
O Stre jčkov i
Rád vzpomínám na

některé lidi. V první řadě je to
Strejček. Vždycky nám
připadal hodně starý, vždycky
jsme ho totiž viděli vrásčitého
a bez vlasů. Pak nám
maminka řekla, že mu vlasy
vypadaly už v osmnácti.
Strejček byl bratr našeho
dědy. Nikdy se neoženil, i
když byl stále veselý, stále
mezi lidmi a stále lidmi
oblíbený. Ministroval

v kostele i ve stáří, říkal, že je dědeček ministrantů.
Prezident Novotný leží v hrobě se Strejčkovými zuby –
Strejček nikdy nezapíral svojí víru a nikdy nebyl
komunista, ale komunisti ho potřebovali jako zubního
technika. Být u koryta totiž bylo pro ně namáhavé a jak
šlo o zuby, dala se člověku odpustit i víra.

Když řekl Strejček „přinesl jsem vám šunčičku
z federálu“, věděli jsme, že to bude dobrá šunčička. Když
byla naše maminka malá, Strejček vysvobodil jejího tátu
z vězení, ten táta byl zavřený jednak za to, že byl na
vesnici varhaníkem, jednak za to, že zároveň byl
uznávaným učitelem.

Strejček od mládí hrával ochotnické divadlo. A také
maloval obrazy. Krajiny, květiny, reprodukce mistrů,
obrazy do kostelů, ale hlavně obrazy pro lidi, které
navštěvoval. Taková návštěva Strejčka měla totiž několik
fází. První byla kouzelná taštička. Taková bachratá taška,
Strejček poplácával její břicho a my jsme se třásli
nedočkavostí. A pak jsme seděli v řadě a před každým
z nás rostla hromádka užasných dobrot: tatranka, fidorka,
miňonky, pedro nebo donald, placaté žvýkačky,
čokoládová tyčinka. Rodiče nám takové věci nikdy
nekupovali, o to byla ta chvíle úžasnější.
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Po dobrotách následovaly ty obrazy. Šustění balicího papíru, hrubý provaz, vůně
terpentýnu. Vznikla malá výstava, ze které jsme si mohli vybrat. Některé nechal pak
Strejček pro nás zarámovat. Jasně modrou barvu obrazu z dětského pokoje, zelenkavou
barvu polní cesty z kuchyně, žlutavou barvu tváře židovského starce z obýváku  – stále je
mohu mít před očima.

Po obrazech přišlo divadelní představení. Strejček si
své role pamatoval. Dělal opičky, napodoboval hlasy.
Nebo předváděl kouzelnické triky nebo zpíval  „Santa
Lucia“. Jeho největší rolí byla vlastně role Mikuláše.
Uměl se namaskovat. Vyrobil si nádherné oblečení. A
uměl být štědrý jako nikdo jiný.

Pro rodiče míval „kouzelnou obálku“. A věděl, kdy
odejít. To vždycky říkával „tak dětičky, já už vás nebudu
zdržovat“, vzal si svůj černý kabát a placatou čepičku,
vídali jsme ho ještě oknem.

Naposledy jsem ho viděl na Strahově v nemocnici.
Když jsme odcházeli, říkal „tak dětičky, já už vás nebudu
zdržovat“. Z těch slov na mě padl smutek, vyšel jsem rychle a dlouho pak bloudil po
nějakých cestách na tom kopci.

Měli jsme pak na starost vyklidit jeho byt, což nebylo nijak těžké. Našli jsme ale sešit,
kam Strejček zapisoval přijmy a výdaje. To by nás bylo nenapadlo – on nerozhazoval. Žil
šetrně. Při veškeré své štědrosti věděl, že je hospodářem. Jeho štědrost byla promyšlenou
investicí. Vím to dneska já, věděl to tehdy on.                                           P. Cyril Kubánek

 Zpráv y z farnos t i
První pátek v měsíci – 3. června. Mše svatá začíná v kostele sv. Jakuba v 18.00
hodin, po ní bude následovat adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin
je též možné v kostele sv. Jakuba přistoupit ke slavení svátosti smíření.

Mše sv. pro děti - 7. června. Zveme rodiče s dětmi k bohoslužbě, která se koná v
úterý 7. června od 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba.

Přijímání nových katechumenů, pouť do katedrály. V sobotu 11. června budou
v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava při slavnostní bohoslužbě slova od 16.30
hodin zařazeni mezi katechumeny noví kandidáti přijetí svátosti křtu. Také  naše
farnost bude mít dva nové katechumeny. Vzhledem k tomu, že prožíváme „rok křtu“,
můžeme tuto liturgii prožívat i jako společnou pouť do katedrály. Účastníci naší pouti
se pak zapojí nejen do liturgie přijímání nových katechumenů, ale od 15.00 hodin (cca
do 16.00 hodin) máme domluvenou i společnou  prohlídku katedrály s odborným
výkladem. Sejdeme se tedy před vchodem do katedrály ve 14.45 hodin. 

Nová kaple v Nenačovicích. U příležitosti 110. výročí založení místního hasičského
sboru a v rámci jeho oslav bude v Nenačovicích v sobotu 18. června od 11.00 hodin
bude požehnána na návsi obce kaple a v ní socha sv. Floriana, patrona hasičů.

Svátost smíření dětí. Ve čtvrtek 23. června od 15.00 do 16.00 hodin budeme slavit
svátost smíření s dětmi, které půjdou v neděli 26. června, o slavnosti Těla a Krve Páně,
poprvé ke sv. přijímání!
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Slavnost Těla a Krve Páně, 1. svaté přijímání dětí. V neděli 26. června při
bohoslužbách od 8.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře a
od 10.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Berouně půjdou děti naší farnosti k 1. svatému
přijímání. Z tohoto důvodu budeme slavit v těchto kostelech právě v tuto neděli
liturgickou slavnost Těla a Krve Páně. Po slavnostní liturgii bude pro děti i všechny
přítomné na farní zahradě v Berouně připraveno malé „agapé“. K připravené kávě a
nápojům přineste, prosíme, sladké, slané či ovocné příspěvky k občerstvení (na faru do
9.45 hod.) Nabídky pomoci s organizací směrujte přímo na Janu Beščecovou nebo její
e-mailovou adresu jana.bescecova@seznam.cz. Děkujeme! 
Děkujeme rovněž paní Marušce Burešové za dlouholetou pečlivou přípravu ubrusů
pro podobná farní setkání a hledáme ochotnou pokračovatelku, ktrerá by mohla ubrusy
prát a žehlit v následujícím období.

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V pátek 24. června budeme prožívat
liturgickou slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše sv. bude v den slavnosti v kostele
sv. Jakuba od 18.00 hodin.

Poutní slavnost ve Svatém Janu pod Skalou. V neděli 26. června budeme ve
Svatém Janu pod Skalou slavit poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše sv.
s liturgií této slavnosti bude od 10.00 hodin, z důvodu pokračujících oprav však nikoli
v kostele, ale ve svatojánském přírodním amfiteátru.
Změna v pořadu bohoslužeb v Loděnici – 26. června. Z důvodu poutní slavnosti
ve Svatém Janu pod Skalou se v neděli 26. června bohoslužba v Loděnici od 9.30
hodin nekoná!
Slavnost sv. Petra a Pavla. Na středu 29. června připadá liturgická slavnost apoštolů
sv. Petra a Pavla. Mše sv. bude v den slavnosti v kostele sv. Jakuba od 18.00 hodin.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Na pátek 1. července připadá liturgická
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše sv. bude v den slavnosti v kostele sv.
Jakuba od 18.00 hodin.

Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 12. 6. a 26. 6. od  
11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně.

Sbírky na potřeby arcidiecéze. V neděli 15. května proběhla sbírka ve prospěch
arcidiecéze. Naše farnost na tento účel přispěla 8.820,- Kč.

Letáček „Nedělní liturgie“ .  Připomínáme, že na stolku s tiskovinami najdete
periodikum “Nedělní liturgie”, kde jsou uvedeny liturgické texty i s výkladem nejen
na neděli, ale na celý liturgický týden. Jsou k volnému rozebrání.

Pravidelné návštěvy nemocných. Naše „staré a nemocné“, kteří se nemohou účastnit
bohoslužeb či se ocitli z důvodu nemoci v těžké životní situaci, bychom rádi
navštěvovali pravidelně, a to každou středu od 9.00 do 12.00 hodin. V případě
nutnosti nebo „naléhavého případu“ pak volejte kdykoli(!)  na naše tel. čísla
724 227 853 (P. Josef Pecinovský) nebo 605 981 000 (P. Cyril Kubánek).

Ranní chvály - modlitba breviáře. Každou neděli před hlavní mší svatou v 9.30
hodin se v Berouně společně modlíme ranní chvály. Jste srdečně zváni.
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Ministrantské setkání pro mladší ministranty (chlapci cca od 8 do 15 let) se
uskuteční v sobotu 11. června v Kojeticích u Neratovic. Zahájení v 9.30 v kostele,
předpokládaný konec cca v 16 hodin. S sebou 120 Kč (60 Kč jako příspěvek na oběd,
60 Kč příspěvek řidiči na benzín), ministrantské a sportovní oblečení. Mše sv., hry,
soutěže, fotbálek... Ukončení cca v 16 hodin. Případní zájemci, hlaste se včas (aby se
domluvilo potřebné množství automobilů a nahlásil počet ministrantů na oběd) na tel.
602129195 - Alois Vašků nebo P. Benedikt Hudema (benedikthudema@atlas.cz).

Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let): Sraz v pátek 17. 5. v 18.00 v kostele
sv. Bartoloměje v Praze - Kyjích. Večer společné posezení. V sobotu dopoledne duchovní
program. Bude i příležitost ke svátosti Smíření a duchovnímu rozhovoru. Po obědě
tradiční fotbalový zápas (kněží versus ministranti). Ukončení v sobotu ve večerních
hodinách. S sebou spacák, případně karimatku, 150,- jako příspěvek na jídlo, sportovní
oblečení (boty na travnatý povrch), přezutí. Kontaktní osoba: Jan Štromajer
(721 314 100) nebo P. Benedikt Hudema (benedikthudema@atlas.cz).

Farní web: Před dvěma měsíci kvůli
neplánovanému přemístění webu
providerem na jiný server nastaly potíže s
webovou adresou berounského farního
webu. Okamžitě byla spuštěna záložní
verze stránek na jiném serveru, kam byla
adresa www.beroun.farnost.cz
přesměrována. Po odstranění potíží a
stabilizaci stránek bude web přesměrován
zpět. Pokud používáte webovou adresu v
korektním tvaru www.beroun.farnost. cz,
neměli byste až na výjimky podobnou
změnu vpodstatě pocítit. (Nepoužívejte již,
prosím, několik let starou původní adresu
farních stránek omadeg.cz/farnostberoun, kterou nelze spustit! Zkontrolujte si prosím,
zda nemáte v prohlížeči nastavenu právě nekorektní adresu stránek!)          webmaster

Prázdninové putování starších ministrantů - 1.–10. července. Zveme starší
ministranty (kluky cca 15–25 let) ke společnému prázdninovému putování po
Podřipsku a Rakovnicku. Spaní pod širákem, adrenalinové prožitky, poznávání
liturgie i pomoc místní církvi. S sebou kvalitní boty a vybavení „pod širák“. Sraz
v pátek 1. července v 18.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích
(Neratovicích). Bližší info: P. Benedikt Hudema (tel.: 724 209 774). Foto ze starších
setkání a další informace či články najdete na stránce: ministranti.apha.cz.

Kněžské svěcení. Zveme srdečně všechny ministranty bez ohledu na věk k asistenci
při kněžském svěcení 25. 6. v pražské katedrále. Sraz v 8.00 u staré sakristie
k nácviku. S sebou si prosím vezměte tmavé kalhoty, černé boty a bílou košili (popř.
sako). Vlastní ministrantské oblečení vítáno.

Setkání se Svatým otcem Benediktem XVI. v Madridu. Zveme starší ministranty
(cca od 14 do 25 let) ke společné cestě do Madridu na setkání se Svatým otcem.
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Cestou navštívíme i poutní místa a zajímavosti Francie a Španělska. Bližší info P.
Martin Vlček (607680782).

Modlitební společenství: V měsíci červnu se ke společné chvále Pána sejdeme ještě
ve čtvrtek 16. 6 a 30. 6, a to vždy od 20.00 hod v budově kaplanky. Těšíme se na
tradiční i nové zájemce.                                                                                       Tým MS

Srdečně vás zveme na výstavu “František Papež - výběr z díla” , která se koná v
kostele sv. Jana Nepomuckého v Tetíně. Výstava představí průřez autorovou tvorbou
plastik ze dřeva a kovu. Výstava bude přístupná do 10. října 2011, a to vždy o
víkendech od 10 do 17 hod. a v době prázdnin denně s průvodcem.
(Pro Františka Papeže, umělce t. č. vystavujícího své plastiky a reliéfy v kostele sv.
Jana Nepomuckého v Tetíně, shromažďuji materiál na jeho další dílo. Kdo byste byl
ochoten darovat staré růžence či křížky (i poškozené) za tímto účelem, prosím,
kontaktujte mě na tel. 606 627 636 nebo na e-mailu stana.marie@seznam.cz. Děkuji.    
                                                                                                                 Stáňa Vitoňová)

   Z v i kar i á tu  

Vikariátní konference. V úterý 21. června se v Úhonicích uskuteční další setkání
kněží našeho vikariátu. Mše svatá, které bude tentokrát předsedat biskup Mons. Karel
Herbst a při níž se budeme modlit zvláště za farnosti našeho vikariátu, začíná
v místním kostele Zvěstování Páně v 9.00 hodin.
Pouť  ke kapličce sv. Antonína U Tří habrů. Občanské sdružení Tři habry
z Vysokého Újezda vás zve na tradiční pouť ke kapličce a studánce sv. Antonína. Sraz
poutníků je přímo na místě U Tří
habrů v sobotu  18. června 2011
před 14. hodinou. Po lesní
bohoslužbě bude následovat
kulturní program. Občerstvení
bude k dispozici, rovněž tak
stánky se suvenýry. Můžete se při
této příležitosti podívat, jak
Občanské sdružení Tři habry
pokračuje při zvelebování
poutního místa U Tří habrů
opravou a rekonstrukcí 120 let
starého domku, ve kterém bývalo
čerpadlo vody do zámku ve
Vysokém Újezdě, stojícího vedle cesty kousek nad kapličkou. Jste srdečně zváni.
Další podrobnosti průběžně na www.trihabry.sweb.cz 
Dopolední kurz ALFA. Kde: na Mořině v Dětském domě (vedle restaurace Na
Růžku). Kdy: probíhá každé pondělí od 28. 3. do 13. 6. od 9:45 do 12:00 hod. Na
část programu je zajištěno hlídání dětí. Srdečně vás na kurz Alfa zveme, přiveďte
někoho ze svých blízkých. Informace: alfa.revnice@seznam.cz nebo na tel.:
774 625 502, Jitka Folejtarová, vedoucí kurzu. Je možné i přijít jen na jedno ze setkání
nebo se připojit během kurzu. Pořádá Římskokatolická farnost Řevnice.
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 Konc e r t y v koste l í c h
Třináctého na třináctce. Milí přátelé, letošní třetí díl koncertního cyklu Třináctého
na třináctce, do kterého si východočeský písničkář a frontman skupiny Oboroh
Slávek KLECANDR zve rozličné hudebníky, se chystá na 13. červen. Hostem večera
bude klavírista, zpěvák, divadelní režisér, herec, spisovatel-esejista, básník, dramatik,
redaktor-publicista a divadelní pedagog Přemysl RUT. Doporučené vstupné 90 Kč,
bezbariérový vstup. Rezervace jsou jako vždy možné do půlnoci dne před koncertem,
tedy 12. června 2011. Více informací najdete na úvodní stránce blogu
www.trinactnatrinact.blog.cz.
Recitál Ireny Budweiserové. Svatý Jan pod Skalou - kostel: 12. června recitál Ireny
Budweiserové (Spirituál kvintet). Na programu jsou české a americké spirituály.
Začátek koncertu v 15 hodin, Vstupné 150.- Kč dospělí, 80.- Kč děti 7-15 let. Prodej
vstupenek 2 hodiny před koncertem, výtěžek z koncertu bude věnován na opravu
stropu kostela. Vzhledem ke zmíněné opravě kostela to bude v letošní sezóně poslední
svatojánský koncert, další bude následovat až 23. prosince v opraveném kostele.
Hudební pozvání: V sobotu 11. 6. 2011 vystoupí Svatojakubská schola cantorum v
kostele Zvěstování Páně při augustiniánském klášteře Svaté Dobrotivé v Zaječově
na koncertě nazvaném De Spiritu Sancto (o Duchu svatém). Provede zpěvy
gregoriánského chorálu aktuálně ke Slavnosti Seslání Ducha svatého. Zpěv choralistů
budou doplňovat varhanní improvizace Lukáše Petřvalského. Přijďte prožít krásný
večer v mimořádném místě! Koncert začíná v 19.30 hodin.
Svatojakubský chrámový sbor byl pozván brněnskými jezuity, aby svým zpěvem
doprovodil slavnostní liturgii v pondělí 13. 6. 2011, která začíná v 19.00 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Bude zde biřmováno 50 mladých křesťanů. Tento
kostel je univerzitním chrámem a sídlem akademické farnosti. Funguje při něm
studentské centrum a rozvíjí se zde mimořádně pestrý život. Nedělní slavení Eucharistie
se běžně účastní asi 500 lidí. V současné době je studentským kaplanem i v Berouně
nám známý P. Miroslav Herold, SJ. Večerní mši svatou v neděli 12. 6. 2011 ze Slavnosti
Seslání Ducha svatého doprovodí gregoriánskými zpěvy někteří členové Svatojakubské
scholy cantorum, v pondělí pak bude při výše zmíněné liturgii provedena Missa de
Spiritu Sancto per finem diei nostri Lukáše Petřvalského. Na varhany bude hrát autor,
provedení bude řídit titulární sbormistr Jiří Beščec.              Lukáš Petřvalský varhaník

 Skau t i
Středisková rada se koná 10. června 2011 v 19.15 v klubovně v Berouně na faře.
Okresní rada Junáka se koná 14.6.2011 v 18.00 hod. v kanceláři TJ Sokol Beroun.
(další schůze bude až 13.9.2011 v 18,00 hod. v kanceláři TJ Sokol Beroun).
Vlčata – rozpis akcí červen - 3. 6. 2011 – schůzka; 10. 6. 2011 – schůzka; 18. 6.
2011 – VÝPRAVA; 24.06.2011 – poslední schůzka (schůzka v kroji)
Družina skautů oddílu Ocelotů našeho střediska Radost a Naděje ve složení: Michal
Paulíček (Kolík), Dan Průša, Matěj Vašků (Bob), Lojza Vašků ml., Jindra Resch se
zúčastnila základního kola Svojsíkova závodu konané v Nečíně u Dobříše. Umístili se
na krásném 3. místě. Gratulujeme.
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Družina skautek oddílu Lasiček našeho střediska Radost a Naděje ve složení: Lenka
Krejčová (Myšlenka), Simona Dunová (Indiánka), Adéla Hrubá (Broskvička), Eva
Neumannová (Elfík), Tereza Veverková (Syslík), Kristýna Plháková (Šikulka), Adéla
Průšová (Jablíčko) se zúčastnila základního kola Svojsíkova závodu konané v Nečíně
u Dobříše. Umístili se na krásném 3. místě. Gratulujeme.
Schůzky dívčího kmene: 

SVĚTÝLKA:  každou sudou středu od 15.50 do 16.50 hodin, vedou Veronika
Rejsková a Zuzana Karbušická - Pastelka. 
SVĚTLUŠKY: pátek od 17.00 do 19.00 hodin,  vedou Marie Stielová - Myška,
Enika Švandová - Vydra a Hana Klimovičová - Rajčátko.
LASIČKY:  úterý od 16.30 do 18.30 hodin, vedou Kristýna Kodrasová a Ludmila
Beščecová.

