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Migrující civilizace 
„Tak jaká byla letos dovolená?“ uslyšíme možná nejednou po návratu z různých 
prázdninových cest, k nimž bývá pro mnohé z nás právě léto vítanou příležitostí. 
A stejnou otázku možná sami položíme našim známým, s nimiž jsme se právě díky 
času dovolených trochu déle nepotkali. Každý se rád podělí o zážitky z cest za 
hranice všednosti, někdo také o gigabajty fotografií i videí z míst dalekých i blízkých, 
o zkušenosti pozitivní i negativní. Můžeme cestovat svobodně, snadněji a vlastně i 
docela levně. A tak je naše civilizace, tedy přinejmenším ta euroamerická, neustále 
jaksi v pohybu. Někdy je toho 
opravdu snad až trochu moc, 
může člověka napadnout, když 
bezmocně trčí na ucpané 
dálnici, když je svědkem 
(někdy i přímým) často tak 
zbytečných dopravních nehod, 
ale i tehdy, když cesta jde plynule a míjíme ty stovky či tisíce aut v protisměru.  
Není samozřejmě nic špatného na tom, když čověk na nějaký čas odloží všednodenní 
starosti, opustí stresující koloběh obvyklých povinností a přijde aspoň do určité míry 
na jiné myšlenky. Známe přece dobře tu větičku z evangelia, adresovanou ponejprv 
znaveným apoštolům: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ 
(Mk 6, 31) Cestování na takové místo odpočinku nám pak může navíc připomenout, 
že i sám život je jako cesta, na jejímž konci nás má čekat „rekreace“ (vždyť to lze 
vlastně doslova přeložit jako „znovustvoření“) v Boží náruči. To velmi pěkně 
vystihuje i modlitba žehnání na cestu. V ní totiž církev prosí, aby Bůh „vedl a střežil 
naše kroky, abychom na přímluvu Panny Marie a za přispění andělů strážných 
dosáhli bezpečně cíle své cesty a v proměnách času i světa celým svým životem 
směřovali k cíli věčnému.“ A tak nikoli pouze během svých prázdninových výletů, 
ale především na místě, kam patříme a kde žijeme, jsme stále na cestě. Pouze ten, kdo 
je totiž na svém místě a dělá, co dělat má, postupuje skutečně kupředu. A ten, kdo se 
neustále řítí za nejrůznějšími pozemskými cíli, může z pohledu věčnosti naopak stát 
na místě či dokonce jakoby couvat nebo se točit v kruhu. 

pb 
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Zprávy z farnosti 
• Pořad bohoslužeb v berounské farnosti během prázdnin 

 
• Svátek sv. Jakuba, poutní slavnost – 28. července 

Svátek sv. Jakuba, patrona naší farnosti, připadá letos na čtvrtek 25. července. 
Poutní slavnost ke cti světce budeme v Berouně slavit v neděli 28. července v 10 
hod. Po slavnostní mši sv., kterou bude sloužit P. Tomáš Roule, bude na farní 
zahradě malé „agapé“. 

• Svátek Proměnění Páně – 6. srpna 
V úterý 6. srpna budeme slavit svátek Proměnění Páně. Mše sv. bude v kostele sv. 
Jakuba v 18.00 hodin. 

• Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpna  
Na čtvrtek 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 – 18. srpna 
V neděli 18. srpna bude od 8.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Králově Dvoře – Počaplech sloužena poutní mše svatá. 

• Poutní mše sv. v Železné – 18. srpna 
V neděli 18. srpna bude od 11.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Železné sloužena poutní mše svatá. Bohoslužba v Chyňavě v tuto neděli nebude. 

• Tichá adorace po večerní mši svaté 
se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. 

 
 

Ne Po Út St Čt Pá So 

BEROUN 
10.00 
18.00 

19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLÚV 
DVŮR 

  8.00       

SV. JAN   8.00       

LODĚNICE   9.30   17.00  17.00  

CHYŇAVA 11.00       

TETÍN 11.15       

NIŽBOR       16.30 

HÝSKOV       
18.00 

(2. a 3.) 

