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Bilancování v našem životě 
Na konci školního a pracovního roku často hodnotíme a bilancujeme. Právě měsíc 
červen je tímto typický. Možná také my se můžeme v následujících dnech o takovéto 
bilancování pokusit. Je to velmi dobrá věc v práci, při studiu i jinde. Mnohdy, když 
nemáme před sebou kontrolu a bilancování, často je naše pracovní či studijní úsilí 
velmi chladné. Pokud máme nad sebou přiměřenou hrozbu kontroly, mnohdy nás to 
motivuje k snaze a vyšší aktivitě. A stejně jako v práci či studiu je bilancování a 
kontrola dobrou věcí také v našem vztahu k Pánu Bohu.  
Právě takovýmto bilancováním je pravidelné zpytování svědomí a pravidelná svatá 
zpověď. Každý za nás ví, že bychom se měli snažit o pravidelnou sebereflexi ve 
zpytování svědomí. Velmi často nás může posunout dopředu každovečerní zpytování 
svědomí. A podobně nám může pomoci pravidelná, nejlépe měsíční svatá zpověď a 
dobrá příprava na ni.  
Nejde skutečně o to, že by Pán Bůh byl jakýsi „policajt“, který hlídá, zda jsme to či 
ono udělali dobře. Bůh nás přijímá s láskou vždy, i když se nám nedaří a v mnohém 
padáme, dokonce i tehdy, když jsme laxní a Boží věci nám jsou v podstatě lhostejné. 
Těmi, kdo potřebují jistou míru kontroly, jsme my. Když tedy pravidelně zpytujeme 
svědomí, pomáhá to především nám samým k zdravé míře sebereflexe a k dobrým 
předsevzetím. Naše svědomí jako vnitřní korektiv je tou poslední instancí, podle které 
nás bude posuzovat Bůh ve světle své spravedlnosti i lásky. Katechismus nám však 
také připomíná důležitost formace našeho svědomí, a to silou Božího slova a z něj 
vyplývající nauky církve.  
Když si toto všechno uvědomíme, možná lépe porozumíme, proč církev tak 
doporučuje tzv. zpověď ze zbožnosti, tedy svátost smíření v určité pravidelnosti, 
i když nemáme aktuálně srdce zatížené nějakým těžkým či závažnějším hříchem.  
Přínosem pravidelné svaté zpovědi je právě formace našeho svědomí a kromě toho 
častější a větší možnost takto získávat svátostnou milost, která nás posiluje v našem 
životě s Pánem Bohem i s našimi bližními. A konečně může být ona pravidelná 
příprava na svatou zpověď právě i onou bilancí či kontrolou, stejně jako jistou 
motivací v naší snaze o dobro. Nebojme se tedy na konci školního roku a také během 
letních měsíců, které někdy můžou být charakteristické častější či jinou příležitostí ke 
hříchu, právě zpytování svědomí a svátost smíření dobře konat.  

       P. Radim Cigánek 
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Zprávy z farnosti 
• Tichá adorace po večerní mši svaté 

se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. 
• Modlitební společenství 

Modlitební setkání se konají každý čtvrtek od 20 hodin, a to: 
o 1. čtvrtek v měsíci – v Berouně v kaplance, resp. ve skautské klubovně 
o 2. čtvrtek v měsíci – modlitba Taizé v Berouně v kapli  
o 3. čtvrtek v měsíci – v Berouně v kaplance, resp. ve skautské klubovně 
o 4. čtvrtek v měsíci – u sester na Tetíně na faře 

(ten, kdo nepojede na Tetín sám – sraz v Berouně před farou v 19.50 hod.) 
• Koncert pěveckého sboru Comodo ve Svatém Janu pod Skalou 

je plánován na neděli 9. června od 16 hod. 
• Přednáška „Cyril a Metoděj a Velká Morava“ 

se bude konat v úterý 11.6. od 17.30 hod. v Muzeu Českého krasu v Berouně 
(Husovo nám. 87) při příležitosti celostátních oslav 1150. výročí příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje na Moravu. Posluchači se dozvědí, jak to bylo s christianizací 
Velké Moravy, poselstvem knížete Rostislava do Cařihradu, vznikem prvního 
slovanského písma a s dalším působením byzantské misie u nás. Přednáška 
muzejního historika ThDr. Jakuba Jukla, Th.D. bude doplněna promítáním. 

• Modlitební večer se zpěvy z Taizé v kapli Povýšení sv. kříže 
se bude konat ve čtvrtek 13. 6. od 20 hodin.  

• Mše svatá v Hudlicích 
bude i v červnu kromě 1. také 3. sobotu v měsíci od 15 hod. V Hýskově bude 3. 
sobotu místo mše svaté v 18 hod. bohoslužba slova vedená jáhnem. 

• Požehnání obnovené kapličky v Podkozí 
proběhne v sobotu 15. června. V 17.30 je na programu vyprávění o historii 
kapličky, v 18 hod. požehnání reliéfu sv. Václava a mše sv., kterou bude sloužit 
P. Ladislav Heryán SDB. 

• Mše sv. u příležitosti promocí 
bude ve Svatém Janu pod Skalou sloužena v neděli 16.6. v 9.30. Ranní mše v 8.00 
zůstává v platnosti. 

• Pouť na Hudlický vrch 
V neděli 16. 6. se bude konat pouť z Otročiněvsi na Hudlický vrch, kde bude ve 
14.00 bohoslužba slova. (Z Otročiněvsi se vychází ve 13.15.) 

