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Měsíc posvátného růžence 
Stojíme na kraji dalšího měsíce našeho života. Měsíc říjen je měsícem, kdy si více 
připomínáme Pannu Marii, měsícem posvátného růžence. Slavíme v něm také 
památku Panny Marie Růžencové (7. 10.) a uvědomujeme si, že modlitba svatého 
růžence je mocnou zbraní. Tuto památku zavedl sv. Pius V. jako poděkování za 
pomoc Panny Marie při vítězství nad Turky v bitvě u Lepanta 7. října 1571.  
Dnes je kolem nás také mnoho různých nebezpečí a máme jednu z úžasných 
možností, jak se bránit, jak bojovat. Máme k dispozici účinnou zbraň – modlitbu. Ne 
nadarmo některé řehole mají na svém hábitu svatý růženec. Na levém boku – místo 
meče. Ukazují tak, jaká je jejich zbraň. Jak my využíváme čas, který máme, zda si 
najdeme chvíli na modlitbu? Za církev, Svatého otce, za naši farnost, otce Radima, 
ostatní potřebné, za příbuzné… Blahoslavený Jan Pavel II. se modlil sv. růženec 
každý den. Celý. Všech patnáct desátků, později všech dvacet. A práce neměl málo. 
Našel si vždy čas. Chtěl si ho najít. Je to otázka lásky. Lásky k naší Matce.    
Poznal jsem jednoho muže, který byl pokřtěný krátce po narození v 50. letech, ale 
nijak nepraktikoval víru. Až později začal hledat. Doma objevil po dědečkovi sv. 
růženec a kancionál. Věděl, že to k sobě patří. V kancionále bylo, jak se modlit sv. 
růženec. A tak se ho modlil. V kancionále bylo patnáct desátků, tak se modlil takto. 
(Až později zjistil, že se lze modlit po pěti.) Nakonec byl tajně vysvěcen na kněze. 
Říkal nám, že když někoho připravuje na křest a zjistí, že se dotyčný modlí sv. 
růženec, tak už o něj nemá strach.  
V jedné farnosti zemřel kněz, a tak se farníci rozhodli jít za biskupem, aby jim poslal 
nového kněze. Biskup se jich zeptal: Kolik kněží vyšlo z vaší farnosti? A poslal jim 
kněze. Ti dobří lidé se začali scházet každý večer a modlili se svatý růženec, aby 
z jejich farnosti vyšel také kněz. A tak z té farnosti za 400 let vyšla stovka kněží.  
A tak si říkám, zda bychom neměli také v našich kostelích, přede mší svatou, obnovit 
modlitbu svatého růžence. Společná modlitba mnoho zmůže, jak nám říká sám náš 
Pán.  
Slavili jsme také památku andělů strážných. Jsou docela i někteří věřící, kteří ani 
o existenci anděla strážného nevědí. Máme od Boha každý svého anděla, který nám 
pomáhá. Jak jeho pomoc využíváme? Jedna paní mne prosila, zda bych mohl po mši 
svaté doprovodit její dítko domů – bydleli nedaleko našich kasáren. Protože jsem 
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však nešel do kasáren kvůli nějakým slíbeným povinnostem, řekla ta paní, že to udělá 
tak jako obvykle – pošle s dítkem svého anděla strážného.  
Dostáváme od Boha mnoho milostí, mnoho darů. Mezi ně patří zbraně pro náš 
každodenní boj. Využíváme pomoc Panny Marie Růžencové, svého anděla strážného, 
když je od Boha dostáváme nabídnuty – zadarmo? Jak by se mnozí prali o nákupní 
vozíky, kdyby jim někdo z těch různých hypermarketů a jiných prodejen slíbil, že co 
se jim do vozíku vejde, mají zadarmo. 

P. Jaroslav Miškovský 

 
Zprávy z farnosti 
 

• Výuka náboženství na faře v Berouně ve školním roce 2013-2014  

 
• Biblické hodiny 

pokračují na faře každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. Věnujeme se nyní knize 
proroka Ezechiela. Všichni jsou srdečně zváni. 

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

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

• Společenství mládeže 
se setkává každý čtvrtek od 19 do 20 hodin.Vede Ivana Vašků. 