VRÁŽ       18.00 

HUDLICE         
15.00 
(1. so) 
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• Modlitební společenství 
Modlitební setkání se konají každý čtvrtek od 20 hodin, a to: 
o 1. – 3. čtvrtek v měsíci – v Berouně v kaplance, resp. ve skautské klubovně 
o 4. čtvrtek v měsíci – v červenci v Berouně, v srpnu u sester na Tetíně na faře 

(ten, kdo nepojede na Tetín sám – sraz v Berouně před farou v 19.50 hod.) 
• Návštěvy nemocných 

Naše nemocné a dříve narozené, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb nebo se 
ocitli vinou nemoci v těžké životní situaci, rádi kdykoli navštívíme. Neváhejte se 
prosím ozvat na naše tel. čísla 608 524 408 (P. Petr Bouška) nebo 733 741 874 
(P. Jaroslav Miškovský). 

• Svatopetrská sbírka na bohoslovce 
vynesla v naší farnosti: 6.628,- Kč v Berouně, 1.600,- Kč v Loděnici, 1.349,- Kč 
v Počaplech, 747,- Kč na Tetíně, 600,- Kč na Chyňavě, 446,- Kč ve Svatém Janu 
pod Skalou, 405,- Kč v Nižboru a 75,- Kč v Hýskově. 
 

• Předběžný harmonogram katechezí na faře v Berouně 2013-2014  

 
Prosíme rodiče, aby nám s předstihem odevzdali vyplněné přihlášky na náboženství. 
V pondělí 9. září bude v 17 hod. zahajovací mše svatá pro děti. Samotná výuka na 
faře začne pak v dalším týdnu, tedy ve středu 18. a ve čtvrtek 19. září. 
Případné úpravy navrženého harmonogramu budou záviset na časových možnostech 
vyučujících a většiny přihlášených dětí. 
 
 

Z arcidiecéze 
• Poutní mše svatá na hradě Karlštejně – 18. srpna 

V neděli 18. srpna od 16.00 hodin bude sloužena v kapitulním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně poutní mše svatá, ke které jsou 
všichni srdečně zváni. 

DEN ČAS VYUČUJE/ VEDE SKUPINA 

ÚT 16.30 – 17.30 P. Petr Bouška biblická hodina 

ST 

15.15 – 16.00 
16.15 – 17.00 
16.15 – 17.00 
18.00 – 19.00 

Ivana Vašků 
Ivana Vašků 

P. Jaroslav Miškovský 
P. Petr Bouška 

1. – 2. třída 
3. – 4. třída  

příprava k 1. sv. přijímání 
příprava dospělých na křest 

ČT 
15.15 – 16.00 
16.00 – 16.45 
19.00 – 20.00 

Veronika Frantová 
Veronika Frantová 

Ivana Vašků 

5. - 6. třída 
7. - 8. třída 

společenství mládeže 
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• Akademické týdny 
23. ročník Akademických týdnů se koná od 26. července do 3. srpna 2013 na 
Pavlátové louce v Novém Městě nad Metují. Připraven je pestrý program 
přednášek, koncertů, filmových projekcí i divadelních představení. Pro děti 
školního věku se koná příměstský tábor se zajímavou náplní. 
Více informací na www.akademicketydny.info. 

• Úlet – prázdninový pobyt v Zásmukách (15–25 let) 
Kdy: 14.–20. července 2013. Máš chuť dostat se z města, ze všednodenních situací 
a prostě jen tak ULETĚT? Chceš se přitom dozvědět něco víc o Hospodinu? 
Chceš mu věnovat část prázdnin? Chceš poznat nové kamarády a podělit se s nimi 
o svoji víru? Pak je Úlet určen právě pro Tebe! Akce je určena pro mládež ve 
věku od 15 do 25 let. Na programu budou přednášky, skupinové činnosti, 
modlitba, mše sv., výlety a mnoho jiné zábavy. ÚLET proběhne od 14. do 20. 
července v areálu bývalého františkánského kláštera v Zásmukách. Příspěvek za 
ubytování, jídlo a ostatní náklady je 1500 Kč. Pozor: kapacita je omezená! 
Přihlašovat se můžeš se složením zálohy 500 Kč u členů týmu Nazareta nebo 
u P. Benedikta Hudemy. Kontakty: 724 209 774, 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. 

