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Uprázdněný stolec sv. Petra  
Při mši svaté ve čtvrtek 28. 2. jsme v eucharistické modlitbě naposledy vyslovili 
jméno papeže Benedikta. Právě tento den ve 20 hodin večer nastala vakance 
(uprázdněnost) papežského stolce. Benedikt XVI. oznámil svou rezignaci již 
11. února při veřejné konzistoři kardinálů. Všichni jsme asi slyšeli, že se jedná 
o dobrovolnou abdikaci papeže na jeho úřad po 718 letech. Také jsme jistě slyšeli 
mnoho novinářských spekulací o důvodech této abdikace, kromě papežem zmíněných 
zdravotních komplikací a nedostatku sil. Když si představíme ohromnou náročnost 
papežova programu a uvědomíme si jeho velikou zodpovědnost, není myslím důvod 
skutečnost nedostatku sil zpochybňovat. 
Pokud se zahledíme na uplynulých téměř 8 let pontifikátu Benedikta XVI., můžeme 
vidět veliké množství dobrého. Domnívám se však, že lze vidět tyto hlavní důrazy 
jeho pontifikátu: směrem dovnitř církve to byla znalost víry, tedy katecheze, ve 
vztahu ke světu pak snaha o zastavení tendencí k vytlačování církve a křesťanství 
z veřejného prostoru na Západě.  
Jestliže papežové středověku od tzv. gregoriánské reformy v 11. století až do konce 
19. století byli do velké míry politickými autoritami a vůdčími osobnostmi celého 
západního světa, došlo ve 20. století k výraznému posunu. Záborem církevního státu 
papežové většinu tohoto vlivu ztratili, díky vedení Duchem svatým a moudrosti 
mnohých papežů se však z papežství stala ve 20. století veliká duchovní autorita. 
Když vidíme bl. Jana Pavla II. jako papeže akce, jako toho, kdo se podílel svou 
duchovní autoritou na pádu komunistického systému i na velikém rozvoji církve 
především ve třetím světě, uvědomujeme si veliký význam Petrova úřadu dnes. A 
v roce 2005 po papežovi „superstar“ přichází papež geniální teolog. Často se 
připomínalo, že jestliže za bl. Janem Pavlem II. šly davy proto, aby ho viděly, tak za 
Benediktem XVI. šly proto, aby slyšely, co jim říká. Velmi krásně to krátce po jeho 
nástupu do úřadu vyjádřil jeden komentátor: „Benedikt XVI. je papež, kterého církev 
dnešní doby potřebuje; je učený jako deset profesorů teologie a zbožný jako dítě před 
prvním svatým přijímáním.“ 
Prosme v těchto dnech s velikou naléhavostí Boha o světlo Ducha svatého pro sbor 
kardinálů - volitelů i pro budoucího papeže. Prosme, aby Bůh dal své církvi pastýře 
podle svého srdce, který bude mít všechny potřebné dary pro vedení církve na 
počátku 3. tisíciletí. Abychom jako křesťané pod jeho vedením dokázali oslovovat 
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lidi kolem sebe a předávat jim radostnou zvěst evangelia. Určitý hlad po evangeliu a 
zájem o církev i její postoje kolem sebe vnímáme, byť je tento zájem mnohdy dosti 
kritický. V Evropě na jedné straně vidíme málo věřících praktikujících svou víru, na 
straně druhé to neznamená, že by se lidé o církev či duchovní skutečnosti nezajímali, 
mnohdy právě naopak. U nás i ve světě často zažíváme touhu po skutečných 
duchovních hodnotách. Prosme, abychom je pod vedením nového papeže dokázali 
s Boží pomocí a vedeni Duchem svatým dobře zprostředkovat. 

P. Radim Cigánek 

Zprávy z farnosti 
• Přehled velikonočních bohoslužeb: 

Zelený 
čtvrtek 

Velký pátek 
Velikonoční 

vigilie 
Zmrtvých- 
vstání Páně 

Velikonoční 
pondělí 2013 

čtvrtek 28.3. pátek 29.3. sobota 30.3. neděle 31.3. pondělí 1.4. 

