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O svátosti eucharistie 
Podobně jako k udržování přirozeného života patří zcela 
neodmyslitelně potrava, tak také ten, kdo začal skrze 
křest duchovně žít (případně dosáhl skrze biřmování 
duchovní dospělosti), potřebuje pro svůj duchovní život 
potravu. Ta se mu nabízí naprosto jedinečným způsobem 
ve svátosti eucharistie. V této svátosti totiž člověk nejen 
přijímá posilu (milost) od Boha, ale samotného původce 
této milosti, Ježíše Krista. 
Tato svátost byla Ježíšem Kristem přislíbena, když řekl: 
„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude 
jíst tento chléb, bude žít navěky.“ (Jan 6,51) Ustanovena 
potom byla při poslední večeři s apoštoly, při níž Ježíš 
Kristus prohlásil chléb za své tělo, které obětuje, a víno 
za svou krev, která bude na kříži prolita. Příkaz „to čiňte 
na mou památku” církev od prvních dob naplňuje, když 
je sloužena mše svatá. Vykoupení člověka Ježíšovou 
obětí na kříži je totiž příliš velkou událostí na to, aby se na ni jen vzpomínalo jako na 
vzdálenou minulost. Proto je tato událost, která má nadčasový význam, stále znovu 
zpřítomňována ve mši, a to „nekrvavým způsobem“. Kdo se účastní mše, ten jakoby 
měl účast na Kristově oběti na kříži. Pro křesťana, který se mešní oběti nejen 
zúčastnil, ale přistoupil také ke svatému přijímání, je navíc nesmírně důležité to, že se 
spojuje bezprostředně se samotným Ježíšem Kristem, který je v hostii přítomný se 
svým lidským tělem, duší i se svým Božstvím, a to celý jak ve způsobě chleba, tak ve 
způsobě vína. Z toho vyplývá i důležitost dobré přípravy na svaté přijímání. „Kdo by 
jedl chléb (Páně) nebo pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. 
Proto musí člověk sám sebe zkoumat. Kdo totiž jí a pije, a tělo Páně nerozlišuje (od 
obyčejného chleba), jí a pije si odsouzení.“ (1 Kor 11,27-29) Kdo si je vědom 
těžkého hříchu, musí si dříve, než přistoupí ke svatému přijímání, vykonat svátost 
smíření. Jinak se doporučuje ke svatému přijímání přistupovat co nejčastěji (třeba i 
každý den). Církev ukládá věřícím, aby přijímali alespoň jednou za rok, pokud 
možno ve velikonočním období. 
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Kristova přítomnost ve svátosti trvá, dokud jsou způsoby chleba a vína neporušené. 
Přijímající se tedy po určitou dobu stává „živým svatostánkem“ a měl by nejméně 
několik minut setrvat v díkůčinění. Přijímáním vzrůstá naše důvěrné spojení s 
Ježíšem Kristem: „Kdo jí mé těla pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.” (Jan 
6,56) Člověk se tak mimoděk stále více připodobňuje Kristu, s nímž se v eucharistii 
setkává. Přijímání nás také očišťuje od našich špatných náklonností, zahlazuje lehké 
hříchy a chrání nás před hříchem těžkým. 
Eucharistie je také poutem jednoty církve, protože přijímající zde jedí z jednoho 
jediného chleba, kterým je sám Ježíš Kristus: „Protože je to jeden chléb, tvoříme 
jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom chlebě.“ 
(1 Kor 10,17) 
Víru v přítomnost Krista v eucharistii a úctu k němu se velmi doporučuje rozvíjet 
skrze tichou modlitbu před svatostánkem a adoraci před vystavenou Nejsvětější 
svátostí. 
Mši svatou může sloužit platně vysvěcený biskup nebo kněz. Tam, kde je narušena 
posloupnost svěcení, která má vést až k apoštolům, nelze hovořit o mši svaté nebo 
o platném proměnění chleba a vína v tělo a krev Krista. 

pb 
 

Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

pokračují na faře každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. Věnujeme se knize proroka 
Ámosa. 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 Povýšení sv. kříže 
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. 

