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Život je změna, 
říkáváme někdy nebo slýcháme okolo sebe. Opravdu by byl asi nemyslitelný život, 

v jehož průběhu by stále všechno zůstávalo při starém. Jenom sám Bůh je neměnný, 

jak nás učí Písmo svaté: „U něho není proměny ani střídání světla a stínu“ (Jak 1, 17). 

Vezmeme-li v úvahu Boží dokonalost, neudiví nás to – vždyť změna by v tomto 

případě znamenala jedině změnu k horšímu. Jinak je tomu ale v životě lidském. 

Člověk roste, vyzrává, prožívá životní zkoušky nebo i zvraty. Různé životní okolnosti 

– včetně plánovaných i nečekaných změn – se člověku stávají příležitostí k osobnímu 

růstu, nebo také k pádu. Jako křesťané ovšem věříme, že Bůh nedopouští nic, co by 

se později nemohlo nějak pozitivně zúročit. Věříme, že „těm, kdo milují Boha, 

všechno napomáhá k dobrému“ (Řím 8, 28). 

Citelnou změnou v životě farnosti je nepochybně i střídání duchovních. Nelze dost 

dobře budovat farní společenství, aniž by si člověk vytvořil vztah k duchovnímu 

pastýři nebo si na něj alespoň zvykl. I když je úkolem kněze především reprezentovat 

samotného Ježíše Krista, přivádět k němu druhé lidi a nezdůrazňovat při tom příliš 

vlastní osobu, zůstává kněz samozřejmě člověkem a není tedy snadné loučit se 

s odcházejícím duchovním správcem, stejně jako zvykat si na nového. Není leckdy 

snadné loučit se s tím, co bylo, a s důvěrou v Boží Prozřetelnost se zahledět kupředu. 

Obojí vyžaduje svůj čas a ochotu vykročit dál na cestě za Kristem. Vyprosme si tedy 

Boží požehnání k tomu, aby se nám v nastávajícím školním roce právě toto dobře 

dařilo. 

P. Petr Bouška 
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Zprávy z farnosti 

• Rozpis bohoslužeb ve farnosti 
 

 
• Výuka náboženství, biblické hodiny, přípravy na křest, společenství mládeže, 

přípravy snoubenců v novém školním roce 2012/2013 
První setkání dětí, které budou ve školním roce navštěvovat výuku katolického 
náboženství, se uskuteční při mši sv. v kostele sv. Jakuba v pondělí 10. září 
v 17.00 hodin. Po skončení bohoslužby budou děti rozděleny do skupin podle 
věku, znalostí a časových možností. Vyplněné přihlášky (pokud jste je již předem 
neodevzdali) vezměte prosím s sebou. 
Kdo by se rád zapojil do zpěvu při této mši sv. s kytarou, může přijít hodinu před  
mší sv., tedy v 16.00 hodin na farní dvůr. 
 
 

 
 

NE PO ÚT ST ČT PÁ SO 

BEROUN 
10.00 
18.00 

19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLŮV 
DVŮR 

8.00    17.00   

LODĚNICE 9.30   17.00  17.00  

TETÍN 11.15   20.00    

CHYŇAVA 11.00       

SV. JAN 8.00  7.45     

NIŽBOR       16.30 

HÝSKOV       18.00 

VRÁŽ       18.00 

HUDLICE       
15.00 
(1. so) 
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• Rozpis výuky náboženství v novém školním roce 2012/2013 

 
• Příprava mládeže ke křtu 

bude probíhat v budově fary každé pondělí od 16.00 - 16.45 hodin. 
První setkání se uskuteční v pondělí 17. září od 16.00 hodin.  

• Příprava dospělých ke křtu 
se koná každou středu od 18.00 - 19.00 hodin. 

• Biblické hodiny 
Ke společným biblickým hodinám se v letošním školním roce budeme scházet 
pravidelně opět každé úterý od 16.30 – 17.30 hodin.  
První setkání se uskuteční v úterý 11. září od 16.30 hodin na faře. 

• Společenství mládeže 
Pravidelná setkání mládeže budou probíhat každý čtvrtek od 19 do 21 hodin. 
První setkání se koná již ve čtvrtek 6. září od 19.00 hodin na faře. 