 

Pouť na Svatou Horu 03 
Pěší pouť s pořadovým číslem 03 byla skromnější v počtu účastníků a proběhla za 
neporovnatelně laskavějšího  počasí než předchozí putování. 
Z Berouna jsme na odchodu v 6.05 hodin byli čtyři: Grzegorz, Marcela, Jana a já - 
vždy na posledním místě. Do Hostomic jsme k mému příjemnému  překvapení přišli 
také čtyři, i když při našem příchodu měli za sebou Grzegorz a Marcela už asi 
půlhodinový odpočinek. Moje věrná žena Jana se mnou držela basu. Z Hostomic 
jsme odcházeli také čtyři a už v Bukové jsme s Janou našim přátelům opět nechali půl 
hodiny „fóra“. Po deseti hodinách putování se před námi objevilo panoráma Svaté 
Hory. Tentokrát jsem si to i docela zkusil užít. Dokonce jsem se pokusil ten 
vytoužený obraz vyfotit. Odpolední mši svatou s pravidelným začátkem v 17 hodin 
jsme stíhali právě včas. Ještě se podařilo domluvit s knězem intenci na úmysl naší  
pouti, tedy za uzdravení P. Radima a Štěpána. Až teprve po mši sv. jsme se 
dozvěděli, že jinými cestičkami do Příbrami putovala z Lochovic také rodina 
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p. Hofmeistra. O dalších „pěšácích“ nevím. Někteří přijeli až na parkoviště pod 
Svatou Horou, někteří farníci o naší pouti nevěděli a přišli s jiným úmyslem. 
Milí účastníci prosebné  pouti č. 03, děkuji vám, bylo příjemné sdílet s vámi stejný 
směr putování a stejný směr proseb!  

Další prosebnou pěší pouť bychom chtěli připravit na konec prázdnin,  předběžně 
uvažujeme o termínu 31.8. 2013. Termín bude ještě předmětem optimalizace v zájmu 
maximální účasti. Za tím účelem také budeme ve spolupráci s dalšími kamarády 
usilovat, aby tato akce byla důkladně, včas a zeširoka prezentovaná. Deo gratias! 

Jiří Beščec 

 
 

Požehnání obnovené kapličky v Podkozí 
V sobotu 15. června byla za hojné účasti věřících i ostatních občanů požehnána nově 
opravená kaplička sv. Václava s reliéfem tohoto světce v Podkozí. Mši svatou sloužil 
P. Ladislav Heryán spolu s P. Petrem Bouškou. Kaplička má zajímavou historii: Na 
jejím místě stávala hasičská zbrojnice s přistavěnou malou zvonicí a křížem. Protože 
zbrojnice činila silnici nepřehlednou, bylo rozhodnuto o jejím přemístění. A zde 
vstoupil do dění akademický sochař Karel Stádník, který v Podkozí pobýval. Rozhodl 
se, že na uvolněném místě na vlastní náklady postaví kapli. V r. 1966 vypracoval 
návrh, předložil ke schválení Správě památkové péče. V červenci téhož roku začalo 
čtrnáct obětavých občanů s pracemi na stavbě. V příštím roce tři tesaři, z nich jedním 
z nich byl P. Ján Gajdoš (měl zákaz výkonu kněžské služby a po roce 1989 působil na 
Slovensku), zhotovili krov a zavěsili do zvonice, jíž byla střecha kaple završena, 
zvon. Všichni pracovali bez nároku na odměnu. Tou jim byla radost z díla, které 
v době stavbám sakrálního typu nepřející mohlo vzniknout. Na svátek sv. Václava 28. 
září 1968 kapli slavnostně posvětil biskup Ladislav Hlad s P. Jiřím Reinsbergem, 
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farářem od Pany Marie před Týnem, a P. Františkem Krbou, farářem z Unhoště, i P. 
Patrikem Smolákem, farářem z Železné. Během slavnosti projížděli kolem 
shromážděných lidí nákladní vozy sovětské armády s vojáky, kteří na korbě vozu 
povstali a salutovali. Do r. 1972 se v kapli konaly vždy v sobotu večer bohoslužby, 
v době normalizace bylo jakékoliv shromáždění věřících zakázáno. Bohoslužby byly 
obnoveny v r. 1990. Opravu v r. 2012 provedl restaurátor Vojtěch Stádník. 

