
Poděkování a př iv í tání
V jedné české písničce se zpívá: „Sedm let jsem v Písku

študýroval…“ Sedm let je poměrně dlouhá doba, je to skutečný
„kus života“! Právě tak dlouho byl s námi a v naší farnosti
prožíval své každodenní radosti a starosti P. Cyril Kubánek.
Když k nám přicházel ze Smečna, mělo to být jen tak na rok,
maximálně na dva. Jak sám na začátku říkal: „Bude to takové
provizorium a přestupní stanice…“ Když se ohlížím někdy
zpátky, měl jsem možnost sdílet starost o svěřené farnosti
celkem se šesti jáhny (v Řevnicích) a dosud s pěti farními
vikáři (kaplany). Jsem za to vděčný, každý z nich nějak
obohatil můj život i přispěl „svou troškou do mlýna“ do života
farností. U P. Cyrila se z toho nakonec vyklubalo dlouhých
sedm let, tedy ze všech jedenácti to se mnou vydržel nejdéle.
Nyní odchází na své nové působiště, do farnosti Zlonice. Jsem
rád, že mohu říci: „Děkuji, nebylo to s Tebou špatné!“ Doufám,
že je tomu i naopak...

Je dobré si alespoň
občas uvědomit, jak a
koho nám Pán do našeho
života posílá a jak je
velkým darem s druhými
sdílet třeba jen část své i
jejich životní cesty. I když
se pak někdy naše cesty
rozcházejí, to opravdové
zůstává! 

Přeji P. Cyrilovi do
jeho dalšího života hojnost
Božího požehnání, radost
z kněžské služby i alespoň
pár opravdových přátel v jeho nové farnosti!

Pro mne i pro naši farnost se s odchodem P. Cyrila sice
něco uzavírá, ale také věřím, že s příchodem novokněze
P. Radima něco nového začíná. Ať tedy pro něj i pro nás je
jeho, nevím, jak dlouhé „provizorium“ v naší farnosti,
požehnáním a přínosem!                                    J. Pecinovský
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 Zpráv y z farnos t i
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! S velkým potěšením oznamujeme, že službu péče o
ubrusy na agapé nabídla paní A. Lapourová, které tímto velmi děkujeme za ochotu!

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!

Rozloučení s P. Cyrilem Kubánkem, a přivítání s novým kaplanem v Berouně –
1. července. Po sedmi letech své kněžské služby v naší berounské farnosti se při mši
svaté o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně v pátek 1. července od 18.00 hodin v kostele
sv. Jakuba v Berouně s námi rozloučí P. Cyril Kubánek, jenž bude dále působit ve
farnosti Zlonice a pokračovat i na kladenské církevní škole. Za jeho službu ve farnosti
chceme Pánu Bohu poděkovat a P. Cyrilovi vyprošovat hojnost Božího požehnání v nové
farnosti. Při této mši svaté současně přivítáme i našeho nového farního vikáře (kaplana)
P. Radima Cigánka, novokněze. Ať mu Pán v jeho 1. kněžské farnosti žehná! 

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 Páně. Na pátek 1. července připadá liturgická slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše sv. bude v den slavnosti v kostele sv. Jakuba od 18.00
hodin, po ní bude následovat adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je
též možné v kostele sv. Jakuba přijmout svátost smíření. Při slavnostní liturgii se
rozloučíme s P. Cyrilem a přivítáme P. Radima (viz výše).

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Na úterý 5. července připadá liturgická slavnost našich
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Bohoslužba bude v kostele sv. Jakuba od 10.00 hodin.

Úklid p řed poutí v kostele sv. Jakuba v Berouně se bude konat v sobotu 16. 7. 2011
od 14 hodin. (Děkujeme všem, kteří nově nabídli své síly a ruce k pomoci a velmi se
těšíme, že se nové tváře ještě rozmnoží☺.Pozn. red.)

Svátek sv. Jakuba, poutní slavnost – 24. července. Svátek sv. Jakuba, patrona naší
farnosti, připadá letos na pondělí 25. července. Poutní slavnost ke cti světce budeme
v Berouně slavit v neděli 24. července. Po dopolední slavnostní mši sv. od 10.00 hodin
bude na farní zahradě malé „agapé“. K připravené kávě a nápojům přineste, prosíme,
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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!

Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti 

++++15.00  HUDLICE

+++18.00VRÁŽ

++18.00HÝSKOV

16.30NIŽBOR

8.00SV. JAN

11.00CHÝŇAVA

+19.3018.00 TETÍN

+17.009.30LODĚNICE

+17.008.00KRÁL.
DVŮR

18.008.0018.0018.0019.30    10.00     BEROUN

SOBOTAPÁTEKČTVRTEKSTŘEDAÚTERÝPONDĚLÍNEDĚLE

Od prázdnin dojde k některým změnám v pořadu bohoslužeb a též v organizaci dalších
aktivit kněží v životě farnosti. Rozpis bohoslužeb bude následující:

         + o prázdninách bohoslužby nebudou        ++      o prázdninách jen 2. a 4. sobota
         +++ o prázdninách 3. a 5. sobota                ++++  jen 1. sobota v měsíci

Svátek Proměnění Páně. V sobotu 6. srpna budeme slavit svátek Proměnění Páně. Mše
sv. bude v kostele sv. Jakuba od 10.00 hodin.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Na pondělí 15. srpna připadá liturgická slavnost
Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. bude v berounském kostele sv. Jakuba od 18.00 hodin.

Poutní mše svatá v Králově Dvoře. V neděli 21. srpna bude od 8.00 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře – Počaplech sloužena poutní mše svatá.

Poutní mše sv. v Železné. V neděli 21. srpna bude od 11.00 hodin v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Železné sloužena poutní mše svatá. Při této slavnosti bude v kostele
instalována a požehnána nová „křížová cesta“. Bohoslužba v Chýňavě v tuto neděli nebude.

Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 10.7. a 24.7. od  11.00 do
11.30 hodin v přízemí fary v Berouně.

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).

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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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.

Rozpis výuky náboženství v novém školním roce 2011 – 2012: Při poslední pastorační
radě mne překvapil jeden z rodičů dotazem, zda je zřejmé, v jakých termínech bude
v novém školním roce probíhat výuka náboženství. Prý již nyní někteří rodiče domlouvají
termíny výuky angličtiny a dalších případných aktivit pro své děti. Vzhledem k tomu, že
to byla především paní Veronika Frantová, která dosud nesla „radosti i břemena“ této
bohulibé činnosti a dále již z rodinných důvodů nebude moci pokračovat, a také proto, že
s novým farním vikářem P. Radimem jsem ještě neměl možnost vše konzultovat, tak
předkládám pouze pravděpodobný rozpis výuky náboženství dětí a setkání s dospělými:

Katolická mateřská škola
5. - 6. třída 
7. - 9. třída

Radim Cigánek
Radim Cigánek
Radim Cigánek

  9.30 – 10.00
15.00 – 15.45
16.00 – 16.45

PÁTEK

3. - 4. třída
společenství mládeže

Radim Cigánek
Radim Cigánek

15.00 – 15.45
19.00 – 21.00

ČTVRTEK

návštěvy nemocných
1. - 2. třída

1. - 2. třída (Loděnice)
3. - 4. třída (Loděnice)
příprava dospělých na

křest

Josef Pecinovský
R.Cigánek/ I.Vašků? 

Ivana Vašků
Ivana Vašků

Josef Pecinovský

  9.00 – 12.00
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15
17.15 – 18.00
18.00 – 19.00

STŘEDA

biblická hodinaJosef Pecinovský16.30 – 17.30ÚTERÝ

příprava mládeže na křest
příprava snoubenců

Josef Pecinovský 
Josef Pecinovský

16.00 – 16.45
17.00 – 19.00PONDĚLÍ

SKUPINAVYUČUJE/ VEDEČASDEN

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.

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. Cestou navštívíme
i poutní místa a zajímavosti Francie a Španělska. Bližší info P. Martin Vlček (607680782).

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.
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(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)

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

Setkávání maminek o prázdninách 2011: Hola, hola, milé maminky a děti či miminka.
Neboť doba prázdnin se přiblížila, je nutno přeorientovat se na náš obvyklý prázdninový
režim, který (pro případné nové zájemkyně či zájemce - i tatínci jsou vítáni!) je prostý
a snadno pochopitelný: podle našich časových možností se budeme i nadále scházet,
třeba i méně pravidelně, NIKOLIV V BUDOVĚ KAPLANKY jako po celý školní rok,
ale na různých místech, což znamená: v různých pohostinných domácnostech či
zahradách našich milých spolumaminek☺, na veřejných koupalištích, na společných
výletech, zkrátka kdekoliv to bude podle počasí možné. O každé další akci budou
všechny maminky informovány mailíkem (nově příchozí - zašlete, prosím, svou mailovou
adresu na tel. číslo 732 508 097 a stanete se informovanými). Přejeme krásné prázdniny! 

