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Květnová zastavení 
Začínáme měsíc květen, měsíc Panny Marie. Krátce po Velkém pátku si 
připomínáme, že nám Panna Maria byla dána za matku samotným Božím Synem, 
naším Pánem Ježíšem Kristem. Není tedy otázka, zda Panna Maria je, anebo není 
naše matka. Dítě se může vzpouzet proti své matce, ale to neznamená, že by přestalo 
být jejím dítětem. Dítě často přinese mamince nějakou drobnost, květinku, kterou 
utrhlo někde cestou – chce jí udělat radost. A matka projeví radost nad zdánlivou 
zbytečností – dítě se učí dávat. I my chceme v tomto měsíci dávat své nebeské matce 
dárečky – například nějakou střelnou modlitbu. Vždycky budeme obdarováni 
mnohem více my.  Vděčnost budeme projevovat v květnu i našim maminkám – je 
svátek matek. 
V květnu také slavíme výročí posvěcení naší katedrály (12. 5. 1929) – nejpřednějšího 
kostela arcidiecéze. Tam jsou uchovávány ostatky našeho celosvětově nejznámějšího 
světce, sv. Jana Nepomuckého, jehož svátek slavíme 16. 5. a podle něhož je mimo 
jiné pojmenována česká papežská kolej v Římě. Tam také žil na konci svého života 
(od r. 1965) pražský arcibiskup a kardinál Josef Beran (1888 – 1969), vězeň hnědé a 
rudé totality (nacismu a komunismu), které jsou tak stejné. Naposledy kardinál Beran 
slavil kolejní svátek několik málo hodin před svou smrtí, zemřel 17. 5. 1969, letos je 
to tedy 45. výročí. Za umírajícím vyjíždí z Vatikánu Pavel VI., ale když přijíždí do 
koleje, kardinál Beran umírá. Je známa ještě fotografie, jak Pavel VI. políbil právě 
zesnulého kardinála. Pavel VI. také určil místo spočinutí kardinálových tělesných 
ostatků v kryptě svatopetrské basiliky, mezi papeži. Jsou zde pochováni pouze dva 
kardinálové, prvním je státní sekretář sv.Pia X. Rafael Merry del Val. Asi nás ani 
nepřekvapí, že u obou tam pohřbených kardinálů běží proces blahořečení.   
V Nepomucenu má také naše arcidiecéze jednoho bohoslovce – letos se má po 
ukončení posledního ročníku studií vrátit a přijmout jáhenské svěcení. Patří mezi těch 
„sedm statečných“ – to je totiž počet všech našich diecézních bohoslovců, když 
nezapočítáme nultý ročník. Je určitě dobré se za něj také modlit (navíc pochází 
z našeho vikariátu), též i za ostatní bohoslovce.  

P. Jaroslav Miškovský 
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Zprávy z farnosti 
• Májové pobožnosti 

se budou v květnu zpravidla konat po bohoslužbách ve všedních dnech. 
• Biblické hodiny 

pokračují na faře každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. Věnujeme se knize proroka 
Ozeáše. 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 
v květnu navíc: 
o 5. čtvrtek v měsíci (29.5.) v kostele na Tmani 

• Kurzy Beta 
probíhají každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 19.30 do 21.00 na faře v Berouně. 
(1. května se však setkání nekoná.) 

• První pátek v měsíci 
Mše sv. v kostele sv. Jakuba je 2. května v obvyklých 18.00 hodin, po ní následuje 
adorace. Od 17.00 hodin je možné přijmout svátost smíření (zpovídá P. Radim). 

• Řeckokatolická bohoslužba ve Svatém Janu pod Skalou 
bude sloužena v sobotu 3. května od 10 hod. v kapli Povýšení sv. kříže 
u příležitosti oslav 300. výročí postavení kaple. 

• Jarní koncert u sv. Jakuba 
v Berouně se koná v neděli 4. května od 16.00 hod. v podání trumpetistky 
Miloslavy Razákové a varhaníka Lukáše Petřvalského. Repertoár budou tvořit 
známé skladby doby baroka a romantismu. 

• Modlitební večer se zpěvy z Taizé v kapli Povýšení sv. kříže 
se bude konat ve čtvrtek 8. května od 20 hodin.  

• Setkání pastorační rady 
je plánováno na úterý 6. května od 19 hod. na faře v Berouně. 

• Mladší ministranti – 10. května v Berouně 
V sobotu 10.5. se uskuteční ministrantské setkání pro mladší kluky (cca 7-15 let) 
v Berouně. Sraz v 9.15 na faře, zahájení v 9.30 v kostele sv. Jakuba, mše sv. cca 
v 10.30. S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv na 
fotbálek do tělocvičny, příspěvek 70,- Kč na oběd. Ukončení v 16.00.  
Téma: Duch Svatý. Kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají 
soutěže i tradiční fotbálek. 
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Rádi bychom poprosili rodiče/maminky ministrantů o bábovky, koláče či buchty 
vlastní výroby (dodat možno buď v den srazu, nebo v pátek po večerní mši sv. na 
faru). Případní zájemci, hlaste se včas kvůli počtu ministrantů na oběd na tel. 
602 129 195 (Alois Vašků). 
Další info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774). 