• Modlitební společenství pokračuje v setkávání 
Modlitební setkání budou každý čtvrtek od 20.00 v kaplance.  

• Večery chval v kapli Povýšení sv. kříže na farním dvoře 
se budou po prázdninách opět konat každý 2. čtvrtek v měsíci. 
Zahájíme modlitebním večerem 13. 9. 2012.  

• Setkávání maminek s dětmi 
Milé maminky a děti, určitě jste si do sytosti užily všech dovolených a prázdnin, a 
tak se opět s Vámi těšíme na viděnou ve čtvrtek 6. září od 9.00 hodin na půdičce 
farní kaplanky v Berouně jako minulý školní rok. Těšíme se na všechny! Další 
případné informace podá Leonka Kopačková – 732 508 097. 

• Návštěvy nemocných 
Naše nemocné a dříve narozené, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb nebo se 
ocitli vinou nemoci v těžké životní situaci, rádi navštívíme buď v době k tomu 
vyhrazené, tedy každou středu od 9.00 – 12.00 hodin, anebo po domluvě také 

DEN ČAS VYUČUJE/ VEDE SKUPINA 
 

PO 
16.00 – 16.45 
17.00 – 19.00 

P. Petr Bouška 
P. Petr Bouška 

příprava mládeže na křest 
příprava snoubenců 

ÚT 16.30 – 17.30 P. Petr Bouška biblická hodina 
 
 

ST 

  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 
 
ČT 

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 
PÁ   9.30 – 10.00 P. Radim Cigánek katolická mateřská škola 
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kdykoli jindy. V případě potřeby lze kdykoli zavolat na naše tel. čísla 608 524 408 
(P. Petr Bouška) nebo 776 229 671 (P. Radim Cigánek). 

• První pátek v měsíci – 7. září 
Mše sv. začíná v kostele sv. Jakuba v 18.00 hodin, po ní následuje adorace před 
Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné přijmout svátost smíření. 

• Poutní slavnost v Hýskově – 8. září 
V sobotu 8. září od 18.00 hodin budeme s liturgií svátku Narození Panny Marie 
slavit poutní slavnost v Hýskově. 

• Hrnčířské  trhy: 8. – 9. září   
Ve dnech 8. – 9. září proběhnou v Berouně tradiční hrnčířské trhy. Prosíme 
o pomoc s přípravou tomboly, kterou uskutečníme tradičně po oba dny. Není 
nutná žádná kvalifikace, pouze chuť. Je třeba pomoci s realizací, prodejem a 
distribucí losů. Výnos tomboly bude použit opět na úhradu nákladů spojených s  
opravou krovů kostela sv. Jakuba a Zvěstování Páně v Berouně.  
Ochotní pomocníci se mohou ozvat paní Marii Burešové na tel. 724 219 038. 

• Mimořádná mše sv. bude v souvislosti s hrnčířskými trhy sloužena v kostele 
sv. Jakuba v sobotu 8. 9. v 19.30 hod. 

• Koncert v kostele sv. Jakuba  se uskuteční v sobotu 8. 9. od 16.30 hod. 
• Svátek Povýšení svatého kříže – 14. září 

V pátek 14. září budeme slavit svátek Povýšení svatého kříže. Bohoslužba bude 
v kostele sv. Jakuba od 18.00 hodin. 

• Poutní slavnost v Nižboru – 15. září 
V sobotu 15. září od 16.30 hodin budeme s liturgií svátku Povýšení svatého kříže 
slavit poutní slavnost v Nižboru.  

• Řeckokatolická liturgie na Tetíně – 15. září 
U příležitosti svátku sv. Ludmily bude v sobotu 15. září od 18.00 hodin v kostele 
sv. Ludmily sloužena poutní bohoslužba s řeckokatolickou liturgií, které bude 
předsedat P. Ján Kočerha.  

• Vikariátní pouť ke sv. Ludmile na Tetín – 16. září 
V neděli 16. září se na Tetíně uskuteční již tradiční vikariátní pouť. Slavnostní 
liturgii, která začíná v kostele sv. Ludmily od 11.15 hodin, bude tentokrát 
předsedat Mons. Karel Herbst, pomocný biskup pražský. 