V.H. 

 

 
20 let Katolické mateřské školy  
V neděli 9. června 2013 jsme si spolu s berounskou farností připomněli 20. výročí 
založení naší mateřské školy. Po děkovné bohoslužbě v kostele sv. Jakuba, kterou 
sloužil Mons. Václav Malý, využili hosté možnosti prohlédnout si prostory školky a 
výstavku výtvarných prací dětí v budově kaplanky. Pěkné počasí přálo setkání na 
farní zahradě i soutěžím pro malé předškoláčky na školní zahrádce. Velmi zdařilé 
vystoupení divadelního souboru JABADA z Prahy ocenili malí i velcí. 
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Do přípravy i organizace celé této velké akce se nejrůznějším způsobem zapojili 
mnozí z vás. Bez vaší velkorysé pomoci a podpory bychom podobné setkání nemohli 
uskutečnit, přijměte prosím tedy naše upřímné poděkování spolu s přáním krásných 
pokojných letních dní.  

Za kolektiv školky Jana Stielová 

 

 
Farní charita Beroun 
Stacionář sv. Anežky České pro seniory, sídlící v Domě Charity, Cajthamlova ulice 
169 v Berouně-Zavadilce, vás zve na následující akce pro veřejnost v červenci 2013: 
• 2. 7. 14.15 – 16.00 Zpívání s panem Petrem Hukem a jeho rodinou 
• 9. 7. 10.30 – 11.30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč – 

slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
• 16. 7. 10.30 – 11.30 Výroba letních dekorací 
• 23. 7. 10.30 – 11.30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč 

– slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
• 30. 7. 10.30 – 11.30 Malování hedvábných šátků 
Každý pátek 13:30 – 15:00 Posezení u šálku dobrého čaje či kávy. 
Všechny výše uvedené akce jsou pro seniory zdarma. Prosíme, potvrďte předem 
účast telefonicky na tel. čísle 606 639 627.  
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Kejklení  v Lochovicích  
Historičtí šermíři, rytíři, mušketýři, husité, Turek, gotické tance, skotské tance,  břišní 
tanečnice, lukostřelba a střelba do růží, historické a fantasy kostýmy… „Kupte si 
štěstí“,  klobásy,  pivo, medovinu, čaj v pravé čajovně…  Z této pestré palety si každý 
své mohl vybrat již posedmé na akci AD Farní charity Beroun v sobotu 22.6.2013. 
Hlavní duší festiválku byla i tentokrát Bára Königová, správcová AD, se svou 
rodinou, celým týmem zaměstnanců Azylového domu Lochovice v čele s vedoucí R. 
Redzinovou  a  samozřejmě spolu s množstvím přátel a dobrovolníků, bez kterých by 
to jinak ani nešlo. Již podruhé jsme tuto akci zahustili do podoby Malých nočních 
kejklí, které začínají brzy odpoledne pestrým programem a končí velkou ohňovou 
show, která se s první hvězdou stává zlatým hřebem večera či noci. Na akci se 
tentokrát pod taktovkou tiskové mluvčí FCH Beroun Jitky Kebrlové podílel i tým 
vedení Farní charity Beroun zhusta s celými rodinami, spatřit jste nás mohli za grilem 
od p. Eisenhammera s klobásami zakoupenými u p. Alferyho, pivem z pípy zapůjčené 
od p. Křikavy a u stolků pod stany p. Durase, též u stánků s výrobky klientů, 
drobným občerstvením a prodejem „štěstíčkových losů“, kde vyhrává každý… Na 
louku za Lochovickým kostelem přišlo tentokrát přes 700 návštěvníků a Farní charitě 
se pro projekt Azylový dům pro matky s dětmi Lochovice díky dobrovolnému 
vstupnému, prodeji výrobků klientů, štěstíček a občerstvení podařilo vydělat 19.555,- 
Kč, které ještě doplnil o 7.300,- Kč pan Petr Binder s projektem Putování hrocha na 
pomoc neziskovým organizacím. Všem, kdo se zapojili a pomohli, všem sponzorům, 
kteří se na tomto prostoru ani nedají vyjmenovat, moc děkujeme. A srdečně zveme na 
některou červnovou sobotu příští rok i vás, přijďte si zakejklit! 