Schůzky chlapeckého kmene: 
LVÍ ČATA : středa od 16.00 do 17.30 hodin, vedou Pavel Kondrád a Dominika
Kodrasová.
VLČATA:  pátek od 17.00 do 19.00 hodin, vedou Pavel Schöberle - Mauglí a Jan
Franta - Frantík.
OCELOTI:  úterý od 16.00 do 18.00 hod., vedou Petr Čapla - E.T. a Jan Marek.
ROVEŘI & RANGERS: každý sudý týden v pátek od 19.30 do 21.00 hod.,
vedou Jakub Kodras, Jirka Hazuka ml. - Siki a Milan Vaněk - Veverčák.

SKAUTSKÁ BURZA  - o víkendu 27.- 29. 5. 2011 proběhla v kaplance burza
sportovních a skautských věcí, kterou zastřešili Eva a Jirka Hazukovi. Skautské
středisko Radost a Naděje moc a moc děkuje za jejich čas, sílu a patronaci celé akce.
Přestože se akce nesetkala s velkým zájmem, bude na podzim tohoto roku její
opakování. Milí rodiče a skautští přátelé - prohledejte své šuplíky, skříně či tajné
komnaty a pokud chcete nabídnout k prodeji věci vztahující k oblasti skautu, sportu,
turistiky - nebojte se a nabídněte (akci opět zastřeší Eva Hazuková - Viky).
Oddíl Roverů a Rangers + někteří činovníci našeho střediska Radost a Naděje
zastřešili úklid půdy na faře v Tetíně. Všem, kteří se této akce zúčastnili, děkujeme.
Všem členům a činovníkům našeho střediska Radost a Naděje, kteří jakoukoliv
měrou pomohli při realizaci tomboly na Hrnčířských trzích, děkujeme.
Termín předtáborové schůzky s rodiči pátek 17. 6. 2011 od 18.00 hodin v klubovně.
Lasičky:  sjezd řeky Berounky 17. - 19. června. Říční trasa Skryje - Beroun. Svou
účast potvrdíš složením zálohy ve výši 350,-Kč do 10.6.2011 u K. Kodrasové.
Účastníci mladší 18let musí mít písemný souhlas rodičů, že se mohou akce zúčastnit.
Tento souhlas odevzdají při složení zálohy. Uhrazená záloha se nevrací. Tyto peníze
jsou na zapůjčení lodě, vest, barelů... a dopravy lodí.
Přihlášky jsou v dívčí klubovně od úterý 31. 5. Nezapomeň, že budou další náklady
(2x kemp, doprava...) na to by ti mělo stačit 200,-Kč. S sebou: své osobní věci, stan,
spacák... Věci si povezeš na své lodi v barelu cca 20-30l.
Sraz: 17. 6. v Berouně na vlakovém nádraží v 16.30h. Předpokládaný návrat 19.6. ve
13.30h v Berouně v kempu nad hrází. Bližší info je na nástěnce na farním dvoře a na
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přihlášce. Těší se Jiří Hazuka(tel.:728730031), Jakub Kodras (tel.:720351778),
K. Kodrasová (tel.:720422733) a spol. 
Skautský tábor 2011. Termín konání tábora: 9. – 23. 7. 2011 Místo konání tábora:
okolí CHKO - K řivoklátsko, poblíž obce Městečko u Křivoklátu. Cena tábora:
3.000,- Kč
Adresa kam lze zasílat poštu táborníkům: Skautský tábor - 4. střediska Radost a
naděje, 270 23, Městečko 3. 
Odjezd dětí na tábor je 9. července 2011 z hl. vlakového nádraží v Berouně -
předpokládáme někdy kolem poledne (přesný čas bude uveden na rodičovské radě a
bude vyvěšen na skautské nástěnce). 
Příjezd dětí z tábora - 23. července 2011 na hl. vlakové nádraží v Berouně -
předpokládáme někdy k večeru. 
Termín zaplacení je nejpozději do 13. června 2011!!! Tento den, je také posledním
dnem, kdy je možné přihlásit vaše dítě na letošní letní dětský tábor. Platit lze: 

� u pí. Marie Hlaváčkové (tel.: 724 220 642) dne 5. června, v budově
kaplanky, jinak dle dohody.

� u p. Jakuba Kodrase (tel.: 720 351 720) dle dohody.
� na účet 164329638/0300, POZOR!!!  jako variabilní číslo napište rodné

číslo dítěte - bez čísla za lomítkem (poslední čtyřčíslí)
Předtáborové schůzky pro rodiče: 17. června od 18:00 v budově kaplanky a 8.
července od 18:00 v budově kaplanky.
Odbavení zavazadel: 8. července od 18:45 na farním dvořes. 
Prosím sledujte informace na skautské nástěnce!!! 
S pozdravem Jakub K., hl. vedoucí letního dětského tábora. Případné dotazy můžete
posílat na e-mailovou adresu: kodry@centrum.cz nebo na tel.: 720 351 778.

Dětská schola zve další děvčata i chlapce od 6 do 15 let. Setkání probíhají vždy v
pátek od 15.30 do 16.45 hodin pod vedením Pavla Konráda, tel. 604 898 632, a
Dominiky Kodrasové. Zpíváme dětské křesťanské písničky a vše, co se hodí ke mši a
co se dětem bude líbit☺. Bližší informace na tel. 774 944 803.  

FFFF ARNÍARNÍARNÍARNÍ     CHARITACHARITACHARITACHARITA  B B B BEROUNEROUNEROUNEROUN
Lochovické kejkle 11. 6. -  obec Lochovice a Farní charita Beroun vás zve na 5.
ročník historicko-fantasy festivalu pro děti i dospělé. O vaši zábavu se postará
Animata, Rytíři řádu růže, Nevers, Jízda svobodných rytířů, Callando in Terra, Páni
z Osova a další. Celý výtěžek akce bude použit na činnost Azylového domu sv. Josefa
pro matky/otce s dětmi v tísni a Betlém, klub pro děti a rodinu v Lochovicích.
Farní charita Beroun si vás dovoluje pozvat na pravidelné pondělní setkávání „U
kafíčka“  určené pro seniory a lidi se zdravotním handicapem. Příjemné posezení u
šálku čaje nebo kávy, popovídání, program uzpůsobený vašim přáním, různé besedy,
zhotovování výrobků, pomalá dechová cvičení a protahování. KAŽDÉ PONDĚLÍ
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dopoledne od 10.00 do 12.00 hodin. Kontakt: Veronika Maslíková 725 923 181, Irena
Veselá 728 440 404.

 Zpráv y od j i nud
Manželské večery na Hůrce. Od 2.5. do 20.6.2011 každé pondělí od 19 do 22 hodin
v Komunitním centru svatého Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5, Nové Butovice
(metro B - Hůrka). Čeká vás osm večerů v příjemném prostředí. Začínáme večeří, poté
následují promluvy vedoucího páru a pak to nejdůležíitější - rozhovory v soukromí
mezi vámi dvěma. Kurz je založen na biblických principech. Dobré manželství lze
ještě zlepšovat, problémy v manželství se dají řešit. Témata:

30.5. Rodiče a rodiče partnera
6.6.      Dobrý sex
13.6. Láska v akci
20.6. Závěrečný večer - v čem spočívá hezké
manželství.

