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Půst od informací 
Opět nám začíná postní doba a znovu uslyšíme výzvu k intenzivnějšímu postu, 
almužně a k modlitbě. Jednou z důležitých podmínek pro solidní modlitbu je ticho. 

Plodem ticha je modlitba 

plodem modlitby je víra 

plodem víry je láska 

plodem lásky je služba 

plodem služby je pokoj. 

Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty v tomto svém výroku zdůrazňuje význam 
ticha. Ticho je prostorem pro přebývání s Bohem a jistým způsobem i s našimi 
blízkými. Můžeme vnímat ticho ve smyslu absence fyzikální veličiny zvuku, to je 
pravda, ale je to možná málo. Žijeme v době, kdy jsme neustále vystavováni 
velikému množství různých podnětů. Neustále slyšíme rádio, pouštíme si hudbu, 
vidíme televizi, mnoho z nás „surfuje“ po internetu, a to nejen doma na stolním 
počítači. Stále více zvláště mladších lidí neustále na svém tzv. „chytrém“ telefonu 
sleduje, zda jim někdo nepíše status (zprávičku) na Facebooku či jiné sociální síti. 
Mnohokrát za den mnozí sledujeme zprávy na internetu nebo otevíráme e-mail. To 
všechno není v rozumné míře samo o sobě špatné. Problém je, že tyto věci mnohdy 
nemají zdravou míru. Toto nepřiměřené množství podnětů nám pak brání v usebrání 
k modlitbě (ale i ke studiu či práci).  
Právě proto, aby se vyvarovali množství vnějších podnětů, zachovávali a zachovávají 
mnozí, zvláště řeholníci, ve svých komunitách silentium (posvátné ticho). Také 
někteří věřící dodržují zvláště v některých dnech jakýsi „půst od informací“, 
kupříkladu v pátek či v neděli ani nezapínají počítač. Zkusme možná tuto postní dobu 
prožívat také jako čas pro intenzivnější modlitbu, vytvořme si pro ni předpoklady, je 
to v prvé řadě čas, ale také ticho. Právě „půst od informací a podnětů“ je jedním 
z nástrojů, jak ve svém srdci vytvořit prostor pro setkávání se s Bohem.  
Možná právě tato zdrženlivost v přijímání informací může být také naší rozumnou 
odpovědí na nesmyslné postmoderní „dogma“ tzv. informační společnosti, že všichni 
mají právo všechno vědět. Každý má údajně mít co nejširší přístup k co největšímu 
množství informací. K čemu to v posledku vede, mnozí vidíme kolem sebe. Zdá se 
mi, že je to jakási povrchnost informací, boom bulvárních médií, šířící se hlouposti a 
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mnohdy nemravnosti nejrůznějšího typu, ke kterým tento přístup k informacím a 
internetu vede. Mnohdy vidíme, jaké to má důsledky. 
Snažme se tuto postní dobu prožít jako čas pro intenzivnější setkávání se s naším 
Pánem v modlitbě a postu i almužně. Právě pokoj v srdci jako důsledek ticha je tím, 
co nás k tomu může dovést.  

RC 

Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

pokračují na faře každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. Věnujeme se knize proroka 
Daniela. 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 

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

• 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). 

• 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 březnu se tedy jedná o čtvrtky 6. a 
20.3., vždy od 9.30. 

• Popeleční středa – 5. března 
Popeleční středou dne 5. března vstoupíme do doby postní. Od 17 hodin 
bude možné v kostele sv. Jakuba přijmout svátost smíření. Bohoslužby: 

�   8.00 Beroun 
� 17.00 Loděnice 
� 17.30 Králův Dvůr 
� 18.00 Beroun 
� 19.30 Tetín 

Připomínáme, že tento den je dnem přísného postu (půst od masa zavazuje 
katolické křesťany od 14 let, půst újmy od 18 do 60 let). 



 

 3 
 

• Křížové cesty 
se budou v postní době konat: 

� v Počaplech v neděli od 7.30 a ve čtvrtek od 19.30 
� v Nižboru v sobotu od 16 hod. 
� v Berouně v pátek od 17.30 

(budou-li dobrovolníci, kteří by se ujali vedení) 
• Úklid kostela sv. Jakuba – 6. března 

se koná vždy první čtvrtek v měsíci od 18 hod. Prosíme tedy ochotné farníky 
o pomoc s úklidem ve čtvrtek 6. 3. 