Brušte síly, berounští fotbalisté - v polovině září bude opět v Černošicích farní
fotbálek. Termín bude sdělen v ohláškách v kostelích. Čeká se na termín volného hřiště v
Černošicích. Vaše nominace prosím na můj e-mail: jan.franta@leaseplan.cz, abychom
vás mohli obeslat s termínem fotbálku.                                               Jan Franta - Frantík

Modlitební společenství o prázdninách. Milí skalní i méně skalní příznivci společné
modlitby k Pánu, pokud byste mezi nás chtěli přijít v průběhu prázdnin, vězte, že to věru
nebude žádný problém. Sejdeme se celkem čtyřikrát, v každém prázdninovém měsíci dvakrát,
a to: 14. a  28.července, a dále 11. a 25.srpna, vždy ve čtvrtek od 20 hodin v budově
kaplanky na berounské faře. Budeme se těšit na naše společné setkání. Přijďte.☺        Tým MS

 Z v i kar i á tu  

Primi ční mše svatá novokněze Radima Cigánka – 29. července. Novokněz P. Radim Cigánek,
který od července nastoupí jako farní vikář (kaplan) do naší farnosti, bude svou primiční mši
svatou sloužit ve středu 29. července od 17.30 hodin v kostele sv. Gottharta v Praze – Bubenči.
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Poutní mše svatá na hradě Karlštejn ě. V neděli 14. srpna od 16.00 hodin bude na
hradě Karlštejně v kapitulním kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena jako vigilie
slavnosti poutní mše svatá, ke které jste všichni srdečně zváni.

 Konc e r t y v kos te l í c h
POUTNÍ KONCERT. Seydlovo sdružení vás zve na POUTNÍ VARHANNÍ KONCERT
PAVLY BOČKOVÉ. V sobotu 30. července 2011 od 16.00 hodin v kostele sv. Jakuba v
Berouně zazní varhanní díla největších mistrů královského nástroje. 

 Skau t i
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 pro poštu táborníkům: 
            Skautský tábor 4. střediska Radost a naděje, 270 23, Městečko 3. 
V pátek 8.7. 18h poslední rodičovská schůzka v klubovně, 18,45 odbavení a nakládání
zavazadel na farním dvoře.
Odjezd dětí na tábor: Sraz v sobotu 9. 7. sraz v 11hod. na hlavním vlakovém nádraží v
Berouně - budeme přebírat vaše děti spolu s dokumenty dle přihlášky! Odjezd vlaku ve 12,24
hod. (Beroun - Městečko u Křivoklátu).
Příjezd dětí z tábora: v sobotu 23. 7.  v 18 hod. na hl. vlakové nádraží v Berouně,
předání dětí (a zavazadel) rodičům.
Brigády: čtvrtek 7. 7. až pátek 8. 7.  - stavba tábora
- v sobotu 23.7. - bourání tábora (možnost příjezdu rodičů již v pátek 22.7. od 20 hod.
Veškeré dotazy rádi zodpovíme! Jakub Kodras, vůdce letního dětského tábora. Případné
dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu: kodry@centrum.cz nebo na tel.: 720 351 778.
Středisková rada se koná 2. září 2011 v 19.15 v klubovně v Berouně na faře.
Okresní rada se koná 13. 9. 2011 v 18,00 hod. v kanceláři TJ Sokol Beroun. 
Od září povede oddíl lvíčat nový vůdce – Pavel Konrád st. – Drobeček a pár týdnů v září
mu ještě vypomůže Dominika Kodrasová. Středisko Radost a Naděje děkuje Pavlovi
Konrádovi st., že vzal tuto úlohu na sebe, a Dominice a Pavlovi Konrádovi ml. za
odvedenou práci ve vedení oddílu Lvíčat. Děkujeme.
Od září přechází z oddílu vlčat do oddílu skautů Ocelotů tři členi: Václav Laštovička, Tomáš
Plhák a Miloslav Fuka. V oddíle Ocelotů se na ně těší, neb se zvedne počet členů tohoto oddílu. 
Od záři z oddílu Lvíčat mezi vlčata přechází pět členů: Vojtěch Laštovička, Vojtěch
Lidmila, Ondřej Šebesta, Vít Štromajer a Matyáš Kotrč. Na první schůzce v září se na
Vás těší oddíl vlčat + Mauglí a Frantík.
První schůzky našich oddílů v září: 
Dívčí oddíl nejmenších Světýlka: středa 7. září 2011 od 16.00 hodin do 16.30 hodin.

Těší se na Vás Veronika a Zuzka.
Dívčí oddíl mladších skautek = světlušek: Pátek 2. září 2011 od 17.00 hodin do 19.00

hodin. Těší se na Vás Myška a Rajčátko.
Dívčí oddíl skautek Lasičky: úterý 6. září 2011 od 16.30 hodin do 18.30 hodin. Těší se

na Vás Týna a Lída.
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Chlapecký oddíl nejmenších Lvíčata: středa 7. září 2011 od 16.00 hodin do 17.30 hodin.
Těší se na Vás Pavel Konrád st. - Drobeček

Chlapecký oddíl mladších skautů = vlčat: pátek 2. září 2011 od 17.00 hodin do 19.00
hodin. Těší se Mauglí a Frantík

Chlapecký oddíl skautů Oceloti: úterý 6. září 2011 od 16.00 hodin do 18.00 hodin.
Přijďte všichni a vezměte s sebou klidně i své kamarády. Těšíme se na vás. Petr
Čapla – E.T. a Jan Marek.

Kontakty na naše vedoucí oddílu a našeho střediska naleznete na farních stránkách:
http://www.beroun.farnost.cz/v záložce „Skaut“. Prosím, sledujte tyto farní stránky
celoročně – jsou zde doplňovány fotografie z akcí našich oddílů, je zde rychlé info,
kalendář, kontakty... Prosím, předávejte tuto informaci všem přátelům, kteří mají o chod a
dění v našem skautském středisku zájem. Děkujeme.
Celé skautské středisko Radost a Naděje přeje naší člence a sestře Lence Kulhánkové
(Čaplové) a jejímu manželovi Petrovi šťastnou pouť společným životem ve svátosti
manželství. Blahopřejeme!

FFFF ARNÍARNÍARNÍARNÍ     CHARITACHARITACHARITACHARITA  B B B BEROUNEROUNEROUNEROUN
Farní charita Beroun si vás dovoluje pozvat na pravidelné pondělní setkávání
„U kafí čka“  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
dopoledne od 10.00 do 12.00 hodin. Kontakt: Veronika Maslíková 725 923 181, Irena
Veselá 728 440 404. Stacionář sv. Anežky, Pražská 108, 266 01 Beroun 3. Všechny
akce jsou pro seniory zdarma. 4. 7. - 10,00 - 11,00 - Čtení z tvorby Oty Pavla, 13. 7. -
10,00 - 11,30 - Výroba šperků z korálků, 18. 7. - 10,00 - 11,30 - Posezení s tahací
harmonikou paní D. Pavlíčkové, 26. 7. - 10,00 - 11,00 - Trénování paměti.

