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Modlitba za kněze 
 
 Konec června je  kromě konce školního roku v našich krajích spojen 
s kněžským svěcením a někdy také s překládáním kněží na jiná místa jejich 
služby, mnohdy právě v souvislosti s nově příchozími novokněžími. Takovéto 
personální změny se letos dotknou též naší farnosti. P. Josef Pecinovský odchází 
k 1. 7. do farnosti Praha – Modřany a do naší farnosti nastoupí P. Mgr. Ing. Petr 
Bouška. Chceme tedy co nejsrdečněji poděkovat Pánu Bohu i P. Josefovi za jeho 
službu a srdečně uvítat našeho nového duchovního správce s prosbou o dary 
Ducha sv. k jeho službě. 

V sobotu 23. 6. přijal kněžské svěcení jáhen naší arcidiecéze PhDr. Mgr. 
Radek Tichý PhD., v neděli 24. 6. odpoledne pak sloužil svou primiční mši 
svatou ve své farnosti v Praze na Jižním Městě. Prosme tedy také za něho a 
děkujme Bohu, že naše arcidiecéze má dalšího kněze a nebojme se prosit, aby 
Pán také z naší farnosti povolal svého kněze. 

Já sám jsem moment svěcení a primice zažil před rokem, odcházející P. 
Josef před 23 roky. Každý z nás kněží zaslechl Boží povolání a po zralé úvaze a 
se souhlasem nástupce apoštolů – svého biskupa – se za ním vydal. Po 
absolvování dlouhé a náročné přípravy a studia přijmou kandidáti svěcení a jsou 
biskupem poslání do farností.           (pokračuje na str. 2) 

 

Vítáme nového duchovního správce naší farnosti 
 
P. Mgr. Ing. Petr Bouška se narodil v roce 1966 v Praze, absolvoval Fakultu elektrotechniky 
ČVUT. V druhé polovině 90. let studoval Katolickou teologickou fakultu UK a žil 
v pražském kněžském semináři. Po dokončení studia byl v létě 1999 vysvěcen na jáhna a rok 
působil ve farnosti Sedlčany. Na kněze byl vysvěcen 24. 6. 2000 v pražské katedrále sv. Víta 
Václava Vojtěcha kardinálem Vlkem. Jako kaplan působil dva roky v naší farnosti, nejprve 
s P. Bulínem a pak rok s nově příchozím vikářem P. Pecinovským. Od léta 2002 se stal 
administrátorem farnosti Říčany u Prahy. Od července 2005 byl duchovním správcem ve 
farnosti sv. Václava na Smíchově. Přichází k nám vzdělaný kněz se zkušeností ve velké 
pražské i v mimopražské farnosti. Ať mu Pán v naší farnosti žehná a posiluje ho, na přímluvu 
sv. Jakuba, v jeho službě Bohu i nám zde v Berouně a v okolí. My se snažme ho přijmout 
s otevřeným srdcem, bez přílišného srovnávání s předchozími duchovními, a pomáhejme mu 
všemi možnými způsoby a především modlitbou.  
                     farníci 



 

Ve farnostech mnohdy slyšíme, že schází bohoslužba tam a tam, nebo že 
by bylo dobré zařídit a udělat to či ono, že chybí tato bohoslužba či návštěva 
nemocných, ta či ona katecheze atd. Mnohdy nám to vadí, mnohdy si 
uvědomujeme, že je to důsledek nedostatku kněží. Méně často si však již 
uvědomíme, že farnost a diecéze a vlastně celý Boží lid má takové kněze a 
v takovém počtu, které si vymodlí. O 4. neděli velikonoční jsme se na tento 
úmysl modlili. Je to však u každého z nás jen tato neděle dobrého pastýře, kdy 
se modlíme za kněžská povolání, nebo na to pamatujeme po celý náš život? Je 
náš postoj k církvi a kněžím takový, že si kladu otázku co mi řeknou, dají, co 
pro nás, či naše děti zařídí, udělají apod.? Eventuálně, když to není podle mých 
představ, tak si o tom jen kriticky pohovořím s dalšími lidmi před kostelem? 
Nebo si kladu otázku, co já mohu udělat pro církev a pro kněze? To první a 
zásadní co mohu vykonat pro církev a kněze je modlitba, modlitba za Sv. Otce, 
biskupy i za kněze. A to není málo. Když se nám bude dařit modlit se za kněze a 
nová kněžská a řeholní povolání, stejně tak jako za dobré a svaté rodiny i za 
všechny, které Bůh povolává k manželství, zásadním způsobem tím pomůžeme 
církvi a tím pádem i sami sobě.  

Když tedy dochází k personální změně v čele naší farnosti, je to velmi 
vhodná příležitost obnovit ve svém modlitebním životě modlitbu za kněze. Ano, 
my slabí a hříšní lidé jsme byli Bohem povolání ke službě Bohu a Božímu lidu, 
bez vašich modliteb však naše služba nebude taková, jaká by být mohla. Jestliže 
se blíží období dovolených a prázdnin, kdy u mnohých z nás dochází k jakémusi 
„výpadku“ v řádu dne i řádu modlitby, může snad být právě modlitba za kněze 
tím, co nás může držet  a posilovat v pravidelnosti a solidnosti naší modlitby.  