• Úklid kostela sv. Jakuba 
se koná ve čtvrtek 5. 6. od 18 hod. Prosíme ochotné farníky o pomoc. 

• První pátek v měsíci 
V pátek 6. června následuje po mši sv. v kostele sv. Jakuba (v 18 hod.) obvyklá 
adorace; od 17.00 hodin je možné přijmout svátost smíření. 
 
 



 

 3 
 

• Slavnost Seslání Ducha svatého – 8. června 
O slavnosti Seslání Ducha sv. je v Berouně po dopolední mši sv. plánováno malé 
agapé. Všichni jsou srdečně zváni, něco dobrého na zub vítáno. 

• Koncert Jaroslava Svěceného a Markéty Mátlové 
se koná v neděli 8. června od 16 hod. ve Svatém Janu pod Skalou. Zazní skladby 
A. Vivaldiho, G. F. Händela, W. A. Mozarta a dalších. 

• Zpívání na Tetíně 
Skupina děvčat bude zpívat při mši sv. na Tetíně od 11.15 v neděli 8. června. 
Zkouška začne v 10.30 na faře. Na všechny se těší Alena Vacková. 

• Benefiční koncert v Počaplech – 13. 6. 
V pátek 13. června od 19 hod. se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králově 
Dvoře uskuteční koncert Hornického pěveckého sboru Kladno pod vedením prof. 
Romana Makaria. Výtěžek bude věnován na opravu a znovuosazení kříže na 
kostele. Koncert se uskuteční za podpory města Králův Dvůr. 

• Modlitební večer se zpěvy z Taizé v kapli Povýšení sv. kříže 
se bude konat ve čtvrtek 12. června od 20 hodin.  

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

• Pouť na Hudlický vrch 
V neděli 15. 6. se bude konat pouť z Otročiněvsi na Hudlický vrch, kde bude 
v 15.00 bohoslužba slova. 
(Z Otročiněvsi od dětského hřiště „Na drahách“ se vychází ve 14.00.) 

• Slavnost Těla a Krve Páně – 19. června 
Mše svaté budou v Berouně v 8 a v 18 hod., v Loděnici v 17 a v Počaplech 
v 17.30 hod. 

• Svátost smíření před prvním svatým přijímáním 
mohou děti (v případě zájmu samozřejmě také rodiče) přijmout v pátek 20. 6. od 
16 do 18 hod. v kostele sv. Jakuba, případně po domluvě jindy. 

• První svaté přijímání 
bude v Berouně udělováno dětem z farnosti v neděli 22. června při mši sv. od 10 
hod. Po slavnostní bohoslužbě bude následovat velké agapé na farní zahradě, které 
potrvá až do odpoledních hodin. Příspěvky ke společnému občerstvení jsou 
vítány. Kdo by byl ochoten jakkoli pomoci s přípravou občerstvení, může se ozvat 
paní Janě Beščecové (jana.bescecova@seznam.cz). 

• Poutní slavnost ve Svatém Janu pod Skalou – 22. června 
Poutní mši sv. v neděli 22. června bude ve Svatém Janu pod Skalou sloužit od 
9.30 hodin Mons. Aleš Opatrný. Od 14 hod. je plánován koncert. 

• Farní charita Beroun 
v rámci svého projektu Komplexní podpora rodičovslých kompetencí srdečně zve 
na přednášku Efektivní rodičovství Mgr. Ing. Jindřicha Fencla, vedoucího Centra 
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pro rodinu Plzeň. Přednáška proběhne v prostorách kaplanky ŘKF Beroun 
v pondělí 23. června 2014 od 17.30 hodin. Vstup zdarma. 

• Sbírka na arcidiecézi 
v neděli 18. května vynesla v Berouně 5.667,- Kč, na Tetíně 1.220,- Kč, 
v Počaplech 945,- Kč, v Loděnici 900,- Kč, ve Svatém Janu 550,- Kč, na Chyňavě 
420,- Kč, v Nižboru 370 Kč a v Hýskově 180,- Kč. 