 Zpráv y od j i nud
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. Jiří Laňka.
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 (17-19 hod.). 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
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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 aj. 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.
Výročí korunovace sošky Panny Marie na Svaté Hoře. V sobotu 2. a v neděli 3.
července 2011 se koná oslava 279. výročí Korunovace milostné sošky Panny Marie v
bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Hlavní nedělní mši svatou v 9.00 hodin
celebruje P. A. Pintíř, generální vikář českobudějovické diecéze. Zazní při ní Grosse
Orgelsolomesse J. G. Zechnera. V předvečer (v sobotu v 21.00 hodin) proběhne koncert
souboru Atlantis collegium. Více na www.svata-hora.cz.
Hrádecké poutě 2011. Kněží Mariáni zvou na tradiční Hrádecké poutě v Hrádku u Vlašimi.
3. července bude hlavní poutní mše svatá v 11.00 (celebruje biskup Malý) a 10. července v
11.00 (celebruje biskup Herbst) a 17. července také v 11.00 hodin (celebruje P. Josef
Pecinovský). Letos s tématem "Křest je dar Boží". U příležitosti Dne slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje bude také v úterý 5. července mše svatá v 11.00 hodin
(celebruje P. Edward Tomczyk MIC). Kontakt:  Farnost Hrádek, e-mail:
marianihradek@seznam.cz, Hrádek 1, 258 01 Vlašim, tel.: 317 843 617, mobil: 737 611 034
DNY LIDÍ DOBRÉ V ŮLE 4. – 5. ČERVENCE 2011 VELEHRAD 2011
Cyrilometodějské slavnosti VELEHRAD 2011 Pondělí 4. července 6.30 | Mše svatá 14.00 –
19.00 | Program a soutěže pro rodiny s dětmi: • hry a soutěže pro děti i rodiče • dětská
představení • ekologické aktivity v Archeoskanzenu Modrá • vernisáže • prezentace
charitativních organizací, hnutí a komunit • výstava vítězných obrázků VI. ročníku dětské
výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ • fotografické soutěže pro malé i velké • cestovatelská
soutěž • interaktivní workshopy • Ruční
přepisování Bible • Velehrad dětem • Soutěž
ve fotbalových dovednostech a mnoho a
mnoho dalšího. Více informací na:
www.velehrad.eu 16.00 Mše svatá pro
zdravotně postižené a pěší poutníky
(bazilika) 19.30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE Záštitu převzali: Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký, metropolita moravský, Livia Klausová, manželka prezidenta České
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republiky, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje Na koncertě vystoupí přední
interpreti různých žánrů z České republiky i zahraničí a budou představeny významné
charitativní projekty v naší zemi. 20.00 | Přímý přenos Českou televizí a Českým rozhlasem
1 – Radiožurnálem 20.00 – 24.00 | Adorace v bazilice – vedena hnutími a komunitami s
přímluvnými modlitbami. Příležitost k osobním rozhovorům. 24.00 | Mše svatá (bazilika) 
Úterý 5. července Slavnost svatých Cyrila a Metoděje NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD
2011. Mše svaté v bazilice: 6.30 • 7.30 8.30 | Celebrují novokněží České republiky 9.45 |
Modlitba růžence v bazilice 10.30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ Hlavní
celebrant: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský Koncelebrují
biskupové Čech, Moravy a Slezska. Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a
Českým rozhlasem Praha. 13.30 | Přednáška Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc. na téma
„P říprava na jubileum v roce 2013“ - Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ ve Velehradském
domě sv. Cyrila a Metoděje 15.00 | Byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého
v bazilice Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří. Doprava poutníků
poutními autobusy je možná až na Velehrad. 
Neděle 10. července MALÁ POUŤ. Mše svaté v bazilice: 7.30 • 10.00 • 15.00 13.30 |
Blok přednášek Centra Aletti v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ s tématy „Ikonografie
sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka a její teologické poselství, Cyrilometodějské jubileum
2013 a velehradské martyrion“ Více informací na: www.farnostvelehrad.cz.
Duchovní cvičení: Mohu žít bez Boha? Sestry boromejky pořádají duchovní cvičení na
téma "Mohu žít bez Boha?" ve dnech 9. - 15. července 2011 na Hutisku-Solanci
v Beskydech. Exercitátorem bude P. Prokop Brož. Určeno pro dívky od 18 do 30 let. S
sebou spacák, Bibli, breviář (kdo má). Cena dobrovolná. Kontaktní osoba: S.M. Vincenta
Kořínková, e-mail: vincenta@boromejky.cz, mobil 723 477 525, Palkovická 524, 738 01
Frýdek - Místek, www.boromejky.cz .
Duchovní cvičení ve Zlatých Horách. Duchovní cvičení na téma "Hledám svoji životní
cestu. Mám šanci ji nalézt?" pořádají sestry boromejky ve dnech 28. 8. - 3. 9. 2011 na
Maria-Hilf ve Zlatých Horách. Setkání je určeno pro dívky od 18 do 30 let. Exercitátorem
bude P. Bernard Slaboch. S sebou spacák, Bibli, breviář (kdo má), Cena dobrovolná.
Kontaktní osoba: S.M. Vincenta Kořínková, vincenta@boromejky.cz, mobil 723 477 525,
Palkovická 524, 738 01 Frýdek - Místek, www.boromejky.cz.

Co se dělo:  Ke zpívání na biřmování -
Budiž k chvále Boží veškeré naše činění

Svatojakubský pěvecký sbor v Berouně nacvičoval zpívání k Velikonocům, když od
brněnských jezuitů přišlo pozvání zpívat také den po Letnicích při biřmování dvaceti
vysokoškolských studentů. Byla to neodolatelná výzva ještě chvíli více dlít v přítomnosti Ducha sv.
Jak víme, zpívání k Boží chvále, to je jako modlit se dvakrát, a tak nasávat, sát, pít vodu živou.

Pracuje-li se ke chvále Boha, “ten rohatý” se tím více snaží úsilí zhatit. Na posledním
nácviku zpívání před Letnicemi jsme se scházeli jak zchromlí holubi, i půl hodinu po
obvyklém zahájení zkoušky. Do toho odboráři na den našeho plánovaného odjezdu do Brna
chtěli startovat stávku. Počet pěvců se znatelně snížil. My jsme ale nebyli ti hlavní!

Brněnský kostel Nanebevzetí Panny Marie pulzoval očekáváním zúčastněných. Těžko byste
hledali výhodné volné místo v předních lavicích nebo i vzadu. Atmosféra svatého Neviditelného
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nás zavazovala stát se skutečnými nástroji Slova vyloženého v
písni. Duch Páně naplňuje celý svět! Jeden Bůh ve třech osobách
nás zve k účasti na životě Božího království lásky.

Slova duchovního otce pobídla přítomné zvednout oči od
pastvin krále Davida. Nejsme bezejmenný dobytek. Otec Stvořitel si
nás označil pečetí své lásky a každou jednotlivě nalezenou ovečku
povolává jménem. Cesta je dlouhá, i kamenitá, jen nezamrznout ve
Velkém Pátku, varuje biskup. Ježíš žije a posílá nám svého Ducha
Utěšitele. Svatý Duchu, v jasu lásky nech nás žít! 

Jsme stvořeni a potřebujeme naplnit své tělesné schránky,
své fyzické bytí, pravým životem. I dnes nezbytný počítač, aby
plnil svou funkci, musí mít software, tedy programovou náplň.

Duchovní otec
poukázal na
neoddělitelnost
viditelného a ne
viditelného, má-li být život skutečně žit.
Bože, upevni to, co jsi v nás vykonal!

Každého biřmovaného oslovil zvlášť, na
každém spočinula přátelská ruka. Žádný s
Ním není sám. Bůh Trojjediný je živý vztah
lásky. Jdi a žij k chvále Boží. Ať se Pán těší
ze svého díla. Naše zpívání se chýlilo ke
konci. Blíže chrámovému stropu,

zpřítomňující Pannu Marii Nanebevzatou, vnímám více Otcovu svrchovanost a starostlivou
péči. A víc se mi chce, s úsměvem napříč strastem, do nebe.

„Děkuji ti za tu krásnou květinu,“ promlouvá biskup k právě biřmované dívce... Květina
byla zřejmě zamýšlena jako poděkování. „A za to tady máš ode mne ještě něco!“  směje se
duchovní otec.  A podává jí dárkově zabalený lístek. S úsměvem uzavírá svou aktuální řeč, jak
jinak než výzvou: „Protože kde je Duch sv., tam s sebou přináší také úkol.“ Za prvné postačí
modlitba, bezpochyby jen dočasně ukrytá v lístcích obdarovaných mladých lidí. Ta je také na
začátku vztahu s milujícím Otcem. Vždyť víme, vztah vyžaduje spolupráci, aby mohl růst,
OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM!

Naše sborová odměna? Vděčně,
šťastní, unavení, asi i trochu hladoví, jsme
po obřadu nasedli do aut a jeli. Na všechno
si opravdu není možné sáhnout, ale tím více
nevěřícím kupodivu: TO nás nese. To
nejdůležitější nás naplnilo jak hliněné
nádoby živou vodou. Šťastně jsme se vrátili
domů právě o půlnoci. Můžeme pokračovat
dál, třeba i s tebou, zpíváš-li rád(a). Milující
Bůh je neskonale štědrý. Velebte Pána se
mnou, vychvalujme jeho jméno společně!
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 Kostel Nanebevzetí P. Marie, Brno.

Část berounského chrámového sboru v Brně.       

Biřmovanci a otec biskup V. Cikrle.     3x foto av  



Kéž nás naplňuje stále bázeň Boží v  úžasu nad vším, co pro nás On vykonal a koná. Počátek
moudrosti je bát se Hospodina (Žalm111). Bludů už nebojme se: Žádné zlo nepřemůže
moudrost.                                                                                                          Marcela Žáčková

Svatojakubský chrámový sbor v Brně
V pondělí 13. 6. 2011 se náš Svatojakubský chrámový sbor zúčastnil slavnostní liturgie s

udílením svátosti biřmování v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, který je univerzitním
chrámem brněnské akademické farnosti. Současným studentským kaplanem je i nám v Berouně

známý P. Miroslav Herold SJ. Když v lednu slyšel nahrávku
svatodušní mše (Missa de Spiritu Sancto per finem diei nostri),
vyslovil přání, aby tato mše zazněla právě při zmíněné
slavnosti. Liturgii předsedal brněnský biskup Mons. Vojtěch