• Slavnost sv. Václava – 28. září 
Liturgii slavnosti sv. Václava budeme slavit v berounském kostele sv. Jakuba 
v pátek 28. září od 18.00 hodin. 

• Poutní bohoslužby v Loděnici a v Podkozí 
Poutní mše sv. ke cti sv. Václava budou slouženy: 
o v Loděnici - v neděli 30. září od 9.30 hodin 
o v Podkozí - v neděli 30. září od 11.00 hodin v kapli sv. Václava na návsi. 

(Mše sv. v Chyňavě v tuto neděli nebude.) 
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• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 9.9. a 23.9 od  
11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně (farní kancelář). 

• Svatováclavská sbírka  
Svatováclavská sbírka na církevní školství se uskuteční v neděli 30. září. 
 

Z vikariátu a odjinud 
• Jáhenské svěcení proběhne v pražské katedrále 8. září v 10 hod. 

o slavnosti Narození Panny Marie. Svěcení přijmou Vojtěch Smolka a Jan Primus, 
oba z pražské arcidiecéze. 

• Program Národní svatováclavské poutě ve Staré Boleslavi 
Čtvrtek 27. 9. 2012 
BASILIKA SV. VÁCLAVA  
18.00 - mše sv. z vigilie v kryptě 
19.50 - uvítání relikvie sv. Václava 
20.00 - slavnostní svatováclavský koncert a nešpory 
Pátek 28.9.2012 
BASILIKA SV. VÁCLAVA  
6.30 - Anděl Páně, modlitba se čtením 
7.00 - latinská mše sv. v kryptě 
8.30 - mše sv. v kryptě 
13.00, 15.00 - prohlídka basiliky s výkladem 
16.50 - rozloučení s relikvií sv. Václava 
17.00 - mše sv. 
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ  
10.00 - SLAVNOSTNÍ KONCELEBROVANÁ POUTNÍ BOHOSLUŽBA 
předsedá Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
12.00 - hudební a divadelní programy na koncertních pódiích 
20.00 - ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj 
BASILIKA PANNY MARIE  
13.30 - modlitba za národ u Palladia země české  
17.00 - chrámový koncert Far Musica s Václavem Hudečkem 
 

Pozvání na pouť 
Farnosti berounského vikariátu a Sdružení sv. Ludmily na Tetíně o.s. Vás srdečně 
zvou na starobylé poutní místo Tetín na pouť ke cti sv. Ludmily. 
Program pouti: 
Sobota 15.9.2012 

- 16.00 - kostel sv. Ludmily - přednáška pana Mgr. Jana Pohunka  
             „Pověsti o sv. Ludmile“ 
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Možnost prohlídky kostelů sv. Ludmily a sv. Jana Nepomuckého s průvodcem 
včetně výstavy Bohuslava a Daniela Reynka  „Obrazy a plastika“ v kostele sv. 
Jana Nepomuckého 

Neděle 16.9. 2012 
- 10.00 - sraz pěších poutníků na vlakovém nádraží v Berouně - odtud pěší 
               pouť na Tetin 
- 11.15 - poutní mše sv. ke sv. Ludmile, předsedá otec biskup Karel Herbst; 
               po mši sv. občerstvení před farou 
- 13.00 - 14.30 - možnost prohlídky kostelů s průvodcem včetně výstavy 
               Bohuslava a Daniela Reynka  „Obrazy a plastika“  
- 15.00 - kostel sv. Ludmily - koncert „Mše D dur – Lužanská“ od A. Dvořáka 
               v podání Sboru Karlovy Univerzity Praha. Vstupné dobrovolné 
                (slouží k pokrytí nákladů na koncert) 
- 16.30 - kostel sv. Ludmily - svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily 