2.5. Budování pevných základů
9.5. Umění komunikace
16.5. Řešení konfliktů
23.5. Síla odpuštění

Cena kurzu pro pár je 1500 Kč. Zahrnuje dvě příručky po 120 Kč a cenu jednotlivých
večeří. Pití si hradí každý pár samostatně. Ostatní náklady jsou sponzorovány. Závazné
přihlášky na milos.padevet@seznam.cz nebo 604 436 377 (manželé Padevětovi).
Platby budou probíhat na prvním večeru. Kurzem budou provázet manželé Míla a Jiří
Musilovi. Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická farnost Praha - Stodůlky,
Křesťanská společenství Praha, MC Heřmánek a naše sdružení Rodinné centrum Praha.
POUŤ RODIN PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE 4. 6. 2011 SVATÁ HORA. Program:
10.00 katecheze - manželé Jana a Jindřich Fenclovi, 10.30 adorace, 11.00 mše svatá
Mons. Michael Slavík, Th.D., generální vikář; od 13.00 doprovodný program - koncert
smíšeného sboru KTF UK Acant hry, vědomostní a dovednostní aktivity v přírodě pro
děti a celou rodinu. Aktuální informace na www.cpr.apha.cz/svata-hora/. Větší
skupiny prosíme, aby se ohlásily předem. Arcibiskupství pražské, Centrum pro rodinu
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel.: 220 181 777, e-mail: cpr@apha.cz Římskokatolická
farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram-Svatá Hora tel.: 318 429 930,
e-mail: basilica@svata-hora.cz, web: http://www.svata-hora.cz
Jáhenské svěcení - Jaroslav Lorman. Ve čtvrtek 9. června v 17.30 v kostele sv.
Floriana a Šebestiana v Praze-Liboci vysvětí Mons. Václav Malý ke službě trvalého
jáhna ThLic. Mgr. Jaroslava Lormana, Th.D.
Jáhenské svěcení - Radek Tichý a Jiří Laňka. V neděli 26. června v 10.00 hodin v
Komunitním centru Matky Terezy v Praze bude vkládáním rukou a modlitbou pana
biskupa Václava Malého vysvěcen k jáhenské službě PhDr. Radek Tichý a ke službě
trvalého jáhna Mgr. Jiři Laňka.
Kněžské svěcení. V sobotu 25. června 2011 v 9.30 hodin v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha v Praze přijmou vkládáním rukou a modlitbou pana arcibiskupa
Mons. Dominika Duky OP kněžské svěcení dva jáhni naší arcidiecéze: Radim
Cigánek a Martin Sklenář. Srdečně zveme věřící k účasti a kněze ke koncelebraci. 
Svatodušní vigilie na Vyšehradě. V sobotu 11. června od 20.00 hodin se koná
vigilie ze slavnosti Seslání Ducha Svatého v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
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Biřmování v katedrále. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude v neděli
12. června 2011 na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) Mons. Dominik Duka OP,
arcibiskup praţský, udělovat svátost biřmování při mši sv. v 9.30 hodin. Svátost mohou
přijmout ti, kteří absolvovali náležitou přípravu a budou mít řádně vyplněný biřmovací
lístek, podepsaný duchovním správcem farnosti, kde byl biřmovanec připravován.
Katolická charismatická konference, Brno, výstaviště BVV, 6.-10. 7. 2011. Motto:
“Udělejte všechno, co vám řekne” (J 2,5). P: R. Cantalamessa, P. V. Kodet, P. M.
Slavík, K. Řežábek, P. P. Semela, P. Marek O. Vácha, P Tomáš Holub aj. Info a
přihlášky na www.cho.cz, tel.777 087 736 (17-19h). Paralelní dětský program.
Manželská setkání. Sdružení YMCA – Živá rodina pořádá ve dnech 12.–20. srpna v
Liberci další ročník kurzu partnerských a rodičovských vztahů „Manželská setkání“.
Kurz se koná v areálu kolejí Technické univerzity v Liberci, program je zaměřený na
témata: křesťanské manželství a krize, priority, zdravé sebevědomí, odpuštění, rozdíly
mezi mužem a ženou, základy komunikace, vzájemné porozumění, vyjadřování pocitů,
naplňování potřeb, sexualita, pozornosti. Na kurzu přednášejí manželské páry, které
vycházejí nejen z teoretických poznatků, ale především z vlastní životní zkušenosti.
Přednášky jsou vždy doplněny prací v malých skupinkách. Po celou dobu trvání kurzu
budou k dispozici kněží, rodinný poradce a psycholog. Podmínkou účasti je společná
dobrovolná účast obou manželů, a to na celém týdenním programu. Není možné
účastnit se pouze části kurzu. Další informace o programu, ceně, účasti dětí ad.
naleznete na www.zr.ymca.cz, případně na mob. 602 681 888 (L. Tkáčová) nebo 606
745 048 (M. Tomková). Přihlášky zasílejte na adresu: YMCA Familia, Markéta
Tomková, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 (do naplnění kapacity kurzu).
Akademické týdny 2011. Občanské sdružení Akademické týdny srdečně zve na 21.
ročník Akademických týdnů, které se konají od 29. července do 5. srpna na Pavlátově
louce v Novém Městě nad Metují. Připraven je pestrý program přednášek, koncertů a
filmových projekcí. Vystoupí např. Mons. Václav Malý, RNDr. Jiří Grygar, Dr. Phil.
Jiřina Prekopová, RNDr. Gabriela Vlková, Th.D., OP, Prof. PhDr. Petr Piťha, Prof.
Vladimír Smékal, P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Aleš Palán, Prof. Jan Sokol a další
osobnosti. Též Teátr Víti Marčíka. Součástí programu je také příměstský tábor pro děti
od šesti let se zajímavou náplní. Těšíme se na vaši účast. Více informací najdete na
www.akademicketydny.info
United Worship Festival. Multižánrový křesťanský festival s mottem „Kristem
propojeni, proměněni, povoláni“ proběhne ve dnech 25.– 27. srpna ve Vsetíně. Na
programu budou koncerty, vyučování, divadlo, filmy, semináře, workshopy, sport...
Více informací naleznete na www.festivalunited.cz

Celonárodní pouŅ ke ct i 
sv. Jana N. Neumanna

Svatý Jan Nepomuk Neumann z Prachatic si nečekaně získává
pozornost v nových souvislostech a podmínkách současné Evropy.
Narodil se 28. března 1811 v Prachaticích, po základní škole studoval
v Českých Budějovicích a v Praze. Ovládal osm jazyků a velmi se
zajímal o botaniku a astronomii. Po studiích, protože nemohl pro
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množství kléru dosáhnout kněžského svěcení ve své diecézi,  rozhodl se odjet na misie do
Severní Ameriky. Ve svých 25 letech byl newyorským biskupem vysvěcen na kněze a
působil několik let mezi německými přistěhovalci u Niagarských vodopádů. V roce 1840
vstoupil do řádu redemptoristů a v letech 1847 až 1849 byl představeným celé americké

misie redemptoristů. Tehdy též uvedl do Ameriky
kongregaci Chudých školských sester Matky Boží a
otevřel jim dům v Baltimore. Pro své vynikající
pastorální působení byl 1. února 1852 ve svých 41
letech jmenován biskupem ve Filadelfii.

Biskup Neumann založil 80 kostelů, kolem 100 škol
a neúnavně cestoval po své diecézi. Roku 1855 založil
na radu papeže Pia IX. Kongregaci František z Glenn
Riddle, zaměřenou na péči o mravně ohrožená děvčata a
nemocné a později i na vyučování. Dodnes je brán jako
zakladatel církevního školství v USA. O jeho heroickém
nasazení svědčí mimo jiné i to, že zemřel  5. ledna 1860,
naprostým vyčerpáním na ulici cestou na poštu ve svých
49 letech. Byl pohřben v redemptoristickém kostele sv.
Petra ve Filadelfii. Papež Pavel VI. ho 19. června 1977
prohlásil za svatého.

Programy oslav 200 let od jeho narození vyvrcholí
18. června národní poutí v jeho rodišti Prachaticích.

Papeže Benedikta XVI. bude zastupovat filadelfský arcibiskup kardinál Justin Rigali, který
je nástupcem sv. Jana Neumanna na biskupském stolci. V Prachaticích bude ve dnech 16. -
17. června zasedat Česká biskupská konference. Oslavy začínají následující den v 9 hod.,
v 10 hodin je slavnostní bohoslužba na Velkém náměstí. Oslavy pokračují po celý den
bohatým programem i pro děti.                                                                        Jaroslav Vacík

Naše farnost před sedmdesát i lety
Historie naší farnosti je pestrá a vypráví, co se nám podařilo, jakých úspěchů jsme

v našem farním společenství dosáhli, jak duchovní život kvetl, nebo byl umlčován. Do
značné míry to ovlivňovala politická situace v našem národě. 

Tenkrát před sedmdesáti lety to byla doba německé okupace, v Evropě zuřila 2.
světová válka a život v tehdejším Protektorátu byl této situaci podřízen. Stejně tak i naše
farnost. Byli rozpuštěni například i katoličtí skauti, kteří v naší farnosti nadějně rozvíjeli
svou činnost. Přes všechny potíže se i tehdy našli věřící, kteří obětavě i přes hrozící
nebezpečí zdvíhali prapor víry. Bylo jich kupodivu dosti. Dnes v tomto článku se chceme
zmínit o třech odvážných z mnoha ve farním společenství.

První osobou v dnešní vzpomínce je berounský děkan Jan Chalupecký, tehdejší vikář
berounského vikariátu. On byl iniciátorem zakládání katolických skautů, jejich obětavým
duchovním rádcem a oporou i ostatních katolických spolků. Od roku 1930, kdy nastoupil
do Berouna, neohroženě všem pomáhal: jak v době I. Československé republiky, přes
německou okupaci ve 2. světové válce i v pohnuté poválečné době. Pro své postoje byl
věřícími milován, byl jejich autoritou. Naopak byl sledován vládnoucími úřady a byl pro
ně nežádoucí. Nakonec byl v červenci 1948 příslušníky Státní bezpečnosti odvlečen přímo
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z fary. Když r. 1941 oslavil 25. výročí kněžského svěcení,  pro tuto příležitost mu napsala
báseň Anička Krotilová, známá a oblíbená berounská učitelka, obětavá katolička, druhá z
totoho výčtu. Z veršů plných citu vyjímáme:

v ten okamžik, kdy při oběti drahocenné
chléb v Tělo Kristovo v nich bývá proměněn ….
Čtvrt století ty svaté Vaše kněžské ruce

moc mají vrátit blahé štěstí na líci,
kdy v zpovědnici činí konec hrozné muce

a tiše rozhřešují duši kající …..