• Setkávání maminek s dětmi 
v červnu proběhne ve čtvrtek 13.6. od 15.00 u Magdy Koryčanské na Tetíně 
(604728691) a ve čtvrtek 20.6. také od 15.00 u Leony Kopačkové v Louníně 
(732508097). Těšíme se na vás a vaše děti! 

• Mše sv. pro děti 
bude sloužena v pondělí 17. června od 17.00 v kapli Povýšení sv. kříže v Berouně; 
od 16.30 bude v kaplance nácvik písniček ke mši. Všichni jsou srdečně zváni. 
Pravidelná pondělní mše sv. v 19.30 se bude rovněž konat. 
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• Zpívání na Tetíně 
V neděli 23.6. budou na Tetíně při mši sv. zpívat děvčata kytarové písničky. 
Nácvik začíná v 10.15 hod. a následně budeme zpívat při mši sv. od 11.15 hod. 
Těším se na vás, Alena Vacková (tel. 776 786 613). 

• Poutní slavnost ve Svatém Janu pod Skalou – 23. června 
Poutní mši sv. v neděli 23. června bude ve Svatém Janu pod Skalou sloužit od 
9.30 hodin P. Tomáš Roule. 

• Narozeniny P. Radima 
V neděli 23. června také oslaví 35. narozeniny náš kaplan P. Radim Cigánek. 
Přejeme mu v jeho nemoci především hodně víry, naděje a lásky, Boží posilu 
k nesení všech obtíží a na přímluvu služebníka Božího kardinála Josefa Berana a 
všech svatých také brzké uzdravení.  

• První svaté přijímání v Počaplech 
je plánováno rovněž na neděli 23.6. Při mši sv. v 8 hod. přistoupí k prvnímu 
svatému přijímání Vítek Štromajer. 

• Kardinál Dominik Duka ve Svatém Janu pod Skalou 
V úterý 25.6. v 15.30 bude sloužit pan kardinál Duka ve Svatém Janu pod Skalou 
mši sv. na zakončení školního roku. 

• Slavnost sv. Petra a Pavla 
Na sobotu 29. června připadá liturgická slavnost apoštolů sv. Petra a Pavla. Mše 
sv. bude v předvečer slavnosti, v pátek 28.6. v kostele sv. Jakuba od 18.00 hodin. 

• Pravoslavná liturgie ve Svatém Janu pod Skalou 
bude sloužena v sobotu 29.6. od 10 hod. 

• Sbírky na potřeby arcidiecéze 
V neděli 19. května proběhla sbírka ve prospěch arcidiecéze. V naší farnosti se na 
tento účel vybralo: 5.853,- Kč v Berouně, 1.231,- Kč v Počaplech, 900,- Kč 
v Loděnici, 623,- Kč na Tetíně, 560,- Kč v Nižboru, 516,- Kč ve Svatém Janu pod 
Skalou, 215,- Kč v Hýskově a 50,- Kč v Hudlicích. 

• Svatopetrská sbírka na bohoslovce 
se bude konat v neděli 30. června. 
 

Posila pro duchovní správu berounské farnosti 
Od 1. června nastupuje do naší farnosti v souvislosti s dlouhodobým onemocněním 
P. Radima posila – P. Jaroslav Miškovský. Poprosili jsme ho, aby nám napsal, odkud 
pochází a kde doposud působil. 
Pocházím z jediné farnosti sv. Norberta v České republice (Praha – Střešovice). Ve 
farnosti jsme měli kněze svatého života – P. Jaroslava Zrzavého (1924-2002). Jemu 
jsem prvně ministroval, u něj jsem se zpovídal, poprvé přijal eucharistického Krista. 
Byl vzorem eucharistické úcty a ctitelem mariánským. V naší farnosti působil 16 let, 
poté se vrátili premonstráti a on nastoupil do své poslední farnosti, kterou byla Praha 
– Bubeneč. Tam jsem za ním také občas zašel a seznámil se s místními ministranty – 
jedním z nich byl můj současný spolukaplan (farní vikář) P. Radim. 
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Otec Jaroslav Zrzavý se staral o kněžská povolání, o čemž svědčí nás osm kněží, 
P. Radim je v této řadě poslední. 
S otcem Petrem se znám ze semináře, i když jsme nebyli ve stejném ročníku. Po 
skončení studií jsem si rok „hrál na vojáka za peníze daňových poplatníků“, a tak 
jsme se sešli s otcem Petrem společně v červnu 2000 v pražské katedrále, kde nás pan 
kardinál Vlk vysvětil na kněze. 
Po svěcení jsem rok působil na Žižkově, poté v Holešovicích. Když v únoru 2002 
zemřel P. Zrzavý a holešovický farář dostal Bubeneč na starosti, fakticky jsem 
působil do konce školního roku v Bubenči. Od léta 2002 jsem se stal nemocničním 
kaplanem pro Prahu a to trvalo až do 1.6. t.r. Během té doby jsem byl navíc rektorem 
kostela Panny Marie Bolestné u Alžbětinek (2004-2008), farním vikářem na Žižkově 
(2008-2010) a rektorem kostela sv. Karla Boromejského pod Petřínem (2010-2011). 
Prosím o modlitby, abych zde dobře sloužil, a také o shovívavost, protože se budu 
„rozkoukávat“. 
 