Cikrle a je nutné předeslat, že to byla liturgie skutečně
krásná. Nebyl jsem sám, kdo vnímal zdejšího sídelního
biskupa jako přirozenou autoritu. Velmi působivé bylo, když
všechny otázky při obřadu biřmování nečetl, ale promlouval s
upřeným pohledem na 20 biřmovanců. Pohled z kůru na dění
ve zcela zaplněném kostele vzbuzoval vzpomínky na vlastní
prožitky při přijímání této svátosti a tento pohled shora
umožňoval intenzívnější prožitek posvátnosti chvíle. Hudba
byla překrásná. Náš chrámový sbor zpíval krystalicky čistě,
průzračná dikce propůjčovala slovům podmanivou
výmluvnost, všichni pěvci zpívali v intenzívní koncentraci
nejen co do techniky, ale byli též ponořeni do obsahu
mimořádně hlubokých slov. Všechny texty byly zároveň
promítány na velké plátno v kostele, a tak mohli všichni
sledovat každé slovo. Je potřeba zdůraznit, že  ze strany členů
sboru šlo o velkou oběť, když po pracovních povinnostech
nasedli do aut a strávili 2 hodiny na cestě do Brna, podali

mimořádný výkon a opět se 2 hodiny vraceli domů! Nenapadá mě nic jiného, než zde napsat
upřímné a srdečné DĚKUJI ! Považuji za velké osobní štěstí a dar od Boha, že smím
spolupracovat na vytváření hudby s tak skvělými lidmi a výbornými zpěváky. Na konci liturgie
P. Miroslav Herold vřele děkoval sboru, sbormistrovi
Jiřímu Beščecovi a mně jako autorovi. Nato se otec
biskup vyklonil ze sedes a výrazně kynul ke kůru se
zdviženým palcem. Kostel dlouze aplaudoval a já
zřetelně cítil, že to není jen ocenění výkonu
Svatojakubského chrámového sboru, ale vyjádření
radosti z oslavy Boha a vděčnosti Jemu za velké dary,
kterými nás zahrnuje. Bezprostřední reakce přišly ještě
v noci: krátká zpráva P. Miroslava říkala, že biřmovanci
byli zjihlí, jejich přátelé nadšeni a přítomní studenti
JAMU fascinováni celou liturgií. Ten den se Duch Boží
vdechl (inspiroval) do každé vteřiny a do každého.
Řečeno jezuitsky: Ad Maiorem Dei Gloriam!
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Chrámový sbor

sv. Jakuba

L. Petřvalský                     foto av 

Pohled varhaníka          foto av  



Aby byl výčet brněnského výletu úplný, je třeba zmínit ještě něco. Pondělní slavnosti
předcházela ještě jedna hudebně-liturgická událost. Na nedělní večerní mši svaté, která se ve
výše zmíněném kostele slaví až ve 21.00 hodin, zněl gregoriánský chorál v komorním
provedení známého dua JB-LP (Jiří Beščec, Lukáš Petřvalský). Klidně plynoucí jednohlas v
pozdní hodině zcela jinak traktoval běh liturgie, což pro mnohé účastníky bylo překvapením a
dotekem s jinou dimenzí. Naše snažení vysoce ocenila přítomná sólistka brněnské opery a
čerstvá držitelky ceny Thalie Jana Wallingerová, se kterou jsme zapředli ještě dlouhý noční
hovor. A zrodilo se přátelství... Tato pěvkyně přislíbila vystoupení v Berouně na jaře příštího
roku. Na závěr chci poděkovat sbormistrovi Jiřímu Beščecovi  za to, že neváhá být se svými
dary Ducha užitečný druhým a obětuje mnoho ze sebe sama a svého života pro hudbu, kterou
oslavujeme dobrého Boha. Všichni účastníci společného slavení Eucharistie pak mohou
výsledky jeho snažení využívat ke své cestě k Bohu s písní chvály a díků na rtech. Mám
velkou radost, že mohu prožívat tak inspirativní přátelství.             Lukáš Petřvalský, varhaník

Osobnost iOsobnost iOsobnost iOsobnost i  našich farnost ínaš ich farnost ínaš ich farnost ínaš ich farnost í
Naši farníci se stále zajímají o ty kněze, kteří svoji službu vykonávali nějaký čas

v Berouně. Jedním z nich je i P. Libor Bulín, který v roce 2000 předal správu berounské
farnosti P. Josefu Pecinovskému. Odešel do další důležité farnosti v Kolíně. Tam má kromě
hlavní duchovní činnosti jako vikář na starosti rozsáhlý rajon, kde je 23 kostelů. Největší
z nich je kostel sv. Bartoloměje v Kolíně. Ten prochází rozsáhlou opravou trvající 10 let.

Služby v Kolíně vykonávají ještě kaplan P. Pavel Stainer, kterého známe z jeho
kněžského působení v Počaplech. S nimi sloužil jako jáhen Martin Sklenář, který byl 26.6.
vysvěcen na kněze.  K farnosti patří klášter Nejsvětější trojice, kde jsou tři jezuitští kněží:
P. Josef Tichý, P. Josef Hladiš a P. Josef Čupr.

Když P. Libor přebíral v roce 1989 berounskou farnost
po kanovníkovi P. Gustavu Novákovi (ten odcházel do
důchodu), stanovil si několik postupných cílů, které během
jedenácti let v Berouně a okolí realizoval. Jedním z prvních
bylo vytvoření duchovního centra v areálu fary. Pustil se do
rekonstrukce kaplanky pro potřebu aktivit duchovních i
skautských. Začal stavět kapli, která byla vysvěcena v roce
1991 jako kaple Povýšení sv. kříže. Podařilo se mu postavit
církevní školku a obnovit skautskou činnost. Přivezl osobně
varhany z Vídně, protože staré, na kůru sv. Jakuba Staršího,
nevyhovovaly. Kostel sv. Jakuba se pod vedením P. Libora
dva roky opravoval a maloval. Otec Bulín také začal
s charitativní činností - založil Farní charitu Beroun, pod
níž jen do Slavonského Brodu v rámci humanitární pomoci
od začátku její činnosti odešlo 20 vagonů se sbírkou šatstva
a mnoho finančních prostředků od drobných i větších dárců.
Podporoval výuku náboženství dětí a mladých, kterou
navštěvovalo až 59 dětí. Inicioval též založení
Křesťanského klubu Beroun, v rámci kterého probíhala společenství mládeže, setkávání
kytarové kapely SMRK i zájezdy do Holandska. Byl též u zrodu přátelství farností Beroun a

Zpravodaj  

12. strana 

Páter Libor vykroč i l do druhé padesátky

P. Libor Bulín      foto D. Průša



Rijswijk; zorganizoval a účastnil se spolu se svými farníky několika výměn, kdy se skauti, a
posléze i dospělí z farnosti sv. Jakuba z Berouna a okolí zhostili týdenního života v rodinách
rijswijské farnosti sv. Benedikta a Bonifacia, a naopak. Zajistil finanční prostředky pro nové
svatojakubské zvony. Za jeho působení byl znovuotevřen “Zábranský” kostel Zvěstování
Páně a kostel Narození Panny Marie v Hýskově. 

Vzpomínáme na jeho berounské působení a vyprošujeme P. Liborovi, ať mu Pán žehná
v jeho druhé životní padesátce jako knězi, vikáři i jako kanovníkovi ve Staroboleslavské
kapitule. Právě v těchto dnech uběhlo 25 let od jeho svěcení.                             Jaroslav Vacík

Co se dělo:  Katedrála je jako archa  
Mohou do ní vstoupit všichni, kdo hledají. Mohou do ní vstoupit ti, kdo hledají

pevnou zem v rozbouřených vlnách, kdo chtějí hledat jistotu v nejistotách svých životů.
Mohou se v ní ukrýt všichni, kdo cítí, že tu najdou bezpečí. Katedrála je archa – ochrání
je jako veliký poklad, pokud hledají Boha. Katedrála je koráb – mohou s ním odplout na
dlouhou cestu. Stačí se podívat vzhůru –
klenba opravdu připomíná loď. A také je to
přístav – mohou tu v bezpečí zakotvit.  

V sobotu 11. června někteří z nás zamířili na
pouť do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Někteří se svezou auty, jiní putují autobusem a
metrem. (Nedoneslo se ke mně, že by šel někdo
pěšky, leda tak my po Nových zámeckých
schodech od metra vzhůru k Hradu!) Ve třičtvrtě
na tři se scházíme postupně před vchodem do
katedrály, kde už na nás čeká P. Josef
Pecinovský, protože tu máme domluvenou
prohlídku chrámu s odborným výkladem. Ve tři
hodiny vcházíme dovnitř a po malé chvíli se
dočkáme i toho výkladu, když se pro nás našel průvodce. Jsme docela pestrá skupina – od
nemluvněte v kočárku, větších dětí a jejich rodičů až po seniory. Procházíme místy, kudy šly
dějiny… Největšímu zájmu se těší asi náhrobek sv. Jana Nepomuckého a hrobka českých

králů, ale vnímáme s obdivem také celý prostor
chrámu a skvosty umění. Venku je sice pod
mrakem, ale vitrážemi gotických oken na nás
přesto měkce dopadá barevné světlo.