 
Večerní kurz Alfy v Berouně 
Každý člověk se někdy zabývá hledáním smyslu života. Žijeme v materiálně 
smýšlející společnosti. Zůstává prostor pro zodpovězení duchovních otázek? 
Hledáním pravdy a podobnými otázkami se někdy zabývá každý z nás. 
Alfa je jedenáctitýdenní cyklus setkání s promluvami a prostorem pro debatu nad 
základy křesťanství. Nejedná se o žádné teologické vyučování, ale o neformální 
setkávání s možností diskuse v malých skupinkách. Pokud máte chuť se společně 
zamyslet nad slovy dobro, pravda, láska, odpuštění, přátelství, …, Bůh, Ježíš, 
přijďte mezi nás na kurzy Alfa. 
Proč ALFA? 
A bsolutně pro každého, kdo se chce dozvědět víc o křesťanství. 
L imonáda aj. Občerstvení. Společné jídlo dává lidem příležitost se spřátelit. 
F ůra legrace. Základy křesťanské víry je možné poznávat uvolněně a 
    s humorem. 
A tmosféra přátelství, kde se každý může zeptat, na co chce, a projevit svůj 
    názor. 
Právě přátelské atmosféry si hosté na Alfě nejvíce cení. Zde je pár ohlasů na kurzy 
Alfa nedávno proběhlé v Řevnicích: 

− Na Alfě se mi nejvíce líbilo příjemné prostředí a srozumitelně podané 
přednášky. 

− Zkušenosti, které obohacují a pomáhají, mne povzbudily, abych stále hledal. 
− Prohloubila se má víra v lásku Boží! Mám nové přátele! Naučila jsem se nové 

písničky. 
− Nejvíce se mi líbilo osobní svědectví. 
− Díky kurzům Alfa jsem začal přemýšlet nad svým dosavadním životem a svým 

počínáním. 
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− Díky za příjemný způsob vedení kurzu, občerstvení nevyjímaje. 
− Vzkaz pro tým: „Pokračovat, bylo to perfektní!“. 
− Zjistila jsem, že křesťanství není mrtvé ani nudné a že i dnes se nás může 

dotýkat. 
Kurzy Alfa vznikly kolem roku 1980 v Anglii, kde v té době byl velký úbytek lidí 
v církvi. Právník a později anglikánský duchovní Nicky Gumbel se snažil lidi nějak 
křesťanstvím zaujmout a založil tyto kurzy. Vůbec netušil, že se časem rozšíří po 
celém světě do všech křesťanských církví. V současné době probíhají ve 163 zemích 
světa, jsou přeloženy do 70 jazyků a prošlo nimi na 13 miliónů lidí. Probíhají napříč 
všemi křesťanskými církvemi, včetně katolické, tak vlastně i podporují jednotu 
křesťanů. Kurzy jsou určeny jak pro lidi hledající, tak i pro křesťany; jsou 
obohacením a dobrou příležitostí, jak předávat víru dalším lidem. 

„Evangelizace je nejcennější služba církve lidstvu“  

Benedikt XVI. 
Kurz je veden týmem spolupracovníků, je bezplatný, dle svého uvážení a možností 
můžete přispět na občerstvení. Doporučený příspěvek 50,- Kč za večer není povinný! 
Absolvováním kurzu se k ničemu nezavazujete! Nemusíte se zúčastnit všech setkání, 
i když věříme, že Vám s námi bude dobře.☺  
Kurz v berounské farnosti bude probíhat od 2. 10. do 11. 12. 2012 vždy v úterý od 
19.00 do 21.30. Přihlásit se může každý, kdo se chce více dozvědět o křesťanství, 
zastavit se v tomto uspěchaném světě, společně se zamýšlet a získat nové přátele. Je 
také možné přijít jen na úvodní setkání, případně se připojit během kurzu. 
Neváhejte pozvat a přivést někoho z vašeho okolí! 
Rádi vám podáme bližší informace, letáčky budou k dispozici od neděle 9. září 
v kostele. 
Místo konání kurzu: v prostorách „kaplanky“ na faře v Berouně 
Zahájení kurzu: 2. října 2012 v 19.00. 
Vedoucí kurzu: Jitka Folejtarová, tel.: 774 625 502 
Přihlášky posílejte buď e-mailem na adresu: alfa.beroun@seznam.cz, 
nebo poštou na adresu: Jitka Folejtarová, Lety, U Kotle 6, 252 29, 
nebo telefonicky na výše uvedeném čísle. Uveďte prosím jméno a kontaktní spojení 
(e-mailovou adresu nebo telefon). Na setkání s Vámi u společné večeře se těší tým 
spolupracovníků berounské Alfy.☺ 
 