• Úklid kostela sv. Jakuba 
se koná v pondělí 12. 5. se od 18 hod. Prosíme ochotné farníky o pomoc. 

• Výtvarné dopoledne pro maminky s dětmi 
je do konce školního roku plánováno na čtvrtky 15.5. a 12. 6., vždy od 9.30 
na faře v Berouně. Všechny maminky a děti jsou srdečně zvány. Bližší 
informace u M. Vildmonové (MariiiAnka@seznam.cz, 606212243). 

• Pěší pouť na Svatou Horu 
v duchu loňských poutí s prosbou za nemocné je plánována na sobotu 17. 5. 
Cílem bude účast na mši sv. v 17 hodin. Odchod  od železničního nádraží 
Beroun v 6.15, trasa jako obvykle. 

• Vernisáž fotografické výstavy 
Dagmar Hochová: Osobnosti a prezentace knihy Probouzet lidskost se koná 
v sobotu 17. 5. od 16 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně. 
Vystoupí roztocký sbor Local Vocal, sbormistr Martin Šmíd. Výstavu je pak 
možné navštívit v sobotu od 10 do 18 hod. a v neděli od 12 do 18 hod. 

• Zpívání na Tetíně 
Skupina děvčat bude zpívat při mši sv. na Tetíně v neděli 18. května. Zkouška 
začne v 10.30 na faře. Na všechny děvčata (i chlapce) se těší Alena Vacková. 

• Vikariátní konference 
se bude konat v úterý 20. května se ve Svatém Janu pod Skalou. Mše svatá, při 
které se budeme modlit zvláště za farnosti našeho vikariátu, začíná v kostele 
Narození sv. Jana Křtitele v 9.00 hodin. 

• Noc kostelů 
bude letos probíhat v pátek 23. 5. Program v přihlášených kostelech naší farnosti: 
Králův Dvůr 
o 16.30 – 17.15 Za tajemstvím kostela Panny Marie 

(prohlídka kostela pro děti, zpívání na kůru) 
o 17.30 – 18.15 Mše svatá (P. Radim Cigánek) 
o 18.30 – 18.50 Historie a interiér kostela - přednáška 
o 19.00 – 19.45 Pásmo čtení z Bible, zpěvů a mluveného slova 
o 20.00 – 20.45 Varhanní koncert, po skončení prohlídka varhan 
o 21.00 – 21.20 Historie a interiér kostela - přednáška 
o 21.30 – 22.30 Adorace se zpěvy z Taizé a přímluvami 
Tetín 
o 19.00 vyzvánění zvonů 
o 19.05 Přivítání v kostele sv. Ludmily 
o 19.10 1. část varhanního koncertu Pavla Černého 
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o 19.30 Čtení z kroniky Václava Hájka z Libočan o sv. Ludmile 
o 19.40 2. část varhanního koncertu Pavla Černého 
o 20.00 Prohlídka kostela, povídání o kostele, o sv.Ludmile, o barokních  
               lavicích, o varhanách 
o 20.20 Přemístění do kostela sv. Kateřiny, výklad o hřbitůvku a o jeho  
               kamenech 
o 20.30 Povídání o kostele sv. Kateřiny Alexandrijské, o jeho patronce, 

                    o vyznamu Tetína jako poutního místa, o významu farnosti 
o 21.00 Malé osvěžení na závěr u kostela sv. Kateřiny 

Poté do 21.30 se zájemci budou moci podívat na výstavu fotografií Dagmar 
Hochové v kostele sv. Jana Nepomuckého nebo meditovat v klidu v kostele sv. 
Ludmily. 
V průběhu programu bude pro děti probíhat hra o poklad svaté Ludmily 

Loděnice 
o 17:00 – 18:10 Mše sv. (P. Josef Moulík) 
o 19:00 – 19:20 Liturgická hudba 

(představení liturgické hudby, hudebních prvků liturgie) 
o 19:20 – 19:30 Historie kostela, interiér, liturgie 

(ukázka liturgických předmětů s výkladem) 
o 19:40 – 19:50 Volná prohlídka 

(prohlídka kostela, vystavených předmětů, přístup k loděnické 
kronice, prohlídka sakristie s liturgickými oděvy) 

o 19:50 – 20:10 Hlas varhan 
(výklad o varhanách, stavbě, ukázka vnitřku varhanního stroje) 

o 20:10 – 20:30 Loděnice z ptačí perspektivy 
(prohlídka věže, možnost výstupu ke zvonům - doporučujeme 
horší oblečení) 

o 20:30 – 21:00 Volná prohlídka 
o 20:30 – 21:00 Buřťák - možnost opečení čehokoli na farní zahradě u kostela 

(Ochotní pomocníci s organizací nejen přímo z Loděnice jsou vítáni.) 
Svatý Jan pod Skalou (program bude doplněn na www.nockostelu.cz) 

• Setkání s bratry z Taizé 
proběhne v sobotu 24. 5. od 19 hod. na faře v Berouně. Bude se jednat 
o společnou modlitbu (v kapli) a následnou informační schůzku v souvislos-
ti  s připravovaným evropským setkáním na přelomu roku. 