• První pátek v měsíci – 7. března 
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 svátost smíření (zpovídá P. Bouška). 

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

• Postní duchovní obnova s o. biskupem K. Herbstem 
je plánována na sobotu 29. 3. od 9 hod. na Tetíně. Na programu jsou tradičně dvě 
dopolední přednášky a mše svatá. 

• Po stopách Ježíšových 
Přednáška s promítáním o cestách Dr. Křížka do Izraele se koná 29.3. od 17 hod. 
v hotelu Obecná škola ve Svatém Janu pod Skalou. 

• Sbírka Svatopetrský haléř  
vynesla v Berouně 6.429,- Kč, v Počaplech 1.593,- Kč, v Loděnici 1.300,- Kč, na 
Tetíně 889,- Kč, v Nižboru 603,- Kč, v Hýskově 455,- Kč, na Chyňavě 370,- Kč a 
ve Svatém Janu 250,- Kč. 
 

Poéma pro potencionální zájemce o práci průvodce na Tetíně v sezoně 2014 
 

Starodávný, bájný Tetín 
tajemný je duchem svým... 
Pro pocestné i pro našince 
opředen stále jest tajemstvím! 
 

Proč ruka keltská, slovanská i česká, 
zušlechťujíc hroudu vezdejší, 
neváhala zde vystavěti 
ve víře lidské, nejčistší, 
domy a chrámy ze dřeva a kamení,  
jež podnes mají co vyprávěti? 
Jest to snad láska Boží, jež zde 
pramení? 

Vezmi svůj ranec, pocestný, 
opři se o hůl svou, poutníče, 
chyť si svůj autobus, turisto,  
utište děti své, rodiče, 
neboť zahlédnout tajemství Tetína  
lze jenom v tichosti.... svým srdcem... 
Poutníče rozmilý, dívej se... 
a vyprávěj, cos' viděl... 
Staň se průvodcem!  
 
 

 

Pro bližší informace volejte Janu Civínovou – 721 120 926  :) 
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Bleší trh pro školku 
Ve středu 9. dubna a ve čtvrtek 10. dubna od 8.00 do 16.00 hodin pořádá 
Křesťanský klub ve spolupráci s maminkami z farnosti v prostorách bývalé kaplanky 
na berounské faře jarní bleší trh. Jeho výtěžek bude i tentokrát věnován ve prospěch 
naší KMŠ. Na tento bleší trh sbíráme dětské oblečení a obuv, sportovní potřeby, 
hračky, knížky a těhotenské oblečení. Prosíme všechny, kdo by mohli přispět třeba 
jen několika věcmi, aby své dary předali ve školce kdykoli v pracovních dnech od 
7.00 do 16.00 hodin, nejpozději do pátku 4.4.2014. Velmi prosíme pouze o zachovalé 
věci. Děkujeme předem za všechny vaše příspěvky a srdečně vás zveme k levnému 
nákupu! Zároveň velmi prosíme maminky, které by mohly pomoci s přebíráním a 
přípravou „zboží“ v sobotu 5.4. a v úterý 8.4. dopoledne, s prodejem ve dnech konání 
a úklidem po skončení trhu, aby se přihlásily ve školce. Uvítáme každou pomoc, 
třeba i „jen“ na 1-2 hodiny, protože celá akce je časově značně náročná. Děkujeme 
všem obětavým pomocnicím, bez nichž by se tyto trhy, které jsou pro naši školku 
nezanedbatelným zdrojem příjmů, nemohly uskutečnit. 

J. Sielová 
 

Z vikariátu 
• Vikariátní konference 

se bude konat v úterý 18. března od 9.00 v Hořovicích. 
 

Z arcidiecéze 
• Mladší ministranti - 8. března v Praze 4 - Lhotce 

Pro mladší kluky (cca od 7 do 15 let). Zahájení v 9:30 v kostele Panny Marie 
Královny míru. S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a 
obuv na fotbálek do tělocvičny, příspěvek 70,- Kč na oběd. Ukončení v 16:00. 
Téma: Modlitba - kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají 
soutěže i tradiční fotbálek Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, 
tel: 724 209 774). 