Beroun 18.00 18.00 20.00 10.00 10.00 

Králův Dvůr 18.00 18.00 20.00 8.00 - 

Loděnice 18.00 18.00 - 9.30 9.30 

Vráž - - - - 11.00 

Svatý Jan - - - 8.00 - 

Tetín - - - 11.15 - 

Chyňava - - - 11.00 - 

Železná - - - - 11.00 

Nižbor - - - 16.30 - 

Hýskov - - - 18.00 - 

• Biblické hodiny 
K biblickým hodinám se nadále scházíme každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. 
Tématem jsou nyní tzv. katolické (všeobecné) novozákonní listy. 

• Společenství mládeže 
Pravidelná setkání mládeže probíhají každý čtvrtek od 19 hodin. 

• 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.) 
Těšíme se na vás. Tým MS. 
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• Příprava k biřmování 
probíhá každý pátek po večerní mši svaté (kromě Velkého pátku). Biřmování bude 
udělovat otec biskup Karel Herbst v neděli 21.4. od 8.00 v Počaplech. 

• 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 776 229 671 
(P. Radim Cigánek). 

• První pátek v měsíci 
Mše sv. v kapli Povýšení sv. kříže je 1. března v obvyklých 18.00 hodin, po ní 
následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné 
přijmout svátost smíření.  

• Tichá adorace po večerní mši svaté 
se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. Využijme zvláště 
v postní době tuto příležitost ke ztišení před Pánem. 

• Modlitba křížové cesty 
v kapli Povýšení sv. kříže se může v postní době konat každý pátek od 17.30, 
najdou-li se dobrovolníci, kteří by ji vedli (je možno se zapsat do tabulky 
v kostele). 

• Skrutinia 
Při bohoslužbách 3., 4. a 5. postní neděle se budeme modlit zvláště za naše 
katechumeny, kteří mají být o letošních Velikonocích pokřtěni. 

• Setkávání maminek s dětmi 
Setkání maminek v měsíci březnu bude opět v domácnostech. Tentokrát se 
sejdeme ve čtvrtek 7. března 2013 dopoledne u Marcely Fišerové v Berouně na 
Závodí (kontakt na Marcelu: 606638363) a ve čtvrtek 21. března 2013 u Lídy 
Hobzové v Otročiněvsi (kontakt na Lídu: 777940540). Děkujeme maminkám za 
pozvání a vstřícnost a těšíme se na viděnou. 

• Mše sv. pro děti 
bude sloužena v pondělí 11. března v 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. 

• Modlitební večer se zpěvy z Taizé v kapli Povýšení sv. kříže 
se bude konat ve čtvrtek 14. března od 20 hodin.  

• Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 
je vyhlášena na neděli 10. března. 

• Sbírka na Svatou zemi 
se koná tradičně na Velký pátek (29. března)  

• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 10.3. a 24.3. od  
11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně. 
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• Předvelikonoční duchovní obnova na Tetíně 
s názvem „Půst, který se líbí Hospodinu“, se bude konat na prahu Svatého týdne, 
v sobotu 23. 3., a to od 9 do 12.30 hod. Na programu budou dvě přednášky 
(v 9.00 a v 10.30) a mše sv. od 12.00 hod. Přednášky budou na tetínské faře, 

k rozjímání bude k dispozici také kostel sv. Kateřiny a 
samozřejmě poklidný exteriér. Závěrečná mše sv. bude 
v kostele sv. Ludmily, kde je možno získat plnomocné 
odpustky Roku víry. Duchovním slovem bude 
tentokrát provázet P. Tomáš Roule, který od roku 2004 
působí jako osobní sekretář pražského arcibiskupa. 
 

Prosíme, ty kdo budou potřebovat odvoz na Tetín, aby 
se nejlépe do neděle 17.3. přihlásili u P. Petra nebo P. 
Radima (abychom věděli, kolik aut je potřeba). Odjezd 
na rekolekci od berounské fary bude v den konání 
rekolekce v 8.40. 

• Rozšířená možnost přijetí svátosti smíření před Velikonocemi 
Kromě obvyklé půlhodinky před každou mší sv. bude možno přijmout sv. smíření:  
o v Berouně v pátek 22. března 16.00 – 17.50 hod. a 

       v pondělí 25. března 17.00 – 19.20 hod. 
o na Tetíně v rámci rekolekce v sobotu 23.3. dopoledne 

• Upozornění na změnu času 
Upozorňujeme, že ze soboty 30.3. na neděli 31.3. se mění čas na letní. 
Nezapomeňte si posunout hodiny o hodinu napřed. 

