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Doprovázení 
Začátkem listopadu se nám i běžný kalendář může stát dobrým pomocníkem k tomu, 
abychom nezapomínali na své zesnulé. Na ty, kdo nás předešli na věčnost, myslíme 

většinou přece jenom méně než na ty, s nimiž 
se můžeme alespoň občas setkat. Podobně, 
jako nám někdy vánoční svátky pomohou 
rozpomenout se na ty živé, které jsme možná 
během roku trochu zanedbávali, pomáhají nám 
i první listopadové dny vždy znovu prožít 
vědomí sounáležitosti také s těmi, kteří sice 
také žijí, jak věříme, avšak ne již mezi námi. 
Mnozí z nich jsou doposud „na cestě“, ještě 
nedošli cíle svého života, ačkoli poslední práh 
jejich pozemské pouti už zůstal kdesi daleko 
za nimi. Tato etapa jejich cesty je očistná a 
není snadné jí projít. Útěchu jim poskytuje 
jistota o tom, že zabloudit a minout se cílem 
už nemohou. Útěchu jim však může dodat i 
ten, kdo je na jejich očistné cestě doprovází. 
Kdo je „v duchu s nimi“. I v tomto světě 
býváme od svých nejbližších leckdy sice 

fyzicky vzdáleni, ale protože nám jejich osud není lhostejný, zůstáváme alespoň 
„v duchu s nimi“. Apoštol Pavel tento slovní obrat nejednou užívá, když píše do 
křesťanských obcí, které založil a na svých cestách i nadále nesl ve svém srdci. 
Začátkem listopadu má takovéto doprovázení díky praxi plnomocných odpustků 
navíc zvláštní charakter: může být umocněno přímluvou celé církve a může také 
posunout toho, za jehož spásu se modlíme, o pěkný kousek cesty dál. Nebylo by divu, 
kdyby pak takovýto člověk byl na oplátku neméně „v duchu s námi“, poutníky po 
této zemi, i poté, co sám vstoupí do Božího království… 

pb 
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Zprávy z farnosti 
• 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 do 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.) 
• Kurzy Alfa 

probíhají až do 4.12. vždy ve středu 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. 

• Výtvarné dopoledne pro maminky s dětmi 
se bude (v případě zájmu) konat každý 1. čtvrtek v měsíci (tedy poprvé 7.11.) od 
9.30 na faře. Z organizačních důvodů prosíme zájemkyně z řad maminek, aby se 
ozvaly Mariánce Vildmonové (mariiianka@seznam.cz, 606212243). 

• 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). 

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

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

• Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – sobota 2. listopadu 
mše svaté: 

o   9.30 – Loděnice 
o 10.00 – Beroun 
o 15.00 – Hudlice 
o 16.30 – Stradonice 
o 18.00 – Hýskov, 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 25.10. – 8.11. 
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 se bude od 15 hod. konat u kněžských hrobů na berounském 
hřbitově modlitba 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. 

• Úklid kostela sv. Jakuba 
je plánován na čtvrtek 7. listopadu od 18 hod. (stejně tak vždy první čtvrtek 
v měsíci). Prosíme ochotné farníky o pomoc. 

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

• Modlitební večer se zpěvy z Taizé v kapli Povýšení sv. kříže 
se bude konat ve čtvrtek 14. 11. od 20 hodin.  

• Zpívání na Tetíně 
V neděli 24.11. bude při mši sv. na Tetíně v 11.15 zpívat skupina děvčat. Nácvik 
písniček bude na tetínské faře od 10.30 hod. Na všechny se těší Alena Vacková. 

• Sbírka na misie 
vynesla v Berouně 9.565,- Kč, na Tetíně 2.057,- Kč, v Počaplech 2.046,- Kč, ve 
Svatém Janu 1.550,- Kč, v Loděnici 1.000,- Kč, v Nižboru 520,- Kč, v Hýskově 
490,- Kč a na Chyňavě 280,- Kč. 