• Starší ministranti 14.–15. března v Praze 
Pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv. 
Jakuba v Kunraticích v 18:00 (od metra C Budějovická jede pravidelně autobus č. 
193, stanice "Kunratická škola"). V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté 
zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne 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 měsíci březnu: 
• středa 5. 3. 10.30 – 11.30   

Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč - slovní zásoba, 
logické myšlení atd.) 
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• středa 12. 3. 10.30 – 11.30   
Přednáška sl. Dany Machynkové o paměti v rámci Světového týdne mozku 

• středa 19. 3. 10.30 – 11.30   
Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč - slovní zásoba, 
logické myšlení atd.) 

• středa 26. 3. 10.30 – 11.30   
Křížem krážem po České republice: Liberecký kraj 

• 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.  
 

Kardinál Dominik Duka navštíví Beroun 
Vážení přátelé, zveme vás v den slavnosti Zvěstování Páně v úterý 25. 3. 2014 
v 10.00 hodin na mši svatou celebrovanou kardinálem Dominikem Dukou 
v kostele sv. Jakuba v Berouně. Mše se bude konat u příležitosti desátého výročí 
profesionalizace Farní charity Beroun a zároveň dvacátého výročí jejího založení. 
Mše i následné oslavy se účastní hosté z řad donátorů, členů přátelských charit, 
představitelů volených orgánů, ale především bývalých i současných zaměstnanců a 
příznivců i přátel naší organizace. Sváteční datum oslavy vybral sám otec kardinál.  
Po mši svaté bude následovat oslava v prostorách Domu Charity (křižovatka „na 
Jarově“), kam společně dojedeme auty a smluvním autobusem pro účastníky mše. Na 
programu bude slavnostní uvítání hostů v čele s kardinálem Dukou, vystoupení dětí 
Katolické mateřské školy Beroun, prezentace fotografií, prohlídka Domu Charity a 
následné občerstvení. Všechny srdečně zveme! 

Za FCH Beroun Ivana Vašků 

 

Eldorádo masek již skoro desetiletí, to letí... 
Jen podle fotografií dětí při prezentaci v pozadí DJ 
Huberta a Klauna v sobotu 22. 2. na berounském Jarově 
si uvědomujeme, jak už je to dávno, co jsme s maškarním 
pro farní dětičky začali – v době kdy Danové, Matějové a 
Daniely byli ještě Danečky, Matýsky a Dádulkami. Jako 
naše děti zestárlo nám i Maškarní Eldorádo – v sále 
hospůdky na Jarově se schází děti z farnosti s dětmi 
z okolí již devět let. Příští rok se těšíme na jubilejní 
desítkové a již nyní vás na ně předběžně zveme. Těší nás 
připravovat nejen zábavu pro děti, ale i chystat prostor 
pro setkání nás kostelních taky jinde než před kostelem. 
Také doufáme v „tak trochu jinou“ prezentaci farnosti. 
Přijďte nám s tím pomoci, za rok na Jarově! 
 

-iva-, K-klub Beroun 
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Rozhovory s členy skautského střediska 
Adéla Průšová  

Milá Adélko,  
od září 2013 jsi zástupce vedoucí 
oddílu Lasiček (děvčata od 6. - 9. 
třídy ZŠ). Je ti patnáct let. Bydlíš na 
Jarově u Berouna. Studuješ Střední 
pedagogickou školu v Berouně. Po 
jejím vystudování chceš pokračovat 
na VOŠ pedagogické a následně 
chceš pracovat jako učitelka v ma-
teřské škole. 
Od jakého roku jsi registrovaná 
v našem skautském středisku?  
Myslím, že od června 2005 nebo 2006, 
netuším. :D 
Proč pomáháš s vedením dětí? 
Za praxi s dětmi získám body do školy, ale pomáhala bych, i kdybych body do školy 
nedostávala. Hodně mě baví dělat s Lasičkami, jsou to prostě super holky se super 
vedoucí.  
Jaké jsou tvé koníčky? 
Skauting a tancuji v R.A.K. show dance.  
Kolikátým rokem se tanci věnuješ? 
Teď jedenáctým rokem.  
Jak jsi v tanci úspěšná? 
Minulý rok jsme se umístili 1. ve Středočeským kraji, potom jsme získali 1.místo na 
mistrovství Čech a v mistrovství České republiky jsme se umístili na 3.místě.  
Jaká je tvá nejoblíbenější limonáda a sladkost? 
Tak nejraději mám Kofolu a Jojo jahůdky.  
Čím se uklidňuješ před písemkami – testy, které píšeš ve škole? 
Když se bojím, tak počítam, 1, 2, 3 …..ono to uklidňuje :-D (smích)  
Když přijdeš domů ze školy, co děláš? 
Nemám moc času, když přijdu domů ze školy, obvykle se vracím docela pozdě tak 
udělám věci do školy, podívám se na něco v televizi a spát.  
Co tě baví ve skautu? 
Baví mě hrát hry a jezdit na různé akce. 
Jaká skautská odborka se ti nejhůře plnila? 
Ranní svítání, noční bdění a zpěv.  
Jaký je tvůj sen? 
Já mám hodně snů, ale můj velký sen je jet do Austrálie do města Adelaide a na 
Viktoriiny vodopády do Afriky. Také bych chtěla navštívit Ameriku. Prostě cestování. 
:-) 
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S jakým zážitkem se s námi na závěr rozloučíš? 
Zážitků je spousta, ale ráda vzpomínám na svůj první tábor (byl to poslední tábor 
v Rožmitále) na noční hru. Náš úkol byl, abychom si zapamatovali nějaké heslo a 
měli jsme jít po cestě na určité místo. Při cestě byli schovaní vedoucí. Já jsem šla 
s Lídou. Jak jsme šly potmě, tak jsem se hrozně moc bála a najednou slyšíme pískání. 
Šly jsme a já říkám: „Jste hloupí, jste trapný“, a když jsme došli k nějakému člověku, 
zjistila jsem, že je to můj taťka, a říkám: „ Jéé, ahoj, tati .„ :DDDD (smích) 

K. Kodrasová 

 

Ze života svatých 
Sv. Jan Ogilvie (10. března)  
Život tohoto světce byl spojen i s naší zemí. Narodil se ve skotské urozené rodině, 
která byla zčásti katolická, zčásti protestantská. Ve třinácti letech ho poslal otec na 
studie do Paříže, kde v sedmnácti letech konvertoval. 
Studoval na různých školách, mezi jinými i na jezuitské koleji v Olomouci. Později 
byl přijat do Tovaryšstva Ježíšova. To ho poslalo do noviciátu v Brně. Působil deset 
let v rakouské jezuitské provincii. Na přání generála byl poslán do Paříže, kde přijal 
roku 1610 kněžské svěcení. Po půldruhém roce byl poslán do rodného Skotska a 
působil zde tajně jako misionář. Po usilovné práci s katolíky, kteří zde ještě zůstali, se 
zradou dostal do vězení. Tam na něj vymáhali jména katolíků, ale on všechno vydržel 
a žádné jméno neprozradil. Jeho postoj se roznesl po celé zemi. Když byl veřejně 
oběšen, lidé, kteří popravě byli přítomni, proklínali kata a volali, že Jan je mučedník. 
Zůstal po něm i důležitý dokument z dějin misionářství, který napsal ve vězení. 

-vac- 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na březen: 
 „Za ženy v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a vyrůstat 

v láskyplných rodinách.“ 

 

Farní kronika 
• Pohřby: Na věčnost jsme v únoru vyprovodili pana Vladislava Celinu, paní Ing. 

Věru Tauberovou a pana Ing. Jozefa Mihála. 
 

Blahopřání 
K 85. narozeninám srdečně blahopřejeme paní Ele Králové z Berouna. Vyprošujeme 
pevné zdraví a hojnost Božího požehnání! 
 
Nabídka medu  
Každou neděli po obou mších sv. nabízím před kostelem obyčejný a pastovaný med 
(130,- Kč/kg), medovinu (160,- Kč/litr), svíčky z včelího vosku (22 Kč/ks) a propolis 
ve formě prášku (50 Kč/30 g).                                                farník Pavel Jambor 
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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 
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 