I.Va. 
 

 

 

 

 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 

 

Střediskový sněm skautského střediska Radost a Naděje Beroun konaný 14. 6. 2013 
v 19:15 hodin v kaplance zvolil na období 3 let nové vedení střediska v tomto 
složení: 
Střediskový vůdce:   Lukáš Klimovič - Lukin 
Zástupce vůdce střediska:  Petr Čapla – E.T. 
3 členové střediskové rady:  Marie Skuhrovcová – Myška 
     Marie Hlaváčková 
     Jiří Růžička - Hami 
2 členové revizní komise:  Jan Kebrle 
     Tomáš Rychetský 
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• Nový vůdce krátce po sněmu jmenoval do funkcí tyto činovníky:  
Vedoucí dívčího oddílu – Kristýna Kodrasová – Pípa 
Vedoucí chlapeckého kmenu – Jan Franta – Frantík 
Vedoucí RS – Jiří Hazuka – Siki. 
Zpravodaj pro hospodaření – Marie Hlaváčková. 
Informační zpravodaj – Jiří Růžička. 
Duchovní zpravodaj, výchovný zpravodaj pro chlapecký kmen, výchovná 
zpravodajka pro dívčí kmen a ostatní vůdcové oddílů budou jmenováni do funkcí na 
střediskové radě v září. 
 
• Schůzky dívčího kmene: 

SVĚTÝLKA:   
středa od 16.00 do 17.30 hodin;  
vede Hanka Klimovičová – Rajčátko. 
SVĚTLUŠKY:  
pátek od 17.00 do 19.00 hodin;  
vedou Anna Brodinnová – Tkanička, Lenka Krejčová – Myšlenka a Hanka 
Klimovičová – Rajčátko. 
LASIČKY:  
čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin;  
vedou Kristýna Kodrasová – Pípa, Ludmila Beščecová – Kuřátko, Eva 
Neumannová – Elfík a Zuzana Karbušická – Pastelka. 

• Schůzky chlapeckého kmene: 
VLČATA:  
pátek od 17.00 do 19.00 hodin;  
vedou Pavel Schöberle – Mauglí, Jan Franta – Frantík, Daniel Průša ml. 
OCELOTI:  
úterý od 17.00 do 19.00 hodin;  
vedou Petr Čapla - E.T. a Jan Marek. 

• Schůzky ostatních kmenů: 
ROVEŘI & RANGERS: 
pátek od 19.30 do 21.00 hodin;  
vedou Jiří Hazuka ml. – Siki a Jiří Růžička – Hami. 
OLDSKAUTI (KMEN DOSPĚLÝCH): pouze individuální akce,  
vede Jakub Kodras a ostatní členové klubu OS. 

 

Výprava vlčat a skautů -  22. 6. 2013 
Sešli jsme se v osm hodin ráno na berounském nádraží. Bylo nás osm. Odtud jsme 
jeli do zastávky Popovice, kde jsme začali hrát hru „Zakázaná slova – Ano/Ne/Jo “, 
kterou jsme hráli o kroužky. Když řekneš slovíčko „ano“, „ne“ nebo „jo“, musíš 
odevzdat kroužek tomu, kdo si tohoto tvého pochybení první všimne. Na konci 
výstupu na Koukolovku hra skončila. První jsem byl já s počtem dvanácti kroužků. 
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Na vrcholu Koukolovy hory jsme hráli hru „Na hlídače“. Od Koukolovky jsme šli 
k Aksamitově bráně a k Jelínkově mostu „Pouští“. Frantík tak nazval tu část výpravy, 
když jsme putovali pod širým nebem. Na konci cesty „Pouští“ jsme hráli hru, ve které 
spolu zápasily dvě skupiny v rychlosti a pohotovosti (Hra Boj o kámen). Potom jsme 
šli do Koněpruských jeskyní. Zde jsme se učili orientovat v podzemí a rozpoznávat 
kosti. Co všechno jsme na výpravě zažili! A proto za nás všechny děkuji Frantíkovi. 