• Žehnání pokrmů – slavnost Zmrtvýchvstání Páně (31.3.) 
V den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se při dopoledních bohoslužbách budou 
tradičně žehnat pokrmy, které pak umocní sváteční atmosféru kolem 
velikonočního stolu v našich rodinách. 

• Agapé na faře – slavnost Zmrtvýchvstání Páně (31.3.) 
V den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se po dopolední bohoslužbě můžeme sejít na 
faře v Berouně k malému agapé. K příjemnějšímu posezení můžete vzít i něco 
dobrého s sebou. 

• Kurzy Alfa, tentokrát dopolední, se budou konat v Berouně každou středu od 
3. dubna do 19. června,  a to v čase od 9.30 do 11.30 hod. 
 

Křesťanský klub Beroun 
zve na „JARNÍ TANEČNÍ VEČER“ 
Oznamujeme, že v sobotu 13. dubna 2013 od 20:00 do 24:00 se bude konat taneční 
večer s ukázkami společenských tanců v restauraci Eldorádo v Berouně na Jarově. 
Další informace se dozvíte z pozvánek, které budou k vyzvednutí u p. Kodrase, tel.: 
602 465 797, z vyvěšených plakátů a v příštím zpravodaji. Vzhledem k omezené 
kapacitě sálu nenechávejte vyzvednutí pozvánek na poslední chvíli. 
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Taneční večer  
s paní Blankou Vášovou, profesionální členkou svazu učitelů tance 

 

V sobotu 13. dubna 2013 od 20:00 do 24:00 hodin 

pořádá K-klub Beroun v restauraci „Eldorádo“ 

v Berouně na Jarově „Jarní taneční večer“. 

 

   Jedinečná příležitost strávit večer v kruhu svých známých 

v útulném prostředí a zatančit si známé společenské tance, jako např. 

waltz, foxtrot, tango, valčík, quickstep, polku, blues, rumbu, cha-cha, 

sambu, jive a další. 

   Abeceda ukázek společenských tanců s předvedením, jak je 

jednoduše zvládnout (viz program na str. 6).  

   Radost z občerstvení zajištěného místní restaurací.  

   Odbyt vstupenek zajišťuje Pavel Kodras, tel.: 602 465 797, za cenu 

125,- Kč. Každá vstupenka má své číslo, které bude v průběhu 

tanečního večera slosované (viz program). Pro toto slosování je 

nutné, aby každý pár či jednotlivec přinesl „potřebnou zbytečnost“, 

kterou na začátku odevzdá pořadatelům. 

 
 

Těšíme se na vás a nezapomeňte prosím na společenské oblečení. 
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Program Jarního tanečního večera: 

20:00 zahájení 

20:05 až 20:15 ukázka společenského tance waltz s návodem, jak jej 

v základu zvládnout co nejlépe 

20:20 až 20:40 I. Taneční blok /10 min. přestávka/ 

20:50 až 21:20 II. Taneční blok /v tomto bloku bude vysvětleno, jak 

lehce zvládnout tango/  

21:20 až 21:25 ukázka společenského tance tango                              

/15 min. přestávka/ 

21:40 až 22:00 III. Taneční blok 

22:00 až 22:15 ukázka společenského tance foxtrot s vysvětlením, jak 

nejlépe tento tanec zvládnout, zároveň si připomene-

me i tance předešlé 

22:15 až 22:55 IV. Taneční blok  

23:00 až 23:15 slosování vstupenek o „potřebné zbytečnosti“ 

23:20 až 23:50  V. Taneční blok      

24:00 ukončení 
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Z vikariátu 
• Vikariátní konference 

se bude konat v úterý 19. března v Lochovicích. Mše svatá, při které se budeme 
modlit zvláště za farnosti našeho vikariátu, bude v místním kostele od 9 hod. 

• Slavnostní bohoslužba na hradě Karlštejně – 31. března 

V neděli 31. března, tedy o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, bude od 14.00 hodin 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně sloužena slavnostní 
bohoslužba u příležitosti výročí založení místní kapituly (27. 3. 1357).  
 