Skauti 
září 
7.  9.   � První schůzka vlčata. 
7.  9.   � První schůzka světlušky. 
8.  9. – 9. 9.  � Hrnčířské trhy. 
11. 9.   � OKRESNÍ RADA v 18.00 hod. v kanceláři TJ Sokol Beroun 
11. 9.    � První schůzka skautky. 
11. 9.    � První schůzka skauti. 
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14. 9.   � Středisková rada 19.15 klubovna – účast v krojích. 
21. 9. – 23. 9. � Celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek – Litvínov 

     � účastní se světlušky. 
22. 9.   � První výprava vlčat a skautů � cíl výpravy k mohyle 
                                   s křížem „U Skautu“. 
říjen 
12. 10 – 14. 10. � Brigáda ve skanzenu Solvayovy lomy 

     (skauti, skautky, R&R, OS, činovníci). 
 

Farní charita Beroun 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY: 
Jazykové kurzy angličtiny vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé. 
Výuková místnost Domu Charity, Cajthamlova 169, v Berouně na Zavadilce.  
Kurzy různých úrovní budou probíhat každé úterý a čtvrtek v časech 17.00-18.00 
a 18.00-19.00 hodin. 
Cena pro ekonomicky činné je 300,- Kč za měsíc, studenti, senioři a klienti ÚP platí 
200,- Kč za měsíc. Rozřazování nových studentů ve čtvrtek 6. 9. 2012 v 17.00 hod. 
v budově FCHB, Cajthamlova 169. 
 Více info u lektorky, paní Ing. Borské, 311 624 140, 724 700 351 
Kurzy počítačové gramotnosti - kurzy jsou určeny seniorům i všem, kteří se 
doposud s PC neměli možnost setkat a chtějí si osvojit základy uživatelské práce, či 
se jedná o tzv. stálé začátečníky a rádi si vše připomenou. 
 Výuková místnost Domu Charity, Cajthamlova 169, v Berouně na Zavadilce 
Kurzy budou probíhat dopoledne vždy od pondělí do čtvrtka. Zájemci z řad seniorů 
se mohou následně stát členy klubu SenSen – nového projektu Konta Bariéry nadace 
Charty 77. Každý týden se tak mohou setkávat v počítačové učebně nad sepisováním 
pamětí či společně pronikat do tajů výpočetní techniky propojením s dalšími kluby po 
celé České republice. 
Cena kurzů počítačové gramotnosti pro ekonomicky činné je 500,- Kč za měsíc, 
studenti, senioři a klienti ÚP platí 300,- Kč za měsíc. Členství v klubu SenSen 
zdarma. Více info u lektorky Elisabeth Gutermannové, 724 057 670 
Počítačový kroužek -  určen dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
Výuková místnost Domu Charity, Cajthamlova 169, v Berouně na Zavadilce 
Kroužek bude probíhat vždy v úterý od 14.30 do 16.00. Kroužek je poskytován 
zdarma. Více info u lektorky Elisabeth Gutermannové, 724 057 670 
Kroužek doučování „Škola hrou“ – doučování dětí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí zábavnou formou. Kroužek je poskytován zdarma. 
Prostory FCH Beroun v Komunitním centru, Bezručova 928, Beroun 2 
Termíny a časy výuky po domluvě, kontaktní osoba Soňa Křikavová, tel. 
724 310 939 
Hudební kroužek - určen dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
 Výuková místnost Domu Charity, Cajthamlova 169, v Berouně na Zavadilce 
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Kroužek bude probíhat vždy ve středu od 14.30 do 16.30. Kroužek je poskytován 
zdarma. Více info u lektora, Marcel Stanovský, 724 216 051 
Angličtina hravě – výuka angličtina zábavnou formou. Kroužek určen dětem ze 
sociálně znevýhodněného prostředí, je poskytován zdarma. 
Výuková místnost Domu Charity, Cajthamlova 169, v Berouně na Zavadilce 
Termíny a časy výuky po domluvě, kontaktní osoba Jitka Kebrlová, tel. 776 773 442 
Výtvarný kroužek pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí zábavnou formou. 
Kroužek je poskytován zdarma. 
Prostory FCH Beroun v Komunitním centru, Bezručova 928, Beroun 2 
Termíny a časy kroužku po domluvě (pravděpodobně pátek), kontaktní osoba Soňa 
Křikavová, tel. 724 310 939 
Sociálně aktivizační služby pro seniory – kroužky pro seniory z řad široké 
veřejnosti. Zdarma nabízíme aktivity jako společné čtení, trénování paměti, pomalá 
dechová cvičení, zpívání s harmonikou a kytarou, barvení hedvábných šátků či 
navlékání korálků. Aktivity probíhají každé úterý od 10.00 do 11.30 hodin. Aktuální 
informace jsou s předstihem umísťovány na webové stránky FCH Beroun – konkrétní 
časy a aktivity pro určený den.  
Každý pátek od 13.30 do 15.00 probíhají společná posezení u šálku dobrého čaje 
i kávy, které vám zpříjemní odpoledne. 
Stacionář sv. Anežky České v Domě Charity, Cajthamlova 169, v Berouně na 
Zavadilce 
Více informací podá vedoucí Centra služeb pro seniory Veronika Maslíková, tel. 
725 923 181 
 

Celostátní setkání mládeže 2012 
Celostátní setkání mládeže se tento rok konalo ve Žďáře nad Sázavou 14. - 19. srpna 
2012. Myslím, že celostátní setkání se koná jednou za 5 let a je od 14 do cca 30 let. 
Já jsem jela poprvé, a protože jsem jela sama z naší berounské farnosti, rozhodla jsem 
se, že pomůžu v přípravném týmu: moderátoři a recepce hostů. 
V mém přípravném týmu nás bylo 35 osob a všichni jsme si rozuměli. Spojovala nás 
stejná služba pro bližní a přiblížili jsme se více k Pánu Bohu. 
V mém týmu jsme se starali o hudební kapely (např.: Prague Cello Quartet, Josef  
Špaček - nejlepší houslista v ČR ...) a vzácné hosty, kteří měli připravené pro 
účastníky přednášky (např.: MgA. Jiří Strach - herec a režisér, Doc. PhDr. ThDr. 
MUDr. Jaroslav Max Kašparů, Ph.D., Dr.h.c. - premonstrátský diakon, psychiatr 
a spisovatel, Mgr. Jan Špilar - kadeřník, jáhen a soudce Diecézního soudu v Brně ...). 
Každý den se uskutečnila ranní modlitba, přednášky - workshopy, poradny, sport, 
výtvarné dílny, aktivity pečovatelské skupiny, brigády pro město, bohoslužba, 
zpověď, přednášky o modlitbě... Velmi nabitý program, každý účastník si mohl 
vybrat, čeho se zúčastní. 
Jestli se rozhodnete někdy vyjet na celostátní setkání mládeže a pojedete sám/sama a 
nebo s partou, doporučuji se přihlásit do přípravného týmu, má to totiž několik 
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výhod, než jet jako účastník: lepší ubytování, stravování v jídelně, více se seznámíte 
s bližními, plníte určitou práci, vždy se dostanete aspoň na část programu a hlavně se 
nikdy nenudíte. 
Je škoda, že nejelo více mladých z naší farnosti. Překonejte svou lenost, nebojte se 
a určitě jeďte příště. Je hloupé takovéhle akce odsuzovat a nevyzkoušet. 
Prožila jsem nepopsatelné chvíle mezi tzv. „našimi lidmi-katolíky“, celkem bylo 
6 tisíc zúčastněných. Toto setkání bylo skvělé a posílilo mě ve víře. 