• Sbírka na charitu 
se koná v neděli 10. listopadu 2013. 

• Den Bible 
spojený se sbírkou na biblický apoštolát se letos koná 17. listopadu. 

• 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. 

• Přípravu k biřmování 
zahájíme v případě zájmu od adventu. Prosíme, aby se zájemci o přípravu 
přihlásili u kněze (osobně, telefonicky, e-mailem). 
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Pouť na Svatou Horu 06 
Šestá pouť „Za uzdravení“ se uskuteční v sobotu 9. 11. 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 v 17 hod. 
Úmysl: Za uzdravení P. Radima, malého Štěpána a dalších nemocných ve farnosti. 
(V případě špatné prognózy počasí by bylo nejlépe ujistit se o konání pouti e-mailem 
na adrese jana.bescecova@seznam.cz.) 

J. Beščecová 
 

Bleší trh pro školku 
Ve dnech 16. a 17. října se pod záštitou K-klubu konal v budově bývalé kaplanky 
v areálu berounské fary další z řady již tradičních bleších trhů, které ve prospěch 
Katolické mateřské školy pořádají  maminky z naší farnosti. Děkujeme vám všem, 
kdo jste ke zdaru této akce přispěli darováním nebo nákupem oblečení a hraček nebo 
pomáhali s přípravou, prodejem a úklidem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše velké díky patří hlavním organizátorkám paní Benešové a paní Vysloužilové a 
rovněž všem dalším maminkám, které věnovaly ze svého času mnoho hodin obětavé 
práce, zvl. paní Břízové, Černé, Frantové, Goldmannové, Hanke, Koubkové, 
Lidmilové, Markové, Pelikánové, Pošmurné, Šámalové a Trubákové.  
P. Petru Bouškovi děkujeme za vstřícnost a bezplatné zapůjčení prostor kaplanky, 
skautskému středisku za pochopení, panu Jamborovi pak za pomoc se závěrečným 
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úklidem. Celkem se podařilo získat 13.300,- Kč, které použijeme na úhradu 
provozních nákladů školky.  
Velmi si vážíme toho, že díky obětavosti, podpoře a ochotě mnohých z vás mohou 
být tyto „blešáky“ již řadu let nejen příležitostí k levnému nákupu zachovalého 
oblečení, ale i nezanedbatelným zdrojem pravidelného příjmu pro naši školku.  

Za kolektiv KMŠ Jana Stielová 
 
 

Z arcidiecéze 
• Vikariátní konference  

se v měsíci říjnu uskuteční v Řevnicích v úterý 19. 11. od 9.00 hodin. 
• Arcidiecézní setkání pro ministranty 

V sobotu 16. listopadu se uskuteční v Praze Arcidiecézní ministrantské setkání. 
Zahájení bude v 9.30 v budově Arcibiskupského paláce, vrcholem mše svatá 
v 11.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou bude celebrovat pan 
kardinál Dominik Duka OP. Srdečně zváni jsou především ministranti (chlapci cca 
od 6 do 30 let), pro které je program koncipován. Na přípravě se podílejí 
seminaristé. Letošní program je zvláštní příležitostí k neformálnímu poznání těch, 
kteří se připravují ke kněžství, i prostředí, v němž jejich povolání zraje. Ukončení 
bude cca v 16.15 v budově Arcibiskupského semináře. Více na 
http://ministranti.apha.cz. Program: 
  9.30 registrace na recepci arcibiskupského paláce (Hradčanské nám. 16) 
10.00 Uvítání v sále kardinála Berana 
10.15 Příprava na mši sv. (možnost přistoupit ke Svátosti smíření) v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha 
11.00 Pontifikální mše sv., hlavním celebrantem bude otec biskup Karel Herbst, 
obnova ministrantského slibu ve Svatováclavské kapli. 
12.30 Oběd v sále kardinála Berana 
13.30 Netradiční adrenalinový program v prostorách pražského hradu 
Co s sebou: Pokud možno vlastní ministrantské oblečení, příspěvek 70,-Kč. 
Bližší info: P. Benedikt Hudema, 724 209 774. 
Kvůli koordinaci dopravy z berounské farnosti se hlaste u p. Aloise Vašků – 
602129195, vasku@omadeg.cz. 