Z arcidiecéze 
• Oslava 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje a oslava 1040. výročí 

založení pražského biskupství dne 9. března 2013 
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve k oslavě 
1040. výročí založení pražského biskupství a společně s biskupy české církevní 
provincie také k oslavě 1150. výročí příchodu spolupatronů Evropy, svatých 
Cyrila a Metoděje. Obě tato výročí budou oslavena při mešní liturgii v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 9. března 2013 v 10.00 hodin. Hlavním 
celebrantem a kazatelem bude pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. 
Během mešní liturgie, kterou bude přenášet Televize NOE, předá pravoslavný 
metropolita českých zemí a Slovenska Jeho Blaženost vladyka Kryštof katedrále 
jako svůj dar ikonu svatých věrozvěstů. 
K účasti na aktivní asistenci jsou srdečně zváni všichni ochotní ministranti, kteří si 
přinesou vlastní liturgické oblečení a dostaví se k nutnému nácviku liturgie, který 
proběhne v katedrálním presbytáři od 8.00 hod.  
Všichni ostatní ministranti si také přinesou vlastní liturgické oblečení a připraví se 
k liturgii v nové sakristii katedrály. Průvod z katedrály k arcibiskupství vyjde 
v 9.40 hod., neasistující ministranti proto musí být na místě nejpozději v 9.30 hod.  

• Missa chrismatis – 28. března 
Mše svatá s obnovou kněžských slibů a svěcením olejů se na Zelený čtvrtek koná 
v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava od 9.30 hodin. Ke slavnostní liturgii jsou 
všichni věřící srdečně zváni! 

• Oslava XXVIII. Světového dne mládeže 
Srdečně zveme všechny mladé lidi i s jejich duchovními správci ke společnému 
prožití XXVIII. světového dne mládeže, který se koná v sobotu před Květnou 
nedělí 23. března 2013 od 9 hodin v Salesiánském středisku mládeže, Kobyliské 
náměstí 1, Praha 8 – Kobylisy.  
Mottem letošního setkání jsou slova vybraná papežem Benediktem XVI.: „Jděte, 
získejte za učedníky všechny národy“ (srov. Mt 28,19). Kromě katechezí, 
přednášek, tvořivých skupin, hudby a sportu bude samozřejmě příležitost 
k modlitbě a přijetí svátostí smíření. Tradičním vrcholem je odpolední mše sv. 
celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským. 
Více informací na tel: 244910469, http://www.praha.signaly.cz,  mladez@apha.cz.  



 

 8 
 

• Postní TAMMÍM 2013 
Arcibiskupský seminář v Praze pořádá rok co rok duchovní obnovu pro mladé 
muže (od 15 do 30 let) která nese název TAMMÍM (= hebrejsky bezúhonný, 
totální, naprostý, dokonalý). Zveme mladé muže na společný duchovní víkend 
s bohoslovci i představenými semináře a hlavně s vrstevníky, kteří se také snaží 
objevovat a promýšlet svoji mužskou spiritualitu – svůj vztah k Hospodinu. Téma: 
„Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane 
Ježíši Kriste.“ (eucharistická modlitba). 
Místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6, Metro A – stanice Dejvická. 
Termín: příjezd 15. 3. 2013 od 15:30 do 17:20, odjezd v neděli, 17. 3. 2013 po 
14:00. Cena: příspěvek dle Tvých finančních možností. Přihlášky do 10. března 
2013. Informace a přihlášky: www.tammim.spolco.cz, www.arcs.cuni.cz. 

• Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 let) 22. – 23. 3. 
Zahájení v pátek 22. 3. v 18:00 v dominikánském kostele sv. Jiljí v Praze 1 
(Husova ulice). Zúčastníme se předprogramu Světového dne mládeže v pražské 
arcidiecézi. Po mši svaté následuje vigílie, při které budeme prosit za úctu 
k lidskému životu. 
Nocleh zajištěn v klášteře. V sobotu se zúčastníme setkání s naším arcibiskupem a 
dalšího programu (katecheze, modlitba, semináře, zajímaví hosté, koncert apod.) v 
Praze 8 – Kobylisích (Salesiánské divadlo). Ukončení v sobotu večer. S sebou: 
spacák, karimatku, vlastní večeři, sportovní a případně ministrantské oblečení, 
150,- Kč. Bližší informace: P. Benedikt Hudema, tel.: 724 209 774 

• Ministrantské setkání pro mladší kluky (cca od 8 do 15let) v sobotu 16.3. 
Zahájení v 9.30 v kostele sv. Martina v Sedlčanech. 
Program: nácvik liturgie, mše svatá, hry, soutěže, fotbálek. 
S sebou 70,-Kč na jídlo, sportovní (obuv do tělocvičny) a případně ministrantské 
oblečení. Ukončení v 16.00. 
Bližší informace: P. Martin Vlček, tel.: 607 680 782 