Čtvrt století je dnes, kdy pod sladké jho Páně

chýlil jste se a na bedra vzal Kristův kříž,
kdy svatým olejem Vám zvlhly bílé dlaně

a  k Sobě Božský Mistr přitáhl je blíž …….
Čtvrt století ty Vaše ruce posvěcené

se pravým nebem stávají nám každý den

Třetí osobou v tomto krátkém vzpomínání je Miloš Palkoska. Tehdy to byl
patnáctiletý obětavý ministrant a jeden z berounských katolických skautů (v té době byla
jejich činnost zakázána). Ten, nehledě na možné nebezpečí na slavnosti báseň přednesl.
Jemu děkujeme za autentické vzpomínky, které dokládají bohatou činnost naší farnosti.
Letos, 22. června tomu bude přesně sedmdesát let. Vzpomeňme.                                   -vac-

Pojïme na pouŅ aneb Bylo, jest a bude
Až po okraj jsme zahlceni hektickým dneškem. Pod klamavým dojmem je všechno

jednodušší, dostupnější, dokonalejší. Ohňostroje informací zatlačují do pozadí projevy
obyčejného člověčenství, na mnoho činností, myšlenek, přání i rozhodnutí není čas.
Umíme ještě vůbec rozlišovat? Lidstvo ve jménu pokroku staví roboty, obklopuje se
nejmodernější technikou, ale věří horoskopům a propaguje
kartářky. Mnozí zapudili Boha, vysmívají se velebnosti chrámů,
ale věří na věštby čísel a černých koček. Je tato doba opravdu
takovým přínosem? Určitě hodně poskytuje, ale taky mnoho
potlačuje. Moudří varovně zvedají prst a poukazují na omyly v
minulosti. Chytrý, kdo se poučí z chyb vlastních, chytřejší, kdo se
poučí z chyb těch druhých. Ale na minulost také jaksi nemáme
čas, a tak pohasíná v zapomění. Co bude platné, když postavíme
novou babylonskou věž, ale přestaneme si navzájem rozumět.
Zda se vyplatí podmanit si celou zemi a zničit na ní život,
vzduch, vodu, půdu. K čemu bude zachovat si život, ale ztratit
přitom svou duši. Už naši předkové dobře věděli a stavěli na tom,
že úcta, pokora, víra a láska k Bohu jsou těmi jedinými prameny pravé, svobodné, radostné
a smysluplné moudrosti naší existence na této zemi. Kéž se nám tyto hodnoty zase vrátí. S
jarem ožívají krásná poutní místa. Jsou prosycena modlitbami tisíců poutníků, kteří pravé
hodnoty vyznávali a stále vyznávají. Jaká obrovská síla ducha se skrývá v často
oprýskaných zdech, coby pomnících neblahých časů. Po staletí se tu k Božímu trůnu
prostřednictvím Matky Marie vznášejí prosby za mnohé nesnáze v osobním i veřejném
životě i modlitby děkovné. Nebojme se a pojďme v jejich šlépějích.                              -am-
PROGRAM HÁJECKÝCH POUTÍ :
VIGILIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  - Sobota 11. 6.. mše sv. v 17.00 h. P. Filip Jan
Rathouský OFM.
K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU  - Sobota 25. 6. mše sv. v 10.30 h. P. Jakub Sadílek OFM.
ZA INTERNOVANÉ KN ĚZE - Sobota 9.7. mše sv. v 10.30 P. Jaroslav Ptáček O.Cr.
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SVÁTEK SV. BRIGITY, PATRONKY EVROPY  - Sobota 23. 7. mše sv. v 10.30 h. P.
Gabriel R. Mulamuhič O.Cr.
PANNY MARIE AND ĚLSKÉ - PORCINKLULE  - Úterý 2. 8. mše sv. v 17.00 P.
Michal Pometlo OFM.
K NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  - Sobota 20. 8. mše sv. v 10.30 h. P. Jaroslav
Kučera.                                                                                 další viz. www.klasterhajek.ic.cz

Z e ž i v o t a s v a t ý c hZ e ž i v o t a s v a t ý c hZ e ž i v o t a s v a t ý c hZ e ž i v o t a s v a t ý c h
Sv .  Ví t
(15. červen )

Sv. Vít je jedním z nejznámějších českých světců.  Stal se i
v sousedním Sasku patronem pro mládež, vinaře, hostinské,
lékárníky a kováře. Jeho atributy jsou kniha, kohout, lev, kotel,
koruna, chléb.

Vít byl synem bohatého sicilského pohana Hylase, ale měl
za vychovatele křesťany, Krescencii a Modesta. Ti dali chlapce
bez vědomí otce pokřtít.

Guvernér Valerian vybídl Hylase, aby přiměl syna
odpadnout od víry, ale ten se o to pokoušel marně. Dítě bylo
několikrát mučeno, ale pokaždé se z toho jakoby zázrakem
dostalo. Nakonec však podstoupilo v Lukánii mučednickou smrt

i s Modestem a Krescencií. To se stalo na počátku čtvrtého století za pronásledování
Diokleciánova. Kult mučedníka Víta se rychle šířil zejména v Německu byl vzýván (odtud
je znám „tanec svatého Víta“). Jeho ostatky byly roku 836 převezeny do kláštera Korvey
na řece Weser. První zmínky o jeho kultu jsou známé už z konce pátého století. V Čechách
se rozšířila jeho památka hlavně za svatého Václava, který mu zasvětil hlavní pražský
chrám. Tady uložil rámě svatého Víta, jež mu daroval Jindřich I. Ptáčník. Další ostatky
sem byly přivezeny z Pavie.

Chrám na Hradčanech se brzy stal chrámem biskupským, takže jméno svatého Víta se
stalo známým po celé české zemi. Světci se později dostalo důstojného pojmenování
českým patronem. Roku 1336 byl císař Karel IV. v záležitosti své korunovace v Miláně,
kde se dozvěděl, že v benediktinském klášteře se chová již od langobardského krále
Aistulfa tělo svatého Víta, jehož rámě je v pražském chrámu. Vypravil se okamžitě do
kláštera a vyprosil si světcovy ostatky. Tělo svatého Víta bylo pak za okázalých slavností
uloženo do chrámu svatého Víta, kde se pro ně zřídil zvláštní hrob pod velkým východním
oltářem v kanovnickém kůru.

Svatý Vít je počítán do sboru čtrnácti svatých Pomocníků, které vzývají věřící
v nejrůznějších potřebách, kohout na jeho obraze znamená křesťanskou bdělost a
ostražitost. Ke cti svatého Víta je postaveno mnoho chrámů po celém světě. Největší a
nejkrásnější je na pražském hradě. Tato přední česká svatyně hlásá už přes tisíc let slávu
svatého Víta, mučedníka a našeho ochránce.

Katedrála sv. Víta dostane nové zvony. Ke stávajícím čtyřem zvonům brzy přibudou
tři další. Na červenec je zde naplánován i mezinárodní varhanní festival.                      -vac-
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OOOO     n a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v ín a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v ín a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v ín a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v í
Legenda aurea — Zlatá legenda Jakuba de Voragina

ve skutečnosti není jen jedna legenda, ale celá sbírka, která předčila všechny ostatní
podobné soubory a mnohé přímo zastínila. Snad proto se jí dostalo tak pěkného názvu
Zlatá legenda. Zachovala se ve více než tisíci latinských rukopisech a to svědčí o velké
čtenářské oblibě. Pod slovem čtenáři si musíme samozřejmě představit pouze vzdělance
tehdejší doby – duchovní osoby a část šlechty, negramotní se ovšem stávali posluchači,
protože podle textů legend vznikala kázání. Legenda aurea byla totiž koncipována jako
příručka pro kazatele.

Sbírku složil asi v polovině 13. století italský dominikán Jacobus de Voragine (1230
Varazza – 1298 Janov). V r. 1244 vstoupil do řádu dominikánů, studoval v Paříži, Kolíně a
Bologni. Po necelých padesáti letech (1292) se stal osmým janovským arcibiskupem.
(V roce 1816 byl blahořečen.) Byl to zřejmě spisovatel a kronikář velmi pilný, protože
kromě sbírky Legenda aurea stihl napsat ještě Janovskou kroniku a další díla.

Legenda aurea je sborník 176 legend, které se
vztahují ke světcům v kalendáriu během celého
liturgického roku, základní myšlenkou bylo sestavit
ji jako pomůcku ke kázání kněží. Původním
jazykem je samozřejmě latina, ale spolu s tím, jak
se v Evropě začaly v literatuře prosazovat národní
jazyky, byla sbírka do nich brzy překládána. Měla
potom vliv i na rozvoj naší legendistiky.

Asi po sto letech, ve druhé polovině 14. století
(to je tedy v době vlády Karla IV.) byla přeložena
do češtiny pod názvem Pasionál. (Pak následovala
ještě mladší redakce na konci 14. století. Celkem
se dochovalo několik rukopisů a také dva prvotisky.) Důvodem k překladu byl rozvíjející
se klášterní život, možná k tomu dal podnět i sám císař Karel IV. Soubor byl přizpůsoben
českým poměrům; namísto některých méně známých cizích světců se tu objevili  světci
čeští, např. i sv. Václav, a to dokonce v textu legendy od samotného Karla IV. Slovo
pasionál původně znamenalo sbírku legend pouze o mučednících (passionale, liber
passionarius od latinského passio, utrpení, umučení), později se však název ustálil pro
legendy o všech světcích.

Dávný překladatel do češtiny je pro nás neznámý svým jménem, ale víme o něm, že to
byl dominikán, působil na Pražském hradě, že měl blízko ke Karlu IV. a také že se podílel
na prvním úplném překladu Bible do češtiny. Přeložil také Život Krista Pána – slavný
mystický spis neznámého františkána z 13. století. Do svého českého Pasionálu zařadil
celkem 166 textů věnovaných světcům cizím i domácím. Sborník byl sepsán po r. 1356 na
výzvu kancléře Jana ze Středy jako dar pro císaře.