• Adventní Tammím 
22.–24. listopadu – Tammím je příležitostí prožít víkend v modlitbě, naslouchání, 
společných rozhovorech o hledání a prožívání víry mezi sebou, s bohoslovci i 
představenými semináře. Jeho součástí jsou i různé workshopy, sport, společenské 
hry, zajímaví hosté… Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a 
prohloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme možnost duchovního rozhovoru, 
případně svátosti smíření. Je to také velká příležitost poznat nové věřící kamarády 
a přátele. Info a přihlášky do 19. listopadu na: www.arcs.cuni.cz, 
www.tammim.spolco.cz. Za Tammím tým Petr Zadina, seminarista. 
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Ples Farní charity Beroun 
Ples s kapelou Gambit pro širokou veřejnost pořádá Farní charita Beroun pod záštitou 
Římskokatolické farnosti Beroun v pátek 22. listopadu od 20 hod. v kulturním domě 
na Tetíně. Předprodej vstupenek k číslovaným stolům bude od konce října probíhat 
v KMŠ Beroun, ObÚ Tetín a v MIC, Husovo náměstí Beroun. 
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Skautské středisko 
Radost a Naděje 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/. 
• 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:  

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) 
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           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) 

• 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. 
 

Bazárek 
Ve dnech 20.-21.11.2013 pořádá skautské středisko Radost a naděje Bazárek 
v prostorách bývalé kaplanky na berounské faře. Výtěžek z prodeje bude použit na 
provoz střediska. Prosíme případné dárce o podporu této akce. Sbíráme nejen dětské 
oblečení, ale i oblečení pro dospělé, boty, kabelky, elektroniku, knihy, časopisy, 
kuchyňské potřeby.... Podrobnosti k celé akci najdete na letáčcích vedle zpravodaje. 
Věci je možné zanechat v mateřské školce kdykoli v pracovních dnech od 7.00 do 
16.00 hodin, nejpozději do úterý 19.11., popřípadě v čase konání pravidelných 
schůzek skautů. Rovněž prosím o pomoc s přípravou prodejní místnosti a 
oceňováním věcí, a to v pondělí 18.11. a v úterý 19.11.2013 od 17.00 hod. Uvítám i 
pomoc při pytlování neprodaných věcí a úklidu prodejních prostor po ukončení 
prodeje. Neprodané věci budou předány diakonii. Případné dotazy směřujte na sestru 
Evu Hazukovou – Viky na tlf. 732 830 040, nebo na email hazukovae@seznam.cz. 
Prosím věnujte této akci  pozornost a přijďte se podívat. V nabídce bude spousta 
hezkých věcí za ceny opravdu lidové ve velikostech až XXXL. 

Eva Hazuková 
 
 

Svojsíkův závod – krajské kolo skautů a skautek 
(věk 12 – 15 let) 
Ve dnech 13.-15. září 2013 jsme se jako oddíl skautek – Lasiček vydaly na krajské 
kolo Svojsíkova závodu, jelikož jsme postoupily v základním kole Svojsíkova 
závodu, kde jsme se umístily na 1. a 2. místě.  
Sraz byl na nádraží v Berouně. Cestovaly jsme vlakem nejprve na Hlavní nádraží 
v Praze. Tam jsme přestoupily a vlak nás dovezl do Neratovic. Na místě jsme se 
ubytovaly v nedaleké základní škole a pak jsem měly volno. Poté byl večerní nástup. 
Druhý den po snídani jsme se dostavily na nedalekou loučku, na které jsem si 
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postavily stany. Pak přišel samotný závod. Jednalo se o celodenní akci, kde jsme se 
zúčastnily mnoho různých stanovišť. Ušly jsem asi cca 30 km, byly jsme s holkami 
dost fyzicky i psychicky vyčerpány – ale bylo to super !!!  
Mně osobně se nejvíc líbilo stanoviště, kde jsem nejprve musely rozdělat oheň, což 
bylo pro nás Lasičky trochu problém, ale my jsem to nakonec zvládly. Já jsem se 
potom ujala sekání dřeva, při kterém jsem málem přišla o ruku. Po této zkušenosti 
jsem začala připravovat ingredience na oblíbený „skautský buřtguláš.“ ☺ 