• Svatopetrská sbírka na bohoslovce 
je vyhlášena na neděli 29. 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). 
 

Divadélko pro děti 
Křesťanský klub Beroun zve srdečně rodiče s dětmi nejen z farnosti sv. Jakuba na 
divadélko u příležitosti Mezinárodního dne dětí v podání loutkoherecké skupiny 
JABADA „O kohoutkovi a slepičce“ v sobotu 31. 5. 2014 od 15 hodin na farní 
zahradě Římskokatolické farnosti Beroun. (Pro případ nepříznivého počasí je 
připraven stan.) Po divadélku budou pro děti připraveny hry a soutěže o sladkou 
odměnu. Těšíme se na vás. 
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory města Berouna. 

I. Vašků 
 

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně 
Je deštivé ráno, sobota 3. května 2014, přicházím na faru v dohodnutý čas - sedm 
hodin. Pod stříškou naší MŠ stojí Simča a čeká. Odemykám budovu skautů, všude 
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ticho, že ani v kostele při nedělní mši takové není. A zase čekáme. Před půl osmou 
přichází Eva Hazuková a další důležité osoby (Majka Fuková, Hanča a Anička 
Burešovy). Zjišťujeme, že naši skautští pomocníci ještě spinkají ve svých 
klubovnách. Eva jde budit. Před osmou se to začne hemžit. Někteří ještě s krajícem 
chleba v ústech  stěhují stoly do stánku, zavěšují propagační materiál, odnášejí ceny 
z fary. Duchovní posilu nám dává P. Radim Cigánek. Musím přiznat, že během 
dvaceti minut se mohlo prodávat. Šikovní chlapci to 
vcelku zvládli, začali jsme v pohodě prodávat losy 
před půl devátou. Roveři vybírali ceny od 
vystavovatelů a jiní zase prodávali. Velký podíl na 
úspěšném prodeji měli po oba dny světlušky a vlčata. 
Skupinky soutěžily, kdo prodá více losů. Počasí nám 
tentokráte moc nepřálo, zima, vítr a občas déšť. Ale 
nakonec i sluníčko. Jelikož už podle sdělení některých 
návštěvníků je naše tombola vyhlášená, hlavně díky 
krásným darům od vystavujících umělců, byly 
všechny losy kolem jedenácté vyprodány. V neděli už nás vítalo sluníčko a díky tomu 
i návštěvníků bylo dost. Tentokráte od devíti do jedenácti bylo vyprodáno. Dále je to 
jako vždy stejné – stánek  byl vyklizen a začaly závěrečné práce – počítání peněz, 
balení zbylých cen na další tombolu. Jako vždy i tentokráte bylo prodáno dvě stě losů 
v sobotu a dvě stě losů v neděli (jeden los stál deset korun). 
Zase končí pravidelný kolotoč okolo jarní tomboly, kterému ovšem vždy předchází 
mnoho příprav, na kterých se podílí zase jiná parta dobrovolníků.   
Všem, kdo se podíleli na přípravách a klidném i úspěšném průběhu Hrnčířské 
tomboly, srdečné díky a PÁN BŮH ZAPLAŤ. 

Marie Burešová 
 
 