• 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 – na Tetíně u sv. Ludmily (adorace) a poté na faře 

(ten, kdo nepojede na Tetín sám – sraz v Berouně před farou v 19.50 hod.) 
• Modlitební večer se zpěvy z Taizé v kapli Povýšení sv. kříže 

se bude konat ve čtvrtek 10. 10. od 20 hodin.  

DEN ČAS VYUČUJE/ VEDE SKUPINA 

ST 

15.15 – 16.00 
15.15 – 16.00 
16.15 – 17.00 
16.15 – 17.00 

Ivana Vašků 
P. Jaroslav Miškovský 

Ivana Vašků 
P. Jaroslav Miškovský 

1. třída 
2. třída 

3. – 4. třída  
příprava k 1. sv. přijímání 

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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• Kurzy Alfa 

probíhají vždy ve středu, a to od 25.9. do 4.12. od 19 do 21.30 hod. na faře. Kurz, 
který se snaží přívětivě a srozumitelně ozřejmit základní témata křesťanské 
víry, je určen jak pro věřící, tak pro hledající. 

• 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). 

• První pátek v měsíci – 4. října 
Mše sv. v kostele sv. Jakuba je v obvyklých 18.00 hod., po ní následuje adorace 
před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné přijmout svátost 
smíření v kostele a na faře. 

• Zpívání na Tetíně 
V neděli 20.10. bude při mši sv. na Tetíně v 11.15 opět zpívat skupina děvčat. 
Nácvik začne v 10.15 na faře v Tetíně. Nové zájemkyně (i zájemci) jsou vítáni a 
případně mohou kontaktovat A. Vackovou: AlenaManakova@seznam.cz. 

• Brigáda na faře v Berouně – 26.10. 
Prosíme ochotné farníky (tentokrát spíše muže) o pomoc v rámci brigády na 
berounské faře v sobotu 26.10, od 8.30 do 11.30. Je třeba dokončit něco málo 
kolem zateplení na půdě a vyrobit pár regálů. Kdo může, nechť s sebou vezme: 
aku šroubováky, ruční pily, mafl, prodlužovačky. Předem děkujeme! 

• Změna letního času na zimní  
V neděli 27. října začíná zimní čas - v noci ze soboty na neděli se čas posouvá 
o jednu hodinu zpět a můžeme si tedy přispat. 

• Svatováclavská sbírka 
na církevní školství vynesla v Berouně 6.081,- Kč, v Počaplech 1.875,- Kč, na 
Tetíně 1.617,- Kč, v Loděnici 1.500,- Kč, v Nižboru 521,- Kč, ve Svatém Janu 
300,- Kč, na Chyňavě 260,- Kč a v Hýskově 191,- Kč. 

• Sbírka na misie 
V neděli 20. října 2012 se koná sbírka na misie. 

• Slavnost Všech svatých – pátek 1. listopadu 
mše svaté: 

o 17.00 – Loděnice 
o 18.00 – Beroun (od 17 hod. bude příležitost k přijetí svátosti smíření) 

• Památka všech věrných zemřelých – sobota 2. listopadu 
mše svaté: 

o 15.00 – Hudlice 
o 16.30 – Stradonice 
o 18.00 – Hýskov 
o 18.00 – Vráž 
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• Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci: 
o v pátek 1. listopadu (odpoledne) 
o v sobotu 2. listopadu (po celý den) 

Při návštěvě kteréhokoli kostela je možné získat plnomocné odpustky pro duše 
v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, eucharistie, modlitba 
na úmysl papeže) je třeba se v kostele pomodlit modlitbu Páně a Vyznání víry. 

o 1.– 8. listopadu 
Po splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, eucharistie, modlitba na úmysl 
papeže) je možné denně získat plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, 
navštíví-li někdo hřbitov a třeba jen v duchu se pomodlí za zemřelé. 

• Modlitby za zemřelé na berounském hřbitově 
V sobotu 2. listopadu – v den památky Všech věrných zemřelých – se sejdeme 
v 15.00 hodin na berounském hřbitově u kněžských hrobů, abychom se modlili 
nejen za naše zesnulé kněze, ale za všechny naše zemřelé, zvláště za ty, kdo jsou 
zde pohřbeni. U kněžských hrobů budou po modlitbě rozžíhány svíce, které pak 
můžete zanést na hroby svých blízkých zemřelých. Nezapomeňte si přinést svíce. 