• Slavnost Nanebevstoupení Páně – 29. května 
Mše svaté budou v Berouně v 8 a v 18 hod., v Loděnici v 17 a v Počaplech 
v 17.30 hod. 

• Sbírka na Svatou zemi 
vynesla 8.289,- Kč v Berouně, 1.375,- Kč v Králově Dvoře a 400,- Kč v Loděnici. 

• Svatojánská sbírka na arcidiecézi 
je vyhlášena na neděli 18. května. 
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• První svaté přijímání 
bude v Berouně udělováno dětem z farnosti v neděli 22. června. 

• 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). 
 
 

Bleší trh pro školku 
Ve dnech 9. a 10. dubna 2014 se 
uskutečnil v budově bývalé kaplanky 
v areálu berounské fary další z 
tradičních bleších trhů, které ve 
prospěch Katolické mateřské školy 
pořádají pod záštitou K-klubu maminky 
z naší farnosti. Rádi bychom poděkovali 
vám všem, kdo ke zdaru těchto akcí 
přispíváte, ať už jakýmkoli způsobem – 
propagací, darováním či nákupem 
oblečení, pomocí s přípravou, prodejem 
a úklidem.  
S vděčností za mnoho hodin obětavé 
práce děkujeme hlavním organizátorkám 
paní Benešové a paní Vysloužilové a 
všem dalším maminkám, kteří jim 
pomáhaly - zvl. paní Brodinové, 
Břízové, Černé, Frantové, Hanke, 
Chadimové, Koubkové, Lidmilové, 
Markové, Šámalové, Trubákové a Vildmonové. Manželům pak děkujeme za 
pochopení a trpělivost. 
P. Petru Bouškovi  patří naše díky za podporu celé akce a bezplatné zapůjčení prostor 
kaplanky, skautskému středisku za přesunutí schůzek do jiných prostor, panu Vašků 
za výrobu plakátů a panu Jamborovi za pomoc s propagací i závěrečným úklidem. 
Celkem se podařilo získat rekordních 19.000,- Kč, které jsou pro naši školku 
významným příspěvkem na úhradu provozních nákladů.  
Velmi si vážíme vaší velké podpory celé této akce i obětavosti všech, kdo již po řadu 
let tradici těchto „blešáků pro školku“ pomáhali a pomáhají udržovat.  

 
Za kolektiv KMŠ Jana Stielová 
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Světový den mládeže 
V sobotu 12. 4. 2014 se v Praze v Kobylisích konal Světový den mládeže pražské 
arcidiecéze. Setkali jsme se s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Téma 
setkání bylo „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“  

Dopoledne byl společný program v divadle, kde P. Michal Němeček, arcibiskup 
Dominik Duka a další lidé vysvětlovali různé významy slova chudoba. Po společném 
obědě pokračoval program dalšími dvěma bloky. V prvním většina z nás navštívila 
přednášku o modlitbě, která byla velmi zajímavá a dozvěděli jsme se spoustu nových 
užitečných informací. V druhém odpoledním bloku jsme si protáhli tělo na lezecké 
stěně. Celý den byl zakončen společným slavením mše svaté s arcibiskupem 
Dominikem Dukou. Program byl pestrý a každý si našel něco svého. Celý den jsme si 
užili a už se těšíme na příští rok. 

Tereza a Alžběta Veverkovy 
 

 

Z arcidiecéze 
• Arcidiecézní pouť za duchovní povolání  

se koná 3. května v bazilice na Svaté Hoře (hlavní mše sv. je od 11 hod.) 
• Svatojánské oslavy v Praze - 15. května 

Svátek svatého Jana Nepomuckého bude v pražské katedrále slaven dne 15. 
května 2014 v 18.00 hod. poutní mší svatou, jejímž hlavním celebrantem bude 
kardinál Dominik Duka. Po mši sv. vyjde z katedrály tradiční průvod k soše sv. 
Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde se zastaví k modlitbě. Průvod bude 
zakončen krátkou pobožností na Křižovnickém náměstí. Je přáním pana kardinála, 
aby svátek sv. Jana Nepomuckého byl vnímán jako poutní slavnost kněží i všeho 
lidu Hlavního města Prahy i celého českého národa. Více informací k večernímu 
kulturnímu programu najdete na www.navalis.cz. 

• Starší ministranti 16.–17. května 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. 
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193, zastávka Kunratická škola). V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svátosti 
smíření, duchovní program, odpoledne fotbálek, film. S sebou 200,- Kč na jídlo, 
sportovní a ministrantské oblečení.  

• Přijetí do katechumenátu 
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o velikonocích r. 2015 
(nebo i později), budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se 
bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 7. června 2014 
v 16.30 hod. Po skončení bohoslužby slova pan kardinál srdečně zve katechumeny 
i jejich ručitele k přátelskému setkání do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském 
paláci. 
 