Po prohlídce máme ještě asi půl hodiny
čas na ztišení a modlitbu před slavnostní
bohoslužbou slova, která bude následovat od
půl páté. Skupiny turistů se pomalu vytrácejí,
v katedrále se rozhostil klid. Můžeme prosit za
všechny, kdo touží po křtu. Pro ně také jsme
vlastně tu naši dnešní pouť podnikli!
Z berounské farnosti budou za pár okamžiků

přijati mezi katechumeny tři uchazeči – pánové
Tomáš Petříček, Jan Kebrle a Jan Rohlena. 
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Zanedlouho už obřad začíná – uchazeči se seřadili do
velkého oblouku u vchodu do katedrály, za nimi stojí
jejich ručitelé. Přichází průvod kněží s arcibiskupem
Dominikem Dukou, následují otázky pana arcibiskupa a
odpovědi kandidátů. Pak všichni kněží v čele
s arcibiskupem pomalu procházejí kolem seřazeného
zástupu a každého uchazeče postupně všichni označí
znamením kříže. Potom se čerství katechumeni smějí
přesunout do přední části chrámu, usednout do lavic a
vyslechnout bohoslužbu slova. Pak jeden po druhém
vstupují průvodem do presbytáře a každý dostává výtisk
Nového zákona.

Katedrála je archa. Dnes do ní vstoupili ti, kdo
hledají. Hledají Pána a touží po křtu. Teď se právě
odtud vydali na dlouhou cestu, učinili první krok. Kéž
si dlouho uchovají v srdci, jak byli dnes rozechvělí a

dojatí. Kéž na své cestě vytrvají, aby mohli při velikonoční vigilii slyšet ta vytoužená
slova  „… já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého…“ a šplouchání vody
v křtitelnici. Kéž zakotví v jediném přístavu bezpečí.  I když – to bude na jejich dlouhé
cestě vlastně další začátek…                                                                             Lidmila Fričová

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 . Vav ø i n e c z  Br in d i s i

( 21. července )
Již ve svém mládí toužil vstoupit do nejchudší družiny řádu

sv. Františka, řádu kapucínského. Z počátku v klášteru těžce
onemocněl, avšak v krátké době se zotavil tak, že mohl být
vysvěcen na kněze. Kázal ve Veroně a Padově s takovým
úspěchem, že lid se za ním hrnul v zástupech. V roce 1599 byl
poslán do Čech, neboť pražský arcibiskup Zbyněk Berka
z Dubé i císař Rudolf II. si přáli, aby v Čechách byl zaveden
kapucínský řád. Berka do Čech putoval bos a po cestě
překonával všechny strasti. V roce 1602 se odebral do Říma,
kde byl zvolen řádovým generálem. Na žádost císaře Rudolfa II.
se však vrátil do Prahy. V Čechách si ho velmi vážili pro jeho skromnost a znalosti. Zavedl
kapucínský řád nejen v Čechách, ale i v Rakousku a Bavorsku. On a jeho následovníci
založili v Německu dvě stě filiálek a jejich horlivosti děkují hamburský kraj, jižní a západní
Německo, Švýcary a Nizozemí, že se zde udržela katolická víra.

Osvědčil se i jako diplomat, a papež i císař mu dávali ty nejobtížnější úkoly. Urovnával
střet Benátek a Říma a v jeho chudé cele v Benátkách ho navštěvovali patriciové i sám dóže a
žádali ho o radu. Vavřinec se naučil řecky i hebrejsky, aby mohl kázat židům. Mohl o sobě
právem tvrdit, že kdyby se bible ztratila, mohl by její text věrně napsat. 

Vavřinec pak odcestoval do Španělska a do Portugalska šířit víru. Tam v Lisabonu 22.
července 1619 zemřel, jako pravý zástupce víry a spravedlnosti.                                         -vac-
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Sv . Ber na r d
( 20. srpen )

Bernard pocházel z urozené rodiny, jeho matkou byla
blahoslavená Aleth. Na škole se mu dostalo takového
vzdělání, že tento inteligentní student mohl udělat velkou
vědecko - církevní kariéru. On se však po smrti své matky
obrátil k rozjímavému životu a vstoupil do kláštera. Přivedl s
sebou třicet vědecky vzdělaných, urozených kleriků a stejně
vysoko postavených laiků. Mezi nimi byli i jeho bratři. V roce
1115 byl pověřen založit opatství a byl vysvěcen na kněze.

Vrátil se do kláštera a jeho zásluhou nastala rychlá expanze
cisterciáckého řádu. Clairvaux měl zakrátko 700 mnichů a 160
přidružených klášterů. Bernardova svatost, horlivost, žár jeho
slov i spisů vyzařovaly do celého tehdejšího křesťanského světa.

Jeho korespondence byla obsáhlejší než korespondence papežů a císařů jeho doby. Zasahoval jako
rozhodčí ve sporech mezi řády. Pro jednotu církve získal Francii, Německo, Anglii a část
Španělska, aby po smrti předcházejícího papeže byl na uvolněný stolec zvolen Inocenc II.

Víc než kdy jindy se stával Bernard “sloupem církve”. Papež ho pověřil hlásáním kříže proti
islámským Turkům. K dalšímu papeži Evženu III. měl obzvlášť vroucí vztah, který objasnil ve
spise o úctě. Nebál se pranýřovat nešvary na papežském dvoře, napsal, že náměstek Kristův na
bílém koni v hedvábí, s drahokamy, doprovázený vojáky a sluhy připomíná spíš císaře Konstantina
než svatého Petra. Papežská moc není v panování, ale ve službě a péči o nevěstu církev. Jeho
chvála Panny Marie mu vynesla titul “mariánský učitel”. Jeho šest kázání o Písni písní je vrcholem
jeho literárního a duchovního díla, jedním ze skvostů křesťanské literatury. Zemřel r. 1153 v
Clairvaux. Je znázorňován s atributy knihy, kříže a úlu jako patron včelařů.                                -vac-

OPRAVA VARHAN V KOSTELE
SV. JAKUBA 1913

V Pamětní knize děkanství berounského se lze
dočíst, že některé opravy v kostele na počátku 20.
století také nechal provést na své náklady patron
kostela, městský úřad. Dokud stála v čele města strana konzervativní, bylo o kostel a jeho
nejnutnější potřeby vždy postaráno a obec se snažila s dobrou vůlí vyhovět žádostem
duchovní správy. Obrat ale nastal, když se dostala k veslu strana, která byla zaujatá proti
děkanu Lerchovi, protože přála jinému kandidátovi. 

„Než přece možno najíti v městě našem i v letech těchto vzácné některé případy a chvíle,
v nichž se snažil patronátní úřad svému úkolu a povinnostem čestně dostáti. Ovšem třeba
podotknouti s žalostí, že často na této zásluze mívali veliký podíl nekatolíci, totiž v našem kraji
bohužel velice vlivní židé. – Tak možno s radostí uvésti, že bylo na patronátu r. 1902 docíleno
potřebných oprav v děkanské budově. V září a říjnu toho roku opraven byl přízemek, dány
dlaždice na zem a staré dřevěné schody nahrazeny novými kamennými. Práci provedl pan stavitel
J. Zlatník. Také okolo kostela byl pořízen pěkný chodník. Bylo jej tam potřebí. Neboť cesta okolo
kostela byla ve velice ubohém a zanedbaném stavu. Nyní hlavně přičiněním p. Hendla, předsedy
kostelního spolku, bylo i celé okolí kostela vydlážděno tesaným čtvercovým kamenem.“
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Městská rada také dala opravit ornáty, zakoupila čtyři
oltářní kameny, věnovala peníze na opravu lavic, dveří atd.   

„Hlavní však čestnou památku si zjednal patron kostela,
když r. 1913 dal na svůj náklad opraviti varhany pro kostel
sv. Jakuba. Slovutná městská rada povolila k tomuto účelu
potřebný obnos 6000 korun hlavně přispěním nekatolíků (p.
Hecht, Žid). Ba městská rada vyhověla i další žádosti
děkanského úřadu o zavedení elektrického pohonu měchů
při varhanách s tou podmínkou, že nebude nikdy žádáno za
elektrické osvětlení kostela. Prozatím na svátky, nežli tento
velký motor byl pořízen, byl zde dočasně dán 16. 10. motor
menší. Při opravě této byla vyšetřena komisionelně nosnost
kůru ve všech částech. Tuto úplnou opravu vyhotovila a
nové varhany postavila firma Antonína a Josefa Mölzera
z Kutné Hory. Jsou to nyní pneumatické varhany, které mají
26 rejstříků, znějící se 7 spojkami, 10 kolektivy,
s rejstříkovým crescendem a decrescendem.

Píšťal čítají 1701. Poprvé rozezvučel se tento umělecký stroj v neděli 19. října 1913. Toho
dne byly varhany slavnostně posvěceny vdp. prelátem a metropolitním kanovníkem Msgrem. Dr.
Josefem Tumpachem. K první zkoušce pak přijel p. profesor Josef Klička z pražské konzervatoře,
aby jako vynikající umělec  a inspektor hudebních škol v Čechách přednesl na nich své vlastní
skladby (Sv. Václav, Vyšehrad aj.) – Kéž by jen všech těchto povznášejících dojmů zraku i
sluchu, jež osadníkům svým obnovením jejich kostel může nyní poskytnouti, vždycky též náležitě

využili a duší tím více k Bohu se povznášeli!“
Další velká oprava a rozšíření varhan, kterou

současníci nazvali „generální oprava“, se odehrála
až v třicátých letech; v Berouně v té době působil
děkan Jan Chaloupecký. Dnes už ovšem tyto
původní varhany dosloužily a jsou natolik
poškozené, že ani není možné uvažovat o jejich  
opravě, protože ta by jistě šplhala do
astronomických částek. Rádi proto posloucháme
zvuk „nových“ varhan, které nám před několika
lety velkoryse poskytli naši holandští přátelé
z farnosti sv. Bonifáce v Rijswijku.                           -lf-

  Rytíř i v Lochovic ích  V sobotu 11. června se pátý ročník Lochovických kejklí,
festivalu na podporu sociálních služeb Farní charity Beroun, vydařil. 
Počasí nám přálo a návštěvnost byla rekordní. I účinkující předvedli skvělé výkony.

