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Den nemocných 
Vstupujeme do měsíce února, v kterém jedním z nejvýznamnějších dní je památka Panny 
Marie Lurdské. Tento den je také připomínán jako Světový den nemocných. Co bychom si 
mohli vzít k srdci?  
Při Světovém dni nemocných si připomeneme svátost nemocných.  Je to svátost jako každá 
jiná – svátost živých. Uděluje se těm, kteří jsou vážně nemocní. V této svátosti člověk 
dostává další milosti k tomu, aby lépe zvládal obtíže nemoci. U těch, kteří nejsou schopni se 
zpovídat, může (v závislosti na dispozici dotyčného) působit odpuštění hříchů.  
Setkáváme se také s lidmi, kteří mají nepříliš správné chápání svátostí. Někteří se 
domnívají, že v nemocnici se přijímá pouze „poslední pomazání“. 
A někdy to chápou asi jako pokyn k tomu, že už musí umřít. „Ještě ne, pane faráři, já ještě 
neumírám.“ Stalo se mi také při návštěvě LDN u jedné staré paní – bylo ji víc než 95 – že 
mě upozornila na svou sousedku: „To je taky katolička.“ Tak jsem odpověděl, že bych mohl 
té sousedce udělit svátost nemocných, když jsem viděl, že by to bylo vhodné. Reakce té 95-
leté paní byla: „Ale ta se uděluje na Smrtelnou neděli.“ (Tak je nazývána 5.neděle postní.) 
Svátost nemocných tedy bohužel někteří nesprávně chápou jako odepsání ze stavu živých – 
je pomazán, a tedy musí umřít (jinak by třeba ještě žil).  
Jiní ji zase chápou jako jakési pojištění, někteří se i domnívají, že mají nebe zabezpečené. 
(„Já jsem byla před půl rokem, tak mi to ještě platí.“) Nutno si uvědomit, že svátost 
nemocných není dálniční známka nebo časový kupon v tramvajence. Je věcí nejen kněží, ale 
i věřících, aby se postarali o to, aby nemocný přijal užitečným způsobem také tuto svátost 
(nečekat, až už nekomunikuje, není se schopný zpovídat se…). Naše láska k bližním se má 
tak projevovat nejen tím, že bližní navštěvujeme, ale také jim nabídneme při dlouhodobější 
nemožnosti návštěvy kostela možnost pozvat si domů kněze, stejně tak kněze z farnosti 
upozornit. Zvláště, když se kněží na nedělních mších svatých střídají a někteří věřící také 
nemají zcela stabilní místo a čas nedělní mše svaté – třeba kvůli zaměstnání – nemůže mít 
kněz přehled o tom, že někdo delší dobu „chybí“.  
Další kapitolou je svátost smíření. Pro někoho je překvapením, že ji lze přijmout i doma 
nebo v nemocnici. Na dotaz, zda pacient chodí ke svátostem, je leckdy vážně míněná 
odpověď: „Já nemohu chodit, už jsem tři roky doma.“ Je třeba vědět, že lze zavolat kněze 
domů, aby přišel, vyzpovídal, podal svaté přijímání, někdy též svátost nemocných, podle 
situace. Není důvod mít strach zavolat si kněze (někteří se domnívají, že nás tím obtěžují).  
Jednou jsem byl udělovat svátost nemocných na jednotce intenzivní péče jednomu 
profesorovi medicíny. Jeho dcera, také lékařka řekla: „Lidé neumírají na nemoci, ale že je 
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Pán Bůh zavolá.“ To je jako odpověď na míru k názoru některých, kdo si myslí, že kdyby 
měli americké léky nebo kdyby si připlatili, tak se určitě uzdraví.  
Je dobré občas vzít do ruky Katechismus a trochu si svátosti zopakovat. 

P. Jaroslav Miškovský 

 

Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

pokračují na faře každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. Věnujeme se 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 ve čtvrtek od 20 hodin, a to: 
o 2. čtvrtek v měsíci – modlitba Taizé v Berouně v kapli  
o 4. čtvrtek v měsíci – na Tetíně u sv. Kateřiny (adorace) a poté na faře 

(pro toho, kdo nepojede na Tetín sám – sraz v Berouně před farou v 19.50) 
o 5. čtvrtek v měsíci – v kostele na Tmani  

• Kurzy Beta 
probíhají každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 19.30 do 21.00 na faře v Berouně. 

• Setkávání maminek s dětmi 
se koná rovněž každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci na faře v Berouně. První čtvrtky jsou 
spojeny s výtvarným programem pro děti. V únoru se tedy jedná o čtvrtky 6. a 
20.2., vždy od 9.30. 

• Úklid kostela sv. Jakuba 
se koná vždy první čtvrtek v měsíci od 18 hod. Prosíme tedy ochotné farníky 
o pomoc s úklidem ve čtvrtek 6. 2. 

• Posun čtvrteční mše sv. v Počaplech na 17.30 
V souvislosti s nástupem naší katechetky paní Veroniky Frantové (které srdečně 
děkujeme za její dosavadní službu!) do zaměstnání bude čtvrteční výuka 
náboženství zajišťována knězem, a proto bude nutné od 6. února posunout začátek 
mše sv. v Počaplech alespoň na 17.30 (výuka nábožentsví v Berouně je do 17 h). 

• První pátek v měsíci – 7. února 
Mše sv. v kapli Povýšení sv. kříže je v obvyklých 18.00 hodin, po ní následuje 
adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné přijmout 
v sakristii kaple (P. Jaroslav Miškovský) a v přízemí fary (P. Radim Cigánek) 
svátost smíření.  

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

• Sbírka Svatopetrský haléř  
určená na humanitární aktivity církve je vyhlášena na neděli 23. 2. 

• Postní duchovní obnova 
s otcem biskupem K. Herbstem je plánována na sobotu 29. 3. od 9 hod. na Tetíně. 

 
 

Přednáška pro rodiče  
V úterý 18. února 2014 od 19.00 hodin pořádá Katolická mateřská škola ve 
spolupráci s berounskou farností přednášku na téma „Jak předávat víru dětem – 
vedení dětí v duchovním životě“. Naše pozvání přijala zkušená lektorka Mgr. Hana 
Imlaufová z pražské Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, kterou mnozí 
rodiče poznali během její dlouholeté spolupráce s naší mateřskou školou. Přednáška 
je zdarma, uskuteční se v sále v přízemí berounské fary. Po přednášce bude prostor 
pro dotazy a diskusi.  
Srdečně zveme všechny zájemce o toto téma nejen z řad farníků a rodičů naší školky. 

J. Stielová 

 

Maškarní Eldorádo již podeváté! 
Milí přátelé! Spolek (ano, dle nového občanského zákoníku již měsíc nejsme 
sdružením) Křesťanský klub Beroun letos v září oslaví 10 let od obnovení své 
činnosti. Celá tato léta pořádal K-klub nejen maškarní bály pro rodiny s dětmi, ale i 
spoustu dalších farních atrakcí, jako je třeba Mikulášská, kam čert nemůže, plesy  a 
taneční večery, koncerty či  společné výlety.  I v letošním roce vám nabízíme akce 
určené všem napříč věkovými kategoriemi, jak jste zvyklí, a tou první je Maškarní 
Eldorádo, které se tradičně koná ve stejnojmenném sále na berounském Jarově 
v sobotu 22. 2. od 16 do 19 hodin. Těšit se můžete na přehlídku masek,  tombolu, 
kde vyhrává každý, soutěže o ceny,  písničky a tanec, a kdoví, možná přijde i 
Klaun… Protože i Eldorádo něco stojí, bude u vchodu přistavena kasička, kde budete 
moci odložit dobrovolný příspěvek na náklady. 

Za K-klub  I.Va. 

 

Z vikariátu 
• Vikariátní konference 

se bude konat v úterý 18. února v Řevnicích. Mše svatá, při které se budeme 
modlit zvláště za farnosti našeho vikariátu, bude v kostele sv. Mořice od 9.00. 
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Z arcidiecéze 
• Mladší ministranti - 8. února v Nymburku 

Pro mladší kluky (cca od 8 do 15 let). Zahájení v kostele sv. Jiljí v 9.30. Program: 
nácvik ministrantské služby, 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 14.–15. února v Praze 
Pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Mše sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích 
v 18.00. V sobotu mše svatá, příležitost ke svátosti smíření, duchovní program, 
fotbálek, film. S sebou: 200 Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. 

• Škola partnerství (únor – květen 2014) 
Jak budovat opravdový vztah? Mohu druhého skutečně poznat? Jak zvládat 
konflikty a krize? Existuje šťastné manželství? Čtyři víkendová setkání pro mladé 
lidi od 17 do 30 let. První setkání se koná 7. – 8. 2. 2014. Ve spolupráci 
s Pastoračním střediskem – Centrem pro rodinu. Kurz má omezenou kapacitu. 
Přihlašovací formulář a více informací na www.manzelstviarodina.cz. 

• Víkend pro nezadané (30-43 let) 
14.–16. února – Víkend pro nezadané – je určen všem nezadaným bezdětným 
katolíkům – svobodným, vdovcům/vdovám nebo rozvedeným s možností 
církevního sňatku ve věku 30 – 43 let, kteří hledají svůj protějšek. Začátek v pátek 
14. 2. v 19.30. Zakončení v neděli kolem 14.00. Jednou z podmínek je účast na 
celém víkendu. S sebou: spacák, přezutí, ručník. Poplatek: 700 Kč. Přihlášky: 
spolecne70@volny.cz; více na Facebooku: Společně70. 

• Víkendovka v centru Nazaretu (12-20 let) 
28. února – 2. března – Víkendovka: Jsi exot? Jak obhájit svou víru před 
ostatními. Co dělat, když se mi směji? 1 Tim 1,12a – Děkuji tomu, který mi dal 
sílu. Začátek v pátek 28. 2. v 18.00 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích. S sebou: 
spacák, vhodné oblečení, přezůvky, Bibli. Účastnický poplatek: 300 Kč (sleva pro 
sourozence). Přihlášky do 20. února na 244 910 469, 733 161 614 nebo na mailu: 
nazaret@apha.cz Více informací: www.centrumnazaret.cz/kalendar-akci/. 

• Sobota pro ženy 
1. března od 9.00 – 17.00 se uskuteční v Pastoračním středisku, Kolejní 4, 
Praha 6 – Dejvice sobota pro ženy. Setkání formou duchovní obnovy povede 
P. Jakub Sadílek OFM. Polední občerstvení bude zajištěno. Součástí programu 
bude příležitost ke svátosti smíření a mše svatá. Bližší informace a přihlášky na 
http://cpr.apha.cz/sobota-pro-zeny. 

 
Farní charita Beroun 
Výsledek Tříkrálové sbírky 2014  
Přes šedesát dětí z Berouna a okolních obcí se vydalo v období 2. - 12. ledna 
koledovat pro letošní Tříkrálovou sbírku. Farní charita Beroun se do celorepublikové 



 

 5 
 

sbírky každoročně zapojuje a vedoucí skupinek mají předem rozdělená místa, která 
navštíví. Letos skupinky navštívily kromě celého Berouna také Tetín, Loděnice, 
Koněprusy, Zdice, Žebrák, Praskolesy a tradičně Lochovice, kde berounská Charita 
provozuje azylový dům. Chodili jsme po ulicích, zpívali a podělili se 
s kolemjdoucími o radost. Na dveře domů (a na berounském náměstí dokonce na 
žádost trhovců i na plátěné stánky) naši malí králové psali požehnání K+M+B+2014 
neboli Kristus požehnej tomuto domu.  
Po odpečetění pokladniček v pátek 17. 1. 2014 na Městském úřadu v Berouně  
s radostí oznamujeme výši vykoledované částky, která opět předčila naše odhady! 
Do třinácti sbírkových pokladniček se nám v tomto roce podařilo vybrat 40 715,- Kč. 
Celkovou částku jsme již odeslali na sbírkový účet Charity ČR. Celých 65% částky 

putuje vždy zpět do 
regionu, ve kterém je 
vykoledována, a tak jsme 
šťastni, že budeme moci 
naplnit avizovaný záměr a 
pořídit do Stacionáře sv. 
Anežky České v Berouně 
polohovací relaxační křes-
lo pro seniory. 
Rádi bychom poděkovali 
všem, kteří nám na ulicích 
šli naproti či otevřeli dveře 
a zazpívali si s námi. 
Děkujeme za všechny 
finanční příspěvky. Obrov-

ský dík patří samozřejmě všem koledníkům a vedoucím skupinek za to, že věnovali 
svůj čas ostatním a zachovávají krásný lidový zvyk novoročního koledování. 

J. Kebrlová 
 

Genderově nesmýšlím? 
V pondělí 20. 1. 2014 pořádala FCH Beroun na půdě farnosti přednášku „Genderově 
nesmýšlím, budou mne kamenovat?“ Přednášela Mgr. Jana Jamborová, která od roku 
2005 pracuje jako generální tajemnice evropské asociace ženských organizací New 
Women for Europe - NWFE se sídlem v Bruselu. Pokud jste si také mysleli, že 
smýšlet genderově znamená snažit se o rovnoprávnost žen a mužů, pak jste na 
přednášce zjistili, že už to bohužel není úplně pravda. Krom rovnoprávnosti pohlaví 
co se týče pracovních příležitostí se genderová teorie pomalu, ale jistě mění 
v ideologii rovných příležitostí LGBTI. Pokud jste tuto zkratku ještě neslyšeli, jde 
o lobby lesbických, gay, bisexuálních, transgenderových a intersexuálních menšin ve 
smyslu odstranění „stereotypů“ ve společnosti. Gender je chápán jako sociální 
konstrukt:  kultura a společnost působí rozdílně na muže a ženy, což vede k sociálně 
konstruovaným rozdílům v jejich chování, očekávání... Přeloženo „uměle vytváříme 
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rozdíly tím, že chlapci dáváme na hraní auto a holčičce panenku“.  Teorie genderu 
rozlišuje tzv. „biologickou“ identitu danou biologickým pohlavím, „genderovou“ 
identitu (tzn. cítit se jako muž nebo žena) a „genderové role“ (tzn. žít jako muž nebo 
žena). Těchto skupin rozlišuje nejméně 17, podle některých pramenů až 24 i více. 
Pokud namítnete: no a o co jde? Vždyť i menšiny mají svá práva. Jde o to, že moje 
práva končí tam, kde začínají tvá práva! Člověka zamrazí, když se dozví,  k čemu 
tato liberálnost v posledku směřuje. Že v Nizozemí je registrována pedofilní 
organizace, která svou filozofii schová pod názvem mezigenerační sex. Člověka 
zamrazí více, když se dozví, že tato organizace přes protesty nebyla zakázána, pouze 
jí bylo nařízeno neuveřejňovat určité fotografie a texty. Zakázat prý nelze, neboť není 
fyzickou osobou, ale právnickou… Alibistické! Přitom důsledkem už nyní jsou 

změny v občanském 
zákoníku ve Španěl-
sku, Francii, Velké 
Británii, Švédsku. 
Pozitivní diskrimina-
ce menšin a zákazy 
náboženských sym-
bolů, obviňování 
z netolerantnosti vel-
mi netolerantními až 
agresivními způsoby, 
omezování  práva na 
výhradu svědomí a 
práv občanů a rodičů 

(Německo – věznění rodičů, Švédsko – odebírání dětí a zákaz domácí školy, Velká 
Británie – tzv. SRHR – práva  na sexuální a reprodukční zdraví, Francie – brutální 
zásahy policie a zákaz loga La Manif pour tous – na obrázku máma, táta, děti…) pod 
praporem politické korektnosti.  
Jaký má přednáška výstup? Je třeba se zajímat, dát vědět o přesvědčení většiny! 
Menšiny jsou často jen víc slyšet.  Zaznělo, že je třeba se skutečně obracet se svým 
názorem na europoslance, zvláště na ty, kteří jdou v této otázce „proti proudu“,  
kontakty najdete na níže uvedeném webu: 
www.europarl.europa.eu/meps/cs/search.html?country=CZ. 
Pomůže jim ujištění o podpoře. Podpořit je můžete i vyjádřením svého hlasu 
v konkrétních peticích. Každý hlas má cenu. Sami se pamatujete, jak před několika 
lety i díky peticím neprošel návrh nové sexuální výchovy do českých škol. Dávno 
není pravda, že to, co se kdesi v Evropě projedná, se nás netýká. Naopak. Co není 
přirozené, prý zajde samo. Můžeme se modlit, aby to bylo co nejdřív. 

Ivana Vašků, 

FCH Beroun 
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Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

Výprava  z Řevnic přes Hvíždinec do Dobřichovic 
Společné vlčácko-skautské výpravy se dne 7.12.2013 účastnilo sedm vlčat, tři oceloti 
a dva vůdci (Mauglí a Honza). Jeli jsme vlakem do Řevnic.  Cestou jsme se nasvačili.  
Když jsme vystoupili, tak jsme dali pokřiky. Na silnicích byla drobná námraza a také 
kaluže byly zamrzlé. Na jednom velkém namrzlém místě jsme si dali závod - kdo se 
doklouže nejdál. Nejdále se sklouznul Vojta Lidmila – Rychlonožka. Druhé místo 
obsadil Petr  Altman – Mach a 
třetí byl Pavel Krupička.  
Na konci Řevnic jsme si na 
zarostlé louce zahráli Rybičky, 
rybáři jedou. Během cesty  
jsme si zahráli Povodeň a 
Nálet. Také jsme soutěžili 
v přeběhu malého údolíčka – 
kdo ho nejdříve třikrát 
přeběhne. Když jsme vyšli 
první kopec, tak jsme si zahráli 
dvakrát na schovku. Nejprve 
byla pikola dvoučlenná, potom 
pikal už jen jeden. Mezi dvěma 
cestami jsme si zahráli Boj o vlajky. Šlo o to vzít na kraji lesa šátek protivníků a 
přeběhnout s ním na vlastní linii a přitom nebýt chycen. 
Pod Hvíždincem jsme si v úžlabině našli místo, kde budeme péct buřty. Posbírali 
jsme dřevo na oheň a  kameny na ohrazení ohně. Vlčata si měla připravit svůj oheň a 
my Oceloti taky svůj. Kryštof Hamouz – Hranolka škrtnul sirku a dal ji pod chroští a 
zapálil oheň. My ostatní jsme přidali naši hrst chroští a „rozčoudili“ jsme oheň. 
Udělali  jsme si klacky na opékání a nařízli jsme buřty a opekli jsme si je. Před 
odchodem jsme uklidili kolem ohniště a zbylé uhlíky jsme zakropili močí a potom 
vodou a zavalili jsme ohniště kameny. Zdrželo nás hledání Hranolkova nože, které 
bylo naštěstí úspěšné. Pak už jsme šli za vlčaty a došli jsme na vrchol Hvíždinec, kde 
byl hezký rozhled a kde jsme se také vyfotili. Honza nám Ocelotům řekl, abychom šli 
dopředu a schovali do lesa a někde na ně vybafli. Nás to moc bavilo, a tak jsme se 
schovávali až na začátek Dobřichovic. Na nádraží jsme čekali asi dvacet minut. 
V čekárně jsme hráli: Já, pane? Já ne, pane. Ve vlaku jsme hráli Bang a vlk-vlk-pes-
pes. Na nástupišti jsme dali pokřiky a rozešli jsme se domů.  

Petr Altman - Mach 

 (doplnil a upravil Jan Marek) 
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Rozhovory s členy skautského střediska 
Ing. Jan Marek  
Milý Jane,  
jsi zástupce vůdce oddílu Ocelotů (chlapci od 
cca 11 let – 15 let). Narodil ses v Českém 
Brodě, osmnáct let jsi bydlel v Ostravě- 
Porubě a již 30 let bydlíš v Berouně. Jsi 
ženatý. Se svou ženou Alenou máš dvě děti - 
Pavlu a Annu a od Pavly máte dvě vnučky, 
tříletou Elišku a osmiměsíční Julinku. 
Vystudoval jsi VŠ chemicko-technologickou 
v Praze na katedře silikátů, obor maltoviny – 
to je výroba cementu, vápna a sádry. Asi díky 
tomuto oboru ses dostal do Berouna. Tvoje 
první zaměstnání po škole bylo v Prefě 
Hýskov. Máš práci, která tě naplňuje. 
Pracuješ na Městském úřadě v Berouně na 
odboru životního prostředí, kde máš na starosti povodně, odpady a Ekologickou 
studii. 
Jak dlouho jsi skautem? Jsem skautem až od roku 1990, protože krátké povolení 
skautingu v letech 1968-1970 jsem „nestihl“, ale v letech 1973 až 1978 jsem chodil v 
Ostravě-Svinově do pionýrské skupiny Ještěr, kde se to po všechna léta vedlo 
skautsky.  
Jak dlouho jsi v našem středisku? Ve středisku Radost a naděje jsem od roku 2005.  
Kde jsi byl zaregistrován dříve? V roce 1990 jsem spolu s Milanem Kysilkou začal 
vést nově vzniklý 2. chlapecký oddíl skautů. V Berouně na jaře roku 1990 vznikl 
první chlapecký oddíl pod vedením Milana Husáka a první dívčí oddíl, který vedly 
Jarka Kleknerová a Blanka Čaplová (maminka Petra – současného vůdce oddílu 
Ocelotů). Původně se tyto tři oddíly chtěly zaregistrovat u střediska Miloše Seiferta, 
které v době zákazu činnosti skautingu fungovalo na Městské hoře pod pionýrem, ale 
na přijetí nových oddílů se údajně „moc netvářilo“. Proto se zmíněné oddíly rozhodly 
založit vlastní středisko s názvem Jaromíra Mesteka. Zajímavou provázaností je to, že 
jeden ze zakladatelů střediska Radost a naděje bratr Jaroslav Vaněk - Kelly 
přešel z tohoto střediska do střediska Jaromíra Mesteka, takže jsem měl 
možnost několik let s Kellym pracovat.  
Proč jsi přišel k nám do střediska? Když se středisko Jaromíra Mesteka v roce 
2004 rozpadlo, tak jsme zvažovali, kam se zaregistrujeme. Kolem mých uší „prošel“ 
hlas. „Ty asi do Radosti a naděje, když chodíš do kostela“. „Vida“, řekl jsem si, že mě 
to samotného nenapadlo, a tak jsem se roku 2005 do tohoto střediska zaregistroval.  
Co tě motivuje v našem středisku? Především obrovskou výhodu spatřuji v tom, že 
je to středisko křesťanské, a tím lze do činnosti zařadit například společné slavení 
mše svaté. Je možné se sdílet také v duchovní oblasti s ostatními činovníky a členy 
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skautského střediska, ale hlavně na základě toho řešit i různé problémy a situace. 
Díky tomu jsem mohl například v roce 2009 vystoupit na střediskové radě a říci: 
„Bratři a sestry, Pán mě oslovil a volá mě do služby a uložil mi znovu vést ve skautu 
děti - takže se dávám k dispozici“. To by asi takto podat v jiném než křesťanském 
středisku nešlo.  
Co ti skauting dává? Dává mně radost z radosti druhých a z dětské opravdovosti. 
Třeba když mně Jonáš s vážnou tváří na výpravě řekl: „Honzo, tak dobré brambory 
jsem v životě ještě nikdy nejedl“, nebo když mně Jirka poděkoval za výpravu a 
zasněně řekl: „Ta byla krásná“, nebo když jeden z Ocelotů rozpažil při mši paže.  
Jaké sporty máš rád? Mám raději sporty individuální než kolektivní. Nejvíce mám 
rád běžky, běh, kolo a jejich spojení s orientací v přírodě. Miluji zimu. Na běžkách 
mám rád oba styly - klasiku i bruslení. Běžkařské tratě nejsou pro mě podmínkou, 
protože se taky moc rád toulám na běžkách jen tak volně přírodou. Jezdím rád i na 
kolečkových lyžích.  
Zmínil jsi orientaci v přírodě. Běháš orienťák? Jsem členem oddílu orientačního 
běhu Lokomotivy Beroun. Orienťák je nádherný rodinný sport, mohou ho dělat 
všechny generace a má taky mnoho modifikací: noční, cyklo, na lyžích, dokonce i na 
bruslích. Mojí velkou láskou je závod v terénní navigaci, který se nazývá Rogaining 
(to slovo vlastně nic neznamená - jsou to začáteční písmena jmen Australanů, kteří ho 
vymysleli). Na mapě o rozloze cca 600 km2 je umístěno kolem šedesáti kontrol různé 
bodové hodnoty. Vítězí ti, kdo za 24 hodin 
„seberou“ nejvíce bodů.   
Kolik se za 24 hodin dá ujít kilometrů? Záleží 
na terénu - 100 až 130 kilometrů. Dnes už se ale 
více běhá, než chodí.  
To běžíte celých 24 hodin? Ti nejlepší se o to asi 
snaží. My běžíme většinou prvních 9 hodin do 
tmy (startuje se v poledne), přes noc spíše jdeme a 
od rána se snažíme zase trochu popoběhnout.  
Říkáš my? To tedy není individuální sport? 
Tento sport patří do kategorie extrémních a ty se 
většinou dělají asi z důvodu bezpečnosti ve 
dvojících nebo ve družstvech.  
S kým běháš nejraději? Nejraději chodím ve 
dvojici se svojí ženou, ta se mnou ale rogaining na 
24 hodin zatím jít nechce, ale skirogaining na 6 
hodin nebo cykloorienťák na 8, hodin to ano.   
Jaké máš výsledky? V rogainingu jsem 
dvojnásobný mistr republiky ve své kategorii 
(veteráni - nad 40 let). 24 hodinovku dvojic na 
lyžích na Hrabětické louce jsem vyhrál s Pavlem 
Procházkou. S mou ženou jsme několikrát vyhráli 
cykloorienťák, který pořádá v Nižboru Filip Filip. 
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A hodně druhých a třetích míst, ale to se už moc chlubím.  
Jaké máš ambice do dalších let? On s věkem člověk přehodnocuje. Už to tolik 
„netáhne“ do kopců a také chladne 
závodnické srdce a ukazují se zase radosti 
z jiných oblastí. Pár cílů ještě mám, ale 
nestavím na nich. Letos bychom s Vláďou 
Mezníkem na beskydské sedmičce (horský 
ultramaratón na 94 kilometrů s převýšením 
přes 5400 metrů) rádi usilovali ve své 
kategorii o zlato, protože před dvěma lety 
jsme byli druzí, ale na první jsme hodně 
ztráceli. V dlouhodobém výhledu bych byl 
možná jednou rád „na bedně“ na mistrovství 
světa v rogainingu, to ale musím počkat až 
do kategorie superveteránů (55let), neboť ve 
veteránech je moc velká konkurence.  
Jak moc trénuješ? Teď už netrénuji cíleně. 
Využívám běh pro modlitbu. Je to krásné 
běžet dvě - tři hodiny a nechat se úplně vést 
tím, který je LÁSKA.   
Cestuješ rád? Mám rád poznávačky doma i v cizině. Pobytovému ležení u moře se 
snažím vyhýbat.   
Kde jsi všude byl? V Evropě jsem byl kromě Skandinávie a Španělska snad ve všech 
státech.  
Které země tě nejvíce oslovily? Největší dobrodružství jsem zažil na Zakarpatské 
Ukrajině a v Rumunsku. Vloni jsem byl na moc krásné cestě po křesťanských 
památkách Turecka. Byli jsme u Noemovy hrobky, která je blízko irácko-syrské 
hranice. Chodili jsme místy, kudy procházel svatý Pavel. Bylo to krásné. Největší 
duchovní obdarování jsem však dostal na pouti do Izraele.  
Máš nějaký nezapomenutelný zážitek z cest? Velký zážitek jsme měli, když jsme 
na Zakarpatské Ukrajině vykolejili s lokomotivou na lesní úzkokolejce. Ani ne tak 
kvůli výjimečnosti, ale kvůli poklidu a rozvaze, s kterou se to řešilo. Řekli nám ať 
všichni vystoupíme, pomocníci strojvůdce mezitím sehnali někde velký kámen, 
lokomotiva - vagón nacouvala na trať a pak už vzali jen takovou usmolenou měrku 
přeměřili rozchod kolejí, trochu více přitloukli koleje k pražcům a jelo se dále.   
Nebo když jsme na poloninu Boržava tlačili náklaďák, který tam jel pro seno a měl 
sjeté gumy, takže se vždycky rozjel a za každou zatáčkou na nás zase čekal 
s tlačením.  
Moc hezká atmosféra byla v ranním Jeruzalémě, když jsme ráno kráčeli ještě 
ztichlými uličkami do Chrámu Božího hrobu. V srdci mi zpíval žalm: „Do domu 
Hospodinova půjdeme s radostí“ a bylo to tak.  
Největší zážitek z loňské cesty do Turecka jsem měl, když jsme si před večeří pustili 
zpívanou modlitbu Otčenáš v aramejštině a přišla k nám jedna místní dívka (bylo to 
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blízko syrské hranice, a tak aramejsky asi uměla) a chtěla to moc pustit znovu. 
Položila se pak k té krabičce, ze které vycházel hlas, a zbožně se na ni dívala. 
Připadlo mi, že se takhle asi dívala Marie, sestra Marty, na Ježíše. 

K. Kodrasová 

 

Ze života svatých 
Sv. Jeroným Emiliani (8. února)  
Jeroným Emiliani se narodil r. 1481 v Benátkách ze šlechtického rodu. V mládí měl 
jednu touhu: stát se slavným. Sotva měl patnáct let, zahodil knížky do kouta a stal se 
vojákem. Vojákem celým srdcem a celou duší. Byl vždy první, kde šlo o to, vykonat 
něco odvážného, ale byl i mezi prvními v rozpustilostech a nevázaném životě. 
V roce 1509 vypukla válka a Jeroným se stal velitelem pevnosti Kastel-nuovo. Když 
nepřátelé dobyli město, byl zajat a vsazen do žaláře. Tam kdysi hrdý důstojník 
poznával, že se mu brána vězení otevře jen pro smrt. S hrůzou poznal, že mu nikdo 
jiný nemůže pomoci, jen Bůh, kterým dříve tak pohrdal a jenž ho podle spravedlnosti 
teď trestá. Vzpomněl si na milostný obraz Matky Boží v Trevisu, kde je Panna Maria 
uctívána jako útočiště hříšníků. 
Jeho prosby byly vyslyšeny. Když Benátky prožívaly mor provázený hladem, 
naskytla se příležitost pomáhat těm nejmenším a nejchudším. Jeho palác se stal 
útočištěm pro všechny trpící a potřebné. Po hladu a moru se v ulicích pohybovalo 
mnoho sirotků a o ty se staral, aby se něčemu naučili. Současně jim poskytoval i 
duchovní výchovu. Založil řád somasků, který se právě věnuje výchově nejchudších. 
Roku 1527 se nakazil při ošetřování nemocných morem a 8. února zemřel. 

-vac- 

 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na únor: 
 „Aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších lidí.“ 

 

Farní kronika 
• Křtiny: V lednu byla pokřtěna Laura Blahovcová.  
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili pana Františka Kovácze, paní Margitu 

Hrdličkovou, pana Karla Svobodu, paní Ludmilu Červenkovou a pana Václava 
Jansu. 

 

Poděkování 
Srdečně děkuji našim farníkům (převážně členům skautského střediska) Janu 
Markovi, Janu Frantovi, Danielu Průšovi a Petru Čaplovi za obětavou pomoc při 
stěhování! 

L. Fričová 
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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    17.30!   

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 