• Zádušní mše sv. za Václava Talicha 
v doprovodu Savtojakubské scholy cantorum bude sloužena v pátek 8. listopadu 
od 18 hod. v kostele sv. Jakuba v Berouně. 

• Ples Farní charity na Tetíně 
se koná v pátek 22. listopadu od 20 hod. 

• Adventní duchovní obnova 
na faře v Berouně pod vedením P. ThLic. Zdenka Wasserbauera, Th.D. je 
plánována na sobotu 14.12. od 9.00 do cca 12.30 hod.  
 

Pouť na Svatou Horu 05 
Pátá pouť „Za uzdravení“ se uskuteční v sobotu 12. 10. 2013. Poutníci, kteří poputují 
z Berouna, budou odcházet v 6.15 hodin od železničního nádraží Beroun (vyčkáme 
na příjezd vlaku z Prahy). Trasa a výchozí bod dle vlastního uvážení poutníků. 
Cílem je účast na mši sv. na Svaté Hoře, která bude ale tentokrát až v 18 hodin 
(slouží otec biskup Karel Herbst). 
Úmysl: Za uzdravení P. Radima, malého Štěpána a dalších nemocných ve farnosti. 
Pro případ nepříznivého počasí si vyhrazuje organizátor právo pěší putování zrušit. 
V případě špatné prognózy počasí by bylo nejlépe ujistit se mailem na adrese 
jiri.bescec@seznam.cz o konání pěší pouti. 

Jiří Beščec 
 

Bleší trh 
Ve středu 16. října a ve čtvrtek 17. října 2013 od 8.00 do 16.30 hodin pořádá 
Křesťanský klub ve spolupráci s KMŠ a maminkami z farnosti v prostorách bývalé 
kaplanky na berounské faře již tradiční  bleší trh, jehož veškerý výtěžek bude 
i tentokrát věnován ve prospěch Katolické mateřské školy. Na tento bleší trh sbíráme 
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dětské oblečení a obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky a oblečení pro nastávající 
maminky. Prosíme vás všechny, kdo byste mohli přispět třeba jen několika věcmi, 
abyste své dary předali ve školce kdykoli v pracovních dnech od 7,00 do 16,00 hodin, 
nejpozději však do pátku 11. října 2011. Velmi prosíme pouze o zachovalé věci. 
Děkujeme předem za všechny příspěvky a srdečně zveme k levnému nákupu!  
Zároveň prosíme maminky, které by byly ochotné pomoci s přípravou, prodejem a 
úklidem, aby se přihlásily ve školce. Velmi si vážíme ochoty a obětavosti těch, kdo se 
ujímají organizace celé akce, a děkujeme také všem ostatním za jakoukoli pomoc a 
podporu. Bleší trhy jsou pro naši školku vítaným zdrojem příjmů, při letošním jarním 
trhu se tímto způsobem podařilo získat celkem 13 000,- Kč. 

J. Stielová 
 

Odešel obětavý služebník víry 
Ve středu 18. září jsme se v berounském chrámu sv. Jakuba Staršího rozloučili 
s panem Milošem Palkoskou, člověkem, který byl znám široké berounské veřejnosti 
nejen svými znalostmi, ale i ochotou 
pomáhat.  
Od svého mládí miloval hudbu a měl 
výborného učitele v berounském 
hudebníkovi a skladateli Josefu Tomanovi. 
Studoval zejména hru na varhany a 
s nadšením hrával nejen v berounských 
kostelích. Jeho posluchačem byl další 
vynikající hudebník, profesor Václav 
Talich. Miloš na něj vzpomíná takto: 
„Velkou trému jsem míval, když tenkrát 
chodil tento velikán hudby do kostela. 
Věděl jsem, jak hudbě rozumí, a tak jsem 
přes týden pilně cvičil na klavíru, abych 
pokud možno v neděli zahrál bez chyb.“ 
Formování jeho životních postojů 
vycházelo ze spolupráce s berounskými 
duchovními. Byli to zejména děkan Jan Chalupecký, P. Karel Lobkowicz, známý 
vitální P. Reinsberg i další - P. Gustav Novák, P. Libor Bulín, P. Josef Pecinovský 
i P. Vláďa Rudolf, rodák z Praskoles, a farní vikáři. 
Převzal kostelnické povinnosti v obou berounských kostelích. Cestou z domova 
otevíral zábranský kostel, aby větral, celý den sloužil u sv. Jakuba a večer oba kostely 
zavíral. V tichosti vykonával ještě řadu dalších prací. V administrativě pomáhal 
P. Bulínovi. S nadšením zpíval v chrámovém sboru, byl platný při dalších akcích, 
jako jsou pohřby, křtiny, svatby. Farnosti sloužil více jak šedesát let. Všichni, kdo 
Miloše znali, cítili radost, že se mohou setkávat s člověkem, který uměl naslouchat, 
být účasten a podle potřeby i poradit. Věřil a my s ním, že to byl dar od Boha. 