Diváci se celý den bavili tancem souborů Animata, Callando in terra, Octavius a Rondo Ignis,
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hudbou skupin Tanqueida, Navzájem
Mini, tanečního a pěveckého souboru
Ludmily Fečové, Torzo ZUŠ a
písničkářů Jaroslava Tulky a Cainea,
šermem Rytířů řádu růže a
Svobodných pánů z Osova i střelbou
Neversu. Zaslouženou pozornost
vzbudil souboj dřevci na koních.
Zvítězil rytíř Michal z Jízdy
svobodných rytířů.

Po tombole Farní charity Beroun
se jen zaprášilo. Aby ne, ceny byly
lákavé a vyhrál každý. V dětském
koutku se také soutěžilo o pěkné ceny. Letos jsme festival rozšířili o "dětskou scénu", kde
proběhlo několik loutkových divadelních představení. V ohradě se pásly kozy a pobíhal
poník, kterého děti mohly krmit, hladit a svést se na něm. Divadlo nechybělo ani na scéně
hlavní, kde vyprávěla pohádky teta Tereza a vtáhla do děje i dospělé.

Závěr patřil představení činnosti
Betléma, zařízení pro děti a rodinu.
Tančily se tance latinskoamerické,
orientální, irské a historické.

Sami návštěvníci se naučili několik
tanců od středověkých po soudobou
country.

Večer po setmění se hlediště
zaplnilo diváky chtivými ohnivé
podívané. Žonglování s ohněm,
polykání nebo plivání plamenů uzavřelo
rušný a náročný den. Přestože se drobně
rozpršelo, diváci vytrvali.

Na závěr se sluší poděkovat vstřícným sponzorům, bez kterých by podobná akce nemohla
splnit svůj účel podpořit lochovický Azylový dům pro matky/otce s dětmi v tísni a Betlém,
zařízení pro děti a rodinu.

Děkujeme všem a těšíme se v příštím roce nashledanou!                                  Jitka Kebrlová

Cy k l o  vý p r a v a
Bylo to 4.6.2011, kdy jsme se sešli u fary v 8 hodin ráno. Sešli  jsme se

v této sestavě: já (Daniel Průša), Honza Marek, Matěj Vašků a E.T. (Péťa
Čapla). Měli jsme naplánovanou trasu do Městečka, kde bude letošní
tábor, a tam pomoci  s hrabáním louky. Vyjeli jsme tedy, ale E.T. si musel
ještě nakoupit svačinu, a tak jsme jeli napřed a sraz jsme měli v Brdatkách. Po

cestě do Brdatek jsme zjistili, že Matěj by potřeboval kolo trochu opravit☺. Přijeli jsme tedy do
Brdatek, Matějovi jsme opravili kolo a přijel E.T. Mohli jsme konečně vyrazit! Jeli jsme tedy na
Zdejcinu, ne po silnici, ale po takové cestě vedle silnice. Byl to docela kopec, ale my jsme to
zvládli a vyjeli jsme na silnici do Otročíněvsi pod Zdejcinou. Na křižovatce jsme já a E.T.
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počkali na Honzu a Matěje a zase vyrazili. Dojeli jsme do Otročíněvsi, odkud jsme pokračovali
do Nového Jáchymova. V Jáchymově jsme si já a E.T. nakoupili a Honza s Matějem jeli napřed
k rybníku, kde jsme měli sraz, protože bylo  horko a my se chtěli vykoupat. U rybníka pod
parkovištěm měli dětský výlov, a tak jsme jeli k druhému místu, kde se dá jít do rybníka. Tam
jsme se nasvačili a vykoupali☺. My máme nedaleko chatu, a tak jsme se na ni jeli podívat a pak
jsme pokračovali dál. Jeli jsme po cyklostezce nejdřív do kopce pak po rovině tzv.
Kambodžou☺. To znamená, že je cesta hodně zarostlá. Potom nás čekal dlouho očekávaný
sjezd. Byl to opravdu pěkný kopec, ale dál se mohlo pokračovat po silnici nebo po ještě prudším
a méně upraveném kopci. Honza řekl, že to je jenom pro tvrdé chlapy a já a E.T. jsme se
rozhodli, že si to dáme☺. Zbytek jel po silnici a sraz jsme měli před mostem v Roztokách.
Odbočili jsme tedy na tu cestu a jeli jsme. Byl to opravdu pořádný kopec, který měl všude
kořeny a kameny. Na konci byl přes cestu strom, který šel podjet. A jelikož to nešlo zastavit,
museli jsme tedy strom podjet v plné rychlosti zprava, kde to bylo nejvyšší. E.T. jel první, nějak
mu to ujelo a hodilo ho to doprostřed pod strom, kde to nebylo tolik vysoké. A tak se sklonil,
strom chytil batohem a dostal smyk☺. Dojeli jsme dolů pod kopec a E.T. zjistil že na zadním
kole má od toho smyku osmičku☺. Dojeli jsme do hospody, kde jsme měli sraz, a vše jsme
vylíčili klukům. Občerstvili jsme se a jeli  dál. Jeli jsme přes Křivoklát, ale ne přes kopec, ale
pod kopec☺. Vyjeli jsme v Městečku, dojeli do tábora a E.T. začal něco usilovně hledat. Přišel
jsem k němu a říkám: „E.T., co hledáš?“ a E.T. odpověděl: „Nemám hodinky, asi jsem je nechal
u rybníka v Jáchymově“. Tomu už jsem se nesmál jen já, ale všichni kluci, kteří pracovali na
hrabání tábora. Honza musel jet do Beroun dřív. Myslel, že pojede vlakem, ale žádný vlak nejel,
a tak to jel celé zpět na kole. My jsme pomohli dohrabat louku a jeli jsme též na vlak. Čekali
jsme na něj asi 15 minut a začalo pršet�. Šli jsme se schovat do takové čekárny, kde nikdo
nebyl, jen hodiny, které nepříjemně tikaly. Přijel vlak a jeli jsme do Berouna. V Berouně jsme se
rozloučili a plni zážitků jeli (někteří na kole) domů☺.                                      Daniel Průša ml.

Sv o j s í k ů v  zá v o d — pá r po s t ř e h ů
z po z i c e vů d c e

V minulém čísle zpravodaje popsali Svojsíkův závod skauti a skautky. Pokusil jsem se
s odstupem času Svojsíkův závod pojmout pocitově z pohledu dospělého – z pohledu vůdce.

Postřeh první – o dobré vůli a účinnosti modlitby.
Potřebovali jsme se dostat do Dobříše na náměstí k objednanému autobusu, který odjížděl se všemi

účastníky v 18.30 hod. do dějiště závodu u Nečína.
Pípa vynašla vlakový spoj, který měl z Berouna odjet
v 15.17 hod. Náš rychlík ale přijel do Berouna s
desetiminutovým zpožděním (v Praze bylo na přestup
12 minut). Ve vlaku jsme se dozvěděli, že někde
u Smíchova je spadlá trolej, a že vlak pojede
odklonem. S ohledem na narůst zpoždění jsem šel v
Radotíně požádat vlakvedoucí, zda by nemohla
zajistit, aby na nás přípoj do Dobříše počkal?
Zdůrazňoval jsem, že je nás osmnáct a pokud nám
ujede spoj, tak jsme „nahraní“, neboť nestihneme
v Dobříši objednaný autobus a žádný jiný už nejede.

Zpravodaj  
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Vlakvedoucí se spojila s dispečerem, ale ten řekl, že spoj počká maximálně 5 minut. Vypadalo to
beznadějně, neboť mě vlakvedoucí sdělila, že když nepočká ani na rychlík do Čadce, kam jede 8 lidí, tak
těžko počká na osobák na Dobříš, který jede každou hodinu. V duchu jsem se modlil: Pane, stůj prosím
při nás, ať to dobře dopadne. Když jsme přejeli Vltavu, přišla nám vlakvedoucí říci, že, vlak kvůli nám
mimořádně zastaví v Praze – Vršovicích, abychom na přípoj na Dobříš stačili přestoupit. 

Zeptal jsem se: “Kdo z vás se za to modlil?” Přihlásilo se asi 5 bratrů a sester.