Kristýna Kodrasová 
    

Krkonoše 
Jednou na náboženství přišel pan kaplan s návrhem, že by uspořádal pobyt 
v Krkonoších. Několik lidí ihned souhlasilo, ale bylo nás tak málo, až to vypadalo, že 
se nikam nepojede. Nakonec se nás přece jenom pár sešlo, a tak jsme v pondělí 
6. srpna ráno stáli na farním dvoře. Pan kaplan sloužil mši svatou jako prosbu 
o požehnání na následující dny. Pak jsme s Dádou, Péťou, Káťou, Lojzou a Matějem 
nasedli do velkého auta a jeli směr Krkonoše. Cestou jsme nabrali Kateřinu. 
Došli jsme asi pět kilometrů na chatu Nová Klínovka a tam si zahráli stolní hry. 
Další den ráno jsme se po mši svaté vydali do mlhy a chladna na Sněžku. Počasí se 
rychle měnilo, chvíli svítilo slunce a za minutu byla všude kolem mlha. Ze Sněžky 
byl krásný výhled do Polska, ale na naší straně bylo bílo. Byli jsme rádi, že jsme se 
mohli podívat na nejvyšší horu naší země, hlavně proto, že jsme tam všichni byli 
poprvé. Za celý den jsme ušli osmnáct kilometrů. 
Ve středu jsme šli po hranici s Polskem kolem skal, jezer, močálů a hlavně borůvek. 
Pan kaplan si s každým z nás popovídal o tom, co pro nás víra znamená. 
Ráno jsme měli mši svatou v malé krásné kapličce, která byla postavena v roce 2007 
a stojí před Erlebachovou boudou. Po červené značce jsme došli až k prameni Labe. 
Byla to studánka a za ní byly nakreslené znaky velkých měst, kterými Labe protéká. 
Dál jsme šli k Mumlavským vodopádům, odkud jsme pokračovali do interdiecézního 
centra mládeže v Příchovicích. Tam jsme se zapojili do místního programu. 
Po mši svaté jsme pomohli s úklidem domu a uvařili oběd. Odpoledne jsme si užívali 
borůvky, kterých bylo všude kolem dost.  
Byla jsem ráda, že jsem do Krkonoš mohla jet. Díky otci Radimovi jsme si užili 
kamarády, borůvky a taky legraci, o kterou nikdy nebyla nouze. Už se těšíme na další 
akci. 

Terka Veverková 
 

Pouť Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech a Železné 
Jednou jsi dole, jednou nahoře 
V neděli 19. 8. 2012 se v Počaplech a v Železné slavila poutní mše svatá.  
V nádherně vyzdobeném počapelském kostele i v útulném a s láskou opečovávaném 
kostele v Železné jsme oslavili narození Panny Marie pro nebe. Při homilii jsme 
slyšeli, že Panna Maria prožívala ve svém pozemském životě radosti i strasti, období 
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utrpení i období útěchy. Jednou byla dole, jednou nahoře, ale měla jasný cíl - plnit 
Boží vůli - a to ji neslo přes všechna protivenství.  
Oba kostelíčky jsou „nahoře“. V jasu zářivého letního dne a v milém společenství 
bratrů a sester jsme se radovali, že máme svou nebeskou Maminku a Přímluvkyni. 
Kéž nás právě ona provází vrcholy i údolími našeho života a bezpečně nás dovede 
ke svému Synu. 

Stanislava Vitoňová 
 

Historie místa, zvaného „U Skautu“ 
V lesích mezi Lhotkou u Berouna, Malými Přílepy a Chrustenicemi se nachází 
romantické místo, kde se říká „U Skautu“. O jeho historii nám vyprávěl pan František 
Rytíř, lesník z chrustenické hájovny v 70. až 90. letech minulého století. 
Příběh začíná před 2. světovou válkou, kdy za 
první republiky stával v létě v údolí 
Přílepského potoka každoročně skautský 
tábor. Pak přišla válka a skauting byl zrušen. 
Po válce byl sice obnoven, ale po roce 1948 
opět zakázán. Několik skautů (asi 10) se s tím 
nesmířilo a v lese nedaleko jejich bývalého 
tábora si našli zastrčený romantický kout se 
skálou a potůčkem v hluboké rýze (údolíčku), 
kde se začali scházet. Vytvořili si tam 
tábořiště s ohništěm, u něj sedátko pro vůdce 
oddílu, zahloubili kládu na sezení pro ostatní 
skauty. Sestrojili dřevěný žebřík do údolíčka 
k potoku a lávku přes údolíčko. U potůčku 
vystavěli na počest svým dávným kamarádům 
malou skautskou mohylu s dřevěným 
křížkem, který nesl trnovou korunu 
z ostnatého drátu a nápis:  