Moje cesta k Bohu a křtu 
Před několika týdny jsem byl při velikonoční vigilii pokřtěn. Trvalo mi však 34 let, 
než jsem vyslyšel signály Boha, kterými mne do té doby několikrát volal k sobě, a 
hodně se mi tak změnil život k lepšímu. Naštěstí je Bůh tak trpělivý. Než se dostanu 
k rozhodujícím okamžikům svého života, začnu pěkně od začátku. Narodil jsem se 
rodičům, kteří mne k víře sice nevedli, nicméně mi v ničem ani nebránili. Mohl jsem 
si tedy vybrat, vše bylo na mně. Na tom, jak na výzvy zareaguji. Má cesta tak byla, 
myslím, docela pestrá. Nejprve jsem jako dítě skrze svou babičku poznal skupinu 
Svědků Jehovových a několikrát jsem byl na jejich různých akcích. Dokonce na 
sjezdu na stadionu v Praze. Tak jsem se dozvídal z ilustrovaných knih o prvních 
biblických příbězích a také o tom, že existoval někdo, jako byl Ježíš. Získával jsem 
tak jakési první povědomí o Bohu. Další etapou byla střední škola, kdy nás navštívili 
křesťané ze Švédska a místo výuky nám předváděli divadlo o Ježíši, pouštěli nám 
film a rozdávali knihy. Na to navázalo přátelství s dívkou, se kterou jsem pak nějakou 
dobu navštěvoval setkání Církve bratrské, koupil jsem si svou první Bibli a několikrát 
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absolvoval setkání mládeže a různé semináře. To mi bylo asi šestnáct let. Odchodem 
na vysokou školu a později na dva roky do Švýcarska jsem pak měl ve vzdělávání se 

tímto směrem a přibližování se k Bohu 
několikaletou přestávku. Až po návratu 
zpět do ČR a usídlení se v Praze jsem 
později postupně začal zcela cíleně hledat 
Boha, a začal tak potkávat zajímavé lidi. 
Lidé to byli skutečně různí. Jednou to byl 
můj klient, který večeřel v Praze 
s dalajlámou, dále knihy a články od 
osobnosti, jakou je Radim Passer, a 
nakonec jsem několik měsíců byl 
v kontaktu s člověkem, který se zabýval 
studiem védské literatury a stýkal se 
s hnutím Hare Krišna. Musím říci, že 
setkání se všemi těmito lidmi bylo velmi 
zajímavé, navštěvoval jsem například 
hinduistické chrámy v Maďarsku a 
poznával zcela jinou kulturu, nicméně 
jsem pak díky své manželce a její rodině, 
a také díky textu: Efezským 5,15.17 a 20: 
„Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. 
Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, 
co je vůle Páně. Vždycky za všecko 
vzdávejte díky Bohu a Otci,“ začal 

všechny zajímavé věci týkající se Boha hledat v Bibli. Přispělo k tomu také to, že 
jsem již několik let podnikal, nešlo to úplně podle mých představ a jeden úspěšný 
člověk mi jednoho dne řekl velmi zásadní věc. A to tu, že život na materiální úrovni 
se dá velmi zlepšit tím, že si vyřeším věci na úrovni duchovní. Začal jsem tedy pátrat 
po tom, co je třeba udělat a vyřešit, abych měl kvalitní život po všech stránkách. 
Abych, jak píše Matouš, mohl být jako pták na obloze a nemusel se starat o to, co 
budu jíst a do čeho se obléknu. Abych nemusel žít ve stresu. A po několikaměsíčním 
studiu nejrůznější literatury a později především Bible v několika překladech jsem 
zjistil, že například kniha Genesis, Job, Žalmy, listy apoštola Pavla, vlastně celá Bible 
vůbec, recept na zlepšení života skutečně obsahuje. Nabádá ke konání dobra, 
správnému myšlení a chování a nakonec onen recept zaznívá dokonce v kostele při 
mši. Jednoho dne mi došlo, co mám a budu dělat. Že je důstojné a spravedlivé, dobré 
a hlavně spasitelné vzdávat Bohu díky. Apoštol Pavel píše, abychom za všech 
okolností děkovali Bohu. A tak jsem si přestal stěžovat, začal sledovat všechno to 
zázračné, čeho se nám každý den od Boha dostává, začal jsem doslova praktikovat 
vděčnost snad kdykoliv je to jen možné, začal jsem pravidelně docházet na setkání 
s katechumeny, nechal jsem se pokřtít a můj život se skutečně změnil k lepšímu. Bůh, 
Ježíš, Bible a společenství mi pomáhají ve všech životních situacích a poté, co se mi 
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„ulevilo“ po duchovní stránce, se dokonce i ta má materiální stránka upravila 
k lepšímu. Bůh se o mne stará, miluje mne a pečuje o mne. Jsem velmi rád, že jsem 
nakonec cestu našel, přesněji řečeno, že Bůh je tak trpělivý, že mě opakovaně k sobě 
volal a dotáhl to do konce, že mě nakonec k sobě přivedl. Jsem mu za to skutečně 
velmi vděčný. A to je stručně můj příběh. Úžasná to cesta. Bohu díky za vše. 

