
 

 



 



Do června vstupujeme Slavností seslání Ducha Svatého. Ve Skutcích apoštolů 

čteme o události Letnic, kdy učedníci byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit 

cizími jazyky. Učedníci začnou hlásat veliké Boží skutky, a to všem, kdo přišli 

poslouchat – židům i proselytům, tedy i pohanům. A v evangeliu Ježíš přislibuje 

Přímluvce, který s těmi, kteří zachovávají Boží slovo, zůstane navždy. Duch Svatý nás 

naučí všemu a do lásky, která je mezi Bohem Otcem a Bohem Synem, zahrne i nás. 

Duch Svatý naplňuje učedníky silou a novými 

schopnostmi, vysílá je do světa, zakládá církev, 

tedy společenství těch, kteří chtějí svůj život 

orientovat na Ježíše Krista, a je projevem Boží 

věrnosti, protože jim bude tímto poutem lásky 

navždy. Z ustrašených učedníků schovaných za 

zavřenými dveřmi se stávají odvážní apoštolové, 

vyslanci do celého světa. Důležitý je pak časový 

aspekt. Duch Svatý znamená, že se církev 

nestává společenstvím orientovaným do 

minulosti, konzervující dávné události. Duch 

Svatý naopak umožňuje vykračovat bez obav do 

každého nového dne, do každé neznámé situace, 

protože Bůh je stále s námi. To mýtus chce 

opakovat stále dokola již ukončené události. 

Víra nás otevírá budoucnosti. Každý z nás, 

chceme-li se na Ducha Svatého obracet, 

můžeme spoléhat na jeho vedení a sounáležitost. 

Každý pak můžeme vykračovat do nejistot a ve 

stále nových okolnostech hledat Jeho vůli a tu 

pak uskutečňovat v konkrétních skutcích služby. To všechno nás pak může stále znovu, 

i navzdory všem těžkostem, naplňovat radostí. Bez Letnic by všechny události spojené 

s Ježíšem zůstaly záležitostí historie, o kterých bychom četli v Bibli, která by byla jen 

knihou podivných příběhů z minulosti. Letnice celý příběh prodlužují do přítomnosti a 

otevírají budoucnosti. Žijme tedy v této svobodě, ve svobodě milovaných Božích dětí. 

Hledejme lásku – Ducha Svatého – a nechme se jím unášet k velkým a ušlechtilým 

skutkům. Přeji vám krásný vstup do léta!  
Jiří Cikánek, jáhen 

BEROUNSKÝ 

KATOLICKÝ 

ZPRAVODAJ 



 




 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   2. 6. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o   9. 6. - večerní teologický klub v Berouně na faře od 20 hod. na téma: 

     Liturgie - střed a vrchol života farnosti 

o 16. 6. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně 

     v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 23. 6. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 

o 30. 6. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně 

     v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

Přímluvné modlitby můžete vložit do krabiček v kostelích nebo na web farnosti. 

Děkujeme, modlíme se za vás! Všichni jste srdečně zváni! 

„Obnovte se duchovním smýšlením.“ (Ef 4,23) 

tým MS: 

modlitba s Biblí - Libuše Lukášová tel. 724 352 366, Jan Marek tel. 732 541 409, 

teologický klub - Martin Šulc tel. 724 836 618, adorace Beroun - Jan Franta tel. 

605 983 228, adorace Tetín - Jana Civínová tel. 721 120 926 

 První pátek v měsíci – 3. června 

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. června 

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

o pomoc s úklidem v pondělí 6. 6. 

 Modlitba růžence 

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

ji M. Žáčková. Úmysl modlitby - za kněze, farnost, Komunitní centrum sv. Ludmily 

na Tetíně a město Beroun. 

 Slavnost Těla a Krve Páně - 16. června 

Mše sv. budou v Berouně v 8.00 a v 18.00, v Počaplech v 18.00. 

 První svaté přijímání – 19. června 

V neděli 19. června při mši sv. v 10.00 u sv. Jakuba v Berouně přistoupí děti z naší 

farnosti k prvnímu svatému přijímání. Provázejme je svými modlitbami. 

 Svatojánská pouť ve Svatém Janu pod Skalou - 26. června 

Poutní mše sv. v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou se 

koná v neděli 26. 6. od 9.30 hod. 

 Svatopetrská sbírka na bohoslovce se koná rovněž v neděli 26. června. 

 Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdové podpory) 

vynesla 5.587,- v Berouně, 2.000,- Kč v Loděnici, 1.720,- Kč ve Svatém Janu, 

1.564,- Kč v Počaplech, 1.560,- Kč na Tetíně, 1.000,- Kč na Chyňavě, 400,- Kč 

v Nižboru a 311,- Kč na Vráži. 

tel:+420724836618


 



 

 Noc kostelů – 10. června 

Letošní Noc kostelů (www.nockostelu.cz) se letos 

v naší farnosti bude konat v Králově Dvoře, na 

Tetíně, ve Svatém Janu pod Skalou a v Železné: 

Králův Dvůr 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

o 18.00 Koncert smyčcového orchestru Musica alternativa 

o 19.30 Výstup do věže a prohlídka varhan 

o V průběhu celého večera bude probíhat zábavný a edukativní program pro děti a 

zajímavosti pro rodiče (věřící i nevěřící). Také bude paní varhanicí proveden 

výklad a ukázka hry na varhany (dle zájmu návštěvníků). Určeno pro malé i 

velké návštěvníky. 

Tetín 

o 19.30 – 22.00 

Program je koncipován postupně ve všech třech kostelech Tetína.   

Během celého večera bude zajištěna možnost prohlídky tetínských kostelů 

s výkladem. 

o 19.30 – zvonění zvonů a přivítání návštěvníků u zvonice kostela sv. Kateřiny. 

o Dětem bude nabízen zvláštní program s připravenou hrou o sv. Ludmile a 

osobnostech její doby. 

o V kostele sv. Jana Nepomuckého – prohlídka výstavy z díla řezbáře Jakuba 

Špaňhela a sochaře Jiřího Kobra. 

o Na malém historickém hřbitově před kostelem sv. Kateřiny – koncert loutnisty 

Miloslava Študenta a čtení z encykliky papeže Františka Fratelli tutti.  

V kostele sv. Ludmily – chvíle ztišení při varhanním preludování Petra 

Krutského a meditativním čtení.  

o Nakonec malé občerstvení pro návštěvníky pod zvonicí u sv. Kateřiny.  

o 22.00 – předpokládaný konec Noci kostelů na Tetíně. 

Svatý Jan pod Skalou 
o 18.00 – 22.00 

Návštěvníkům poskytneme odborný výklad včetně nadstandardních informací 

jak o kostele, tak z historie místa. Zajímavostí bude i pobyt v jeskynním kostele 

(jeskyně svatého Ivana). 

Každou celou hodinu (tedy v 18.00, 19.00, 20.00 a 21.00 hod.) bude pro zájemce 

organizovaná  prohlídka na věž kostela. Při prohlídce renesanční věže je k vidění 

zajímavý hodinový stroj, unikátní barokní půdní konstrukci stavitele Kiliána 

Ignáce Dientzenhofera, a nápisy vězňů z 50. let. Atrakcí je hlavně prohlídka 

samotných zvonů, včetně zvonu z r. 1402 s nejstarším českým nápisem na zvonu. 

Na 600 let staré zvony si lidé mohu sáhnout i zazvonit. V rámci  noci kostelů 

bude možné  přímo v kostele zhlédnout i krásnou výstavu unikátních fotografií 

Svatého Jana pod Skalou a jeho okolí. 

Železná 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

o 19.00 Koncert pěveckého sboru DoReMiLa 



 



 Pouť na Sázavu – 18. června 

V sobotu 18. 6. plánují farníci z Počapel pouť na Sázavu s úmyslem: „Za ukončení 

války na Ukrajině”. Mše sv. v 10.00, doprava individuálně, anebo se lze vzájemně 

domluvit na svezení. Přihlásit se lze u Pavly Salvové (tel. 733 691 263, e-mail: 

pavla@avlas.cz). 

 

 

 

 

 Divadélko pro děti na farní zahradě – 19. června 

Křesťanský klub Beroun srdečně zve všechny děti a rodiče v neděli 19. června od 15 

hodin na farní zahradu v Berouně na pohádku s názvem „Peklo s ježibabou“ 

v podání oblíbeného Divadla Elf. K-klub divadélko pořádá již téměř 20 let v rámci 

aktivit pro rodiny s dětmi u příležitosti Dne otců, tuto neděli však obzvláště zveme 

rodiny s dětmi, které dopoledne poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání. 

Akce bude pořádána za téměř každého počasí – pro diváky je připraven stan. A 

pokud nám sv. Petr bude nakloněn, po divadélku si můžeme na zahradě posedět, 

opéci špekáčky, či cokoli jiného, co si přinesete. Těšíme se na Vás. 

Akce se uskutečňuje za podpory MU Beroun.                                                      -iva- 
 

 

 

 

 

 

 



 



 Z jednání pastorační rady 

dne 15. 5. 2022 

Přítomni: P. Petr Bouška, Anne-Marie Páleníčková, Daniel Průša, Lucie Lidmilová, 

Petr Horák, Alois Vašků 

1) Projekt ZŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

- Jáhen Jiří Cikánek představil projekt na vybudování speciální základní školy 

v budově fary v Králově Dvoře. 

- Pastorační rada iniciativu podpořila. 

2) Noc kostelů 

- K účasti na Noci kostelů v pátek 10. 6. se letos přihlásily kostely na Tetíně, 

v Počaplech, ve Svatém Janu pod Skalou a v Železné. 

- Paní Páleníčková podrobněji informovala o připravovaném programu na Tetíně. 

3) Synoda o synodalitě 

- Návrh vytvořit souhrn z výstupů synodních skupin v rámci farnosti. 

4) Nedělní mše svaté ve farnosti 

- Rozšíření počtu mší s nedělní platností nad rámec současných šesti v neděli a 

dvou až tří v sobotu odpoledne není ve farnosti plánováno; do budoucna je 

potřeba počítat s tím, že s úbytkem kněží bude i bohoslužeb spíše ubývat než 

naopak. 
Zapsal P. Bouška 




V Hrnčířské tombole, která díky zakladateli Hrnčířských trhů Vladimíru 

Izbickému již 20 let přispívá farnosti alespoň drobnou částkou na opravu památek, jsme 

o víkendu 7. - 8. 5. získali 50.000,- Kč, které tentokrát poputují na opravu střešního 

pláště kostela sv. Ludmily na Tetíně.  

Moc děkujeme dárcům, ale především dobrovolníkům z farnosti, kteří vše 

pomohli připravit - Ivaně Průšové, Anně Karbušické, Zdeně Žajglové, Věře Hladké, 

Janě Beščecové, Marcele Michaličkové, Jiřímu Hazukovi, Evě Hazukové, Simoně 



 



Hazukové a jejich rodinným příslušníkům. Děkujeme také Marušce Burešové, bývalé 

organizátorce, která sice sama již nemůže v tombole pomoci, ale předala ochotně 

veškeré know-how. V neposlední řadě velké díky našemu 4. skautskému středisku 

Radost a Naděje a jeho skvělým pomocníkům a prodejcům losů mezi lidem! Především 

díky MyšLence Krejčové. Na vyvolávání roverů Tomáše, Michaela a Matěje a dalších: 

„Jeden lístek za dvacet korun… dva lístky za čtyřicet… a to se vyplatí…“ se sbíhaly ke 

stánku pod kostelem davy a lístky byly vyprodány tak rychle, jako již dlouho ne! Díky, 

skauti, bez vás by to nešlo! 

A protože trhy budou zase na podzim, již nyní hledáme pomocníky z farnosti: 

zájemci o pomoc s organizací aktivity nebo aspoň se skládáním cca 3000 tombolových 

lístků i s přípravou tomboly ve stánku 10. - 11. 9. 2022, hlaste se prosím na tel. 

602 945 017, mail ivasku@razdva.cz. Moc děkujeme za každou ochotnou ruku.  

A pokud byste chtěli pomoci již nyní, červnovou hrnčířskou tombolu 11. - 12. 6. 

má na starost Charita Beroun, která též hledá dobrovolníky. Nabídnout pomoc můžete 

na číslo 733 741 269, či na mail ivanav@charita-beroun.cz.                       Ivana Vašků 




Děkujeme všem dárcům za nákup noclehárenek, které uživatelé 

Noclehárny sv. Jakuba využívají od listopadu 2021.  Noclehárenka je 

poukázka, kterou může kdokoli zakoupit v AD Beroun, ale třeba i 

v MIC Beroun, a darovat tak jednu noc v teple Noclehárny Charity 

Beroun. Na noclehárenky zde zatím takto přenocovalo 25 uživatelů, z toho  někteří 

opakovaně. Celkem bylo prozatím předáno 30 noclehárenek. 

A jak vůbec NOCLEHÁRENKA pomáhá?  

Zde si můžete přečíst jeden z mnoha příběhů: Paní Janě je kolem 60 let, pobírá 

invalidní důchod III. stupně ve výši cca 6.000 Kč měsíčně a momentálně spala venku. 

mailto:ivasku@razdva.cz


 



Na sociální službu noclehárny jí nasměroval Městský úřad Beroun a Denní centrum pro 

osoby bez přístřeší v Berouně. Na městském úřadě jí vypomohla pracovnice se 

sepsáním žádosti na Azylový dům sv. Josefa pro ženy v Lochovicích. Mezitím by však 

byla nucena spát stále venku, a tak jí byla nabídnuta možnost využít službu noclehárny. 

V momentě, kdy potřebovala uhradit nocleh, neměla žádné finanční prostředky a čekala 

na vyplacení invalidního důchodu, proto se vedení Noclehárny sv. Jakuba rozhodlo 

paní Janě poskytnout několik Noclehárenek po dobu, než jí bude vyplacen invalidní 

důchod a vyřízena žádost na ubytování v Azylovém domě v Lochovicích. 

Děkujeme, že nám pomáháte!                                                                          –chb- 





V pondělí 21. března otevřelo v Berouně Centrum pomoci pro rodiny z Ukrajiny, 

provoz zajišťuje za podpory MÚ Beroun Charita Beroun, prostory na rohu ulic Česká a 

Politických vězňů poskytla společnost Tipsport. Společně zde pomáhají uprchlíkům 

také další neziskové organizace jako například Člověk v tísni. V centru pomáhají také 

dobrovolníci z řad ukrajinských spoluobčanů, přátel 

Charity, ale i studenti z místních středních škol. 

V prostorách centra mohou potřební získat od 

nádobí, peřin a spacáků přes drobné oblečení až po 

hygienické potřeby či trvanlivé jídlo, které zajišťují 

zaměstnanci Charity, ať už nákupem z darovaných 

prostředků či závozem z Potravinové banky; tuna 

potravin přibyla také z dubnové potravinové sbírky, 

kterou organizovala Charita díky ochotným 

dobrovolníkům i z řad vás, čtenářů z farnosti, Charita ve 

„velké“ Bille. 

Do centra je možné dovézt dary vždy po 

konzultaci na telefonu 730 146 349 s koordinátorkou M. 

Havlovou.  

Aktuálně jsou potřeba především tyto věci:  

- pasty na zuby (dospělé i dětské) 

- kartáčky na zuby (pro děti i dospělé) 

- pleny vel. 4 a 5 

- vlhčené ubrousky 

- dětské přesnídávky (ovocné i zeleninové, 

masové) 

- přesnídávkové kapsičky 

Neomezeně přijímáme: 

POTRAVINY: těstoviny, rýži, pohanku, masové konzervy, paštiky, kávu, čaj, cukr. 

DROGERIE: šampony s kondicionérem, sprchové gely, mýdla, prostředky na 

mytí nádobí – menší balení, prostředky na mytí domácnosti 

DĚKUJEME!    -chb- 




 






  
Již počtvrté proběhlo v sobotu 7. května 

u kostela svatého Bartoloměje na Vráži 

žehnání motocyklů. „Motorem“ ke konání 

akce byli opět motorkáři klubu na Zdejcině 

u Berouna v čele se starousedlíkem z Vráže 

Martinem Špírkem. Žezlo „udělovatele 

požehnání“ po P. Josefu Moulíkovi převzal již vloni premonstrát P. Norbert František 

Vehovský z farnosti Rudná-Tachlovice, který přijel i letos přijel k vrážskému kostelíku 

samozřejmě stylově na jednostopém vozidle – na svém skútru. Akce se stává tradicí, 

kam se sjíždí stále více milovníků motorek, ať už silných terénních, strojů typu harley, 

nechyběl ani zmíněný skútr.  I 

farnost na akci pravidelně má již 

své zástupce z řad loděnických 

farníků, kteří zvou další nadšence 

na příští ročník.  

I když žehnání není „lékem“ 

proti tragické nehodě, přesto si 

přijeli vyprosit požehnání 

„z vyšších sfér“ i nevěřící řidiči 

lesklých dvoukolých strojů, snad 

aby si uvědomili pomíjivost života. 

P. Norbert při této příležitosti 

zařadil vzpomínku na ty, kteří na cestách zahynuli, a všem přál šťastný návrat domů. A jak 

se na konec takové akce sluší, jela se spanilá jízda po berounském kraji v motorkářské 

slavné „dvojstopé koloně“. Cílem cesty je prý místo, kde má pomníček jeden z členů 

klubu, který zde skončil svou pozemskou pouť a je již v motorkářském nebi.  

A perlička redakce nakonec: Jeden z účastníků, ač nekostelní, se o akci 

dozvěděl z našeho zpravodaje, který si prolistoval při návštěvě svatojánského 

kostela. Malá evangelizace? 

Ať kostelní či nekostelní, Pán Vás chraň na silnících i mimo ně!                         

    Alois, Michael a Ivanka Dominika Vašků 



 



    




Z Centra zahraniční pomoci ADCH 

Praha jsme obdrželi spolu s poděkováním 

fotografii z předávání daru pro Dominika: 

chlapci byla vyplacena částka, kterou jsme 

vybrali nad rámec minimálního ročního 

příspěvku. Peníze využije na doplacení svého 

dalšího studia.  Je to pro něj obrovská 

pomoc.  


 Slavnost Těla a Krve Páně v Praze  

Ve čtvrtek 16. června v 17.00 hod. bude pan 

kardinál Duka sloužit v katedrále sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha slavnou mši svatou a po ní 

bude následovat eucharistické procesí. To 

půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského 

paláce, druhým u vybrané kanovnické rezidence a třetím oltářem u mariánského 

sloupu na Hradčanském náměstí, kde bude průvod zakončen. 

Srdečně jsou zváni také ministranti, kterých se do asistence při této slavnosti může 

zapojit velké množství. Sraz ministrantů bude v 15.00 hod. před Arcibiskupským 

palácem. 



 






V 17. – 18. století žilo v Berouně několik rodů s příjmením Rudolf. Jeden tento rod 

založil r. 1612 Jindřich Rudolf, krejčí v domě č. 5 za kostelem. Z jeho potomků později vzešel 

Daniel Rudolf (+1713), „syn jeho Matěj měl za choť zámožnou Ludmilu Behovou, s níž měl 

dům č. 28 v ulici k hořejší bráně a dvůr pod Městskou horou.“ Manželé Rudolfovi měli 

jediného potomka, dceru Ludmilu, 

poslední z toho rodu, a tato jediná dědička 

šlechetně věnovala veškeré své jmění 

k fundaci piaristické školy v Berouně.  

Narodila se v listopadu r. 1716, 

jak o tom svědčí zápis v matrice: 

„Z Berouna dne 16. Novembris 

pokřtěna Lydmilla Kateřina 

z poctivého lože Matěje Rudolfa a 

Lydmilly.“ Dále je uvedena jistá 

Rozina jako kmotra a další svědkové, holčičku křtil P. Jakub Štika. Osudovým zlomem 

v jejím životě se stal veliký požár města r. 1735. „Ve čtvrtek po sv. Matouši apoštolu, dne 

22. září k ránu vyšel oheň z domku Samuele Urbánka na klášteře č. 107, tam, kde bývala 

zvonice dominikánů, a za velikého větru požár kvapně se šířil po krovích šindelových a 

doškových po celém městě a na hořejší předměstí. Tím ohněm zpustošena byla radnice, 

děkanství, krov kostela a školy, zvonice, z níž spadly zvony, krov hořejší brány i české 

fortny. Zděšené obyvatelstvo utíkalo s křikem a pláčem za město, schraňujíc peníze, 

skvosty, šaty a peřiny. Plameny a dým válely se po zemi, až voda prý v kašně se vařila. Na 

radnici ještě včas schráněny byly knihy městské do sklepů dolejších, děkan Procházka 

s bratrem svým zvoníkem taktéž uchoval svůj archiv. (...) V domě radního Vavřince Čapka 

(č. 66) zkaženy byly peníze zádušní, berničné i bratrské; za holou jejich slitinu dala 

pražská mincovna toliko 29 zl. Veškerá škoda, kterou požár způsobil, vyšetřena byla na 

57 713 zl. Z lidí sice nikdo při tom nezahynul, ale dva měšťané z toho strašného neštěstí 

pominuli se na rozumu, z nichž Mates Rudolf, jinak Beha zvaný, ‚nikoli ze zoufalství, ale 

z fantasie‘ se oběsil. A Josef Strnad sládek zemřel nemocí nesrozumitelnou.“ (Josef Vávra, 

Paměti královského města Berouna,1899, str. 270) („Fantasií“ rozuměj „fantas“, pozn. lf) 

Ludmila Rudolfová byla velmi mladá, když její otec ukončil svůj život, bylo jí necelých 

devatenáct let, a traumatizující událost ji zřejmě provázela už navždy. Po téměř čtyřiceti letech 

se rozhodla věnovat svůj majetek na nějaký bohulibý účel. „Však již se blížil obrat k lepšímu 

rozkvětu školství v Berouně. Na svém místě bylo vypravováno, kterak z požáru města r. 1735 

zešílel měšťan Mates Rudolf, jinak Beha zvaný, a oběsil se. Jeho dcera a dědička Ludmila 

Rudolfová, panna zbožná, žila jen na modlitbách za duši otcovu, proto pohrdala vdavkami a jen 

tomu chtěla, aby všechen statek její připadl církvi. V té příčině dal jí děkan Josef Každý radu 

praktickou, aby v Berouně učinila nadání pro školskou řeholi piaristů. Poslechla, a k její prosbě 

dal se magistrát městský v jednání s provinciálem piaristů v Praze, P. Augustinem de S. 

Clemente; jednání se dařilo a 6. října 1772 prodala svých 57 korců polí, 10 korců luk, tři 

palouky a chalupu na Závodí, vše za 5864 zl. rýn., a sice tak, aby ony peníze uvázly jako 

železný dluh pod 4% úroku na oněch gruntech. Dvůr svůj č. 28 na hořejším předměstí určila za 



 



byt a školu pro piaristy; že však ten dvůr nebyl k tomu dosti příhodný, směnila ho za veliký a 

výstavný dvůr Šoušovský (č. 31) pod Městskou horou a blízko kostela hřbitovního. Místo 

doplatku při té směně vymínil si Václav Šouša, aby piaristé sloužili za jeho rod do roka 52 mše 

sv. po všecky časy. Panna Rudolfova prodala r. 1776 za 900 zl. i svůj várečný dům v městě, 

v ulici k hořejší bráně (č. 28) a ony peníze chovala pro piaristy. Zemřela 18. dubna 1783, ‚panna 

života bez úhony‘, jak v úmrtní matrice jest psáno. Dosáhla věku 66 let. 

Zřizovací listina nového domu piaristů sepsána byl 30. dubna 1773 a podepsali ji 

provinciál P. Augustin de S. Clemente, vicerektor pražský P. Damascen, panna Ludmila 

Rudolfova, za berounský magistrát Jan Jiří Wildtner císařský rychtář, Martin Svašek primátor, 

Martin Rudolf purkmistr a Jan Frant. Presl inspektor městského důchodu. Městská správa 

tehdy se zavázala piaristům k výročním dávkám piva a dříví. Dne 14. října 1773 došlo 

guberniální stvrzení té listiny; té doby již byl Šoušovský dvůr upraven k účelům školním a 

usadili se tu dva kněží piaristé, P. Jan Damascen Kapoun superior a P. Pavel Schwert profesor.  

 Nová škola piaristská nazývala se školou normální, byla o dvou třídách a 

přijímala odrostlejší pacholata ze školy městské, která byla školou triviální. Zde se 

vyučovalo jazykem českým, ale děti větší učily se již také německému čtení a psaní; na 

škole normální však se učilo výhradně po německu, zcela ve smyslu tehdejších nařízení 

vládních.“ (J. Vávra, Paměti královského města Berouna, 1899, str. 389 – 390) 

  Mnoho let jsem se domnívala, že Ludmila Rudolfová (děkan J. A. Seydl ji ve 

své kronice uvádí jako Lidmilu, ostatně je tak zapsána při svém křtu) je pohřbená před 

oltářem sv. Anny v kostele sv. Jakuba v Berouně. Mezi zde pohřbenými ji také uvádí 

právě Josef Vávra. Jenže v našem kostele se přestalo pohřbívat r. 1781, protože prý tu 

už k tomu nebylo místo, a ona zemřela až r. 1783. Náhrobek s jejím jménem je dost 

poškozený, nápis je latinský, text pokračuje pod dřevěnými oltářními stupni. Při 

pozorném čtení se však dá nalézt kromě latinsky napsaného „Ludmilla Rudolphim“ 

ještě také slovo „vidua“ a „nata Behin“, tedy „vdova“ a „rozená Behová“. Nejedná se 

tedy ve skutečnosti o náhrobek naší štědré donátorky, ale je zde pohřbena její matka. 

To ovšem nic neubírá ze zásluh Ludmily Rudolfové – dcery, jež se ve své době 

významnou měrou zasloužila o rozvoj berounského školství. 
Lidmila Fričová 

O příchodu piaristů do Berouna viz M. Garkisch, Počátky piaristického školství 

v Berouně, Středočeský sborník historický 24, 1998      

*** 


 Společný úmysl apoštolátu modliteb na červen: 

Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly 

nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



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 
9.00 

(1. so) 

KRÁLŮV DVŮR 8.00    18.00   

SV. JAN  8.00       

LODĚNICE 9.30       

CHYŇAVA 11.15       

TETÍN 11.15   19.30    

STRADONICE       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 
 