Vše jsme nakonec zvládly dobře. Neříkám, že jsme neměly potíže, ale vše nakonec 
dobře dopadlo. Soutěžily jsem za oddíl Lasiček dvě soutěžní skupinky po 8 členech. 
Družinka Lasičky 1 (rádce Adéla Průšová) se umístily na 12. místě a družinka 
Lasičky 2 (podrádce Daniela Kodrasová) se umístily na 16. místě. Z kategorie 
skautek bylo 17 družin. Nutno podotknout, že my družinka Lasičky 2 jsme za 50 
minut vysprintovaly 7 km. Po modulu „ZÁVOD“ jsem se velmi rády vrátily do 
promoklých stanů. Ráno po výborném spánku si pro mne přijela mamka, a tím pádem 
se nemohu podělit o další zážitky, jelikož ostatní Lasičky jely domů vlakem do 
Berouna.    

Klárka Bělohlávková 
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Rozhovory s členy skautského střediska 
Jiří Hazuka ml. 
Milý Jirko, jsi vedoucí oddílu RS. Jsi svobodný. Je ti 27 let. Vystudoval jsi obor 
Provozní elektrotechnika s maturitou. Sloužíš vlasti – jsi voják. Bydlíš mezi lesy 
na kopci u hranic Křivoklátska – bydlíš na Zdejcině. :) 
Od kdy jsi členem našeho střediska? 
Registrován jsem od 1.3.1993.  
Jakou máš skautskou 
funkci? 
Aktuálně vedu již 5 let 
oddíl Roverů a Rangers 
(mládež od 15 do 25 let). 
Jaké jsou tvé nejoblíbe-
nější koníčky? 
Nejoblíbenější koníčky 
mám: 1. mojí slečnu Símu 
(smích), 2. skaut, 3. stolní 
tenis, 4. zpěv ve sboru 
Comodo Loděnice, 5. ta-
neční. 
Tvá oblíbená barva je 
jaká? 
Oblíbenou barvu nemám, ale patří ke mně zelená barva. 
Hraješ na hudební nástroj? 
Jediný hudební nástroj, na který umím hrát, je: „HRANÍ NA NERVY.“ (smích) 
Co máš rád za literaturu? 
Rád čtu české scifi. Mezi mé oblíbené autory patří: Alexandr Dumas, Jiří Kulhánek, 
Miroslav Žamboch.  
Jaké jídlo vaříš nejraději? 
...(smích)...utopence :) 
Máš svůj největší zážitek z armády?  
Ano, mám: zimní přežití v mínus dvaceti pěti stupních, slaňování s volným pádem ze 
Žďákovského mostu, střelba ze všech možných zbraní, házení granátem, a dokonce 
mě přejelo BVP (bojové vozidlo pěchoty). 
Když se řekne: „TVŮJ NEJVĚTŠÍ SKAUTSKÝ ZÁŽITEK“, tak na co si 
vzpomeneš? 
Na povodeň v roce 2002, když jsme měli tábor na Budáčku u Temelína, kdy jsme si 
s vedoucími a s Rovery sáhli na své psychické i fyzické síly. 
Čím bys nalákal čtenáře do skauta? 
Čím? Suprovým kolektivem (partou), pravidelnými schůzkami, akcemi, výpravami. 
A zážitek se k vám dostaví zaručeně! :) 

