měl vůbec zálibu v stoupání do výšek, protože několik pamětníků vzpomínalo, jak si 

často opřel žebřík na oltář sv. Jakuba, vylezl nahoru a utíral všechny sochy i 

modrozelenou zeměkouli, aby tam nebyl prach. Kostel uklízel neustále, cídil a leštil i 

mosazné mřížky před presbytářem. Pamatuji si také, jak při jedné poutní slavnosti 

vyzdobil kostel modrobílými korouhvemi (modrá a bílá byly odedávna barvy Berouna), 

až oči přecházely.  

Všichni bratři mé maminky kdysi chodili ministrovat, s Ládou si tykali, po válce 

je doprovázel i na některé skautské akce, jezdil s nimi i na výlety na kole. Také 

vzpomínali, jak s ním chodili do Brdatek s dvoukolákem na mech do kostelního 

betléma. Ministrovali kromě bratrů Pobudových i Laštovička, Šťovíček, Kindl, 

Slaboch, Škorpík, bratři Šaškovi, asi ne všichni ve stejné době. Láda Mašek je „měl na 

povel“.  



 



Bádala jsem v děkanské kronice, zda najdu nějaký záznam o to, kdy začal 

působit jako kostelník. Našla jsem pouze zápis z r. 1931, který se týkal předchozího 

kostelníka Antonína Borovanského. Toho roku bylo Vl. Maškovi dvacet let a jeden 

pamětník tvrdí, že Mašek vzpomínal, jak se všechno naučil od dřívějšího kostelníka. 

Zdá se také, že byl tou dobou jako doma na děkanství a P. Jan Chalupecký nad ním měl 

vždy ochrannou ruku. 

Bádala jsem také v matrikách. Vladimír Mašek se narodil manželům Karlu 

Maškovi a Marii roz. Němcové. Matka byla v době sňatku vdova, a když se jí Vladimír 

narodil, bylo jí třicet devět let a děti zřejmě předtím neměla. Snad proto se rozhodla 

přivést ho na svět v Praze v nemocnici u sv. Apolináře, zatímco ženy v té době běžně 

rodily doma. Někteří pamětníci tvrdili, že byl Vladimír sirotek. Je možné, že jeho otec 

později zemřel. Ale matka Marie Mašková zemřela v r. 1939 v Berouně jako vdova a 

jejímu synu bylo v té době téměř dvacet osm let, takže úplný sirotek nebyl.  

 Někteří lidé si ještě vzpomněli, že Vladimír Mašek byl zaměstnaný v „Eternitce“, 

tj. v Berounských eternitových závodech, a že tam pracoval jako údržbář. Do práce 

jezdil na „pionýru“, tj. na malém motocyklu zn. Pionýr. Určitě měl vždy nějaké 

dělnické povolání. Dobře rozuměl strojům 

a jejich mechanice. Snad proto si vzal na 

starost berounské hodinové stroje na 

radnici, na Plzeňské bráně a na 

„zábranském“ kostele Zvěstování Páně, a 

o všechny ty stroje dlouhá léta obětavě 

pečoval. Rád také chodil zvonit do kaple 

Panny Marie Bolestné na Studánku; zvonil 

tam i za zemřelé. 

 Na jeho hrobě je od 13. srpna nový 

kříž naprosto stejného typu, jaký tam byl 

dosud. Ten starý držel pohromadě asi 

hlavně díky břečťanu – po demontáži se 

rozpadl na několik částí. 16. srpna 

uplynulo právě sto deset let od Maškova 

narození.  

Všem pamětníkům děkuji za 

informace. Paní Martě Setničkové děkuji 

za dopis plný vzpomínek, který mi poslala. 

Také děkuji paní Ireně Charvátové ze 

správy hřbitova za hledání v dokumentech 

a P. Petru Bouškovi za důležitou informaci 

z matriky. Ale zejména děkuji Pavlu 

Hobzovi, že se té opravy ujal a dne 13. 

srpna tam spolu se svým synem Filipem 

renovovaný kříž osadil.  

Vám všem DEO GRATIAS! 
Lidmila Fričová  

 



 



 


Se zájmem jsem si přečetl článek o jednom náhrobku v našem kostele, který 

napsala PhDr. Lidmila Fričová. A musel jsem se usmívat, protože jsem si uvědomil, že 

nás historiky může samotná historická skutečnost pěkně napálit, uštědřit nám 

výchovnou lekci a být lékem proti pýše, když píšeme velechytré, sáhodlouhé texty o 

závažných, pro život nepostradatelných věcech, kupříkladu o náhrobcích. Sám jsem to 

zažil, vím, o čem píšu. Tak tedy… Náhrobek rodu Eislů dobře znám. Není v kostele sv. 

Jakuba původní. Na své současné místo byl instalován před několika lety, když se 

rekonstruovala podlaha v celém kostele. Dlouhá léta byl úžasnou součástí zahrady 

márnice v Zábranském parku, kterou již téměř 20 let obývám. Ten kámen byl kulturním 

a intelektuálním fenoménem, neboť jsem na něm servíroval tzv. „náhrobní kafe“. Byla 

to setkání s přáteli, podávala se černá káva (jak jinak, vždyť jde přece o náhrobek), vše 

bylo úhledně seřazeno na čistém náhrobním kameni rodu Eislů. Kámen měl čtyři 

železné kruhy pro případnou manipulaci s ním. Dodnes s trochou lítosti vzpomínám na 

tato setkání, mělo to vždy velmi originální atmosféru. Kámen byl tedy přemístěn a byly 

z něj odstraněny železné kruhy, což považuji za velmi nešťastný počin – stalo se tak 

z důvodu bezpečné chůze (klidně mohly být zachovány a kámen mohl být umístěn na 

jiné místo, kde se nechodí). Svou náhrobní kávu kdysi pil i jeden můj kamarád – Jiří 

Eisl. Věděl o své rodině a předcích hodně, a tak posezení u náhrobku mělo pro něj 

zvláště osobní přídech a já se toho hodně dověděl. Eislové jsou pohřbeni na 

Zábranském hřbitově, nikoliv v kostele sv. Jakuba. Věřím, že i přes tuto roztomilou 

epizodu, která naplňuje moudro: „Šedá je teorie, zelený je strom života,“ často citované 

jedním z mých skvělých učitelů – hudebním skladatelem Milanem Slavickým, neopustí 

aktivní historickou badatelku nadšení i nadále zkoumat náhrobky v našem kostele. 

Nezalekne se nástrah květnaté poetiky latinských textů (určitě si při tom vzpomene, že 

při zkoušce z latiny nám bylo podstatně hůř) a my se pak budeme těšit z dalších 

zajímavých článků o lidech, kteří skutečně odpočívají v kryptě našeho kostela (třeba 

císařský generál Štampach nebo Rozina z Ottendorfu).  
Lukáš Petřvalský 

varhaník 

 

Vážení farníci, 

s radostí sleduji televizi NOE, papeže Františka, mši svatou a zajímavé pořady. 

Bylo by dobré podpořit TV NOE dle možností. 

Děkuji vám. 
Hánová Anna 

 


 Společný úmysl apoštolátu modliteb na září: 

Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních 

školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista. 

 



 


 



 


 



 



 

 

 

KONCERT 
 

PAVLA HELANA 

17. 10. 2021 

15 hod. 

 

Kostel sv. Jakuba 

v Berouně 

 

 
vstupné  100,- / rodina 200,- Kč 



 


 



 


 



 

 



 



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 v měsíci bohoslužba slova 

Kontakty: 
P. Petr Bouška, administrátor 

e-mail: petr.bouska@centrum.cz 

mobil: 608 524 408 

P. Petr Blecha,  farní vikář 

e-mail: deserto@tiscali.cz 

mobil: 723 183 758 

* 

Lukáš Petřvalský, titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com 

mobil: 724 219 745 

 

duchovní vypomáhající ve vikariátu 

P. Josef Jonáš, výpomocný duchovní 
e-mail: josef.jonas@web.de 

mobil: 775 271 756 

Ondřej Mrzílek,  jáhen 
e-mail: ondrej.mrzilek@seznam.cz mobil: 

732 281 293 

Jiří Cikánek,  jáhen 
e-mail: jiri.cikanek@seznam.cz 

* 

Pavel Kodras, stavební technik vikariátu 
e-mail: pavel.kodras@apha.cz 

mobil: 602 465 797 

 

 

 

 

Bohoslužby: Ne Po Út St Čt Pá So 

BEROUN 10.00 19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLŮV DVŮR 8.00    18.00   

SV. JAN  8.00       

LODĚNICE 9.30       

CHYŇAVA 11.15       

TETÍN 11.15   19.30    

NIŽBOR       16.30 

HÝSKOV       
18.00 

(2. so) 

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. 

Příspěvek dobrovolný, č. ú. farnosti Beroun: 361 038 389 / 0800 
 