Evropské setkání mladých v Praze 
Na pozvání České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR a se setkají 
desetitisíce mladých lidí z celé Evropy i 
dalších kontinentů od 29. prosince 2014 do 
2. ledna 2015 v Praze na 37. evropském 
setkání mladých. Bude to další zastavení na 
„pouti důvěry na zemi“, kterou už víc než 
35 let organizuje komunita Taizé. Mladí 
lidé, kteří se těchto setkání účastní, netvoří 
nějaké hnutí, ale hledají cesty důvěry: mezi 
lidmi různých generací, mezi křesťany 
různých tradic a mezi národy. Chtějí tak 
prohloubit svou víru a sociální cítění. 
Komunita Taizé toto setkání připravuje ve 
spolupráci s křesťanskými společenstvími Prahy a jejího okolí. Program se skládá 
z několika velmi jednoduchých prvků: sdílení myšlenek a zážitků v mezinárodních 
skupinkách, společné modlitby, tematických setkání a sdílení společného času 
s hostitelskými rodinami. 
V minulých letech byli všichni nebo téměř všichni účastníci ubytováni v rodinách 
města, které setkání hostilo, nebo v jeho okolí. Tato velká otevřenost a 
pohostinnost obyvatel dává vzniknout krásným vztahům s mladými, kteří 
přijíždějí z velmi rozmanitých prostředí, a pomáhá nám všem vnímat, že v této 
různorodosti může být skryté bohatství. Všichni obyvatelé Prahy a jejího okolí 
budou zváni, aby otevřeli své domovy a aby zažili společné momenty s mladými. 
Obyvatelé Prahy a okolí se budou moci také zapojit do programu, a to bez 
ohledu na věk, aniž by potřebovali vstupenky nebo se museli předem někde 
přihlašovat.  
Minulé evropské setkání se konalo na konci roku 2013 ve Štrasburku (na francouzské 
i německé straně hranice) a shromáždilo se k němu 30 000 účastníků. Předseda České 
biskupské konference kardinál Duka a předseda Ekumenické rady církví v České 
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republice Daniel Fajfr přijeli do Štrasburku osobně pozvat mladé lidi, aby na konci 
tohoto roku přijeli do Prahy. 
Mezi dalšími místy, která evropská setkání už hostila, byla města Řím, Berlín, 
Londýn, Paříž, Brusel, Varšava, Vídeň, Budapešť, Barcelona, Ženeva a Lisabon. 
V roce 1990 desetitisíce mladých lidí přijely sdílet svou víru a radost s obyvateli 
Prahy. 
Komunitu Taizé tvoří sto bratří pocházejících z asi třiceti různých národů, kteří 
pocházejí z katolické i z různých protestantských tradic. Svou samotnou existencí je 
komunita „podobenstvím společenství“, které chce, aby byl jeho život znamením 
smíření mezi rozdělenými křesťany a odloučenými národy. 

 
 

 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

Výprava na Malou Ameriku 
- dva články o jedné výpravě aneb o tom, jak rozdílný může být pohled ukrývače od 
pohledu stopařů. 
 

Skautská výprava na Malou Ameriku 
očima Jana Marka 
Původně jsem se výpravy neměl účastnit, protože jsem byl se svojí ženou předem 
přihlášen na skiorienťák na lyžích v Orlických horách. Závod byl kvůli nedostatku 
sněhu odvolán, a tak bylo možné změnit plán.  
Výpravu vedli Mauglí + Petr, neboť Frantík také mimořádně nemohl. Navrhl jsem 
Petrovi, že bych jel o vlak dříve a udělal jim na část výpravy stopovačku, díky které 
bychom se vyhnuli cestě po asfaltu přes Karlštejn téměř až k dubu U sedmi bratří. 
Petr to odsouhlasil.  
V pátek před výpravou jsem si doma připravil na stopovačku všechny věci. Podle 
plánu jsem pak v sobotu ráno vyjel o vlak dříve a u kostela svatého Palmácia jsem 
ukryl první zprávu i s rozstříhanou mapou.  
Postupně jsem po trase přidal ještě další dvě zprávy. Poslední zprávu jsem pak 
vyrobil a oznámil v ní, že jsem se ukryl a kterým směrem mě mají hledat. Čekám 
v úkrytu a nic. Čekám pět – deset minut a nikdo! Kde mohou být? Vždyť jsem je 
z Budňanské skály viděl pod sebou, jak jdou po mostě.  
Tak jsem jim šel s opatrností stopaře naproti až k poslední zprávě, která byla na 
křižovatce cest. „No jasně - popletli to a šli rovně“, blesklo mi hlavou. Stopuji, ale 
nevypadá to, že by tudy šli. Přesto jdu po cestě až k další křižovatce, kde by už asi 
byli, protože by nevěděli, kam se vydat dál. Vracím se zpět k třetí zprávě a nic. Pro 
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jistotu se ještě jdu podívat ke druhé zprávě, kde si potvrzuji podezření, že po mých 
stopách vůbec nešli.  
Mrzí mě to, protože stopovačku  jsem připravoval do půl druhé do noci. Beru telefon 
a volám Petra a ptám se: „Kde jste?“ Petr říká: „u Dubu Sedmi bratří podle plánu“. 
„Cože ?“, divím se. „Jo, Honzo, zavolej, kdyžtak Mauglímu, já budu mít brzy vybitej 
mobil,“ sděluje Petr. No jasně – vůdce a jde na výpravu s vybitým mobilem, kritizuji 
v duchu, a navíc si změní plán.  To mě tedy pohoršuje.  
Chvíli si pohrávám s myšlenkou, že Mauglímu nahlásím, že už za nimi nepůjdu a 