-vac- 
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Poděkování 
Dovoluji si tímto upřímně poděkovat všem věrným  farníkům za účast na requiem a 
důstojné rozloučení s p. Milošem Palkoskou v berounském kostele  sv. Jakuba. 
Zvláště pak Svatojakubskému chrámovému sboru, který pod vedením sbormistra p. 
Jiřího Beščece za doprovodu varhaníka p. Lukáše Petřvalského při requiem 
liturgickou hudbou a zpěvem doprovodil našeho tatínka na poslední pozemské cestě.    
Děkuji všem i za modlitby o posilu a prosby o zdraví po celou dobu nemoci p. Miloše 
Palkosky, dlouholetého berounského varhaníka a kostelníka. 
B u ď v ů l e  T v á ... 
A jak Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť také umřel, živ bude 
a každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (Jan 11, 25) 
Děkujeme. 

Za rodinu Marie Marešová, dcera  

 
Letošní tetínská pouť ke sv. Ludmile 
se nesla ve znamení oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. Tomu byl podřízen i program celé pouti, na němž se podílelo Sdružení sv. 
Ludmily na Tetíně ve spolupráci s farností i obcí Tetín. Jako každý rok, i letos přispěl 
sponzorsky pan Duras zajištěním podia, stanů i lavic pro poutníky. 

Pozvání na tuto pouť přijal pražský 
arcibiskup, kardinál Dominik Duka 
a jeho účast přilákala i ty, kteří se 
poutí běžně neúčastní. V kázání 
zaměřeném zejména na význam 
rodiny v naší společnosti ve spoji-
tosti se sv. Ludmilou, která měla tak 
zásadní vliv na výchovu svého 
vnuka sv. Václava, oslovil věřící 
i ty, kteří do kostela prakticky ne-
chodí. Povzbuzující byla i jeho 
slova o nutnosti obrátit pozornost 
od hlavního města také k venkov-
ským oblastem.  
Mši sv. doprovázel vedle lidového 
zpěvu také Sbor University Karlovy 
pod vedením Haiga Utidjiana, který 
zpíval staré liturgické chorály 
východní tradice. 
Protože byla neděle, na mši svatou 

nemohli dorazit ve větší míře kněží vikariátu. Spolu s panem kardinálem 
koncelebroval při mši svaté jen pan farář Petr Bouška za účasti několika jáhnů, 
ceremonáře a sekretáře pana kardinála.  
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Na závěr bohoslužby pan M. Duras s rodinou jako zástupce farníků i jako zastupitel 
obce poděkoval panu kardinálovi za to, že přijal pozvání na tuto pouť, za jeho 
promluvu a dále za to, že Tetín výrazně podpořil štědrým darem na rekonstrukci 
lavic. 
Pan kardinál věnuje Tetínu zvláštní pozornost jako jednomu z míst počátků historie 
našeho národa i české státnosti. Proto také poukázal ve své promluvě na státnický čin 
sv. Václava, když nechal převézt tělo své babičky sv. Ludmily z Tetína do Prahy, 
hlavního sídla své země. Sv. Ludmila je první českou světicí a mučednicí z doby před 
rozdělením církve na východní a západní. Proto ji uctívají jako svou světici i 
východní národy, kam se po její smrti rozšířila její úcta. Zde na Tetíně se každoročně 
scházejí řeckokatolíci, ale i pravoslavní křesťané z celé Evropy, zejména z její 
východní části, aby oslavili mučednictví sv. Ludmily, které bylo vyznáním její víry.  
Pan kardinál v závěrečném slovu znovu poukázal na význam Tetína a přislíbil další 
finanční příspěvek na opravu barokních varhan v kostele sv. Ludmily na Tetíně. 
Po skončení mše svaté se pan kardinál, dříve než odešel s ostatními na oběd na 
zámek, osobně srdečně zdravil s lidmi před farou, kteří sem přicházeli, aby se po 
prožitém zážitku občerstvili.  
Po mši následoval stanovený program zakončený požehnáním před ostatky sv. 
Ludmily. Velmi zajímavá a podnětná byla i přednáška pana Mgr. Libora Gottfrieda 
na téma „Dědictví sv. Konstantina a Metoděje a sv. Ludmila“  a film o architektu 
Josipu Plečnikovi, jehož výstava je umístěna v kostele sv. Jana Nepomuckého. 
Letos poprvé se do pouti zapojily i neziskové organizace z Berouna a okolí včetně 
naší charity, které zde prodávaly své výrobky. Každý, kdo tu byl, si jistě našel něco 
pro radost. 
Věřím, že oslava svaté Ludmily ve výročním roce příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
byla pro nás všechny velkým povzbuzením.  