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně pořádá 

„PĚŠÍ POCHOD PRO KAŽDÉHO“ 
s opékáním buřtů a odměnou 
v sobotu 15. června 2013 

 

sraz:  v 10:00 na parkovišti před farou v Tetíně 
s sebou: velkou svačinu s pitím a něčím dobrým k opékání, turistické oblečení, 

pevné boty, pláštěnku apod. 
trasa:  z Tetína podél řeky do Srbska, opékání v Kozle (6 km) 

a domů či do sv. Jana pod Skalou (9 km) 
jak domů: vlakem ze Srbska, 

autem (s autosedačkami pro děti) s domluvenými dobrovolníky, 
 pěšky podél Berounky do Berouna nebo zpátky do Tetína 

 

Z arcidiecéze 
• Kněžské svěcení 

V sobotu 22. června 2013 v 10.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 
přijmou vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského, kardinála Dominika 
Duky OP, kněžské svěcení jáhni David Horáček CSsR, Jan Primus a Vojtěch 
Smolka. 

• Akce pro starší ministranty 
Setkání 14.–15. června 2013 pro starší ministranty (cca od 15 do 25 let). Program: 
zahájení v pátek mší svatou v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra 
C Budějovická, bus č. 193, stanice „Kunratická škola“). V sobotu ráno mše svatá, 
příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, fotbálek, film. 
S sebou: 200,- Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. 
Info: http://ministranti.apha.cz, mail: ministranti@apha.cz. 
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• Víkendovka v Nazaretě 
Kdy: 21.–23. června 2013, 12–20 let. 
Téma víkendovky: „Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti 
druhému...“ Kol 3,13-15. Máš problémy se vztahy s kamarády, potíže někomu 
odpustit a nevíš si rady, co s tím? Přijď nebo přijeď k nám, společně se zamyslet 
nad tím, jakým způsobem tyto problémy řešit. Kromě zajímavých témat na tebe 
čekají i různé hry. Začátek v pátek 21. 6. v 18:00 v kostele sv. Jakuba 
v Kunraticích, ukončení v neděli obědem v cca 13:30. Účastnický poplatek je 
300,- Kč. 
S sebou: Bibli, spacák, přezůvky, vhodné oblečení a obuv na ven i dovnitř. 
Doprava: ze stanice metra „C“ Budějovická autobusem č. 193 do zastávky 
Kunratická škola. Nazaret je žlutá budova za kostelem. Přihlášky do 12. června 
2013 na tel. 244 910 469, 733 161 614 nebo na mailu: nazaret@apha.cz. 

• Tábor pro mladší ministranty 
Týdenní pobyt pro mladší ministranty (cca od 8 do 14 let). Kde: Zásmuky 
u Uhlířských Janovic. Termín: Zahájení v neděli 18. srpna od 15 hodin, ukončení 
v sobotu 24. srpna odpoledne. Cena: 1.800,- Kč, v případě dalších sourozenců 
možná sleva. Přihlášení: osobně u P. Benedikta na pravidelných setkáních pro 
mladší ministranty se složením zálohy 300,- Kč. Program: Dobývání Svaté země 
II. Dobrodružství, liturgie, soutěže, noční výprava, příroda, bojové hry i spaní pod 
širákem. Co s sebou: Průkaz zdravotní pojišťovny (kopie), vyplněná přihláška 
s písemným souhlasem rodičů, spacák, oblečení (sváteční, běžné, sportovní), 
toaletní potřeby. Bližší informace: P. Benedikt Hudema, 724 209 774, 
ministranti@apha.cz. 

• Maria Rast 2013 
Je ti víc než 14 let, jsi ministrantem a máš odvahu vyrazit o prázdninách do Alp? 
Tak máme něco pro tebe. Usedlost v Alpském svahu naproti malému poutnímu 
kostelu Panny Marie (Maria Rast - Tirol, 40 km východně od Innsbrucku). Parta 
kluků, kteří mají odvahu vyrazit k vrcholkům hor i do údolí k fotbalovým 
zápasům. Skvělá kuchyně, trocha adrenalinu, zábava i krása liturgie.  
Termín: 4. – 13. srpna 2013, odjezd ve 12:00 v neděli z Prahy, návrat v úterý 
večer tamtéž. Pro: kluky (ministranty). Věk: cca 14 – 25 let. 
Co s sebou: Spacák, oblečení na horské túry (mačky a cepín nejsou nutné), dobré 
boty, oblečení a boty na fotbal na travnatém povrchu, plavky, sváteční oblečení, 
pokud možno vlastní ministrantské oblečení. Pas nebo občanský průkaz, potvrzení 
o zdravotním pojištění. V případně neplnoletých účastníků je nutný písemný 
souhlas rodičů.  
Cena: 3.000,- Kč. (Záloha 1.000,- Kč se platí při přihlášení). V ceně je plná 
penze, doprava a ubytování. Pro nemajetné je možná výrazná sleva.  
Přihlášení a bližší informace: Je nutné osobně u P. Benedikta Hudemy (724 208 
774, benedikthudema@atlas.cz), nejlépe na ministrantském setkání pro starší 
kluky v Kunraticích. 
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• Exercicie pro manželské páry 
Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském pořádá letní exercicie pro 
manželské páry ve dnech 14. – 20. 7. 2013 (od neděle večeře do soboty oběda) 
v Jiřetíně pod Jedlovou v Penzionu Dcer Božské Lásky. Exercitátor: P. MUDr. Jiří 
Korda, administrátor farnosti Praha 4 – Lhotka. Ubytování: Samostatný pokoj pro 
manželský pár s teplou a studenou vodou. WC, sprchy a koupelna jsou společné. 
Stravování: Plná penze. Cena pobytu: 3000 Kč na osobu, tedy 6000 Kč na 
manželský pár. Přihlašovací formulář a info: http://cpr.apha.cz/jiretin/ 

• Křesťanská psychologická poradna 
Poradna v našem sídle Thákurova 3, Praha 6 (metro A – Dejvická) nabízí 
dospělým klientům, kteří přicházejí s problémy partnerskými, rodinnými, ale i 
osobními, jednorázovou psychologickou intervenci i možnost psychoterapeutické 
péče. Klientům se věnují věřící terapeuti pod odbornou supervizí klinického 
psychologa PhDr. Petra Goldmanna. Nově nabízíme služby věřícího psychiatra. 
Do poradny je nutné se předem objednat na čísle 220 181 777. Doporučený 
příspěvek za jednu konzultaci je 400 Kč. Návštěva u psychiatra je hrazena ze 
zdravotního pojištění. 