Neznámý autor měl vynikající stylistiku, radost z vyprávění, pěstěnou literární
formu, touhu oslavovat světce a tím přispět ke slávě Boží. Především však měl dar
vypravovat poutavý děj, takže se s trochou nadsázky dá říci, že tu často beletrie
zvítězila nad teologií. Stejně jako Jakub de Voragine, tak i náš neznámý chtěl přispět
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k spáse křesťanů, a proto jim přibližoval pravdy víry hlavn ě poutavými příběhy. Ani
nás proto nepřekvapí trochu kuriózní fakt, že Pasionál našeho neznámého byl za
dalších sto let po r. 1475 přeložen z češtiny zase nazpět do latiny. Jestlipak také
dominikáni v Berouně, kteří tu měli svůj klášter až do r. 1421, kdy skončil v troskách
po vpádu husitů, znali Zlatou legendu?                                                                           -lf-

  Ukončení Veřejné sbírky Pokojíčky 
Rodinné centrum Betlém otevírá v Lochovicích v areálu

azylového domu pro matky s dětmi v tísni nově zbudované dětské
hřiště. Je určeno především pro děti do 10 let a mohou  ho
využívat nejen ubytované rodiny s dětmi, ale také široká
veřejnost. Součástí hřiště je pískoviště, dřevěné prolézačky,
skluzavka a tyč na šplh. Pro starší děti je tu pingpongový stůl
nebo koš na basketbal, pro rodiče příjemné posezení. Dětské
hřiště spolu s dalším vnitřním vybavením azylového domu bylo
pořízeno z Regionálního operačního programu fondu soudržnosti Střední Čechy a z
příspěvků Veřejné sbírky Pokojíčky, která byla k 26. březnu 2011 ukončena.  

„Nechceme se izolovat za zdmi azylového domu, proto otevíráme hřiště pro rodiče
s dětmi z okolí. Zveme k pobytu na čerstvém vzduchu v prostředí, které je pro hru
bezpečné. Hra  rozvíjí motorické schopnosti dětí a umožňuje budovat vztahy s vrstevníky,
které jsou pro děti důležité,“ říká vedoucí Azylového domu Sv. Josefa v Lochovicích Eva
Andrušková. Hřiště bude otevřeno veřejnosti po dobu fungování Betléma, tedy každé
pondělí a středu od 9 do 18 hodin, kde děti musí být v doprovodu dospělé osoby, která
zodpovídá za jejich bezpečnost.  

Dětské hřiště na zahradě azylového domu bylo poslední položkou na seznamu vybavení
zakoupeného z ROP fondu soudržnosti Střední Čechy a Veřejné sbírky Pokojíčky. Tímto
veřejná sbírka naplnila svůj účel a byla zcela dočerpána. Z veřejné sbírky byly dále  

zakoupeny rychlovarné konvice, vysavač,
peřiny, povlečení, ručníky, sušáky na
prádlo, sady nádobí od hrnců až po příbory
a další nezbytné vybavení. Všechny tyto
předměty slouží od února 2011 rodinám
s dětmi, které se ocitly v tíživé životní
situaci. Těch se k dnešnímu dni vystřídalo
v azylovém domě celkem 12.

Pořízením základního vybavení byla
Veřejná sbírka Pokojíčky po třech letech
svého konání k 26. 3. 2011 ukončena. Za
tuto dobu se na účtu nastřádalo 298 600,-
Kč. Peníze od  drobných dárců
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přicházely na sbírkový účet. Sešlo se přes 87 tisíc. Veřejnost na podporu vybudování
azylového domu zaslala přes 900 DMS celkem za 24 759,- Kč. Dále na sbírku lidé přispěli
částkou přes 28 tisíc korun do zapečetěných kasiček. Část prostředků, kolem 130 tisíc
korun, charita získala od nadačních fondů. Další zdroje finančních příspěvků tvořily
benefiční akce. Ve spolupráci se spřátelenými školami v Berouně uspořádala Farní charita
Beroun např. několik výstav a veřejnou internetovou aukci. 

„Chtěli bychom poděkovat všem dárcům, kteří na účel sbírky přispěli, a to jak
zasláním DMS, finanční částkou nebo svým dílem práce. Děkujeme také těm, kteří nás po
dobu našeho snažení povzbuzovali. Jsme vděční za všechna osobní setkání a společné
sdílení při jednotlivých akcích na podporu tohoto charitativního projektu“, říká na závěr
ředitelka Farní charity Beroun JUDr. Jana Civínová. „Je příjemné vědět, že lidé dokáží být
natolik solidární s těmi, kteří se ocitli v těžké životní situaci a budeme rádi, pokud nám
pomohou dotáhnout až do konce dobudování zahrady a práce s tím spojené. “ 

V návaznosti na projekt azylového domu má Farní charita Beroun další plány. Chtěla
by v přilehlých budovách, které pro svůj špatný technický stav zatím slouží jako
skladovací prostory, vybudovat volnočasové zázemí pro děti.  To by mělo sloužit pro
pohybové aktivity a výtvarné nebo řemeslné činnosti. Dále se počítá s rekultivací zahrady a
dobudováním sportoviště pro starší děti. Celé toto zázemí pro volný čas by následně mělo
sloužit nejen uživatelům azylového domu a rodinného centra Betlém, ale také obyvatelům
Lochovic a okolních obcí.                                     Barbora Jakůbková a Martina Mossoczy

  5. ročník Lochovických kejklí
Ať žijí rytíři! Tak trochu jiný středověk. To jsou podtituly, které by si mohl ze

stejnojmenného filmu propůjčit historicko-fantastický festival Lochovické kejkle.
Tento festival, který se v Lochovicích bude konat v sobotu 11. 6., má již pětiletou historii

a několik rozměrů. Za prvé je to akce, na které se scházejí staří známí - milovníci historie a hry
na rytíře. Tak jako někdo ve svém volném čase rybaří, zahradničí, šlechtí holuby nebo plete,
tak si někteří vyrábějí zbroj, vyrážejí na turnaje nebo pořádají benefiční festivaly. Každý rok se
zde potká skvělá parta nadšenců, kteří žijí středověkem a fantasy literaturou.  

Za druhé je to akce, která obohacuje dění v obci i širokém okolí.
Představuje lidem naši minulost, ale není to muzeum, ani prohlídka hradu. Je to živá

historie, kterou si sami můžete vyzkoušet, a ze které si můžete něco odnést. Na pódiu
shlédnete vystoupení rytířů, šermířů
nebo tanečníků historických tanců,
poslechnout si můžete středověkou i
renesanční hudbu hranou na historické
hudební nástroje. Zakusíte i středověký
tanec, střelbu z luku, jízdu na koni či
souboj na kládě. Různé soutěže a
disciplíny čekají i na nejmenší
návštěvníky. Trefování panáka - rytíře,
házení kroužky nebo podkovou jsou
jen některé z nich.

Kromě zážitků ze soutěží si
můžete odnést i výhry z tomboly. Nebo
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si koupíte u stánku pravý kovaný meč, knížecí čelenku, nůž či jiné řemeslné a originální
zboží. A překvapení na závěr: kdo vydrží až do konce, čekají ho originální ohnivé kejkle.

V neposlední řadě mají Lochovické kejkle charitativní rozměr. Každý návštěvník
přispěje na činnost dvou sociálních služeb Farní charity Beroun: Azylového domu sv.

Josefa pro matky/otce s dětmi v tísni a Betléma, klubu pro děti a rodinu v
Lochovicích. A to už stojí za to mít z návštěvy festivalu opravdovou radost.

Chcete vědět víc? Navštivte www.kejkle.eu a sledujte novinky!
Nalákali jsme Vás? Přijďte se podívat! Těšíme se na Vaši účast.

  Opět jste točil i s charitou
V rámci jarních hrnčířských a řemeslných trhů v Berouně proběhla o víkendu 7. a 8.

května 2011 v Kolářské ulici akce nazvaná Benefiční točení, kterou tradičně pořádá Farní
charita Beroun. Návštěvník trhů, který zavítal i k tomuto stánku, tak měl opět možnost sám
si zatočit na keramickém kruhu a pod odborným
vedením lektora si vytvořit vlastní výrobek.
Povedené mističky a talířky si pak po zaschnutí
dospělí i děti odnášeli domů. Přivítali jsme tak
desítky nadšených osob, kteří s námi za
krásného slunečného počasí od sobotního rána
do nedělního podvečera točily a svým
příspěvkem tak pomohly dobré věci. Díky
ochotné pomoci dobrovolníků a zaměstnanců
berounské Farní charity, kteří pomáhali novým
točířům bez nároku na finanční ohodnocení,
vynesla letošní akce na Hrnčířských trzích
celkem 5 510,- Kč. Peníze nyní putují na
rekonstrukci sociálního bydlení v Litni pro osoby v tíživé situaci (duševně nemocní,
handicapovaní, osoby bez přístřeší či osoby jinak znevýhodněné na trhu práce). Dalších
910,- Kč získal Azylový dům sv. Josefa v Lochovicích prodejem keramických Knoflíků
pro štěstí. Tato částka bude použita na nákup pomůcek pro děti, které Azylový dům s
maminkami obývají. Děkujeme.                                                                       Jitka Kebrlová

SVOJSÍKŮV ZÁVOD
Už celý týden se těším na pátek

třináctého. Proč zrovna na takový den?
Protože odjíždíme na Svojsíkův závod! 

Ve tři hodiny jsme se na nádraží sešly ve
složení: já (Terka), Síma, Áďa, Lenka, Evča,
Kristýnka, Áďa, Oceloti a vedoucí. Koupili

jsme jízdenky, nasedli do vlaku a jelo se. Cestou jsme ještě
procvičovaly morseovku a vázaly uzly. 

Vystoupily jsme v Dobříši a šly na autobusové nádraží,
kam pro nás měl přijet skautský autobus. Ten nás vysadil na
okraji lesa a my jsme měli jít asi tři kilometry. Jenomže jsme
špatně odbočily a zašly si asi další dva kilometry s krosnami
na zádech.
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Utábořili jsme se na louce uprostřed lesa. 
V sobotu ráno začal velký závod. Během něho jsme museli namíchat lék proti horečce

Dengue a roznést ho do celého světa. Dostali jsme mapu, na které byla zakreslená
jednotlivá stanoviště, která se jmenovala stejně jako známá města světa.  Měli jsme jich

projít co nejvíce, na každém splnit
úkol a potom odevzdat lék. 

Závod trval celý den a výsledky
jsme se dozvěděli až v neděli ráno
na slavnostním nástupu.

A víte, jak jsme dopadli? Naše
družina Lasiček skončila na
krásném třetím místě. A aby nám
Oceloti nezáviděli, v klučičí
kategorii skončili také třetí.☺ 

Na tento víkend budu
vzpomínat moc ráda, protože jsme
si společně všechny Lasičky užily

spoustu legrace a navíc jsme poznaly, že jsme ještě lepší družina, než jsme si myslely.          
                                                                                                                      Za Lasičky Syslík

Výprava s přespáním
Na nádraží jsme přišli všichni nabaleni. Frantík nám

rozdal lihové vařiče. Řekl nám, ať si je schováme, že je
budeme potřebovat, a ať si uděláme dvojice. Vedoucí
koupil lístky do Černošic a nasedli jsme na vlak.

Vystoupili jsme z vlaku plní energie a šli jsme do
klubovny černošických skautů. Tam jsme si z batohů
vyndali všechny věci. Hlemýžď (Dan) nás již před

snídaní velmi překvapil,
protože si s sebou vzal
půlku bochníku chleba,
pikslu čaje, krabičku plnou
pytlíčků cukru a spoustu
dalších věcí. 

Po večerce jsme stejně
kecali a tak na nás musel
Frantík věčně dohlížet.
Ráno jsme se také dost
hlučeli a také nás musel Frantík zklidnit. Po snídani jsme měli
11 minut na to abychom si sbalili věci do batohu. Když jsme
vyšli, bylo již docela teplo. Před obědem jsme udělali docela
dost přestávek a jednu delší na svačinu.

Na oběd jsme museli zajít pro vodu do radnice a k tomu
jsme dostali pohledy a mapku Černošic a okolí. K obědu jsme
si udělali buřta ve vodní lázni na lihovém vařiči. 
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Jsme ještě lepší družina, než jsme myslely.

Noční černošické ležení 

2x foto Frantík



Potom jsme šli směrem na Mořinku a tam (na hřišti)
jsme měli svačinu. Jeden pes šel přímo k nám, ale Frantík
na něj zakřičel a on seděl asi třicet metrů od nás. Na hřišti
jsme skotačili a hráli si jak to dovedou jen vlčata.

Z Mořinky jsme vyrazili po červené značce směrem
na Karlštejn. Já, Hlemýžď a Vítek jsme se ihned ujali
vedení a z mapy jsme se snažili vyčíst kde asi jsme.

Byli jsme tak napřed, že jsme asi po minutě měli
náskok sta metrů, a tak jsme si řekli, že budeme dělat jako
když jdem sami (a tak jsme se hlasitě bavili, kudy půjdem).
Poslední naše zastávka byla u Karlštejna, kde jsme na
ostatní hodně dlouho čekali.

Když nám Frantík oznámil, že pojedeme z Karlštejna
vlakem domů, tak jsme (já, Hlemýžď a Vítek) zaprotestovali,
protože jsme chtěli jít až do Srbska pěšky. Vedoucí byli však
nesmlouvaví a tak jsme museli jet vlakem.

Nakonec jsme však přece jenom byli rádi, protože sedět ve vlaku je přece jenom lepší
než jít pěšky. Do Berouna jsme přijeli trochu brzy, a proto jsme hráli kartičky.

Tomáš Plhák

Víkendovka  s vlčaty
Od pátku 13. 5. do soboty 14. 5. jsme

měli víkendovku s přespáním. Výprava byla
proto, abychom se naučili sbalit si věci a
ujít s nimi pár kilometrů - pod heslem “Sbal
si svůj svět a pojď”.

Sraz byl v pátek  v 17.30 hod. na
vlakovém nádraží v Berouně. Dvě hodiny
předtím jsme tu s mamkou mávali bráchům,
kteří odjížděli s oddílem Ocelotů a taky

Lasiček na Svojsíkův závod. Pak jsme jeli vlakem do Černošic, tam jsme přespávali ve
skautské klubovně. Ráno jsme se nasnídali, pak jsme se sbalili a šli jsme směrem na
Karlštejn.  Při cestě jsem kňučel a padal☺.
No, trochu se mi nechtělo tahat těžký
batoh. Jo, něco jsem zapomněl: Měli jsme
si připravit už doma všechno sami, ale to už
snad víte, co? Možná proto jsem měl tak
těžký batoh. Tak teda šli jsme na Karlštejn,
a tam jsme nasedli na vlak od Berouna a v
Berouně jsme si zahráli hru s kartičkami,
pak si pro mě přijela máma, tak jsem se s
Frantíkem, s Mauglím, i s vlčaty rozloučil.
Jo, a doprovázeli to všecko Frantík a
Mauglí, jak jste asi pochopili. Podrobnosti
už napsal Tomáš výše.             Míša Vašků
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 foto Pavel

Tak teda šli jsme na Karlštejn.    foto Frantík

K obědu buřt  na lihovém vařiči.  foto Frantík



“DOSPÉLý,“DOSPÉLý,“DOSPÉLý,“DOSPÉLý,     pŕeskoćpŕeskoćpŕeskoćpŕeskoć !”!”!”!”

-red-
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Svojs íkův závod
Svojsíkův závod,neboli Svojsíkáč, trval od 14 do 15. 5. 2011. Ovšem my jsme tam jeli

už 13. 5., abychom druhý den, tedy v sobotu, nemuseli brzo ráno vstávat a jet do Dobříše.
Jeli jsme v této sestavě: rádce Michal Paulíček, podrádce Daniel Průša, Lojza a Matěj
Vašků a Jindra Resch. Jak jste asi pochopili, Svojsíkáč se
konal u Dobříše. Jeli jsme vlakem. 

Sraz byl na hlavním berounském nádraží v 15:00.
Vlak odjížděl myslím okolo 15:30. Ale chybička se skoro
vždy vloudí. Vlak měl zpoždění cca 10 minut, a my jsme
museli přestupovat na hlavním nádraží v Praze. Na přestup
bez zpoždění jsme měli asi 2 – 3 minuty. Ve vlaku jsme se
dozvěděli, že vlak jede ještě nějakou oklikou, takže se
zpoždění ještě navýší. Honza Marek tedy šel na jedné ze
zastávek a domluvil s průvodčí, že na nás dobříšský vlak
počká. Nakonec za námi paní průvodčí přišla, a řekla nám,
že vlak na nás počká v Praze - Vršovicích. To už jsme
věděli, že máme vyhráno. V Praze Vršovicích jsme tedy
vystoupili a běželi jsme na vlak do Dobříše. Vlak na nás
opravdu čekal, nastoupili jsme tedy a jeli dlouhou dobu. 

Přijeli jsme do Dobříše a museli jsme ujít asi dva
kilometry na autobusové nádraží, kde měl čekat smluvený autobus, který nás měl odvést
k louce, kde jsme měli tábořit. Když jsme přišli na autobusové nádraží, stálo tam už hodně
skautů a skautek. Asi po deseti minutách autobus přijel a odvezl nás na cestu, která vedla
k louce. Vzali jsme tedy krosny na záda a šli jsme. Největší mapaři Honza Marek s Jindrou
Reschem a E.T.ým se nám ztratili, a my jsme se drželi ostatních. Ostatní také nevěděli
kudy, a bylo to. Ztratili jsme se, přesněji řečeno přešli jsme odbočku. Vrátili jsme se tedy a
šli jsme správně. Ovšem mapaři už na tábořišti dávno byli, a tak nám šli mile naproti☺.

Došli jsme tedy šťastně na louku a začali jsme stavět stany. Stany jsme šťastně postavili až
na tři kluky, kteří měli jiné tyče ke stanu a nešlo to s nimi moc postavit. Rozebrali jsme si tedy

všechny tři kluky do stanů, kde bylo
trochu místa a šli jsme spát. Někdo se
vyspal dobře, někdo ne, ale co se dalo
dělat, museli jsme závodit. Ráno byl
nástup. Na nástupu nám řekli
legendu. Ale vše až později. Nejprve
jsme měli jít na Brány. Totiž každý
jsme dostali svou modrou kartičku, na
které byli různé okruhy, třeba
zručnost, rychlost atd… Rozdělili
jsme si tedy úkoly a šli jsme do toho.
V každém tom okruhu jsme dostali

nějakou ingredienci na výrobu léku, ale k tomu se také dostaneme. Udělali jsme tedy úkoly,
dostali ingredience a recept, jak vyrobit lék. Svojsíkův závod byla různá stanoviště
pojmenovaná podle hlavních měst zemí. Do těch zemí jsme museli vždy nakapat určitý počet
kapek našeho léku a v každém tom stanovišti jsme museli dělat úkoly. Asi v 11:45 byl závod
zahájen. Běželi jsme tedy do prvního města, kde jsme udělali úkol. V každém stanovišti jsme
mohli dostat čekací čas max. 10 minut, kdyby náhodou před námi byla nějaká jiná skupinka.
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3x  foto Jan Marek

Ráno byl nástup. Na nástupu nám řekli legendu...     



Zapomněl jsem říci, že jsme soutěžili proti různým skautům a skautkám. No, běželi jsme tedy
do dalšího města, New Yorku, kde jsme čekali. Čekali jsme tedy 15 minut, tak jsem se šel
zeptat, jak dlouho to ještě bude trvat naše čekání. Bylo mi řečeno, že ještě minimálně 10 minut.
To jsme si nemohli dovolit a šli jsme tedy dál. Bohužel jsme si zapomněli nechat zapsat čekací
čas a tak jsme měli první ztrátu �. Ale co museli jsme jít dál.