 
    P. Radim Cigánek, farní vikář v Berouně 

                                

Zprávy z farnosti 
• Rozpis výuky náboženství v novém školním roce 2012 – 2013 

Předkládáme pravděpodobný rozpis výuky náboženství dětí setkání 
s dospělými: 

 
 

DEN ČAS VYUČUJE/ VEDE SKUPINA 
 

PONDĚLÍ 
16.00 – 16.45 
17.00 – 19.00 

 P. Petr Bouška 
P. Petr Bouška 

příprava mládeže na křest 
příprava snoubenců 

ÚTERÝ  16.30 – 17.30 P. Petr Bouška biblická hodina 
 
 

STŘEDA 

  9.00 – 12.00 
15.15 – 16.00 
16.00 – 16.45 
16.45 – 17.30 
18.00 – 19.00 

P. Petr Bouška 
Ivana Vašků 
Ivana Vašků 
Ivana Vašků 

P. Petr Bouška 

návštěvy nemocných 
1. třída 
2. třída  
3. třída 

příprava dospělých na křest 
 

ČTVRTEK  
15.00 – 15.45 
16.00 – 16.45 
19.00 – 21.00 

P. Radim Cigánek 
Veronika Frantová 
P. Radim Cigánek 

4. - 5. Třída 
6. - 8. třída 

společenství mládeže 
PÁTEK    9.30 – 10.00 P. Radim Cigánek katolická mateřská škola 



 

• Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti  
O prázdninách dojde k některým změnám v pořadu bohoslužeb a též v 
organizaci dalších aktivit kněží v životě farnosti. Prázdninový rozpis 
bohoslužeb bude následující: 

* V sobotu 28.7. mše sv. v 16.30 v Nižboru nebude, namísto toho bude v 18.00 v Hýskově 
  
• Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – 5. července 

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

• Svátek sv. Jakuba, poutní slavnost – 29. července 
Svátek sv. Jakuba, patrona naší farnosti, připadá letos na středu 25. 
července. Poutní slavnost ke cti světce budeme v Berouně slavit 
v neděli 29. července. Po dopolední slavnostní mši sv. od 10.00 hodin 
bude na farní zahradě malé „agapé“. 

• Svátek Proměnění Páně – 6. srpna 
V pondělí 6. srpna budeme slavit svátek Proměnění Páně. Mše sv. bude 
v kostele sv. Jakuba od 19.30 hodin. 

• Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpna  
Na středu 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 – 19. srpna 
V neděli 19. srpna bude od 8.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Králově Dvoře – Počaplech sloužena poutní mše svatá. 
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• Poutní mše sv. v Železné – 19. srpna 

V neděli 19. srpna bude od 11.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Železné sloužena poutní mše svatá. Bohoslužba v Chýňavě v 
tuto neděli nebude. 

• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 8.7. a 
22.7. od  11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně. 

• Sbírky na potřeby arcidiecéze 
V neděli 24. června proběhla sbírka ve prospěch kněžského semináře. 
Naše farnost na tento účel přispěla 6.500,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať 
všem dárcům. /Pozn. P. Radima Cigánka: Z těchto sbírek se hradí 
provoz pražského kněžského semináře a přípravného ročníku – 
Teologického konviktu v Olomouci. V případě omezených finančních 
možností bohoslovců se jim i přispívá na nutné potřeby. Já sám jsem 
z tohoto fondu čerpal příspěvek na zdravotní pojištění, které jsem si 
jako starší 26 let musel hradit./ 

• 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. 

• Modlitební společenství o prázdninách 
Modlitební setkání budou každý čtvrtek od 20:00 v kaplance.  

• Večery chval v kapli Povýšení sv. kříže na farním dvoře, se budou 
opět konat po prázdninách každou 3. středu v měsíci 
 

• Požehnání obnoveného kříže na Hudlickém vrchu 
V sobotu 19. května 2012 jsme požehnali obnovený kříž na Hudlickém 
vrchu mezi obcemi Otročiněves, Hudlice a Nový Jáchymov. Iniciativa 
vzešla ze strany pana Martina Hobzy. Ten po tom, co se s rodinou 
přistěhoval do Otročiněvsi, začal prozkoumávat zdejší krásné okolí a 
zjistil, že na Hudlickém vrchu býval kříž, kam se v minulosti konávaly 
poutě tamních horníků i dalších obyvatel. Na tyto poutě vzpomínali jen 
ti nejstarší z účastníků požehnání. 

Z kříže zůstal jen porušený kamenný podstavec. Pan Hobza spolu se 
svým bratrem Pavlem a některými dalšími vysekali bujnou vegetaci 
kolem podstavce a kamenný základ opravili. Vyrobili nový dřevěný 
kříž, který sami na kopec vynesli a osadili na obnovený základ kříže a 
nezanedbali ani povrchovou úpravu.  