 

Pěší pouť na Svatou Horu do Příbrami č. 02 
Předpověď počasí na sobotu 1.6. 2013 slibuje již od dopoledních hodin sílící déšť. 
U nádraží v Berouně se nás sešlo sedm poutníků, další dvě duše se připojily 
v Králově Dvoře. V zatáčce za obcí Neumětely začalo pršet. Někdo si chtěl cestou 
povídat, jiný radši drmolil slova a věty, které nejsou určené lidem.  
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První zastávkou je restaurace Záložna v Hostomicích. Máme proti původnímu 
časovému rozpisu asi hodinu náskok, a tak můžeme v klidu vyčkat na posily, které 
přijedou vlakem v 11.30 hodin. Mezi tím se radíme, kudy půjdeme dál. Máme vážnou 
obavu, že cesta na plánované trase přes Bratkovice bude zaplavená, proto rychle trasu 
měníme. Půjdeme přes Bukovou. Alois hned spouští informační smršť za všemi 
ohlášenými poutníky.  Z Hostomic nás do sílícího deště odchází už osmnáct pěšáků. 
Druhé občerstvení probíhá v Bukové u Příbramě. Zbývá nám ještě téměř 10 km. To 
už nedokážu nic drmolit. Jen střídám nohy. 
Na Svatou Horu přicházíme se značnými rozestupy a v rozdílné kondici. Ale všichni 
zcela a úplně promočeni až na kost. Personál Svaté Hory vstřícně uvolňuje pro 
elementární humanizaci poutníků místnost v zázemí kláštera. 
Před mší sv. probíhá ještě krátká komunikace s knězem k intenci mše sv.: „Za 
uzdravení berounského kaplana P. Radima, za uzdravení malého Štěpána, případně 
dalších těžce nemocných berounských farníků.“  
Bazilika patří od 17 hodin Berouňákům. V čele liturgického průvodu kráčí dvě řady 
berounských ministrantů.  Hned na začátku zaznívá z úst kněze, že mše sv. bude 
obětována na úmysl účastníků berounské poutě. 
První čtení lektoruje náš syn Jenda. Z textu výrazně  vnímám Šalamounovu prosbu: 
„Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, (…) jestliže přijde 
prosit do tohoto domu.“ 
Při evangeliu z úst pana jáhna Jonáše slyšíme zprávu o setníkovi a o jeho prosbě 
adresované Ježíšovi: „Pane, nejsem hoden, abys přišel pod mou střechu, (…) ale 
řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven.“  V té chvíli stačilo do parafráze 
setníkova výroku jen doplnit jména Radim, Štěpán, … 
Byl to zážitek z kategorie nesdělitelných. 
Závěrečného fotografování v ambitech Svaté Hory se zúčastnilo na pět desítek 
farníků berounského vikariátu. 
Na všech záchytných bodech pouti proběhla kratičká komunikace s P. Radimem. Na 
samotný závěr mě požádal, abych tlumočil všem poutníkům i všem, kdo se na 
realizaci pouti jakkoliv podíleli, pozdravení a velké poděkování za podporu. Hovořil 
o tom, že je to pro něho velká posila. 
Tak vám, vážení poutníci, slova P. Radima touto cestou tlumočím. 
Příští pěší pouť na tento úmysl bude připravena s větším ohledem na počasí.  
Deo gratias! 

Jiří Beščec 
 

Pozdrav a poděkování 
Velmi rád tímto zdravím celou farní rodinu z Berouna a okolí. Po tom, co jsem od 
6.5.2012 hospitalizován, mám velkou příležitost zažívat mnoho projevů podpory 
solidarity a především modliteb, poutí a mnoho dalšího na úmysl mého zdraví. 
Musím přiznat, že je velmi silné něco takového zažívat. Velmi rád tedy děkuji za 
všechny typy duchovní podpory. Také já se snažím v modlitbě pamatovat na 
nemocné, zvláště na malého Štěpána i další. Denně také pamatuji na ty, kteří se za mě 
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modlí, je to celá farnost Beroun a velké množství dalších věřících. Jeden můj 
kamarád mi v této souvislosti připomíná text ze Skutků apoštolů „církevní obec se 
však naléhavě za něho modlila k Bohu“ (Sk 12,5b). Dostávám desítky mailů a SMS 
s povzbuzením a ujištěním o modlitbě. Díky za to vše. 
Po tom, co mi diagnostikovali akutní leukémii, začalo se hned s první vlnou 
chemoterapií. Nejprve mi bylo dobře, pak v důsledku chemikálií špatně, nyní na 
konci května je mi již lépe a je možné, že budu na asi týden puštěn do domácího 
ošetření domů k rodičům. Pak bude následovat několik dalších vln chemoterapií 
v nemocnici  trvajících celkem několik měsíců. 
Mnozí se ptají, zda je možno mě navštěvovat. Zatím tomu moc nejsem nakloněn, 
neboť mi často bylo dosti těžko po chemoterapiích. Navíc mě chtělo navštívit mnoho 
lidí z bližší rodiny a někteří přátelé z Prahy. I mnohé z těchto návštěv jsem musel 
odmítat z důvodu času a únavy. Pokud jde o návštěvy, spíše bych vás opět povzbudil, 
k tomu, co jsem již zmínil v dopise farníkům. Možná je důležitější než mě, který je 
návštěvami často i přetížen, navštívit někoho starého a skutečně osamělého v širší 
rodině nebo ve farnosti. Pokud nevíte koho, P. Petr nebo pečovatelky z Charity vám 
myslím rádi poradí.  
Tedy ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať za všechny modlitby a další projevy 
podpory, které mi různými způsoby dáváte najevo. Podporujme se prosím i nadále 
vzájemnou modlitbou a nezapomínejme na další (možná méně viditelné) nemocné a 
osamělé. 
V Praze 30. 5. na slavnost Těla a Krve Páně. 
 