 Měli jsme suprového mapaře Aloise Vašků mladšího a tím bych mu chtěl za všechny
moc poděkovat. Děkujeme Lojzíku, bez tebe bychom to nezvládli.  Jdeme tedy dál. Měli
jsme takovou modrou kartu, kam se nám zapisovali body. Když jsme ušli cca kilometr,
v dalším městě udělali úkol, tak náš rádce Michal Paulíček zjistil, že kartu nemá. Mohli
jsme si další ztrátu dovolit? NE! Ale museli jsme, bez karty se nedalo dál soutěžit. Museli
jsme se tedy vracet. Naštěstí jsme kartu našli asi na půl cesty. Ztratili jsme asi dalších 15
minut�. No co se dá dělat, řekli jsme si a ztrátu jsme chtěli nahnat. Museli jsme tedy běžet.
V tu dobu jsme toho měli už dost, tak jsme neměli moc sil běžet. Ale města ubíhala dál a
dál. Návrat byl v 18:00 a už bylo asi 17:30 a nám chybělo asi 5 měst docela daleko od sebe.
Naštěstí jsme měli asi 30 minut čekacích časů.  Když nám chybělo ještě jedno město plus
New York, zjistili jsme, že už nemáme čas se vrátit do tábora. Museli jsme tedy zase běžet.
Každá minuta byl bod dolů. Doběhli jsme tedy do tábora a měli jsme ztrátu asi 20 minut�.

 Do tábora jsme přišli asi v 19:00 a to jsme si měli uvařit ještě večeři. Takže honem
kopat díru na ohniště, rozdělat oheň a vařit podle receptu, který nám byl přiřazen. Uvařili
jsme vodu a kluci měli nasypat suroviny do kotlíku. Nasypali sice suroviny tam, kam měli,
ale nějak přehlídli, v jakém množství, a tak například místo lžíce mouky tam nasypali půl
pytlíku, tak že to nebylo poživatelné. Naštěstí nestihli nasypat dobré uzené maso a
zeleninu, tak jsme tedy maso usmažili se
zeleninou a bylo to lepší, než to předešlé☺.
Večer nás čekalo překvapení. Nad
očekávání všech to byl film. Koukali jsme
na film o starých skautech. Po filmu jsme šli
spát. Tentokrát po těžkém dnu se všichni
vyspali do růžova.

 Ráno bylo vyhlášení. Byli jsme třetí ze
šesti a holky Lasičky byli v kategorii holek
také třetí, ale ze sedmi. Čekala nás cesta
domů. Dvě auta přijela pro zavazadla a
Lasičky a pár Ocelotů jeli vlakem. Domů
jsme přijeli plni zážitků☺.                              
                                   Za Oceloty Daniel Průša ml.

POSLEDNÍ  SLOVO : Ňák to prosím zformulujte☺
“Ahojte redakčíci” , přišlo nám na redakční mail od kamarádky. Prosba o uveřejnění

důležité informace z druhého konce naší farnosti. “Konečně”, usoudili jsme, “padlo
semeno na úrodnou půdu”. Informace, ke kterým se sami nedostaneme, nám začínáte
posílat. A moc za to děkujeme! Jedině tak jsme mohli napsat o dvou narozených farníčcích
viz níže, nebo třeba o tom, že první svaté přijímání bude kromě Berouna ten den i v
“Počáplích” viz výše... Tak to má být! K dokonalosti chybí už jen krůček, malina...
(Konečně, co je dokonalé, kromě Boha, že?) A tak si nestěžujeme. Až ale jednoho
krásného silvestrovského či aprílového dne vyjde zpravodaj a tam si na první straně ve
zprávách přečtete: “L., napiš tam, že sekat louka se pojede tehdy a tehdy...”, nebudete se
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...tak že to nebylo poživatelné�...



divit, že? Na dalších pěti listech asi stostránkového věstníku bude tabulka, která bude
obnášet akce nějaké diakonie či farního centra tři měsíce dopředu i zpětně.  A taky budou
bílá místa (možná tam napíšeme “Tady by býval byl článek”). V rubrice Farní kronika
bude stát věta: “XX(L), musíš tam napsat, že  X.Y. bude mít padesátiny, nezapomeň!” ...☺

Mail o kterém se zmiňuji, je v tom trochu nevinně. Posuďte sami, co v něm stálo dál: “Jo a
pročítala jsem jeden zpravodaj ze západních Čech a na poslední straně bylo několik vtipů.
Dost hodně se mi to líbilo. Tady je máte. Ňák to prosím zformulujte, děkujem.”  “Víš pro č
Mojžíš chodil s Izraelity po poušti čtyřicet let?”, ptá se manželka manžela. ”To nevím”,
odpoví manžel. “Protože byl stejný jako ty, taky bylo pod jeho úroveň zeptat se na cestu.” 

Prohlásí náčelník kanibalů: “My jsme dost zbožnej kmen. Ale žádný misionář u nás
moc dlouho nevydrží. Každého máme brzo plné zuby.”

Potkají se dva proroci. “Ahoj”, pozdraví jeden. ”Ahoj”, odpoví druhý. “Ty se máš
dobře a jak se mám já?”

Při manželské hádce říká muž: “Cóóóže? Já, že tě nemám rád? Já tě mám náhodou
raději než Pán Bůh. Já jsem si tě vzal, kdežto on ještě ne!” 

“Že by se chtěli pobavit i čtenáří našeho zpravodaje? Nevim. Tak páááá a mějte se
krásně.Y. Z.”

Děkujeme za nápad i invenci, a nenechte se tímto fejetonem odradit. Jen jsem to nějak
zformulovala.☺                                                                                                                  -iva-

BOHOSLUŽBY  VE FARNOSTI

(1. sobota)
15.00HUDLICE

16.30NIŽBOR
16.30VRÁŽ
18.00HÝSKOV
18.00SVATÝ JAN

12.00CHÝŇAVA
19.308.00TETÍN

17.009.30LODĚNICE

17.008.00
KRÁL ŮV

DVŮR

18.0018.008.0018.0019.30
10.00
18.00BEROUN

SobotaPátek ČtvrtekStředaÚterýPondělí Neděle

M ODLITBA  MÌSÍCE:  V závěru školního roku a na prahu prázdnin budeme
slavit liturgickou slavnost Těla a Krve Páně, při níž letos půjde 7 dětí naší farnosti k 1.
svatému přijímání. Pro děti, které byly pokřtěny jako nemluvňata, je to vlastně poprvé, kdy
svým dětským způsobem vyznají svou víru před farním společenstvím a prožijí jedinečné
setkání s tím, který je i jejich Bohem a Spasitelem. Snad i pro jejich rodiče a kmotry je
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tento okamžik plný naděje, že slib, který při jejich křtu Bohu i jim samotným dávali, se
z Boží milosti začíná naplňovat. Chci vás proto pozvat k modlitbě právě za tyto naše děti i
za jejich rodinná zázemí, aby jim Pán Ježíš byl v celém jejich životě skutečným Přítelem a
Spasitelem.                                                                                                                           -jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA ÈERVEN :

���   „Za děti a jejich přátelství s Ježíšem“  ���

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA : V červnu slaví tolik let, kolik Izrael putoval pouští, P. Michal Němeček, bývalý berounský
kaplan. Čtvrtstoletí oslaví Jiří Hazuka (samozřejmě ml.) ze Zdejciny. Blahopřejeme!

VÝROČÍ : V červnu by oslavila 90 let nedávno zesnulá paní Božena Bumbálková z Loděnice.
Dne 23. 5. uplynuly dva roky od úmrtí paní Lidušky Tomáškové z Berouna.
Vzpomeňte, prosím, spolu s námi.                                          Stanislava Formánková

NAROZENÍ: V květnu se narodila Johanka Kopačková z Lounína. Rodičům i oběma
bráškům s radostí gratulujeme. Do Berouna zase přibyl malý Hanuš Bříza, též
gratulujeme rodičům a sestřičce.                                                                           -red-

Pokud se narodilo ještě nějaké jiné miminko, moc se omlouváme, že ho tu neuvádíme, zřejmě
se k nám tato informace nedostala, neboť jediným zdrojem v této rubrikách Jubilea a Narození
jsou vaše ústní či písemná oznámení. Prosím napište nám i dodatečně, nejen o narození, ale
jakékoli podobné zprávičky do farní kroniky. Kontakt najdete níže v tiráži.  Děkujeme. Redakce

KŘTINY: V květnu 2011 v naší farnosti přijala svátost křtu Rozálie Vacková (v kostele sv.
Jakuba v Berouně).

SVATBY: V květnu 2011 uzavřeli v naší farnosti (v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve
Svatém Janu pod Skalou) svátost manželství pan Michal Pochylý a slečna Miroslava
Šroubková.

POHŘBY: V květnu 2011 jsme do rukou Božího milosrdenství vložili pana Josefa Kučeru z
Trubské, paní Marii Spoustovou z Králova Dvora a pana Alexeje Izbického z Berouna.

Zpravodaj  

24. strana 

Berounský katolický zpravodaj - měsíčník pro farnost Beroun a filiální kostely Loděnice,
Železná, Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Králův Dvůr - Počáply, Nižbor, Vráž, Hýskov,
Strádonice, Hudlice a Chýňava. Redakce: P. J. Pecinovský, J. Vacík, L. Fričová, I. Vašků, I.
Průšová, A.T. Markgráfová, L. Lukavská. Sazba: A. Vašků. Písemné příspěvky možno
odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce do krabičky “Dotazy a příspěvky” v kostele či do
schránky “BKZ” na faře; v el. podobě viz níže. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků.
Vydává Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24, pro vnitřní potřebu. 
V elektronické podobě na stránkách farnosti:        www.beroun.farnost.cz

Příspěvek na jeden výtisk: 10,- Kč                  č. ú. farnosti Beroun: 0361038389 / 0800
Kontakt: far. ú. - 311 621 964, redakce - 602 129 195, 602 945 017,  e-mail: red.tym@seznam.cz