 Vašek Brodina 

 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Mgr. Marie Skuhrovcová (roz. Stielová) - Myška 
Milá Maruško, jsi vedoucí dívčího kmene a vůdkyně oddílu Světlušek. Vdávala 
ses v srpnu 2012. Studovala jsi na berounském gymnáziu a pak jsi šla na 
bakalářské studium psychologie do Českých Budějovic, minulý rok jsi dokončila 
magisterské studium psychologie v Olomouci. Pracuješ ve Speciálně 
pedagogickém centru v Rakovníku jako psycholožka a v Základní škole 
praktické v Berouně jako učitelka na prvním a druhém stupni.  
Jak dlouho jsi v našem středisku?  
Podle průkazky od 1.3.1994, ale do 
střediska jsem začala chodit v září 
1993. Letos tedy oslavím své 20. 
skautské narozeniny. 
Jaké funkce jsi již měla ve 
středisku? 
Moje první funkce byla vedoucí 
Světýlek v letech 2005-2008. Nyní 
jsem již pátým rokem vedoucí 
Světlušek a dívčího kmene. 
Jaká odborka, za jejíž splnění 
nosíš nášivku na svém kroji, se ti 
nejobtížněji plnila? 
Rozhodně Černá tři orlí pera v roce 
2005. Tato zkouška zahrnovala 48 
hodin mlčení, 48 hodin hladovění a 
48 hodin samoty mimo tábor 
současně se zapisováním dění 
v táboře. Všechny tyto zkoušky 
znamenaly určitý druh sebeovládání. 
Přesto zkoušku hladu hodnotím jako 
nejobtížnější, po dvou dnech o čisté vodě a plném nasazení do programu jsem se 
cítila skutečně fyzicky i psychicky vyčerpaná. 
Co tě na skautingu nejvíce baví? 
Přátelství, smích, pobyt v přírodě, zkoušení svých možností, … 
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Máš koníček ještě mimo skauting? 
Ve volném čase se nejraději věnuji tanci a kreslení. 
Jak dlouho tancuješ? Máš nějakou medaili z tancování? 
Tančit jsem začala již na základní škole, ale více jsem se do tance opřela po tanečních 
spolu s Pavlem Beščecem, kdy jsme se několik let společně věnovali klasickému 
tanečnímu stylu. Medaili? (Smích). Ne, my jsme tančili vždy jen pro radost, nikdy 
jsme nezávodili. 
Jaký tanec nejraději tancuješ? 
Tango a quick step. Dnes ale dávám přednost tancům historickým (s tanečním 
souborem Calando in Terra) a tancům bretoňským. Ty se tančí jak v párech, tak 
hromadně v kruhu, hadu nebo v řadách. Je to příležitost pro setkávání generací na 
parketu, tančí zde mladí i staří a kroky jsou často tak jednoduché, že je lze pochytit 
během tance samotného. V současnosti se tento styl tance rozvíjí v Praze a Brně, 
v zahraničí je ale již dlouho rozšířen. Tančí se často na živou muziku, a je-li pěkné 
počasí, tak většinou pod širým nebem, v Praze např. na nábřeží (přijďte se podívat!).                                      
Jaká je tvá oblíbená hudba? 
To se často odvíjí od tanečního stylu, který právě preferuji. Takže teď asi zahraniční 
folková hudba, kterou například představují skupiny Parasol, Ba.fnu, Eric Théze a 
další… (Doporučuji ☺!) 
Jakou nejvzdálenější zemi od ČR jsi navštívila? 
Ačkoliv do zahraničí kvůli jazykové bariéře moc necestuji, měla jsem jedinečnou 
příležitost se podívat do Austrálie na Světové dny mládeže s papežem Benediktem 
XVI. Byly to dny, na které se nezapomíná! 
Máš nějaký zážitek ze skauta, na který ráda vzpomínáš? Podělíš se s námi o něj? 
Zážitků ze skauta mám ohromné množství (jako určitě každý v této organizaci). 
Krásný zážitek mi ale přichystaly Světlušky v minulém roce, kdy se obě dvě závodní 
družiny umístily jak v okresním, tak v krajském kole Závodů Vlčat a Světlušek na 
postupových místech a podařilo se jim tak poprvé v historii našeho střediska dostat až 
do celostátního kola. A nebýt skautingu, nikdy bych asi nepoznala svého muže 
Michala, se kterým jsem se seznámila na vůdcovských zkouškách v Tlustici u 
Hořovic. Jsem skautingu v mnoha ohledech velmi zavázaná ☺! 
 