Jan Staněk 

 

Z arcidiecéze 
• 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. 

• Mladší ministranti - 14. června v Praze 
Pro mladší kluky (cca 7-15 let) v Praze 4 - Kunraticích. Zahájení v 9.30 v kostele 
sv. Jakuba. S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv 
na fotbálek do tělocvičny, příspěvek 70,- Kč na oběd. Ukončení v 16:00. Téma: 
Svěcení - 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) 
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• Starší ministranti 20.–21. června 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. Bližší informace: 
P. Benedikt Hudema (724 209 774, benedikthudema@atlas.cz) 

• Kněžské svěcení 
V sobotu 28. června 2014 v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze přijme vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského, kardinála 
Dominika Duky OP, kněžské svěcení jáhen Tomáš Kábele. 

• Národní pouť rodin 
V letošním roce se připomíná 20 let od Roku rodiny vyhlášeného OSN. Proto se 
také církev připojuje vyhlášením společné národní pouti rodin všech českých a 
moravských diecézí do Žďáru nad Sázavou na konci prázdnin 30. srpna 2014. 
Bližší informace jsou na http://www.narodnipoutrodin.cz. Materiály k pouti jsou 
k dispozici na serveru apha.cz v sekci rodiny (http://www.apha.cz/cpr).  
 
 

Evropské setkání mladých v Praze 
V sobotu 24. května navštívili berounskou faru dva bratři z Taizé, aby informovali 
o plánovaném evropském setkání mladých v Praze. Organizace setkání se neobejde 
bez pomoci dobrovolníků, a tak se už nyní 
hledají místa a lidé, kteří by se do přípravy 
zapojili. Zájemci jsou také srdečně zváni 
k týdenní návštěvě Taizé 23. - 31.8. (kontakt: 
martina_hoskova@centrum.cz). Od poloviny 
září budou v Praze přítomni bratři z Taizé, 
dobrovolníci z různých zemí a sestry jedné 
z kongregací, které bratřím pomáhají. V Praze 
bude také otevřeno centrum příprav a mladí 
dobrovolníci z Taizé budou v kontaktu 
s farnostmi a sbory. 
Předběžný program dne evropského setkání na přelomu roku: 
 8.30 –  ranní modlitba ve farnostech a sborech 
 9.00 –  sdílení v mezinárodních skupinkách a objevování místních iniciativ, oběd 

z balíčku na místech, kde se odehrával dopolední program, poté odjezd 
do centra města 

13.00 – polední modlitba ve velkých chrámech v centru Prahy 
15.00 – výběr workshopů v centru města nebo na výstavišti v Letňanech 
17.30 – rozdávání večeře a balíčku s obědem na následující den (Letňany) 
19.00 – večerní modlitba (Letňany) 
20.45 – návrat do míst ubytování 
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Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

Bazárek 
Ve dnech18.-19.6.2014 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 17.6., popřípadě v čase konání pravidelných schůzek 
skautů. Rovněž prosím o pomoc s přípravou prodejní místnosti a oceňováním věcí, a 
to v pondělí 16.6. a v úterý 17.6.2014 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 směrujte 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. 