K. Kodrasová 
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Ze života svatých 
Sv. Kolumbán (23. listopadu)  
Kolumbán byl jediné dítě bohatých rodičů, původem Ir. 
Když na návštěvě u jednoho poustevníka uslyšel Boží 
volání, vstoupil přes odpor své matky do kláštera Cluam-Inis 
v Ulsteru a odtud do Bandoru, vedeného svatým 
Comgallem. Ten mu po dlouhém období asketismu a 
vysvěcení na kněze dovolil odjet jako misionář do Evropy. 
Po přistání v Armorice mu dovolil král francké říše usadit se 
na okraji Vogéz. Už cestou se k němu připojili další 
druhové. Hlásili se i domácí mniši. Brzy tam vznikly dvě 
náboženské obce. V jedné z nich, Luxeul, vznikla 
v prostorném klášteře řada řemeslnických dílen. Brzy byl 
založen třetí klášter a rovněž tam se příkladně žilo 
v naprosté poslušnosti, mlčení a půstu. 
V Nantes jim král dal k dispozici loď pro misijní cestu pro 
působení na horním Rýnu. Přes Bodamské jezero putovali 
Irové vedeni Kolumbánem k Alpám. Kolumbán a jeho 
druhové překročili Alpy a byli přátelsky přijati 
lombardským králem Agilulfem, jenž o nich slyšel od svých 
franckých příbuzných. S jeho svolením se Kolumbán usadil v Bobbiu, kam za ním 
později přišlo poselstvo vedené jeho žákem Eustasiem. Král Chlotbar ho prosil, aby 
se vrátil do francké země. Svatostí svého života se svou regulí, která ještě dlouho po 
jeho smrti měla velký vliv i v dalekých končinách křesťanského světa, vstoupil 
Kolumbán do církevní historie. Za svého života založil četné kláštery a jeho žáci 
připravili mírnější apoštolát svatého Benedikta. 

-vac- 
 

* 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na listopad: 
    „Aby křesťané upřímně hledali cestu k jednotě a usilovali o její dosažení.“ 
 

* 

Farní kronika 
• Křtiny: V říjnu byl v naší farnosti pokřtěn Alex Mihalovič. 
• Svatby: Lásku, úctu a věrnost si před Bohem slíbili manželé Zdeněk a Markéta 

Štromajerovi (konvalidace manželství). 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili pí. Alžbětu Děrďákovou, p. Ľudovíta 

Cvoreně a p. Jaroslava Bílého.  
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Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24/5, 266 01 Beroun 
tel: 311 621 964, e-mail: farnost.beroun@centrum.cz; www.farnostberoun.cz 

Kontakty:
P. Petr Bouška - administrátor 
e-mail: petr.bouska@centrum.cz, 
mobil: 608 524 408 
P. Radim Cigánek - kaplan 
(dlouhodobě ve stavu nemocných) 
e-mail: radim.ciganek@centrum.cz, 
mobil: 776 229 671  
P. Jaroslav Miškovský - kaplan 
e-mail: jmisk@volny.cz, 
mobil: 733 741 874 
P. Josef Moulík - výpomocný 
duchovní (Loděnice) 
mobil: 722 206 057 
 

Lukáš Petřvalský - titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com, 
mobil: 724 219 745 
Pavel Kodras – odborný asistent 
vikariátu 
e-mail: pavel.kodras@apha.cz, 
mobil: 602 465 797 
trvalí jáhni vypomáhající ve farnosti: 
Josef Jonáš (Zdice) 
e-mail: josef.jonas@web.de, 
mobil: 775 271 756 
Ondřej Mrzílek (Vráž) 
e-mail: ondrej.mrzilek@seznam.cz, 
mobil: 732 281 293 

 
 
 
 

Bohoslužby: 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    17.00   

SV. JAN   8.00       

LODĚNICE   9.30   17.00  17.00  

CHYŇAVA 11.00       

TETÍN 11.15   19.30    

NIŽBOR       16.30 

HÝSKOV       18.00 

VRÁŽ       18.00 

HUDLICE         
15.00 
(1. so) 

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 