Ze života svatých 
Bl. Česlav a sv. Hyacint (17. července) 
Oba světci patří mezi nejpřednějších 21 osob uváděných v českém národním 
kalendáři. 
Blahoslavený Česlav pocházel z polské rodiny. Když v Římě poznal svatého 
Dominika a jeho řád bratří kazatelů, rozhodl se do něho vstoupit. Rozšířil ho jak do 
své vlasti, tak i do okolních zemí. Založil několik dominikánských klášterů, zvláště 
ve Vratislavi a v Praze. Zemřel roku 1242 jako převor dominikánského konventu ve 
Vratislavi. 
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Jeho bratr svatý Hyacint se narodil v urozené rodině v polském Opolsku na zámku 
Lance. Jako krakovský kanovník se vydal na pouť do Říma. Setkal se tam podobně 
jako Česlav s Dominikem a byl přijat do jeho řádu. Založil řadu středisek bratří 
kazatelů, zvláště v Krakově. Vytvořil tak rozsáhlou provincii, k níž patřily i české 
země. Hyacint, polsky zvaný Jacek, působil plodně jako misionář nejen v Polsku, ale 
i v Rusku a Prusku. 

Sv. Gorazd a druhové (27. července) 
Patří mezi 21 světců, kteří jsou uváděni v českém národním kalendáři. 
Narodil se v devátém století a je znám jako arcibiskup Velké Moravy. Patřil mezi 
nejpřednější spolupracovníky sv. Cyrila a Metoděje. Když Metoděj umíral, navrhl jej 
za svého nástupce. Gorazd plnil poctivě vůli Metodějovu. Zažil od biskupa Wichinga, 
protežovaného Svatoplukem, mnoho příkoří a byl nařčen v Římě. Po zániku říše 
počátkem 10. století působil dále v Polsku. Ve východní církvi je uctíván mezi sv. 
sedmipočetníky. Jsou to Cyril, Metoděj, Gorazd, Kliment Ochridský, Naum, Angelár 
a Sáva. 
Z Velké Moravy přinesl do Bulharska církevně slovanskou bohoslužbu a písemnictví. 

-vac- 

 
Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na prázdniny: 
„Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si správně svědomí a 

růst v dobrém a poctivém životě.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V červnu byli v naší farnosti pokřtěni Štěpán Vildmon, David Horváth, 

Vojtěch Schöberle, Nina Širancová, Tereza Bartlová, Natálie Střesková a Charlota 
Ferenčíková. 

• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili p. Rudolfa Wonku, pí. Marii Zubíkovou, pí. 
Marii Malou, pí. Margitu Kokyovou, p. Jiřího Rajtoru a p. Miroslava Kohouta.  

• Vzpomínka: Letos dne 1. srpna uplyne dvacet let od chvíle, kdy Pán k sobě náhle 
povolal paní Růženu Fričovou rozenou Pobudovou. Její vrstevníci, přátelé, 
skauti a skautky ji znali od dětství také jako Áďu či Ádinku. Kdo jste ji znali a 
měli jste ji rádi, vzpomeňte na ni prosím v modlitbě. 

     L. Fričová, dcera     
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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. 
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