Postřeh druhý – o tom, že první byli poslední a poslední první. 
Ukázalo se, že budeme muset  jako součást skautské praxe důkladně probrat balení na

výpravu. Nabyl jsem dojmu, že batohy hochů jsou o polovinu těžší než batoh můj. Navíc  
někteří neměli všechny věci ani v batohu a byli ověšeni jako vánoční stromky. Jindra měl sice
batoh pěkně sbalený, ale na jeho tenké nožky značně těžký. Jindra si sice nestěžoval, ale
s ohledem na to, že od autobusu to bylo do místa závodu ještě dva kilometry pěšky, rozhodli
jsme se s Petrem, že mu odlehčíme a část věcí mu vezmeme. Přebalováním jsme se zdrželi a po
výstupu z autobusu jsme na místě zůstali jako poslední. Ostatní se vydali na pochod. Když
jsme se chystali k odchodu my, přijel jeden z pořadatelů a nabídl nám, odvoz batohů, protože
jel na místo a měl volno v autě. Přivítali jsme to s tím, že alespoň pomůžeme s batohy ostatním.
Nasadili jsme svižný krok, ale kupodivu nikoho nedocházíme. Ještě, že jsme si vzali buzolu a
mapu. Na některých křižovatkách to bylo potřebné. Před námi stále nikdo. Buď zabloudili ti
před námi - nebo my. Přišli jsme na místo, a zde byli jen organizátoři, naše batohy a řidič, který
nám je přivezl. Ostatní ještě nepřišli. Otočili jsme se a šli zpět pomoci s batohy našim
kamarádům, přestože nás organizátoři varovali, že celá skupina může bloudit a klidně dorazit
z jiného směru. Ostatní jsme potkali již značně znavené asi 300 metrů od tábora.

Postřeh třetí - o bratrství. 
Na louce jsme začali stavět stany a nejmladší z nás -

Lojzík, Matěj a Jindra stále neměli postaveno. Vypadalo
to, že neví jak na to. Nakonec jsme stan nedokázali dostat
„do figury“ ani my starší. Stanu evidentně chyběly delší
tyče. Když nepomohl ani informační telemost
s maminkou Ivou (Lojza byl v Chorvatsku), rozhodli
jsme se, že jej nevyužijeme ke spaní, ale jen k uložení
batohů. Matějovi se dokonce při pohledu na schlíplý
nízký stan, který nešel vypnout, vtlačila do oka nějaká ta
slza. Rozhodli jsme, že si kluky „rozebereme“ do zbylých
stanů. A teď přišly dva momenty, které vtlačily do oka
slzu zase mě, momenty křesťanské, skautské,  bratrské -
důkazy lásky. To když Lojzík, který jako starší vzal
kolem ramen svého uplakaného bratra a řekl: „Kde bys
chtěl spát ty? Vyber si!“ A potom když Kolík nechal
Jindrovi vybrat, zda chce v jejich stanu spát uprostřed
nebo na některém kraji. Pro takovéto chvíle má skauting cenu dělat.

Postřeh čtvrtý - o tom, jak nezodpovědnost jednotlivců dopadá na celek.
Organizátoři záměrně stanovili prezentaci na osmou hodinu ranní tak, aby se vše zvládlo.

Počítali s tím, že všichni účastníci přijedou již v pátek, a odpadnou tak problémy
s nedochvilností. Přesto tři přihlášené oddíly dorazily až ráno, ale se zpožděním, což se dalo
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s ohledem na náročnou dopravu předpokládat. Kvůli nim byl odložen o více než půl hodiny
úvodní nástup, a tak vzorně připravené a již vyvěšené časové harmonogramy museli
organizátoři narychlo předělat, což vneslo zmatky do přípravy soutěžících hlídek. Správné by
podle mě bylo, aby se vůdci opožděných oddílů před všemi na nástupu omluvili za to, že
kvůli nim byl posunut celý program, a nepadla tak kritika a reptání na bedra pořadatelů.

Postřeh pátý – nerozhoduje ani tak síla a rychlost jako orientace v terénu a vytrvalost. 
Pravidla Svojsíkova závodu se během let mění, a reflektují tak vývoj v hnutí a zkušenosti

z proběhlých závodů. Od původních „atletických“ závodů, kde hlavním parametrem byl čas, se
přešlo na jiná, byť složitější hodnocení, kde čas je podružný (nikoli však neomezený). Tak je to
podle mě správné. Vyrovná to různé handicapy v dovednostech jednotlivých členů a hlídek. Hlídky
dostaly pro tento závod podrobnou mapu pro orientační běh v měřítku 1:15 000, na které byly
zakresleny  kontrolní body, označené názvy měst,  kterým měly hlídky přinést lék proti pandemické
chorobě. Na těchto bodech se plnily různé praktické úkoly od postarání se o dítě v „babyboxu“, přes
znalostní disciplíny, až po dovednostní jako např. – přenést výšku podle návodu pomocí nivelační
latě atd. Za plnění úkolů se získávaly body. Nebylo určeno pořadí kontrol, ani jejich počet. Byl
určen jen čas (6 hodin), do kterého se musí hlídka vrátit zpět, pokud nechce být penalizována za
nedodržení času. Stěžejní tedy bylo udělat si dobrý plán postupu a ten zrealizovat. Tento úkol
„mapaře“ skvěle zvládnul Lojza Vašků, za což mu ostatní hoši v cíli poděkovali.

Postřeh šestý - o pořadatelích závodu aneb čeho je schopen dobrý oddíl.
Pořadatelem byl 1. dívčí skautský

oddíl Minehaha Dobříš. Zažil jsem už
hodně závodů, od okresních po
celorepublikové, ale tento závod stavím
zatím nejvýše a to jak po stránce
organizační, tak po stránce skautské –
šíření bratrství a sesterství takovým
přirozeným způsobem. Organizace
vlastního závodu byla zcela
profesionální a bezvadná stejně jako
doprovodný program. Všechno prostě

„klapalo“. Jediné doporučení z mé
strany je to, že kontroly by měly být
dopředu označeny nebo „zavedeny“ tak,
aby i rozhodčí ze stran doprovodů byli na správném místě – není nic horšího než chyby ve
výsledcích učebnic atd. Vedoucí Zája a Ještěrka mně prozradily, že jim příprava „zabrala“ tak
půl roku a že značnou část jim pomohly realizovat starší skautky – rangerky. 

Postřeh sedmý – o tom, jak se poznáváme.  
Příjemně mě překvapilo, když jsem ve skupině organizátorů objevil členy rodiny

Dudíkovy, které znám z našeho oddílu orientačního běhu (Loko Beroun). Hned mně bylo
jasné, že mapu vytvořil Petr Dudík. Ale jedno překvapení mě ještě čekalo: Když jsem si
později na vystavených panelech  se zájmem přečetl historii a tradici oddílu Minehaha a
dozvěděl se, ho v roce 1990 založila Zuzana Klimtová (Manka) spolu s Hanou Dudíkovou
(Rynglou). S Hankou jsme nikdy spolu o skautingu nehovořili – takže zde jsme si to tady
dosytosti vynahradili.                                             Jan Marek – zástupce vůdce oddílu Ocelotů
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Sobotní výprava vlčat 13. 6. 2011 na
táboř i š tě do Městečka

Leje. Budím se v 6:00 a venku
neprší. Prostě leje jako z konve.
Sahám po telefonu, že budu rozesílat
rušící zprávy rodičům, že se výprava
nekoná. Vyčkávám. V půl sedmé již
neprší. Kontroluji louže. Je tomu
opravdu tak. Dobrá zpráva. Výprava
bude a bude. Jásám.

Na nádraží jsme se setkali v 7.30
v počtu dvanáct lidiček. Tomáš Plhák,
Václav Laštovička, Hubert Lešuk,
Václav Brodina, Míša Vašků - Myšák,
Radek Čáp, Daniel Pletánek –
Hlemýžď, Petr Altman – Mach, Eliška Frantová (dcera Frantíka), Mauglí, Tarzan a Frantík. 

V 7.51 odjíždíme ze třetího nástupiště berounského nádraží směr Rakovník. V Hýskově
přistupuje Milda Fuků a tak už nás je třináct. Motorák ukrajuje kilometry a už jsme
v Městečku. Vystupujeme a Frantík nám všem rozdává čísla, kterými se budeme dnes počítat. 

U přejezdu přes trať děláme společnou fotku i s tunelem. 
První okupační místo našeho putování je místní nádrž – bazén, kam se budeme letos na

táboře chodit koupat. Na lavičkách bez slunečníků si dáváme svačinu a vlčata si dlouhou
chvíli zkracují skákáním na starou položenou a rozloženou autosedačku. To byste nevěřili,
jaká je to bžunda, taková malá prkotina.

Bazén opouštíme a na náměstíčku si ukazujeme studnu, ze které budeme čerpat vodu pro
tábor. Přecházíme po mostě, pod kterým teče deštěm nasycený Rakovnický potok, který se
nedaleko vlévá do Berounky (u Křivoklátu).

Mezi baráčky se dostáváme do lesa a na první brod – zde odbočujeme, brodíme,
přeskakujeme. „Tábořiště není daleko,“ ubezpečuje nás Frantík. Má pravdu. Dvakrát panelový
mostek přes Ryšavu, jedna chatka, cesta lesem a najednou se před námi objevila posekaná louka.