       Rád žehnám celé farnosti. 
 
                P. Radim Cigánek 
 

Síla modlitby 
Věřím v sílu modlitby. Jednou se mě někdo z jiné církve ptal, jestli mám nějakou 
osobní zkušenost s Bohem.  Ta otázka mě sice trochu překvapila, ale nezaskočila. 
Mám přinejmenším jednu vlastní zkušenost. Nevím, kolik je to let, asi sedm možná. 
Už jsem byla na novém pracovišti tak tři čtyři roky, ale protože jsem tam nebydlela, 
znala jsem jen své kolegy a kolegyně, nikoli jejich děti, rodiny atd. Tehdy jsme se 
sešli v srpnu po dovolených a do toho přišla zpráva, že jediná už dospělá dcera jedné 
naší kolegyně utrpěla těžký úraz hlavy, že to je neslučitelné se životem, rozsáhlé 
poškození mozku, přímo devastace, chyběl jí i kus lebeční kosti… No a pořád se to 
probíralo, pak už míň, jak si tak lidé zvyknou, trvalo to už několik týdnů… Kolegyně 
si vzala neplacené volno, s manželem byli naprosto zničení – jiné   děti nemají a mít 
už nebudou. Pořád byli u své dcery někde v nemocnici, doktoři jim ale nedávali 
naprosto žádnou naději… Pak už se mluvilo o tom, že ji chtějí odpojit od přístrojů.  
Bylo krásné babí léto, konec týdne, asi čtvrtek nebo pátek, sluníčko, teplo, víkend 
před námi… Seděla jsem u nás na zahradě na slunci, pohoda, sladké nicnedělání… a 
pak na mě padl takový stín nebo tíseň: „Ty se tu válíš, a tvé známé umírá dítě, tak 
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něco dělej!“ Co tak asi můžu dělat? – odmlouvala jsem. „Modlit se snad umíš?“ No 
jo, proč mě to nenapadlo dřív? Že by proto, že to nejsou zrovna křesťané? Není to 
náhodou diskriminace? Copak se někde říká, že se máme modlit jen za křesťany? A 
tak jsem začala za tu dívku prosit Pána. Uvědomila jsem si, že si ani nevybavuji, jaké 
má křestní jméno. Pán to ovšem věděl. Nevím, co jsem mu všechno říkala (většinou 
se modlím svými slovy a myšlenkami), vím jen, že to byl hrozně zvláštní pocit, že 
jsem plakala kvůli „cizím“ lidem a opakovala jsem Pánu, že on je jediný, kdo 
všechno smí a všechno může. No a pak ze mě všechna ta tíseň najednou spadla a 
dostala jsem odpověď. Jako by někdo nahlas řekl: „Tak dobře, tak já ji tady nechám.“ 
Vůbec jsem o tom nepochybovala, děkovala jsem a těšila jsem se, až o tom někdo 
začne mluvit. Hned v pondělí to nebylo, tak asi v úterý nebo možná ve středu. „Stal 
prý se zázrak,“ přinesl někdo čerstvé zprávy. Martina (konečně jsem věděla jméno!) 
se probrala z kómatu a na lékaře začala mluvit. Anglicky! To byl pro ně dvojí šok… 
nečekali už ani češtinu. Někdo mi to vyprávěl a divil se, proč se nedivím, že je to 
naprostý zázrak. Ale vždyť já už jsem to přece věděla! Pán mi to řekl! Věřím, že se 
začala uzdravovat právě v tu chvíli, kdy mi odpověděl... 
Dnes je ta mladá žena dávno vdaná a má dítě, holčičku. Modlili se za ni jistě i jiní 
lidé, nepřičítám si nic z toho jako zásluhu. Ale věřím, že naše upřímné modlitby Pán 
slyší. Ostatně – máme teď k modlitbám ve farnosti hodně důvodů. Je to veliká výzva 
a zároveň pozvání… 

-lf-    
 

První svaté přijímání ve farnosti 
V neděli 2. června přistoupilo osm dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání:  
Kryštof Hamouz, Matouš a Anežka Hofmeisterovi, Vojtěch Laštovička, Vojtěch 
Lidmila, Michaela Štorkánová, Šimon Švarc a Michaela Větrovská. 
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P. Radim, který děti k tomuto důležitému okamžiku jejich života připravoval, nemohl 
být z důvodu své nemoci přítomen, ale byl s námi určitě v duchu.  
 

Pouť ke svatému Janu Nepomuckému  
Tetín, předvečer svátku hlavního patrona země české, kostelík na skále nad řekou. 
Paprsky večerního slunce dopadají na pootevřené dveře. Blíží se osmá hodina, 
objevuje se prvních pár lidí. Nosíme dovnitř skládací židle, protože tu nejsou lavice. 
Chtěla jsem napsat, že se kostel rozzářil, ale světlo zatím tak spíš nesměle zablikalo. 
Nějak se nepodařilo zapojit křišťálový lustr,  ale to nevadí, září alespoň slabé 
osvětlení na stěnách. Bude to komorní. Celkem asi do patnácti lidí. 