J. Civínová 
 

 
 
 

 
Požehnání kapličky 
ve Žloukovicích  
V sobotu 28. září byla požehnána nově opravená 
kaplička ve Žloukovicích. Zásluhou obce Nižbor byl do 
její věžičky pořízen také nový zvon, který zazněl 
v závěru obřadu. Zvon, nesoucí jméno Panny Marie a 
sv. Václava, byl požehnán spolu s dalšími dvěma zvony 
při mši svaté 27.7. v kapli sv. Liboria ve Stradonicích. 
 
 



 

 8 
 

Z arcidiecéze 
• Vikariátní konference  

se v měsíci říjnu uskuteční v Hořovicích v úterý 15. 10. od 9.00 hodin. 
• Mladší ministranti - 12. října 

Pro mladší kluky (cca od 8 do 15 let). Zahájení v kostele sv. Jeronýma v Sedleci 
v 9.30. Program: nácvik liturgie, mše svatá, hry, soutěže, fotbálek. S sebou: 70,- 
Kč na jídlo, sportovní (obuv na ven) a případně ministrantské oblečení. Ukončení 
v 16.00. 

• Starší ministranti 18. – 19. října - Praha 
Pro starší kluky (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. 
 

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 říjnu 2013: 
•   8. 10. 10.30 – 11.30 Výroba podzimních dekorací z keramických květináčků 
• 15. 10. 10.30 – 11.30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč 

– slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
• 22. 10. 10.30 – 11.30 Výroba květin z javorových listů 
• 29. 10. 10.30 – 11.30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč 

– slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
Každý pátek 13.30 – 15.00 Posezení u šálku dobrého čaje či kávy. 
Všechny akce jsou pro seniory zdarma. Prosíme, potvrďte předem účast telefonicky 
na tel. čísle 606 639 627, kapacita je omezená, děkujeme.  
 
 

 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

• Středisková rada se koná 18. října 2013 v 19,15 hodin v klubovně v kaplance. 
• Okresní rada se koná 15. října 2013 v 18,00 hodin v kanceláři TJ Sokol Beroun.  
• Chlapecká rada se koná 3. prosince 2013 v 20,00 hodin v chlapecké klubovně. 
• Kontakty na vedoucí oddílů a i na naše středisko naleznete na stránkách: 

http://skaut.farnostberoun.cz/. 
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• Fotografie z našich akcí jsou též na webu:  
1) střediskové akce: http://ran.rajce.idnes.cz/ 
2) chlapecký kmen – vlčata a skauti: 
http://vlcataradostanadeje.rajce.idnes.cz/ 
3) dívčího kmen – světýlka, světlušky a skautky: 
http://svetluskyradostanadeje.rajce.idnes.cz/  
4) letní skautský tábor 2013 Městečko u Křivoklátu: 
http://tabor13.rajce.idnes.cz/ 

Sledujte prosím plánované akce a schůzky oddílů na webovém kalendáři a 

průběžné informace od vedoucích v rubrice Aktuality: 
http://skaut.farnostberoun.cz/aktuality. 
• VÝPRAVY VLČAT DO KONCE ROKU 2013:  

25. 10. 2013 – 28. 10. 2013 
(vícedenní výprava je určená jen pro starší vlčata, tedy bez nováčků) 
23. 11. 2013 
07. 12. 2013  
Poznámka: Když je v sobotu výprava, v pátek před ní není a nebude schůzka!!! 