„Tak tady budeme tábořit,“ řekl Mauglí s radostným
výrazem v obličeji a patřičným štěstím na rtech.¨

U závory na konci tábořiště si dáváme
přestávku. Vlčata ihned zkoumají soutok Ryšavy a
Ryzavy; zkoumají kamenitý a členitý terén; staví
hráze na potoku a hrají si na Gormity. 

Jelikož je náš časový plán ovlivňován časem
odjezdu v 16:30 z Křivoklátu a na Křivoklát je ještě
cesta dlouhá, vyrážíme po třiceti minutách opět zpět
přes dva panelové mosty a brod. Zpět k chalupám
“města” Městečka. 

Na rozcestníku zelené turistické značky
s modrou koňskou stezkou odbočujeme po této
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modré směrem vzhůru. Na kopci v lese při malé přestávce hrajeme dvě hry: „Na četníky a
zloděje“ a „Boj o kámen“.

Cesta do Křivoklátu byla doprovázena dvěma
malými deštíky, které nás donutily vytahovat
z batůžků pečlivě schované pláštěnky. 

Dlouhou dobu, kterou jsme strávili nad
Křivoklátem, nás zabavila dvě nová dětská hřiště
v lese. Ta byla pro některé vzpruhou, a ti, co byli
nejvíce unavení, byli v tu ránu plní energií. Ze hřiště
odcházíme po schodech dolů a dále přecházíme
vrstevnicovou cestou k hradu Křivoklát. Zde jsme se
rozhodli navštívit nádvoří. Frantík nás zde rozdělil
do dvojic a dal  rozchod. Než nám jej udělil,
domluvili jsme se, že cca za 15 minut se setkáme všichni u odpadkového koše. Čas poznáme
tak, že Frantík již zde bude čekat a postávat, a to bude ten pravý čas se z rozchodu vrátit.
Musím všechny pochválit. ☺Někteří na společný sraz přinesli nějakou laskominu; někdo
pořídil dárek pro maminku nebo tatínka; Tarzan si přinesl zážitky ze střelby z luku na terč.

 Loučíme se s hradem a jdeme dolů po silnici k nádraží. Ještě než se dostaneme na
nádraží, zastavuje nás Frantík u restaurace, kde si můžeme každý vybrat kopeček zmrzliny. To
byla odměna. Mňam, mňam. 

Vlak v 16:30 jel na čas. V Hýskově nás opouští Hubert a Milda. Mildova maminka nám
předává do vlaku upečenou jahodovou buchtu. Moc děkujeme. Byla výborná! V Berouně už
nezbyl ani jeden kousek. Na nástupišti si ještě zakřičíme pokřik a už se vrháme do náruče
svých rodičů. Výprava se přes počáteční strach z deště povedla.                                     Frantík

P.S. Frantíka Jana Frantu a Mauglího Pavla Schöberleho již znáte. Hádejte, kdo je
Tarzan? Autoportrét na konci téměř všech (nejen) skautských videosekvencí ve skautské
galerii, foto u článku a podoba napoví...☺☺☺☺ Pozn.red.

Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
11.00 - 11.3011.00 - 11.3011.00 - 11.3011.00 - 11.30 hodin
Fara -  přízemí vlevo

POSLEDNÍ  SLOVO :  
Psáno v červnu, který je měsícem radosti. Z léta, z  blízkosti prázdnin, volna, slunce,

odpočninku. V červnu, který je měsícem loučení. Se starou školou, školkou, spolužáky,
učitely, dětmi, které učíme, s kněžími, kteří odchází jinam. Proč v červnu? Že by potřeba
umístit nově vysvěcené? Možná. Letos  se bude loučit prý 24 farností. P. Michal Němeček se
loučí s Dobříší (o jeho milém a plodném působení vypráví například ve farním centru
vyvěšený cyklus olejomaleb (nebo akrylomaleb?) Liturgická Abeceda, kde u F jako faráře a i
u jiných písmenek malířka zřetelně a neomylně zachytila jeho úsměv). Na Dobříš “przybyde”
P. Krzysztof Drzazga, opět nám velmi známý. Se Stodůlkami se loučí P. Michael Špilar, který
tak dlouho nosil dlouhé vousy, sandály a hnědý oděv, až zakotvil u karmelitánů v Kostelním
Vydří. A kdo ví, kde všechno ještě se loučí... (Více toho “farní kachna” neposbírala.) Tedy
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samozřejmě se taky loučí P. Cyril. Smutno bude dětem, které nemohou zapomenout na
víkendové Akce ryba a stejnojmenný letní tábor, ani na hodiny náboženství v praxi (střelný
prach, zlaté bobky...☺) Smutno bude nám dospělým po jeho kázáních - vždycky měla
hloubku a nejvíce se mi líbilo, že “spáč” donedávna nepoznal na síle hlasu, že  kázání končí a
je “třeba
opět”
sledovat
liturgii.
Beroun se
rozloučí
první
prázdnino
vý pátek,
Loděnice
se již
loučily o
Slavnosti
Nejsv.
Trojice., a
snad
naposledy
udělaly P.
Cyrilovi
několik
radostí. Poprvé, že byl zase po dlouhé době úplně plný kostelík (spočítejte si sami☺). Podruhé
dvěma krabicemi Malého chemika - Krystaly a Výbušné pokusy - to aby měl Cyril zásoby na
další výuku náboženství. Potřetí snad potěšila kytice mrkve pro králíčka a malý příspěvek na
... cokoli.  Děkujeme Cyrile, za tvá obdarování, za tvou opravdovost a víru. Neloučíme se
moc, vždyť náš křesťanský svět je malý. Potkáme se!                                                           -iva-

MODLITBA  MÌSÍCE :  

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA ÈERVENEC  A SRPEN :

���   „Za Boží požehnání pro čas prázdnin a dovolených” ���

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA : V červenci oslaví 25 let Ondřej ČAPLA z Berouna, paní SUČKOVÉ blahopřejeme
k 50 letům, stejně jako paní Janě STIELOVÉ z Berouna.  V srpnu oslaví 10 let Petr
ALTMANN z Počapel a Michael VAŠKŮ z Loděnice; paní Šárka HAKLOVÁ z
Berouna oslaví 45 let, tak jako paní Petra KODRASOVÁ z Berouna Závodí. Pan
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Ladislav OULÍK z Prahy, který projektoval naši farní KMŠ, oslaví krásných 81 let.
Všem moc přejeme mnoho opravdové Radosti, Milosti a Lásky!

KNĚŽSKÁ JUBILEA : P. Mgr. Ing. Michal NĚMEČEK, farář v Dobříši, se ve zdraví☺ dožil 40
let a P. Karol LABURDA, kterého znají především skauti našeho střediska oslaví v
červenci 55 let.  ThLic. P. Michael ŠPILAR, administrátor v Praze - Stodůlkách oslavil
v červnu 15 let od svého kněžského svěcení. P. Benedikt HUDEMA, administrátor
v Neratovicích oslavil 5 let od doby, kdy byl vysvěcen na kněze. P. PeadDr. Mgr. Hugo
Jiří ZIKMUND O. Praem., farář v Praze – Strahově, byl vysvěcen před 10 lety. P.
František ČISTÝ, který před lety působil na Berounsku, osobní děkan na odpočinku,
oslavil 50 let kněžství! P. Libor BULÍN, okrskový vikář, farář v  Kolíně, oslavil 25
kněžství. Jubilantům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a
těm, kterých se to týká, hodně sil a úspěchů v nových působištích!

VZPOMÍNÁME : Dne 4.7. uplyne pět let od úmrtí karlštejnského kanovníka P. Gustava Nováka.

NAROZENÍ: V květnu se Marii a Josefu OČENÁŠKOVÝM narodil syn Martin. Pokřtěn byl v
kostele Povýšení sv. Kříže v Nižboru.              Bratříček Petr a E. Šapovalivová, Nižbor
V červnu se narodila Kristýnka HOBZOVÁ z Otročíněvsi a Václav PELIKÁN z
Berouna - Závodí. Gratulujeme šťastným rodinám a také společenství maminek s dětmi
neboť téměř všichni novorozenci, kterým jsme v tomto roce na tomto místě přáli, a
jejich maminky do tohoto společenství chodí, patří, a díky jejich “péči” se řady
berounských farníků rozrůstají. (V kuloárech se povídá, že s tím ještě nepřestali:
Sledujte tuto rubriku a posílejte nové zprávy horkou linkou do redakce!)

KŘTINY: V červnu přijala v naší farnosti svátost křtu Magdalena HEROTOVÁ z Ostravy
(v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou).

SVATBY: V červnu uzavřeli v naší farnosti manželství pan Jakub VYHNÁLEK a slečna Lenka
MUSILOVÁ (v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou) a pan
Petr KULHÁNEK a slečna Lenka ČAPLOVÁ (v kostele sv. Jakuba v Berouně).

POHŘBY: V červnu jsme do rukou Božího milosrdenství vložili pana Františka SVOBODU
z Berouna.

Zpravodaj  
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