Za pár okamžiků ze zákristie, ukryté za hlavním oltářem, vychází P. Petr Bouška a 
zahajuje mši svatou k poctě mučedníka svatého Jana. Zahlaholí zpěv známé písně, 
zpíváme z plna hrdla a na elektrofonické varhany doprovází Stáňa Vitoňová. Kostelík 
se rozezvučel jako starodávná loutna. Prožívám zvláštní pocit klidu a štěstí – kdysi 
byl zamčený, smutný, zaprášený, jako by byl mrtvý. Dnes se tu zase konají 
bohoslužby, zároveň prostor slouží i jako místo pro výstavy. Kostel žije, dýchá, tepe 
v něm krev… Je jako ostrov na skalních útesech v rozbouřených vlnách, nebo jako 
pevná loď. A my jsme uvnitř, v bezpečí… Ve své promluvě připomíná P. Petr 
Bouška, že sv. Jan Nepomucký také zůstal pevný, vydal svědectví… Mše svatá 
pokračuje, za chvíli už si podáváme ruce na znamení pokoje. Když se ozve závěrečné 
„Jděte ve jménu Páně“, ani se nechce věřit, že už se máme rozejít. Tak se ještě aspoň 
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na chvilku scházíme na tetínské faře. Nad Berounem před chvílí zapadlo slunce, za 
Studánkou zůstala jeho červená záře. Když se zanedlouho loučíme, Tetín už přikryla 
noc. A kostel sv. Jana září nad řekou do tmy jako maják na útesech… 

Lidmila Fričová  
 

Hrnčířská tombola 
V rámci Hrnčířských trhů se začátkem května opět konala i hrnčířská tombola. 
Děkujeme všem, kdo se podíleli na její přípravě a organizaci a v neposlední řadě také 
všem ochotným světluškám a skautkám, které ze všech sil prodávaly losy. Výtěžek 
tomboly (40 tis. Kč) bude použit na opravu věže kostela sv. Jakuba v Berouně. Na 
tuto opravu máme na základě žádosti o zařazení do Programu záchrany 
architektonického dědictví od Ministerstva kultury přislíbený příspěvek ve výši 500 
tis. Kč (celkové náklady budou cca 640 tis. Kč).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noc kostelů 
proběhla letos v pátek 24. 5. Programu u sv. Jakuba v Berouně se zúčastnilo kolem 
padesáti návštěvníků. Srdečně děkujeme všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravě a 
realizaci této akce. Poděkování přišlo i od pana kardinála Duky: 
„Děkuji vám všem, kteří jste obětovali svůj čas, námahu, fantazii a nejednou i peníze 
pro to, aby se tato akce vydařila. Děkuji vám také za to, že neztrácíte odvahu a chuť 
být živým světlem i uprostřed noci světa,“ napsal mimo jiné organizátorům Noci 
kostelů otec kardinál. 
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Farní charita Beroun 
Nabídka pomoci klientů sociální rehabilitace s koučem, nouzové ubytování pro 
seniory a sociální šatník.  
Občané Berouna a okolí se na nás mohou obrátit s žádostí o pomoc při likvidaci škod 
způsobených povodní. Jsme připraveni do terénu vyslat osm mužů, kteří pomohou na 
zasažených místech s úklidem, vyklízením sklepů a podobně. Bohužel nemáme 
k dispozici vysoušeče a elektrocentrály, ale zdarma poskytneme jakékoliv oblečení 
z benefičního obchodu Charity Šop, který jsme před nedávnem otevřeli v Hořovicích. 
Odboru sociálních věcí Města Beroun pro případ nouze Farní charita nabídla pro 
evakuované seniory náhradní ubytování v prostorách Stacionáře sv. Anežky České. 
Ústředí organizace, Dům Charity na Zavadilce, Cajthamlova ul. 169 je také sběrným 
místem humanitární pomoci, odkud bude distribuována do postižených míst. Potřeba 
jsou zejména čistící a dezinfekční prostředky, pracovní nářadí a pomůcky (lopaty, 
košťata, gumové a pracovní rukavice, gumáky).  
 
Klub SenSen a Stacionář sv. Anežky České pro seniory, sídlící v Domě Charity, 
Cajthamlova ulice 169 v Berouně-Zavadilce, vás zve na následující akce pro 
veřejnost v měsíci červnu: 
• 11. 6. 10.30 – 11.30 Zpívání s kytarou pana Jiřího Šafránka. 
• 18. 6. 10.30 – 11.30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, 
řeč – slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 

• 25. 6. 10.30 – 11.30 Výroba zahradních zvonkoher 
Každý pátek 13:30 – 15:00 Posezení u šálku dobrého čaje či kávy. Akce Stacionáře 
sv. Anežky České. 
Všechny výše uvedené akce jsou pro seniory zdarma. Prosíme, potvrďte předem 
účast telefonicky na tel. čísle 606 639 627.  
• 20. 6. 9.30 – 11.00 vás srdečně zveme do vzdělávací místnosti FCH Beroun 

v Komunitním centru v Bezručově ulici 928 na Malování na hedvábí. S sebou si 
můžete přinést bílý hedvábný šátek nebo 150,- Kč na zakoupení materiálu na 
místě. Barvy a štětce budou k dispozici. Informace: Mgr. Ivana Vašků tel. 733 
741 269. 