• Schůzky dívčího kmene: 
SVĚTÝLKA:   
středa od 16.00 do 17.30 hodin;  
vedou Hanka Klimovičová – Rajčátko (tel.: 728 041 837; h.fista@seznam.cz) 
       Eva Neumannová – Elfík (tel.: 777 288 119, neumannev@seznam.cz) 
SVĚTLUŠKY:  
pátek od 17.00 do 19.00 hodin;  
vedou A. Brodinová – Tkanička (tel.: 721 433 587; anna.brodinova@gmail.com) 

      Lenka Krejčová – Dory (tel.: 731 807 300; lenousekkrejcova@seznam.cz) 
LASIČKY (skautky):  
čtvrtek od 17.15 do 19.15 hodin;  
vedou Kristýna Kodrasová – Týna (tel. 720422733; longgirafe@seznam.cz) 

      Adéla Průšová (tel.: 606 725 451; adikp@email.cz) 
       Kristýna Plháková 
                                  (tel.: 776 883 087; nejhodnejsiholcickanasvete@seznam.cz)   

• Schůzky chlapeckého kmene: 
VLČATA:  
pátek od 17.00 do 19.00 hodin;  
vedou Pavel Schöberle - Mauglí (tel.: 606 020 474; pavel.schoberle@seznam.cz) 
           Jan Franta - Frantík (tel.: 605 983 228; jan.franta@leaseplan.cz) 
           Jiří Růžička - Hami (tel.: 603 291 555; n@nightalien.net) 

 Alois Vašků ml. (tel.: 721 820 847; vasku.a@quick.cz) 
OCELOTI:  
úterý od 17.00 do 19.00 hodin;  
vedou  Petr Čapla - E.T.   (tel.: 724 551 646; petrcapla@seznam.cz) 
            Jan Marek            (tel.: 732 541 409; jan.marek@razdva.cz) 
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• Schůzky ostatních kmenů: 
ROVEŘI & RANGERS: 
pátek od 19.30 do 21.00 hodin;  
vedou  Jirka Hazuka ml.- Siki   (tel.: 724 801 389; siki.007@seznam.cz) 
             Jiří Růžička - Hami       (tel.: 603 291 555; n@nightalien.net) 
OLDSKAUTI (KMEN DOSPĚLÝCH): pouze individuální akce,  
vede  Jakub Kodras   (tel.: 720 351 778; kodry@centrum.cz) 

a ostatní členové klubu OS. 
 

Výprava vlčat - 21. 9. 2013 
(Loděnice – Lhotka – Beroun) 
Připojil jsem se k výpravě vlčat ráno v Loděnici a pokračovali jsme stále do kopce. 
Nahoře bylo rozcestí a my jsme šli úzkou cestičkou. Po ní se dá jít až do vesnice 
Lhotka.  
My jsme pokračovali 
hrou v lese Na zloděje 
a policajty. 
Po hře jsme se vrátili 
k batohům a zjistili 
jsme, že Rákosník 
nemá turbánek. 
Udělali jsme tedy 
dlouhou řadu a hledali 
jsme jej. Šli jsme 
pomalu. Já jsem šel 
úplně na kraji a po 
chvíli jsem zakřičel: 
„Já ho mám!“ Měli 
jsme štěstí a já radost. 
Pak jsme pokračovali 
stále do kopce a pak z kopce. Došli jsme dlouhou cestou do moc krásného lesa, zde 
jsme si připravili věci na oběd a začali vařit oběd ve dvojicích na lihových vařičích. 
Před obědem jsme se pomodlili a dali se do jídla. 
Máme snědeno a zabaleno a všude je spousta šišek. Dáváme si šiškovou válku - 
všichni proti vedoucím.  
Cesta do kopce nás provázela až k rozhledně. Kdo chtěl na ní vylézt, zakoupil si 
vstupenku za 5 Kč a hurá po schodech na rozhlednu. Parádní výhled. 
Pod rozhlednou v lese jsme si zahráli hru na vysvobozování batohů z území. To byla 
moje poslední hra, protože na parkovišti u lesa na mě čekal můj tatínek, neboť jsme 
jeli na mši svatou do Vráže. Rozloučil jsem se se všemi a usedl jsem do našeho auta. 
Výprava se mi moc líbila. 