• Pochod pro život 2013 
XIII. Pochod pro život se uskuteční v Praze v sobotu 23. března 2013. Začíná ve 
12.30 mší svatou v dominikánském kostele sv. Jiljí, Husova 8 a pokračuje 
průvodem centrem po trase Mariánské nám. – Platnéřská – Křižovnická – 
Smetanovo nábřeží – Národní třída – Václavské nám. U sochy sv. Václava bude 
cca od 15.30 krátký závěrečný program. Více na http://pochodprozivot.cz. 
Zájemci o společnou přepravu autem ať se hlásí Ivanu Lebarovi, tel. 723712661. 

• Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové 
Ve spolupráci s Centrem pro manželství a rodinu pokračujeme v pořádání 
oblíbených seminářů pro manžele, rodiče, ale i snoubence. Na programu jsou 
témata Konflikty mezi manželi a jejich řešení, Emoční konfrontace a empatie, 
Pozitivní rodičovství a výchova dětí, Systemická pravidla rodiny, Terapie pevným 
objetím. Nejbližší kurz se uskuteční v sobotu 13. 4. od 9:00 do 17:00 v KC sv. 
Prokopa, V Hůrkách 1292/8, Praha 5, Nové Butovice (metro B – Hůrka). 
Účastnický poplatek: 450 Kč/osobu a 700 Kč/manželský pár. Seminář povede 
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Mgr. Ing. Jan Čapek, terapeut a výcvikový lektor Terapie pevným objetím podle 
Jiřiny Prekopové, lektor kurzu Efektivního rodičovství a Škola lásky v rodině. 
Bližší informace a přihlašovací formulář na http://cpr.apha.cz/skola-lasky/. 
 

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 měsíci březnu: 
•   5. 3. 10:00 – 11:30  Zpívání s harmonikou p. Jiřího Šoufka 
• 12. 3. 10:30 – 11:30  Přednáška naší bývalé ergoterapeutky Dany Machynkové na 

téma „Jak si paměť pamatuje“. Přednáška je o tom, jak lidské paměti 
„naservírovat“ informace, aby je lépe uchovala a snadno vybavila, a určitě pobaví 
i potěší svými praktickými ukázkami. Stejně jako v loňském roce se akce koná 
v rámci Národního týdne trénování paměti. 

• 19. 3. 13:30 – 15:30 Vizovické pečivo s paní M. Šímovou 
• 26. 3. 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.  
 

Skauti 
• Termín letního skautského tábora je 06. 07. - 20. 07. 2013 (od soboty do soboty), 

místo - Městečko u Křivoklátu. Hlavní vedoucí: Lukáš Klimovič. 
• Středisková rada se koná 22. března 2013 v 19.15 hodin v klubovně v kaplance. 
• Okresní rada se koná 12. března 2013 v 18.00 hodin v kanceláři TJ Sokol Beroun.  
• Celostředisková výprava k poctě sv. Jiří na Tmaň se koná v sobotu 20. 04. 2013. 

Výprava bude zakončena slavením liturgie v kostele sv. Jiří ve Tmani v 16.00 
hodin. Tuto mši sv. bude celebrovat P. Jiří Zikmund – Balú. 

• Skautské středisko Radost a Naděje blahopřeje k narozeninám v měsíci únoru 
Lence Krejčové a měsíci březnu Aničce Brodinové – Tkaničce, Ludmile 
Beščecové a Evě Hazukové - Viky. Přejeme jim mnoho zdraví, radosti a hojnosti 
Božího požehnání a zároveň děkujeme za práci, kterou dělají pro naše skautské 
středisko. Hip-hip-hurá. 

• Vlčata – rozpis akcí březen a duben: 
01. 03. - schůzka ANO 
08. 03. - schůzka ANO 
15. 03. - schůzka ANO 
22. 03. - schůzka NE (v sobotu je výprava) 
23. 03. - výprava (společná s černošickými vlčaty) 
29. 03. - schůzka NE (je Velký pátek) 
05. 04. - schůzka ANO 
12. 04. - schůzka ANO 
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19. 04. - schůzka NE 
20. 04. - CELOSTŘEDISKOVÁ VÝPRAVA (výprava na Tmaň) 
26. 04. - schůzka ANO 

• Lasičky: 
BŘEZEN: schůzka není 28.3, jinak jsou schůzky každý čtvrtek. VÝPRAVA - 
LASER GAME na Nových Butovicích v Praze v budově Galerie Butovice. 
Termín: 23.3. od 13 - 18:25 hodin. Sraz na autobusovém nádraží v Berouně, 
návrat tamtéž. Celková cena výpravy 266,- Kč. Bližší info na webových stránkách 
v elektronickém kalendáři (stačí kliknout na den akce a info se Vám ukáže - 
fialová barva v kalendáři je Lasiček). 
DUBEN:  
Na schůzce 4. dubna se uskuteční kontrola krojového vybavení! Prosím donést si 
svůj kroj, ... 
STŘEDISKOVÁ VÝPRAVA 20. dubna. Informace budou včas upřesněny.  

• Kontakty na vedoucí oddílů a i na naše středisko naleznete na stránkách: 
http://skaut.farnostberoun.cz/. 

• Fotografie z našich akcí jsou též na webu:  
1) střediskové fotky: http://ran.rajce.idnes.cz/ 
2) fotky chlapeckého kmene: http://vlcataradostanadeje.rajce.idnes.cz/ 
3) fotky dívčího kmene: http://svetluskyradostanadeje.rajce.idnes.cz/ 

 

Vlčácká výprava 26. 1. 2013 
V sobotu 26. 1. 2013 v 9.00 jsme měli sraz na hlavním berounském nádraží. Na 
výpravu dorazili tři kluci: Vít Kolovrat, Kryštof a Tadeáš Hamouzovi. Odjeli jsme 
vlakem z Berouna do Srbska. Tam jsme si dali pokřiky a zahájili výpravu. Cestou na 
Sv. Jan jsme hráli hry, blbli, atd… 
Vyšli jsme na kopec a tam jsme si dali svačinu. Sešli jsme k poutnímu kostelu do Sv. 
Jana. Tam jsme si dali oběd.  
A pak jsme se vlekli do Berouna a cestou jsme hráli hry, např.: Bomba, Medvěd a 
Povodeň… 
V lese za berounskou nemocnicí jsme hráli hru, že nás Mauglí nebo E.T. zavedli do 
lesa se zavázanýma očima a my museli najít cestu.  
Potom jsme došli na faru a tam jsme čekali na rodiče. 

Vítek Kolovrat (malé úpravy provedl Frantík) 

 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Jan Franta 
Milý Honzo, jsi zástupce vedoucího střediska a zástupce vedoucího oddílu 
u oddílu Vlčat. Jsi ženatý, máš tři dcery. Je ti 34 let. Vystudoval jsi SPŠ 
dopravní. Studoval jsi dva a půl roku Vyšší odbornou pedagogickou školu ve Sv. 
Janě pod Skalou, kterou jsi nedokončil, protože jsi dostal nabídku práce a blížil 
se termín tvé svatby. Pracuješ ve společnosti LeasePlan Česká republika, s. r. o. 



 