• 22. 6. 17.00 – 23.00 – festival Malé noční kejkle 
Letos proběhne 7. ROČNÍK fantasy festivalu, který pořádá Farní charita na 
tradičním místě – louce pod bažantnicí v Lochovicích. Setkají se zde hudebníci, 
šermíři a tanečníci, návštěvníkům je k dispozici dobové tržiště se spoustou jídla, 
pití a drobnostmi nejen do domácnosti. Krom dětského koutku, který využijí 
hlavně menší návštěvníci akce, bývá pro ty starší a zručnější připraven stánek 
s možností naučit se střílet z luku, točit na hrnčířském kruhu, projet se na koni a 
mnoho dalšího. Večer je zakončen velkolepou ohnivou show. Výtěžek 
dobrovolného vstupného jde na provoz Betlému, centra pro rodinu a děti 
v Lochovicích.  
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Svojsíkův závod (okresní kolo) 
Na závod dorazily všechny Lasičky. Protože nás bylo hodně, museli nás rozdělit do 
dvou družstev. Jako rádcové byly Áďa a Terka. Před každým úkolem jsme se musely 
nahlásit a při odchodu zase odhlásit. Povinná výbava byla mapa, jinak jsme si mohli 
vzít věci podle sebe.  
Soutěže byly velmi pestré, např. poznávání květin, dorozumívání Morseovou 
abecedou na dálku, hledání odpadků v přírodě, třídění věcí do kontejnerů, první 
pomoc. Za nejzajímavější považuju, že jsme se musely postarat o dítě, které jsme 
našly v lese: nabídly jsme mu jídlo, prohlédly mu batoh a musely jsme od něj získat 
podstatné informace. 
U každého stanoviště jsme dostávaly bodové ohodnocení. Po skončení první části, 
orientačního běhu, následovala druhá část - boj o přežití. Skládal se z bodů: 
1. Orientace s mapou podle buzoly. 
2. Odhadování 200 dkg buřtů, barmbor a mouky, 0,5 litru vody. 
3. Vaření, rozdělání ohně a spolupráce. To bylo asi nejtěžší. 
Naneštěstí ke konci závodu začalo pršet, ale nikomu to nevadilo, protože jsme byly 
napjaté, jak jsme skončily. My Lasičky jsme obsadily dvě první místa a do klubovny 
přinesly jako výhru míč a badminton. 

Barbora Hudáčková 
 

Setkání časopisu IN 
Dne 20. dubna 2013 jsme se my Lasičky, pravidelné čtenářky časopisu IN, rozhodly, 
jet do Nových Butovic na jeho setkání. Začalo v 9.00 hodin. Na místo setkání jsme se 
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dopravily autobusem, který na trase nabral celou naši partu. Co mě osobně potěšilo  
na setkání, že mám podpis od Kateřiny Baďurové a krásné náušnice. Některé Lasičky 
si ze setkání odnesly zase náramky, informace o sobě, protáhnutá těla ze zumby a 
krásné tašky. Moc se mi tam líbilo. Příště pojedu znova. 

Síma Šustrová 
 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Petr Čapla 
Milý Petře, jsi vedoucí oddílu skautů – Ocelotů. Jsi ženatý – novomanžel (22.6. 
to bude rok od tvé svatby). Je ti 31 let. Vystudoval jsi v Praze SOU a SOŠ 
Uměleckotechnickou, obor Uměleckořemeslné techniky. Jsi tedy vystudovaný 
umělecký truhlář a restaurátor. Pracuješ jako prodejce nábytku v oblasti 
vnitřního vybavení bytu v nadnárodní společnosti. V současné době bydlíš 
v Praze.  
Jak dlouho jsi skautem v našem 
středisku? 
Od června roku 1990. Tedy 23 let. 
Jaké skautské funkce si již měl? 
Od roku 2005 jsem vedl a stále vedu aktivně 
4. skautský chlapecký oddíl "Ocelotů." 
V roce 2004 a v roce 2007 jsem byl hlavním 
vedoucím tábora. 
Co rád děláš ve svém volném čase? 
Jsem rád se svou manželkou a toho času se 
velmi vážím. Jinak rád jezdím na kole, 
plavu, čtu, vařím, hraji na kytaru a rád 
cestuji. 
Máš nějakou svoji kuchařskou specialitu? 
Zatím mojí největší specialitou je grilovaný 
lilek s kuřecím masem a zeleninou. A jako 
přílohu nejraději servíruji brambory vařené 
ve slupce. 
Která kniha tě nejvíce oslovila? 
Román Pražský hřbitov od Umberta Eca. 
Dozvěděla jsem se, že máš splněnou odborku Tří orlích per, mohl bys nám 
k tomu něco říci? 
Tato odborka byla pro mě nejvýše dosaženou skautskou zkouškou. Vážím si jí. 
Sestavuje se ze tří částí, které jsou: 24 hodin nemluvit, 24 hodin nejíst a 24 hodin být 
mimo tábor, sledovat dění v táboře a nebýt viděn. Nejtěžší částí pro mě bylo 
nemluvit. (smích) 
Co bylo pro tebe zatím největší životní zkouškou? 
Umět odpustit. 
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Asi každý z nás máme nějaké plány. Prozradíš nám, jaké jsou tvé? 
Rád bych založil rodinu a také bych rád seznámil co nejvíce lidí s naším skautským 
střediskem. 
Říkáš, že bys rád seznámil více lidí s naším střediskem. Jak to chceš provést? 
V první řadě je potřeba udržet si ve středisku co nejvíce aktivních členů, kteří budou 
ochotni spolupracovat, aniž za to dostanou finanční odměnu. Je potřeba, aby tito 
členové tuto práci dělali s láskou, radostí, zapojili svoji vynalézavost a byli kreativní. 
Myslím si, že bychom mohli do této činnosti zapojit i lidi z naší farnosti. Musíme si 
uvědomit, že skauting jako práce s dětmi je činnost dobrovolná. A každé skautské 
středisko může fungovat pouze za předpokladu, že se najde dost dobrovolníků. Je 
perfektní, že jsme na farních stránkách, ale je potřeba také spolupracovat s okolními 
středisky a nebát se být jiný. 
Vím, že tvá skautská přezdívka je E.T. Jak jsi k ní přišel? 
Už od svého dětství až do současnosti jsem se nebál být jiný, tak trochu 
mimozemšťan – E.T. (smích) 
 