 



 

Paní Ludmila Hobzová se zas energicky ujala organizace 
slavnostního požehnání obnoveného kříže. Nakonec jsme spolu 
připravili bohoslužbu slova s požehnáním a Hobzovi pozvali velmi 
dobrý kostelní sbor z Vraného nad Vltavou. Akce se zúčastnilo kolem 
stovky lidí, z nichž byli mnozí místní, ale 
nechyběla ani řada rodin a maminek z naší 
farnosti (i odjinud) se svými ratolestmi. Po 
skončení bohoslužby a požehnání kříže, 
pokračovalo neformální setkání a pohoštění 
koláčky, které napekly ženy z Otročiněvsi. Na 
akci se kromě zásadního podílu rodiny Hobzů 
dále podíleli obyvatelé Otročiněvsi, pan Petr 
Veselý - vedoucí dobrovolných hasičů 
v Otročiněvsi a katechumen naší farnosti, který 
žije Hudlicích a mnozí další, které nejsem 
schopen všechny vyjmenovat. Bůh sám však 
jejich jména dobře zná. Mně pak připadla 
radostná úloha obnovený kříž požehnat a vést 
tuto bohoslužbu uprostřed krásné přírody na 
pomezí Berounska a Křivoklátských lesů. Jsem 
tedy hluboce vděčný panu Hobzovi, který 
obnovil již několik takovýchto drobných 
památek, i ostatním, jako je rodina 
Knoblochova a další z bývalé hudlické 
farnosti, kteří zde drží živou víru a modlí se za duchovní obnovu této 
oblasti, jež někdy vypadá, že o Pána Boha nemá zájem. Přece však, jak 
se zdá, Bůh zde uprostřed překrásné přírody, kterou nám dal, vzbuzuje 
novou touhu po setkání s ním samým, který jediný může našim životům 
dát skutečný smysl a cíl. Tedy chvála Pánu Bohu za tato semínka 
náboženské obrody na nejzápadnějším cípu naší farnosti.  

     P. Radim Cigánek 
 

Z vikariátu a odjinud 
• Poutní mše svatá na hradě Karlštejn ě – 19. srpna 

V neděli 19. srpna od 16.00 hodin bude sloužena v kapitulním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně poutní mše svatá, ke 
které jste všichni srdečně zváni. 

 

 
 
 

Hudlický vrch (522 m) je 
vedlejším vrcholem na 
severovýchodním okraji 
masivu Krušné hory (609 
m). V celém masivu Krušné 
hory jsou ložiska železné 
rudy, která se zde od 
nepaměti těžila. Od 19. stol. 
se ruda vozila důmyslným 
systémem lanovek do 
železáren v Králově Dvoře. 
Těžba rudy zde byla 
zastavena v roce 1967. 
Zdejší okolní obce (Hudlice, 
Otročiněves a Nový 
Jáchymov) mají tedy 
hornickou tradici. Právě 
kolem svátku jednoho 
z patronů horníků sv. 
Prokopa se zde tradiční 
poutě ke křížku postaveném 
horníky konávaly a jak 
věříme, zase budou konat.    
              (Dle pramenů RC) 



 

Skauti 
• Družina Pampelišek pojede na celorepublikové kolo ZVaS 

Dne 2.června 2012 se 
v Milíně u Přibrami 
konal krajský závod 
vlčat a světlušek (dále 
ZVaS). Do tohoto 
kola postoupily 
družiny umístěné na 
prvních a druhých 
místech jednotlivých 
okresních kol. 
Středisko Radost a 
Naděje Beroun do 
tohoto závodu 
postavilo hned dvě 
postupující hlídky: družinu Pampelišek a družinu Prvosenek. Na stupni 
vítězů se neuvěřitelně postavily obě dvě tyto družiny z Berouna.  Pampelišky 
na prvním místě a Prvosenky na druhém místě. Družina Pampelišek ve 
složení: Eliška Kordová, Anička Lidmilová, Anička Benešová, Anetka 
Léblová, Denisa Léblová, Alžběta Veverková, postupuje do celostátního kola 
ZVaSu, které se bude konat v polovině měsíce září v Litvínově. Družině 
Pampelišek a jejím vůdkyním Marii Stielové, Hance Klimovičové a Lence 
Krejčové blahopřejeme k historickému úspěchu a děkujeme za 
reprezentování našeho skautského střediska a města Berouna.  
                                                                                     Honza Franta – Frantík  

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl modliteb na červenec - srpen: 

„Za Boží požehnání pro čas prázdnin a dovolených“ 
 

Farní kronika  
• K řtiny: V červnu byla v naší farnosti pokřtěna Ela Katarina 

VODIČKA. 
• Svatby: Manželství uzavřeli v červnu v naší farnosti pan Pavel 

BEŠČEC a slečna Anežka KONRÁDOVÁ (v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou), pan Petr ČAPLA a slečna Martina 
HEJLKOVÁ (v kostele sv. Ludmily na Tetíně). 

• Pohřby: V červnu jsme do rukou Božího milosrdenství svěřili paní 
Marii KUBÁČKOVOU ze Železné (v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Železné). Dále s paní Marii VITNEROVOU z Popovic (v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech). 