 11 
 

Jak dlouho jsi skautem? 
Jsem skautem 23 let. 
Byl jsi i v jiném skautském 
středisku? V jakém a jak 
dlouho? 
Byl jsem ve středisku Černo-
šice od roku 1990 až do roku 
2006. Od roku 2006 jsem 
vstoupil do Berouna do 
střediska Radost a Naděje. 
Jakou jsi měl za funkci ve 
středisku v Černošicích? 
Byl jsem vedoucí oddílu 
Vlčat, výchovný zpravodaj pro chlapecký kmen, předseda revizní komise a volený 
člen okresní rady Praha – Západ. 
Jak ses dostal do našeho střediska? 
Po přestěhování do Berouna jsem nechtěl skautování pověsit na hřebík. Byl jsem 
pozvaný na střediskovou radu od Lenky Kulhánkové/Čaplové a tak to všechno začalo 
:-). (úsměv) 
Máš i jiné koníčky kromě skautingu? Jaké? 
Ano, mám. Rodinu, rád jezdím na kole (i dálkově), turistika, tanec. 
Hraješ na hudební nástroj? Jakou nejraději hraješ písničku? 
Hraji pro radost na trumpetu cca 13 let a na kytaru cca 15 let. Na kytaru hraji 
nejraději Rosu na kolejích a na trumpetu Státní hymnu České republiky. 
Vidím na tvém kroji malý obdélníkový odznak nad tvou levou kapsou pod 
skautskou lilií. Čím jsi ho získal? 
Jedná se o skautské krajské vyznamenání „MEDAILE KRAJE MODRÝCH ŘEK“ za 
rozvoj skautského hnutí ve Středočeském kraji. 
Proč nosíš šedý šátek ke kroji, když ostatní mají povětšinou hnědý? 
Jsem absolventem Vlčácké lesní školy, která mě opravňuje jej nosit. 
Sdělíš nám prosím  zážitek ze skauta,  na který nemůžeš zapomenout? 
Mám dva zážitky. První, když se mi ztratilo vlče (chlapec) na výpravě. Druhý, když 
se skautským táborem prohnala vichřice a složila dvě „týpka“ a spoustu statných 
stromů za tábořištěm. 
Jaké je tvé oblíbené jídlo? 
Mám rád jídlo, které je s láskou uvařené. Není jídlo, které bych nesnědl. 
Čím tě naplňuje skauting? 
Skauting děláme pro radost v dětských očích, aby nás jejich radost naplnila 
v prohlubování skautských myšlenek a idejí. 
A čím se řídíš? 
Rozhodují činy, a ne slova. 

K. Kodrasová 
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Ze života svatých 
Sv. Turibius z Mongroveja (23. března) 

Církev ve Španělsku věnovala v XVI. století obzvláštní 
pozornost indiánům, a protože diecéze za oceánem byly příliš 
rozlehlé a tamější složité problémy se nedaly řešit z mateřské 
země, odjíždělo tam mnoho kněží. Přesto zprávy přicházející 
z Peru nebyly obzvlášť příznivé. Král Filip II. vybídl mladého 
licenciáta práv a předsedu inkvizičního tribunálu v Granadě 
Turibia z Mongroveja, aby se stal arcibiskupem v Limě. Odmítl, 
protože jednak byl laik, jednak nebyl seznámen s americkými 

problémy. Navíc oblast podléhající limskému arcibiskupovi byla obrovská. Měřila od 
severu k jihu 5000 km a rozloha činila kolem 6 milionů čtverečních kilometrů. Král 
trval na svém, a proto Turibio, vysvěcený v Seville na biskupa, vsedl na loď do Peru. 
Když přebíral odpovědný úřad, bylo mu dvaačtyřicet let, a hned z počátku poznal, že 
jeho předchůdce se o církevní záležitosti příliš nestaral. Chtěl tyto škody napravit a 
konal dlouhé a obtížné vizitace, aby přímo na místě studoval, co je třeba napravit. Za 
pětadvacet let, co byl arcibiskupem, procestoval zemi čtyřikrát. Druhá vizitace trvala 
šest let, třetí čtyři roky, ze čtvrté se už živý nevrátil. Naučil se rychle řeči Inků a 
žádal, aby každý kněz, který má co dělat s indiány, tuto řeč znal. 
Poučen z vizitací rozhodl, že obnoví od základů peruánskou církev. Svolal celkem 12 
synod. Vystupoval rázně proti všem, co se domnívali, že je jim v dobyté zemi 
dovoleno cokoli – cizoložství, loupež, nespravedlnost. Zemřel v chudičkém kostele 
uprostřed indiánů, pro něž byl opravdovým otcem. 
Ne nadarmo nazval papež Benedikt XIV. velkého limského arcibiskupa a apoštola 
Peru neúnavným poslem lásky. 

-vac- 

 
- V Berouně v Technických službách (Viničná 910) je umístěn kontejner na použité 

oblečení, boty a textil. Vše musí být čisté, suché a zabalené do igelitových tašek či 
pytlů. Kontejner je přístupný po-pá 7.00 až 17.00 hod., so 8.00 až 13.00 hod. 

- Nabízím včelí med 130 Kč/l, 70 Kč/0,5l, svíčky z včelího vosku (20,- Kč/kus), před 
kostelem sv. Jakuba každou neděli. Poznáte mne podle oranžové reflexní vesty. 

- Na Květnou neděli bude možno u vchodu do kostela v Berouně zakoupit 
velikonoční pohledy (sada za 30 Kč) a knihy (100 Kč) ve prospěch Likvidace lepry. 

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: 0361038389 / 0800 