pojedu domů, protože mám dnes stejně přijít dříve, abych stihl oslavu narozenin 
vnučky Elišky. Tichý vnitřní hlas mi neochvějně sděluje: „jdi za nimi“. Moc se mně 
nechce, ale jdu.  
Přicházím k dubu a snažím se nedat najevo rozladěnost. V srdci slyším, opětovné 
doporučení: „Počkej, s čím přijdou oni.“ Mauglí hraje s vlčaty a Oceloty hru a mě se 
ujímají Petr a Lojzík - Luigi. Začínají sami: „No my jsme našli první zprávu, ale bylo 
tam: jděte na severovýchod, ale azimut byl na severozápad“ - přiznávám chybu. „Šli 
jsme přesně podle azimutu a tam žádná zpráva nebyla.“ Postupně zjišťujeme, že si 
první zprávu nepřečetli přesně, protože tam bylo: „ jděte po cestě“. Ti,  co šli 
s buzolami vepředu však cestu opustili a potom šli terénem. Upřímně řečeno, ani ten 
můj popis mně zpětně nepřipadá zase tak jednoznačný. „Pak jsme došli na takový 
hřebínek a pod sebou jsme uviděli restauraci Pod Dračí skálou, kam jsme sešli,“ 
vykládá dál Petr. „Byl to takový držkopád,“ doplňuje Luigi, a tak místo pokárání je 
ještě chválím, že byli stateční.  
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Jsem moc rád za to, že nás Pán vede k tomu, že máme jeden druhému odpustit a že 
můžeme osvědčit bratrství. Bohu díky.  
Se všemi se loučím na odbočce na Malou Ameriku a pokračuji svižně do Srbska,  
abych přišel včas na narozeniny naší vnučky. 

Dne 30.3.2014 zpětně dopsal Jan Marek – za ukrývače 

 
Výprava na Karlštejn a Malou Ameriku 
z pohledu bratra E.T. 
Beroun - Karlštejn - Dub sedmi bratří – Malá Amerika a zpět 
Sraz byl v Berouně na  vlakovém nádraží v 9:00 spolu s vlčaty, která doprovázel bratr 
Mauglí. Odjezd byl plánován na 9:18 osobním vlakem do Karlštejna. Přešli jsme přes 
most ke kostelíku na skále a tam měli kluci za úkol najít vzkaz ( zprávu ), kterou nám 
tam zanechal bratr Honza. Zpráva byla schovaná ve hřbitovní zídce.  
Kluci se měli rozdělit do dvou skupin o stejném počtu členů a v těchto skupinách 
hledat a pak rozluštit již zmíněnou depeši. Do obálky byl vložen zašifrovaný text 
s ústřižkem mapy, na které byl označen červeným fixem bod a část trasy, po které se 
měli vydat na cestu. S rozluštěním neměli kluci větší problém. Šlo o jednoduchou 
formu šifry (ve zdánlivě nesmyslném slově je vloženo jedno písmeno správné), žádný 
problém. Ve zprávě dále stálo, že mají od křížku naměřit azimut a vydat se 
severovýchodním směrem po červené turistické značce, mělo tam být ale 
severozápadním směrem a po červené pochodové značce. Takže kluci se vydali 
samozřejmě tím špatným směrem, ale měli jsme dojít do části obce Karlštejn jménem 
Budňany, kam jsme také došli, ovšem po úplně jiné trase.    
Šli jsme podle správného azimutu, avšak špatným směrem. Museli jsme se doslova 
prodrat hustým křovím a nízkým porostem do celkem slušného „krpálu“. Kluci 
remcali, ale jinou možnost neměli. Po několika únavných minutách výstupu nás měla 
čekat další zpráva, ale tu už jsme nenašli, protože se nacházela na cestě, ovšem asi sto 
padesát metrů západně od naší polohy. Vyslali jsme průzkumníka (Macha), ale nebyl 
dost vytrvalý a po chvilce se vrátil s tím, že nic nenašel...  
Cesta pak pokračovala dál po hřebeni po červené turistické značce až k místu, kde se 
v soutěsce na východ od nás nacházela restaurace Pod Dračí skálou. Na tomto místě 
jsme se rozhodli pro sestup k potoku a pokračování po silnici až k Dubu sedmi bratří. 
Stále jsme doufali, že se napojíme na správnou cestu, ale marně. Žádnou další zprávu 
jsme už nenašli. 
Následovala pauza na oběd právě u Dubu sedmi bratří. Na lavičce jsme si nechali 
věci a šli si zahrát „šátkovanou“. V tu dobu jsem se snažil kontaktovat bratra Honzu, 
ale baterie v mém mobilu mi vypověděla službu. Přiznávám se, že to bylo způsobené 
tím, že jsem ji neměl plně nabitou. Ale podařilo se mi předtím poslat Janovi krátkou 
textovou zprávu, že jsem u Dubu sedmi bratří a že na něj počkáme. Honza pak 
skutečně přišel a zcela vyřízeným hlasem mi sdělil, že jsme měli jít úplně jinudy a že 
tam u cesty na nás asi hodinu čekal...  
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No nebylo mi nejlíp, když jsem mu sděloval, že chyba byla i na naší straně, ale on na 
tom měl také svůj podíl, viz první depeše:-). Na tomto místě jsme si zahráli ještě pár 
her a pak padlo rozhodnutí, že se půjdeme podívat na zatopený lom Malou Ameriku. 
A tak se šlo.  