Jiří Svatoš (přepsal Frantík) 
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Rozhovory s členy skautského střediska 
Pavel Schöberle 
Milý Pavle, jsi vedoucí oddílu Vlčat. Jsi ženatý, máš dvě dospívající děti. Je ti 32 

let. Vystudoval jsi obor brusič skla – Rückl Crystal, a.s. 
Od jakého roku jsi v našem středisku?  
Od roku 1990. Už je to 23 let. 
Jaké funkce jsi již ve středisku měl? 
Vedoucího oddílu Ocelotů cca 3 roky, 
vedoucího tábora v Rožmitále pod 
Třemšínem a vedoucího oddílu Vlčat od 
roku 2007, kterým jsem dosud. 
Jakým koníčkům ses věnoval ve svém 
životě? 
Závodně fotbalu asi 3 roky, latinsko – 
americkým tancům přibližně 5 let, 
společenství mládeže, skautu a 
s paterem Michaelem Špilarem jsme měli 
farní kapelu s názvem: „Kapela, která hrála 
z vesela.“ (smích) 
Vaříš? Které jídlo ses naučil vařit jako 
první? 
Ano, domácí houskové knedlíky. 
Máš za sebou svůj životní hrdinský čin? 
Hrdinský čin? Nevím, jestli se to tak může 
nazvat. Vzpomínám si na jednu slečnu, 
které jsem poradil, jakou si má vybrat 
životní cestu, když se rozhodovala. Po 
nějaké době mi tato slečna napsala 
děkovný dopis, ve kterém mi napsala, že 
děkuje za radu, kterou jsem jí dal. 
Jaká je tvá oblíbená barva?  
Tmavě modrá barva. 
Chováš domácí zvíře? 
V současnosti ne. Choval jsem německého ovčáka, kočku, slepice a králíky. 
Jaký je tvůj největší zážitek? 
Jeli jsme autobusem na světové setkání mládeže za Svatým otcem Janem Pavlem II. 
Toto setkání se uskutečnilo v Itálii v Loretu. 

K. Kodrasová 
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Ze života svatých 
Sv. Paulin (10. října) 
Paulinus, syn státního úředníka v jižní Galii, se narodil r. 353 v Burdigale (dnes 
Bordeaux), tedy rok před svatým Augustinem. Dostal se do školy slavného básníka 
Ausonia, který měl styky se samotným císařem Graciánem. Ausonius se stal 
správcem celé Galie a Paulinus již ve svých 25 letech se stal konsulem v Kampanii, 
kde měl mnoho statků. Tam nastalo jeho duchovní obrácení, ve 36 letech přijal svatý 
křest. Rozhodl se, že rozdá svůj majetek chudým. Žil mnišským životem u hrobu 
svatého Felixe. Tam jej nacházeli mnozí muži, kteří chtěli žít mnišským životem, a 
dokonce si dopisoval se svatým Augustinem, Jeronýmem a Ambrožem, který se ho 
snažil dostat k sobě do Milána. 
Roku 394 přijal kněžské svěcení. Žil prostým životem. Lidé k němu putovali až ze 
Španělska a dokonce i z Afriky. S oblibou ho nazývali „druhým apoštolem Janem“. 
Tak žil Paulin v pokoře a zbožnosti patnáct let. Roku 409 byl zvolen biskupem 
nolským. 
Z jeho četných básní byl známý následující úryvek: „Nikdo ať se nedomnívá, že 
nevěřící nás předstihují zbraněmi a silou. Doufejme proto pevně v Boha, naší zbraní 
je znamení kříže. Bůh bude naší věží.“ 

-vac- 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na říjen: 
    „Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.“ 
 

Farní kronika 
• Vzpomínka: Dne 12. října 2013 uplyne deset let od chvíle, kdy k sobě Pán 

povolal mého tatínka pana Jana Friče z Berouna. Kdo jste ho znali, vzpomeňte na 
něho prosím v modlitbě. 

L. Fričová, dcera 
* 

Nabídka medu  
Vždy v neděli po ranní a večerní mši sv. nabízím před kostelem obyčejný a pastový 
med (130,- Kč/kg), medovinu karlštejnskou a křivoklátskou (150,- Kč/litr), voskové 
svíčky (22 Kč/ks) a propolis (50 Kč/30 g).                                       farník Pavel Jambor 
 
 
 
 
 

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: 361 038 389 / 0800 