„Věnováno věčné památce padlým a umučeným čs. skautům 
a skautkám v letech německé okupace 1939 – 1945.“ 

Kolem roku 1970 nastoupil do služby v chrustenické hájovně pan lesní František 
Rytíř. Se skauty se v lese občas setkal a ti mu vyprávěli tento příběh. Podle 
vzpomínek F. Rytíře už to v té době byli starší pánové, ale v šortkách a se skautskými 
klobouky. Postupně jich ubývalo, a když jsme po historii místa „U Skautu“ začali 
pátrat my (kolem r. 2000), už tam nechodil žádný a z tábořiště zbyly jen rozpadající 
se pozůstatky. Jakžtakž zůstávala zachována mohyla s křížkem, tak jsme ji 
vyfotografovali a její obrázek zveřejnili v časopise Skauting č. 9/2005 v článku „Je 
tento křížek opuštěn?“ s prosbou, aby se případní pamětníci přihlásili. Náš článek 
však zůstal zcela bez jakékoliv odezvy. Ptali jsme se osobně starých loděnických 
skautů, ukázali jim mapu i fotografie mohyly a místa „U Skautu“. Vůbec o jeho 
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existenci nevěděli. Z toho soudíme, že skauti, kteří se tu scházeli, nebyli z nejbližšího 
okolí. 
Nyní, v roce 2012 už dosloužil i dřevěný křížek na skautské mohyle. Občanské 
sdružení Tři habry (se sídlem ve Vysokém Újezdě) se rozhodlo, že tuto památku 
obnoví a zachová (ne tábořiště, ale samotnou mohylu). Vyrobili jsme nový křížek 
z dubového dřeva a novou gravírovanou cedulku s původním nápisem. Trnovou 
korunu z ostnatého drátu zrenovovala zámečnická firma p. Václava Vaňka z mlýna 
u Nenačovic. 
Obnovená mohyla s novým křížkem bude slavnostně odhalena v sobotu 22. září 2012 
ve 14 hodin. Zveme vás, přijďte se podívat. Zúčastní se skauti z pražského 145. 
oddílu, na trumpetu k tomu zatroubí skauti z Berouna. Pokud se rozhodnete a vydáte 
na cestu, přineste s sebou podle starého skautského zvyku jeden kámen nebo alespoň 
kamínek, aby mohyla trochu povyrostla. Měsíc září jsme vybrali proto, že na září 
připadá výročí narození i úmrtí zakladatele českého skautingu Antonína Benjamina 
Svojsíka (5. 9. 1876 – 17. 9. 1938). 

Petr Havliš, Loděnice 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl modliteb na červen: 

„Abychom během celého školního a pracovního roku řádně plnili své povinnosti 
 vůči Bohu i lidem.“ 

 

Farní kronika 
• Křtiny: V červenci a srpnu byli v naší farnosti pokřtěni Tomáš FORIŠKA, Matěj 

BEDNÁRIK a Robert MIKO 
• Svatby: Během prázdnin uzavřeli v naší farnosti manželství pan Martin 

ŠIMONEK a slečna Marie VELEBNÁ, pan Tomáš PODVAL a slečna Hana 
ORTMANOVÁ, pan Michal SKUHROVEC a slečna Marie STIELOVÁ (ve 
farním kostele sv. Jakuba v Berouně) a pan Jan HERAN a slečna Zuzana 
EICHLEROVÁ (v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Sv. Janu pod Skalou). 

• Pohřby: O prázdninách jsme do rukou Božího milosrdenství svěřili paní Annu 
KŘESADLOVOU, paní Emílii ŠEDIVOU-KALOUSOVOU, pana Julia 
DEMÉTERA, paní Dalimilu FRANCKOVOU, paní Annu KODEROVOU, paní 
Blanku ŠTĚPÁNKOVOU a pana Pavla DREVŇÁKA. 

 
 
 
 

Berounský katolický zpravodaj - měsíčník Římskokatolické farnosti Beroun 
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