 
Po cestě se hrála hry „Nálet, bomba, potopa“ a hra na „Obránce a dobyvatele“. Chtěl 
jsem fotit, ale ten den nebyly dobré podmínky na focení. Celý den byla mlha 
chvílemi drobně mrholilo. Když jsme dorazili na Malou Ameriku, tak k naší smůle 
padla ještě hustší mlha a z toho jindy krásného pohledu na jezero na dně lomu a z 
panoramatického pohledu na skalní stěny nad jezerem nebylo nic. Takže po rutinní 
prohlídce okolí lomu jsme se vydali na zpáteční cestu. Honza Marek se od nás 
v následující hodině oddělil s tím, že musí jet do Berouna o něco dřív, tak jsme dál 
pokračovali již bez něho. Proběhlo hlasování, zdali půjdeme až do Srbska a pak 
vlakem do Berouna, nebo půjdeme zpět do Karlštejna a pojedeme vlakem už odtud. 
Vzhledem k tomu, že některým z kluků začínala být zima a počasí se nezlepšovalo, 
ba naopak, tak vyhrál Karlštejn. Došli jsme tedy na vlakové nádraží v Karlštejně a 
měli jsme štěstí, protože do dvaceti minut přijel vlak. Na parkovišti u nádraží jsme si 
ještě zahráli hru „Chodí pešek okolo s šátkem“. To abychom se zahřáli.  
Do Berouna jsme přijeli na 18:00 hodinu. Tuto výpravu hodnotím veskrze pozitivně.   

 

Zpracoval Petr Čapla -  E.T. - za skupinu stopařů 
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Rozhovory s členy skautského střediska 
Eva Neumannová 

Milá Evičko, 
je ti 16 let. Studuješ SOŠ pedagogickou v Berouně. Nemusíš moc dojíždět, 
jelikož jsi z Jarova u Berouna a bydlíš asi 1,5 km nad školou.  
Od jakého roku jsi registrovaná v našem skautském středisku? 
Ve středisku jsem asi od roku 2008. A tak na skauta chodím šestý rok, ale pojedu už 
na sedmý tábor. Doufám, že bude zase stejně super! 
Jakou úlohu máš v našem skautském středisku? 
Ve středisku se snažím pomáhat, protože mě to baví a mám ráda děti. Navíc se mi to 
teď i tak trochu hodí ke škole.  
Jaké máš koníčky?  
Hrozně ráda kreslím a fotím. Focení se tak 
nějak víc věnuji od dědových šedesátin, 
kdy mi půjčil svojí zrcadlovku, cca asi 4 
roky. A kreslení se věnuji od doby, co 
udržím tužku.  
Navíc, pokud to jde, moc ráda lyžuji. Na 
lyžích jsem stála poprvé, když mi bylo dva 
a půl roku. Přesto ale  mým 
nejoblíbenějším koníčkem je spánek. :-) 
Tohle všechno jsou mé koníčky, protože 
mě baví. A jak už to tak bývá, co vás baví, 
to vám i tak nějak jde. Ale pořád je co 
zlepšovat!  
Jaký je tvůj sen? 
Mým snem je dostudovat tuto školu a pak 
bych chtěla jet do Anglie nebo Irska jako 
au-pair nebo si možná i dostudovat Vyšší 
odbornou školu fotografickou, která je na 
stejné škole, na kterou jsem se snažila 
dostat jako na SOŠ. Pokud pojedu jako au-pair, hrozně ráda bych se podívala, jak u 
nich funguje skauting, protože, pokud si pamatuji dobře, tohle jsou zakládající země a 
v Londýně se konalo první Jamboree. Dále bych chtěla navštívit Skotsko a vůbec 
hodně cestovat. Ráda bych se zlepšila v angličtině a poznala jiné kultury a zvyky. 
Co tě baví ve skautingu? 
Ve skautu mě bavily všemožné hry a kolektiv Lasiček, které jsou hrozně super, 
a i když jsou střelené a každá je svá, jsou vychovávané k tomu, aby držely pospolu, 
a i když možná máme některé míň rády a některé víc, nikdy bychom žádnou z nich 
nenechaly ve „štychu“. I když už v Lasičkách nejsem, zůstala jsem tu proto, že mám 
ráda ten kolektiv lidí. Navíc, když jsem byla na Obroku (skautském roverském táboře 
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2013), dost mě překvapilo, jak moc jsem pocítila sílu bratrství a sesterství. Byla to 
úžasná akce!  
Tvá nejoblíbenější sladkost?  
Mojí nejoblíbenější sladkostí je čokoláda, kaštany, nebo 3bit, kterými si také někdy 
zklidňuji nervíky. :-)  
Na jaký skautský zážitek ráda vzpomínáš? 
Jako na nejlepší skautský zážitek ráda vzpomínám na všechny tábory, protože na 
každém bylo něco suprového a něco jiného, ale nejvíc asi na Obrok (roverský 
skautský tábor 2013) a na každý Obrokový večer, protože i když bylo hrozné bahno a 
pršelo dokázali, jsme si to hrozně moc užít. Nezapomenu na večer, kdy jsme se s Kiki 
Plhákovou pokoušely tancovat irské tance na skupinu Poitín, která hrála Irskou a 
skotskou hudbu. Doteď se divím, že jsme v tom bahně spadly jen jednou. :DD (jo, 
jsme blázni, no a? :D) 

K. Kodrasová 

Díky, Matičko Boží, za děti! 
„Každý den Pán se k tobě sklání, také naše Paní...“ Zpívaly si děti na procházce. 
Zaslechla jsem je při přebírání prádla do pračky. I v nemoci je třeba si přeprat. A 
s nemocí se poprat. K uzdravení je písnička, dotek lásky Boha Otce, o to více třeba. 
Honem jsem vykoukla z okna a ještě zahlédla děti v doprovodu paní učitelky Jany 
z naší Katolické mateřské školy v Berouně. Díky vám za ty písničky, a každé 
mamince za úsměv. Při dobré paměti, Panna Maria, Matka Boží a naše, má svátek 
právě dnes. A celý měsíc! Každý květ jí zpívá. Zpívejme si s nimi, pod okny, na 
ulici... doma. Láska se k nám sklání, mění tmu ve světlo. Kéž se radost v písničkách 
k chvále Boží dál rozhostí.  

Makozska 
 

Zvláštní setkání 
Z půdy zmizela úplně poslední stará skříň. Ta nejstarší. Přijedou si pro ni z muzea; 
prý má aspoň sto let. Jsem ráda, že se nemusí rozštípat. Je starší než náš dům… náš 
bývalý dům. Musela být ještě po prababičce, která si ji jistě přivezla z Březových 
Hor. Stojím tu s prázdnýma rukama, všechno je pryč. Vzal to jakýsi podivný průvan. 
Něco jako smršť nebo… nebo tsunami. Je mi zima, smutno a prázdno. Jsem velmi 
unavená. Marnost nad marnost, pomíjivost za pomíjivostí. Zmar a zkáza. Nezůstal tu 
na kameni kámen. Zahradu koncem léta zničili, zelené stromy a keře vytrhali i 
s kořeny. Jablůňky s malými zelenými jablíčky, vysoké jalovce, trubače plné květů a 
včel. Ořešák skáceli s listím a ořechy. Kvetoucí růže už nenechali kvést. Věci, které 
tady ještě měly nějaký smysl, ho náhle ztrácejí. Vše plyne a dvakrát nevstoupíš do 
stejné řeky, říkám si celkem zbytečně. Nebolí to o nic míň. Mám tu trvalé bydliště od 
narození - a už ho mít nebudu.  
Pod skříní na půdě zůstala vrstva prachu, musím to uklidit. Střepy skla, skořápky 
z ořechů, které si sem loni kutálela pilná myška. Bylo to slyšet až do přízemí. A ještě 
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něco tu leží. Vypadá to jako víko od nějaké konzervy. Přejedu po něm palcem a náhle 
se na mě usmívá líbezná Mariina tvář.  
„Co tu děláš, krásná Paní? Kdo tě sem dal?“ „Nevím, je to už dávno.“ „A kde jsi byla 
předtím?“ „To taky 
nevím, jsem tu už opravdu 
dlouho. Očisti mě, 
prosím!“ „Jak tě mohu 
očistit? Tebe, jedinou bez 
hříchu, nejčistší ze 
všech?“ „Ale ne, smeť z 
nás prach! Konečně nás 
někdo objevil…“ „Vás je 
víc?“ „To uvidíš, až zmizí 
nános špíny. Už jsem 
myslela, že tu zůstaneme 
navždycky… Jako když 
hodí kámen do řeky a 
voda se zavře. To jsem 
ráda, že jsi nás našla! 
Brzy se mi narodí syn…“ 
„Já vím, budou Vánoce. 
Já letos mít žádné nebudu. 
Stromeček, cukroví, vůně 
jehličí a purpury - nic z toho teď nemá cenu, brzy se budu stěhovat. Uklízet před 
svátky? Spíš balit a vyklízet dům!“ „Tenkrát v Betlémě jsme taky nic vánočního 
neměli, dokonce jsme bydleli v chlévě, když se mi synáček narodil. Uklizeno tam 
zrovna nebylo. A potom jsme se taky stěhovali, hrozně narychlo jsme utíkali do 
Egypta, skoro nic jsme s sebou nenesli. Josef měl takový divný sen, ani mi to radši 
nechtěl celé vyprávět… Hospodin ho varoval.  Zbav nás toho prachu, prosím! 
Čekáme tu už léta…“ 
Tak jsem setřásla z obrázku, co setřást šlo, a pak jsem krásnou Mariinu tvář vzala a 
nesu ji do přízemí. Dělám, co umím. Jemný prach, který se na ní usazoval několik 
desetiletí, mizí, a vida, má to jakýsi lesklý povrch, půjde to dokonce umýt vodou! Dál 
už to je snadné, za chvilku vidím obrázek celý. Panna Maria chová na klíně Dítě, 
Ježíšek se na mě dívá trochu udiveně a trochu vševědoucně. Vedle něho stojí další 
dítě, taky chlapec, má sepjaté ruce a hledí s láskou na Ježíška. 
„To je Jan, toho znáš, říkáte mu Křtitel! Tak vidíš, že je nás tu víc!“  Oči Jana Křtitele 
mi něco připomínají. Už jsem ho někdy určitě viděla, možná kdysi dávno u své 
babičky v Klatovech. Ale je to divné, jiné obrazy si odtamtud pamatuji líp. Už nevím, 
kde ho měli pověšený. „Netrap se tím, není to důležité,“ řekla Panna Maria. „A co je 
tedy důležité?“ ptám se. „Jít dál!“ „Jít dál?“ „No ano, prostě jdi dál. A neohlížej 
se…“ „Zničili naši zahradu! Pokáceli všechny stromy i s listím! Vyrvali pak ze země 
i kořeny! Všechno, co jsme tu kdy zasadili, aby tu po nás nezůstala ani stopa. Růže 
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vytrhali i s květy! I tu nejkrásnější, jmenovala se Gloria Dei… Voněla k větší slávě 
Boží!“ „Netrap už se ničím, důvěřuj Hospodinu a jdi prostě dál,“ řekla naše Paní a 
pak se odmlčela. Díky za ten rozhovor! 
Do duše mi vstoupil klid – aspoň na chvíli, aspoň na pár dní. Musím toho ještě 
spoustu zařídit. Likvidovat, vyklízet, balit. Ničit věci, které tady měly své místo. 
Některých je mi moc líto, protože je vyrobil můj otec. Ještě se nedokážu neohlížet. 
Ale musím jít dál. 

-lf- 
 

Ze života svatých 
Sv. Bernardin Sienský (20. května)  
Pocházel z bohatého rodu, ale už ve čtyřech letech ztratil oba rodiče. Měl štěstí, jeho 
výchovy se ujala sienská příbuzná. V Sieně také studoval na univerzitě, kde se stal 
oblíbeným pro svoji štědrost, s jakou nakládal se zděděným jměním. Rozdal jmění 
chudým a za morové epidemie obětavě pomáhal v nemocnici, kde se při ošetřování 
nemocných nakazil. Když mu bylo 24 let, byl vysvěcen na kněze a vstoupil do 
františkánského řádu. V tomto času válek Bernardin kázal tak, že si lidé vyžádali, aby 
kázal v milánské katedrále. 
Jeho kázání, obzvlášť pokud šlo o mravní odpovědnost bohatých k chudým, měla 
téměř revoluční ráz a jeho veřejné pranýřování křivd nezůstávalo při pouhých 
slovech. Je znám případ, kdy část obyvatel jedné vesnice byla ze svých domovů pro 
dluhy vyhnána, ale on neústupně bojoval za každého z nich, až se zase směli vrátit. 
Král Zikmund se po devět měsíců zúčastnil denně mše svaté, při níž kázal Bernardin, 
a pozval ho na svou korunovaci do Říma. Z jeho postních kázání vyniká obzvlášť 
„O křesťanském náboženství“ a „O věčném evangeliu“. O sv. Bernardinovi lze 
možno říci, že obrodil řád sv. Františka i křesťanské kazatelské umění. K jeho žákům 
patří i svatý Jan Kapistrán. Sv. Bernardin zemřel ve věku 64 let 20. května 1444. 

-vac- 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na květen: 
 „Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V dubnu byli v naší farnosti pokřtěni Jan Pavel Staněk, Anna Marta 

Recinová, Alexandra Helena Sýkorová, Michaela Libuše Anna Nováková, René 
Petr Patka, Markéta Kateřina Františka Štromajerová a Klára Colette Marková.  

• Pohřby: Na věčnost jsme v dubnu vyprovodili paní Ludmilu Synkovou a pana 
Jozefa Kováčika. 

• Výročí úmrtí: Připomeneme si 5 let od smrti paní Ludmily Tomáškové. 
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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 