Je Vám 18 -35 let ? 
Tak právě pro Vás jsou následující řádky!  
Určitě už jste někdy slyšeli o registru dárců kostní dřeně a možná jste i přemýšleli 
o tom, se do takového registru přihlásit. A třeba Vás to napadlo právě teď, kdy jsme 
se dozvěděli o vážné nemoci otce Radima – leukémii. A právě pro Vás je tady pár 
užitečných informací:  
Kdo může kostní dřeň darovat?  
Každý zdravý muž či žena ve věku 18 -35 let / zdravotní obtíže jako lehká alergie 
či prodělaná žloutenka typu A a infekční mononukleoza nejsou překážkou / 
Každý, kdo je ochoten pomoci a podstoupit trochu nepohodlí s odběrem krve a 
eventuálním odběrem kostní dřeně. (Ne všichni, kdo se zaregistrují, budou 
v budoucnu k darování dřeně vyzváni – pravděpodobnost je ve skutečnosti velmi 
malá, asi 1%.) 
A jak to udělat?  
V ČR existují 2 registry dárců kostní dřeně, které spolu úzce spolupracují a jsou 
napojeny na světový registr dárců kostní dřeně. Otevřete si jejich webové stránky 
www.kostnidren.cz nebo www.czechbmd.cz  a tam vyplníte registrační formulář, 
nebo můžete rovnou kontaktovat dárcovské centrum a domluvit si vyšetření. Pak už 
Vás čeká jen odběr několika ml krve a zařazení do databáze dobrovolných dárců 
krvetvorných buněk. V registru zůstáváte až do svého věku 60 ti let, ale můžete se 
z něho pro zdravotní či jiné osobní důvody kdykoliv odhlásit. Na výše uvedených  
webových stránkách najdete spoustu dalších informací ohledně transplantace kostní 
dřeně.  
A proč to všechno dělat?  
V obou českých registrech dárců kostní dřeně je více než 60 000 dobrovolníků a ve 
světovém registru dárců kostní dřeně je to dokonce přes 21 milionů dobrovolných 
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dárců. Přestože jsou to velká čísla, tak zhruba 20% nemocných „svého“ vhodného 
dárce nenajde.  
A tak možná právě Vy pomůžete otci Radimovi, pokud bude potřebovat transplantaci 
kostní dřeně. Možná pomůžete někomu, koho vůbec neznáte a kdo žije na opačné 
straně planety. A možná, že nikdy nikdo nebude potřebovat transplantaci s krvinkami 
právě Vašeho typu – a to by bylo dobře. Ale pokud by ji potřeboval, můžete právě Vy 
být jediným člověkem na světě, kdo může pomoci. Každý z přihlášených dárců dává 
velkou naději! 
A to určitě stojí za to!  

                                         MUDr. Dana Pittlová 

Ze života svatých 
Sv. Irenej, biskup a mučedník (28. června) 
Irenej - česky Lubomír - pocházel z Malé Asie. Narodil se kolem r. 140 
z křesťanských rodičů. Za učitele měl sv. Papiáše a sv. Polykarpa, jenž byl 
učedníkem sv. Jana Apoštola. Polykarp ještě ve stáří vzpomínal na setkání se sv. 
Janem a dalšími muži z Ježíšova okolí. 
Irenej odešel do Lyonu v Galii a byl tam vysvěcen na kněze. Později se stal 
biskupem. Svůj úřad vykonával tak horlivě, že se Lyon stal zanedlouho městem 
křesťanským. 
Velký význam měl Irenej v boji proti rozštěpení v církvi. Tenkrát se rozšířili bludaři 
gnostikové a ti si vykládali Písmo svaté po svém. Právě Irenej se zasloužil o jednotu 
Církve a napsal významný spis „Proti bludným naukám“. Irenej požíval pro svou 
vzdělanost velké vážnosti. Když v r. 202 nastalo opět krvavé pronásledování 
křesťanů, byl sťat mečem. 

-vac- 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na květen: 
„Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i za nepříznivých okolností.“ 

 

Farní kronika 
• Křtiny: V květnu byli v naší farnosti pokřtěni Adéla Andrea Marková a Lenka 

Eva Kučerová.  
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili paní Marii Proškovou z Chyňavy a paní 

Marii Merhautovou z Králova Dvora.  
 
 
 

Berounský katolický zpravodaj - měsíčník Římskokatolické farnosti Beroun 
Písemné příspěvky možno odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce do krabičky 

„Dotazy a příspěvky“ v kostele, v elektronické podobě na e-mail: red.tym@seznam.cz. 
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků. 

Vydává Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24, pro vnitřní potřebu. 
V elektronické podobě na stránkách farnosti: www.farnostberoun.cz/zpravodaj 

Příspěvek dobrovolný, č. ú. farnosti Beroun: 0361038389 / 0800 