E. Hazuková 

 
Výprava za sv. Jiřím na Tmaň 26. 4. 2014 
Bylo nás deset plus dva vedoucí. Vystoupili jsme 
v Králově Dvoře (Popovicích). Cestou nás 
otravovala spousta ovádů, ale my jsme je úspěšně 
odháněli ☺.  
V čase oběda jsme narazili na oceloty. Zahráli 
jsme si s nimi menší hru - Přepadávačka.  
Když jsme dorazili na Lejškov, kde jsme se setkali 
i s ostatními oddíly našeho střediska, zahráli jsme 
si několik her. Jednu z nich vám řeknu - jmenuje 
se „Zajíc, liška a zelí“. Pravidla: Jsou dva lidé, 
jeden z nich klečí a druhý stojí nad ním -  to je zelí 
(většina účastníků hry). Mezi nimi probíhá zajíc a 
liška, která se snaží chytit zajíce, který se snaží 
dostat k zelí. Když se k němu dostane, postaví se 
za člověka, který stojí, chytne ho oběma rukama za 
ramena a tím mu dá signál si kleknout a ten, co 
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dřív klečel, se stává liškou a původní liška je zajícem a tak to jde stále dokola.  
Když skončily hry, šli jsme do kostela (někteří i jeli na kolech). Mši sloužil pan 
kaplan Cigánek. Po skončení mše většina z nás jela domů autem. Někteří však šli 
pěšky až do Berouna. (Patří jim můj obdiv). A to je konec. 

sepsal: Ondřej Šebesta - Rákosník 
malé opravy: Jan Franta - Frantík 

 
Rozhovory s členy skautského střediska 
Marie Hlaváčková 

Milá Maruško, 
jsi v důchodu. Narodila ses v Praze a zde jsi začala chodit do 1. třídy. 
O prázdninách před 2. třídou jste se přestěhovali do Berouna, kde stále bydlíš. 
V současné době děláš účetnictví střediska (hospodáře). Účetnictví jsi převzala 
od Miloše Palkosky. 
Od jakého roku jsi registrovaná v našem skautském středisku? 
Ve středisku jsem od začátku roku 1990.  
Co tě do skautingu přivedlo?  
Bylo to začátkem roku 1990, kdy se na podnět manželů Vaňkových sešlo na faře 
několik bývalých skautů. Protože chtěli také někoho mladšího, tak jsem se tam 
dostala i já. Na této první schůzce již na mě vyrukovali s přáním, abych jela na kurz 
do Německa. Po nějakém váhání jsem nakonec svolila.  
Jaké skautské funkce, zkoušky jsi absolvovala? 
V roce 1991 čekatelskou zkoušku, zdravotnický kurz a ekumenickou lesní školu ve 
Staré Boleslavi. Tomu ještě předcházel ihned v dubnu 1990 kurz katolických skautů 
v Německu v Erbachu u Erfurtu. Z Československa nás bylo 14 děvčat. Již cesta 
nebyla jednoduchá. Jela jsem sama vlakem do Bratislavy, kde byl na nádraží sraz. 
Pěšky s batohy jdeme přes hranice do Rakouska a tam čekáme, až přijede autobus 
z Maďarska s dalšími účastnicemi. Cesta pak pokračuje přes celé Rakousko do 
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Erbachu. Na místo se dostáváme pozdě večer. Teprve ráno trochu poznáváme místo, 
kde jsme. Jedná se o samotu, kde je jen komplex budov, které slouží k ubytování a 
další činnosti pro skauty. Z této akce jsme se vracely v neděli večer a dopoledne byla 
na Letné mše sv., kterou celebroval Jan Pavel II., když byl poprvé u nás. Nedá se 
stihnout vše. Asi do roku 1994 jsem pak vedla světlušky.  
Pociťuješ změny ve skautingu od doby, kdy jsi začínala? 
Změny jsou, hlavně v používání techniky, 
mobilních telefonů, a tím i v zájmu dětí.  
Čemu se věnuješ ve svém volném čase? Získala 
jsi nějaká ocenění?  

Mám ráda turistiku, takže moje první cesta do 
zahraničí byla r. 1977 na Kavkaz a končili jsme v 
Soči u moře. