
 

 




Začíná září a s tím je spojen začátek nového školního roku. Pro nás všechny – 

nejen pro samotné žáky a studenty – je to náročná doba, protože je třeba zase 

zakomponovat nové rozvrhy do režimu celé rodiny, naplánovat kroužky, přihlásit děti 

do družin, vyplnit spousty dokladů, nastavit nové (s ohledem na inflaci zřejmě vyšší) 

trvalé příkazy… Pro některé je to navíc vstup do nového, budou noví spolužáci, noví 

učitelé. Pro ty úplně nejmenší to může být 

velký životní skok v podobě vstupu do 

školky. Je toho jednoduše hodně. Ale pojďme 

k tomu všemu zkusit přistoupit pozitivně a 

hledat spíše to dobré, vždyť škola je skutečně 

velmi důležitá součást života. Má totiž 

připravit mladé lidi do dnešního složitého 

světa, a to nejen na úrovni vědomostní, ale 

celkově. To není vůbec jednoduchý úkol. 

Vyžaduje spolupráci všech – učitelů, žáků i 

rodiny. Škola je v tom nejširším pojetí „živý 

organismus“ propojující nás všechny. Zkusme se tedy soustředit na laskavé nastavení 

všedního dne, na hledání určitých jistot a prostoru pro sdílení se s dětmi, zkusme se 

nastavit na radost z toho, že se děti zdokonalují, že poznávají nové (a my rodiče 

můžeme s nimi) a že všichni společně hledáme moudrost ve vztahu k ostatním lidem i 

ke světu. Vždyť to všechno přes zdánlivou všednost je obrovské dobrodružství. Když 

mluvíme o škole, dovolím si poněkud osobnější poznámku, neb se týká naší rodiny 

coby zakladatelů a také našeho počapelského společenství. Možná již někteří 

zaznamenali (v Počaplech doufám všichni), že je od září 2023 plánována nová škola na 

bývalé počapelské faře. Měla by to být škola pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami a přípravy už jsou v plném proudu. Je hotový projekt, začíná se se 

stavebními úpravami a je podána žádost o licenci na MŠMT. Byť to nebude škola 

církevní, je v plánu, aby byla tím výše zmíněným živým organismem, který zahrnuje 

také místní farní společenství a ve svojí činnosti chce stavět na křesťanských hodnotách 

– v tomto případě zejména ve smyslu ohledu na „ty slabé a na okraji“, kteří potřebují 

naši zvýšenou péči. Protože i tady je před námi hodně překážek a nejistot, shodli jsme 

se s panem farářem, že je již vhodné požádat farníky o přímluvnou modlitbu. Bude ji 

potřebovat pan stavební technik, na němž leží tíha rekonstrukce objektu, a také budoucí 

ředitelka, která musí tento celý organismus oživit. Požádejme tedy Boha o doplnění 

našich sil a prosme za děti a za nás zúčastněné, abychom zvládli začátek školního roku, 

protože je to prostě pro všechny hodně náročné.             Jiří Cikánek, jáhen 
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 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   1. 9. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 15. 9. - tichá adorace za mír na Ukrajině a modlitba chval, díků, proseb 

     v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 22. 9. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 

Všichni jste srdečně zváni! „Ztišením se sluší tebe chválit.“ (Žl 65,2) 

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 – 2. 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 – 5. září 

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

farníky o pomoc s úklidem v pondělí 5. 9. 

 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. 

 Poutní mše sv. v Hýskově – 3. září 

V sobotu 3. září v 18.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kostele Narození 

Panny Marie v Hýskově. 

 Poutní mše sv. na Tetíně – 17. září 

V sobotu 17. září v 11.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. ke sv. Ludmile na 

Tetíně. Hlavním celebrantem bude P. Benedikt T. Mohelník OP, proděkan KTF UK. 

 Poutní mše sv. v Nižboru – 17. září 

V sobotu 17. září v 16.30 hod. bude sloužena také poutní mše sv. v kostele Povýšení 

sv. kříže v Nižboru. 

 Poutní bohoslužby v Loděnici a v Podkozí 
Poutní mše sv. ke cti sv. Václava budou slouženy: 

o v Podkozí – v sobotu 24. září v 17.30 hodin v kapli sv. Václava na návsi 

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

proběhne následující neděli 2. 10. po mši sv. – všichni jsou srdečně zváni) 

 Svatováclavská sbírka na církevní školství 

se koná v neděli 25. září. 

 Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdové podpory) 

vynesla 4.836,- v Berouně, 1.855,- Kč na Tetíně, 1.820,- Kč ve Svatém Janu, 1.812,- 

Kč v Počaplech, 1.700,- Kč v Loděnici, 1.000,- Kč na Chyňavě a 620,- Kč 

v Nižboru. 

tel:+420724836618


 



 Plánovaný harmonogram katechezí pro děti na faře v Berouně 2022-23  

 

Zahájení výuky je plánováno na 14. září. Případné úpravy navrženého 

harmonogramu budou záviset na časových možnostech vyučujících a většiny 

přihlášených dětí. 

SOBOTA 17.9.  
Program na hlavním pódiu (u kostela sv. Jana Nepomuckého) 

11.00 Poutní mše svatá - celebruje P. Benedikt T. Mohelník OP, Th.D., proděkan 

KTF UK 

13.00 Vystoupení ZŠ Tetín  

14.00 Koncert Mirek Kemel Trio 

15.30 Divadlo pro děti: Uši pro princeznu 

16.30 Schola 

20.00 Prague Queen  

Program v kostele sv. Ludmily 

  9.00 – 16.00  Vystaven pro veřejnost: Sluncový relikviář sv. Ludmily; 10.30 - 13.00 

bude přenesen na pódium 

15.30 – 16.00  Řeckokatolické zpěvy + požehnání 

18.00 – 19.00  Koncert – Trio V. Walterová, P. Kšica, R. Fojtíček (zpěv, varhany, 

saxofon) 

Další program 

10.00 Pěší pouť na Tetín od berounského vlakového nádraží (2 km na Tetín)  

10.00 – 10.30 Možnost svátosti smíření (kostel sv. Kateřiny) 

10.00 – 18.00 Tetínské trhy a Bořivojské slavnosti (náměstí)  

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 



 



13.00 – 18.00 Výstava Vertikála Zdeňka Zvonka a Marie Smetanové (kostel sv. Jana 

Nepomuckého) 

13.00 – 17.00 Prostor ticha (kostel sv. Kateřiny)  

17.00 – 18.00 Přednáška P. Mohelníka (komunitní centrum)  

NEDĚLE 18.9. 

11.15 – Mše sv. (kostel sv. Ludmily) 

10.00 – 18.00 Výstava Vertikála Zdeňka Zvonka a Marie Smetanové (kostel sv. Jana 

Nepomuckého) 

14.30 – 17.00 Vymetání půdy + Malování s Marií Smetanovou (u kostela sv. Jana 

Nepomuckého) 

15.00 – 17.00 Hudební vystoupení – kapela Erisha (u kostela sv. Jana Nepomuckého) 

 Parkování zdarma u tetínského fotbalového hřiště 

 Kyvadlová doprava z parkoviště zajištěna zdarma 

 Posíleny spoje z autobusového nádraží Beroun na Tetín náves 


Hrnčířské trhy 10. - 11. září - pravidelná finanční pomoc farnosti 
Od počátku konání trhů je výtěžek hrnčířské tomboly věnován 

farnosti. Za ta léta je to nemalá částka, kterou farnost získá „pouze 

za“ pomoc s organizací. Je na místě tak poděkovat všem, kteří si tuto 

tombolu brali a stále berou za svou, a především našim skautům ze 

střediska Radost a Naděje, bez jejichž pomocných rukou, veselých 

hlasů a dětských očí by se to neobešlo. (Měla jsem možnost si 

„tombolu“ vyzkoušet bez skautů, kteří pomáhají 2x ročně, ale nemohli v neplánovaném 

třetím termínu, dobrovolníci se nepřihlásili a nepodařilo se prodat všechny tombolové 

lístky.) Podzimní hrnčířské trhy se budou konat už o víkendu 10. a 11. 9.  A proto 

prosím a vyzývám: pojďme získat peníze na dofinancování střechy kostela sv. 

Ludmily na Tetíně. Jen na jaře to bylo cca 50 000,- Kč.  Ale bez Vás se to 

neobejde!  Kdo byste mohli vypomoci přímo o hrnečkovém víkendu, ozvěte se na 

tel. 602 945 017, mail ivasku@razdva.cz. Hledáme také pomoc se skládáním 

tombolových lístků, skládat se bude ve středu 7. 9. od 17 hod. na faře v Berouně, 

hlaste se též na telefon výše. Těšíme se především na pomoc farníků z kostela, na 

který se tentokrát sbírá , ale každá pomocná ruka se bude hodit. Nebojte se, že by nás 

bylo moc!                                                                                                          -iva- 


Mládežníci! Po vašem/našem loňském nultém ročníku ekumenického setkání ve 

Svatém Janu pod Skalou vám nyní nabízíme další možnost nevšedních zážitků během 

putovního setkání na Berounsku. Režisér Jiří Strach se k nám letos nepřidá (bude 

natáčet na Slovensku), ale stejně to bude stát za to! Přidejte se k nám. Mládež ve věku 

od cca 13ti do cca 20ti let. 

Termín: od 30. 9. do 2. 10. 2022 

Putování z Tetína přes Srbsko do lomu Velká Amerika, kde bude mše svatá, a 

následný přesun do Svatého Jana pod Skalou.  

mailto:ivasku@razdva.cz


 



Předpokládaný program: 

30. 9. v 17.00 hod – sraz na Tetíně, hudební produkce a povídání, táborák a nocleh 

v KC či mimo něj 

1. 10. v 8.00 hod – snídaně a přesun do lomu Velká Amerika, mše svatá, exkurze do 

štol a přesun do Svatého Jana pod Skalou, večeře, sdílení, duchovní slovo, ubytování ve 

Svatojánské koleji. 

2. 10. v 8.00 hod – mše svatá, snídaně, sportovní a zážitkové dopoledne, oběd, závěr ve 

14.00 hod 

Doporučení: vhodná je účast na celém programu, vhodná je včasná rezervace do 15. 9. 

na mailu michalsedivy@centrum.cz nebo ivasku@razdva.cz, účastnický poplatek 500,- 

Kč (možnost sourozenecké slevy – individuální). 


Dopis od Dominika - květen 2022:  

Milí přátelé, 

zdraví Vás Dominik. Mám se dobře. Rád Vám píšu 

těchto několik řádků a posílám mnoho lásky. Jak se Vám 

daří? Já a moji spolužáci se máme dobře. 

Moc Vám děkuji za mimořádný příspěvek, byl jsem 

šťastný, když mi jej sestra Joel předala. Využiji jej na 

své další vzdělávání a další potřeby. Je to pro mě velká 

pomoc a navždy Vám zůstanu vděčný za laskavou 

pomoc. 

Rád bych Vás také informoval, že jsem ukončil osmou třídu a postoupil do deváté. 

Mám menší obtíže s kannadštinou (místní jazyk) a s angličtinou. Budu se snažit o 

zlepšení. 

V dubnu a květnu jsme měli prázdniny. Pomáhal jsem s úklidem a zahradními pracemi. 

Ve volném čase jsme se spolužáky hráli kriket, badminton a fotbal. Byli jsme také na 

společném celodenním výletě na pláži. Dostali jsme i nějaké zákusky a zmrzlinu. 

Jednou jsme také byli v kině na hezkém akčním filmu. Od června začíná zase škola. 

Letos zde máme velmi horké léto – extrémní teploty i vlhkost. Těšíme se na déšť a 

ochlazení. 

Ještě jednou děkuji za Vaši pomoc v mém studiu. Vzpomínám na Vás ve svých 

každodenních modlitbách. S láskou končím svůj dopis.              Váš Dominic Sujith 


Sezóna dešťů je v plném proudu. 

Každý večer se protrhnou mračna a kapky 

deště bubnují na plechové střechy, střechy ze 

slámy často promoknou, v chýších je mokro. 

V Čadu skončila sezóna sucha, sezóna mang 

a papáj. S prvními dešti lidé začínají pěstovat 

arašídy, batáty, proso, kukuřici, někdy také 

sezam a rýži, které jsou hodně pracné.  



 



Moje mise v Čadu se nachýlila ke konci. Ve zdravotním středisku Svatý Lukáš 

ve vesnici Ku Jericho jsem se hodně věnovala péči o podvyživené děti. Podařilo se, že 

se péče hodně rozrostla, maminky se svými dětmi přichází i dvakrát týdně, děti vážíme, 

měříme výšku a obvod paže. Díky finančním darům mohla komunita Chemin Neuf těm 

nejpotřebnějším dávat speciální nutriční mléko určené na léčbu podvýživy. A tak jsem 

na vlastní oči mohla vidět zázraky, jak díky mléku hubeňoučké děti přibírají, nabývají 

na síle, začínají mluvit, usmívat se, hrát si, a dokonce i chodit! Zkrátka úplná proměna 

před očima. Součástí každé konzultace je poradenství, kdy s maminkou mluvíme, 

hledáme důvody podvýživy jejího dítěte a vymyslíme, jak z dostupných lokálních 

surovin vařit plnohodnotná jídla. A také je třeba diagnostikovat a léčit přidružené 

nemoci,  podvyživené děti mají oslabenou imunitu, proto snadno onemocní.  

Školní rok skončil v červnu, 

rozloučila jsem se se svými žáky, 

které jsem doučovala.  Nepřestávala 

mě fascinovat radost dětí. I když 

nemají hračky ani postele, jí jednou 

nebo dvakrát za den, stále jsou 

veselé, vždy mě moc rády vidí. 

Nestěžují si a nevztekají se, doma 

hodně pomáhají. Čaďané obecně 

jsou moc přívětiví, vždy mě přijali 

s otevřenou náručí, váží si času, 

který jsem s nimi strávila. Modlí se 

s opravdovou vděčností, neberou 



 



věci ani život jako samozřejmost. Myslím, že jsem se od nich mohla mnoho naučit.  

 Milí farníci, na závěr 

bych vám chtěla poděkovat za 

každou modlitbu. Věřím, že i 

díky nim jsem svou misi 

v Čadu tak hezky prožila, 

vrátila se živá, zdravá a o 

zkušenosti obohacená. Můžete 

se dál modlit za díla komunity 

Chemin Neuf v Čadu, hlavně 

za podvyživené děti, jejich 

rodiny a péči o ně. Moc mi leží 

na srdci. Vaše modlitby 

pomáhají, to jsem zažila na 

vlastní kůži! 
Tereza Veverková 

 

 


Sestry a bratři! Minulou neděli jsme při mši svaté během celé mše poslouchali 

zvukovou zkoušku na náměstí, protože se připravovalo vystoupení nějaké kapely k akci 

„Ochutnej Evropu“. Akce to jistě byla zajímavá a přínosná, nicméně mi vadí, jak 

vedení města nikdy nebere ohled na věřící spoluobčany a nepřizpůsobí program na 

náměstí tak, aby nerušil právě probíhající bohoslužbu, koncert apod. Podobně je to 

například s masopustem, který si některé z minulých vedení města usmyslelo pořádat 

oproti ustáleným zvyklostem v termínu, který není v souladu s počátkem postní doby, a 

tak většinou vyjde na nějaký víkend po Popeleční středě. 

Jistě bychom se mohli trumfovat s dalšími věcmi, jež třeba ani přímo nesouvisí 

se životem křesťana, které si radnice dělá po svém, a ne tak, aby občanům usnadňovala 

a zpříjemňovala život, ale právě naopak. Z pozice občana se mi ale dosud žádnou věc 

nepodařilo změnit.  Je to totiž boj s větrnými mlýny, který takto nelze vyhrát.  



 



I proto jsem se rozhodl opět v těchto komunálních volbách do zastupitelstva 

kandidovat s cílem tyto a další věci změnit a pokusit se dopřát spokojeného života 

všem. Ale jak jsme si v minulosti vyzkoušeli, pod tradiční značkou KDU-ČSL to 

v Berouně není možné. Proto i tentokráte jsme vytvořili uskupení lidí, kteří jsou nám 

blízcí, ať již svými názory, nebo tím, co dělají, a dali dohromady tým, který by uměl 

táhnout za jeden provaz. Je to uskupení, které má název Společně pro Beroun. Nechci 

teď ovšem horovat za to, abyste dali svůj hlas zrovna mně, protože sám bych byl jako 

pověstný kůl v plotě. Mnohem cennější je hlas pro celé uskupení, tím se hlas nedrobí. 

Nicméně bych vám i před těmito volbami chtěl popřát šťastnou ruku a především bych 

vás chtěl požádat, abyste si na svoji volbu 23. nebo 24. 9. udělali čas a pokusili se u nás 

ve městě také o změnu.                                   Daniel Průša, předseda KDU-ČSL Beroun 


něco před sedmou ráno. Klatovy jsou ještě ospalé, čekáme na autobus, který mě 

odveze z prázdnin u babičky. Vedle mě stojí teta Věra, která mě doprovází, protože 

velký košík plný letního ovoce, který povezu domů, bych asi ještě sama neunesla. 

Cestovat budu sama, jezdím tak už asi od osmi nebo devíti let do Klatov i zpátky, 

vždycky mě někdo jen doprovodí k autobusu a zaplatí jízdenku. Přestávky jsou v Plzni 

a v Žebráku, nemám ale nikam chodit, aby mi to neujelo. Čekáme na zastávce u hotelu 

Centrál, vlevo trávník a krásné květinové záhony, okresní soud a před ním socha 

Spravedlnosti. Jako vždycky přemítám o tom, proč má zavázané oči a v ruce váhy. 

Řekli mi, že má být slepá, nestranná a vážit všem stejně, ale… Vtom linka Klatovy – 

Praha přijíždí, loučím se s tetičkou, ještě pusu, nastupuji, zamáváme si a odjíždím. 

Čekalo tam jen pár lidí, nikdo nic neříkal, nic netuším. I kdyby říkal, teta neslyší. Už od 

dětství. Teprve cestou domů si koupí jako každý den aspoň troje noviny. A teprve doma 

pochopí, co se děje. Rádio (spíš rozhlas po drátě zvaný „dráťák“) se u babičky nikdy 

ráno neposlouchá. No a tak jsem odjela. Mezitím přišel babičce telegram, ať proboha 

nikam nejezdím, že je okupace, ať tam zůstanu klidně třeba ještě týden, že pro mě 

potom někdo přijede, ale ať se z Klatov ani nehnu… Pozdě! Už jsem na cestě.   

Je mi jedenáct let a jedu sama domů. Připadám si dospělá. Bude mi přece brzy 

dvanáct a už takhle jezdím asi tři roky. Že se děje něco zlého, to jsem pochopila až ve 

Švihově. Nastupují tu nějací dělníci v modrákách, hlasitě komentují situaci a nešetří drsnými 

slovy a šťavnatými výrazy. A tak se konečně dovídám, co se stalo. Okupace, Sověti, Rusáci 

nás obsadili. Pěkná „internacionální pomoc“, pěkná Varšavská smlouva! Nálada v autobuse 

je na bodu mrazu, lidé přistupují a spolu s tím roste rozhořčení, smutek a obavy. 

Mezi Klatovy a Berounem probíhá během dopoledne komunikace. (Nejenom že 

nejsou mobily, ale ani nemá každý doma pevnou linku. Ty jsou na příděl, je málo čísel, 

malé ústředny, zastaralá technika.) Babička v Klatovech proto musí na poštu, přestože 

je horko, má ischemickou srdeční chorobu a špatně se jí dýchá. Telefon doma nemají. 

Teta jako neslyšící telefonovat nemůže. Babička s pláčem volá k nám domů, že jsem 

odjela, že jsme nic ráno netušily. Telegram dorazil pozdě.    

Přijíždíme do Plzně. Na ulicích zmatek, najednou jsou všude tanky, jedeme chvíli 

vlevo, protože tanky jezdí v protisměru a vlastně všude. Jedeme taky kus po nějakém 

širokém chodníku, stojíme, zase jedeme, krokem a hlavně někudy úplně jinudy, než je 



 



obvyklá trasa. Na několika místech stojí tanky s hlavněmi proti nám. Nemám strach, protože 

nemám ponětí. Žádné zkušenosti. Vůbec mě nenapadne, že by na nás ti Rusáci mohli 

opravdu střílet. Nikdo na mě nikdy nemířil. A kromě toho – jsem přece statečná. Jsem přece 

skautka. Od jara. Od dubna 1968. Vojenské konvoje jsme potkávali až do Berouna. 

K Černému koni jsme dojeli s víc než hodinovým zpožděním. Vystoupila jsem 

z autobusu naprosto v klidu, žádné strachy, maminko! Čekala tu na mě, měla popelavou 

tvář a v očích úlevu. Z rádia všichni věděli, že se v Praze střílí, že už jsou tam mrtví. 

Představovala si, že se mi mohlo cestou stát cokoli, a tak mě chytila za křídlo a asi tři 

dny jsem nesměla vůbec nikam. Až když naše skautská vedoucí Blanka Horáková 

zavelela, že jako oddíl budeme pár dní vybírat (bezplatně!) brambory v akci Milion 

hodin republice, tak jsem mohla vyletět z hnízda. Blanka byla zkrátka autorita, protože 

se s mou matkou znaly od dětství. 

 Nastala „normalizace“. Nám se ve Skautu nějakou dobu zdálo, že se nic moc 

neděje. Ale v zimě 1969 se upálil student FFUK Jan Palach. (O těch dalších jsme se už 

nedověděli.) Nastala doba utahování šroubů. Skauting zatím fungoval, s oddílem jsme 

prožily nezapomenutelný tábor v Nezabudicích v létě 1969, další už střediskový tábor 

byl na Javornici 1970, také nezapomenutelný. Ale pak přišla ledová sprcha – s koncem 

srpna 1970 byl skauting v Československu zakázán, Junák skončil. 

 Jsem ráda, že žijeme ve svobodné zemi. Tenkrát tu jezdily sovětské tanky, 

zůstaly u nás přes dvacet let a přivezly s sebou ponížení, další pokřivení všech hodnot, 

pronásledování. Lež se tvářila jako čistá pravda. Skauting je pro mě takový lakmusový 

papírek svobody a demokracie – v současnosti u nás existuje už víc než třicet let. Obě 

jeho poválečná období byla bohužel podstatně kratší; po nacistech se hnutí snažili zničit 

i komunisté. V České republice je teď přes 73 000 skautů a skautek, v srpnu se v Praze 

konalo Středoevropské jamboree, zájem o hnutí je prý tak velký, že chybí klubovny i 

vedoucí. Na první skautský tábor v Čechách vyrazili chlapci pod vedením Antonína 

Benjamina Svojsíka přesně před 110 lety (dívky jen o tři roky později). Letos v ČR 

uspořádali skauti takových táborů přes dvanáct set. Vážím si toho, že žiju ve svobodě a 

demokracii. Jak je vidět v nepříliš vzdálených zemích, není to vůbec samozřejmost. 
-lf-



 Jáhenské svěcení – 3. Září 

V sobotu 3. září v 10.00 hod. v pražské katedrále přijme z rukou pomocného 

biskupa Mons. Václava Malého jáhenské svěcení bohoslovci pražské arcidiecéze 

Dominik Frič, Matěj Jirsa a Mgr. Jakub Žákavec, Ph.D., MBA. 

 5. ročník iniciativy Červená středa - 23. listopadu 

Zveme farnosti a společenství, aby se opět zapojily k veřejné připomínce lidí 

pronásledovaných pro svou víru dne 23. listopadu 2022 prostřednictvím iniciativy 

„Červená středa“. Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících-je 

možné např. uspořádat společnou modlitbu či průvod s červenými svíčkami nebo 

nasvítit kostel či jinou budovu/sochu červeným světlem.  

Podněty pro uspořádání akce jsou postupně zveřejňovány na webu 

www.cervenastreda.cz. Budeme rádi, když nám přes tento web přihlásíte své 

společenství a my zveřejníme předběžný program vašich aktivit ve farnostech. 



 


 



 



 



 



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 
8.00 

(1. so) 

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 

(3. 9.) 

VRÁŽ         18.00* 

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 
 


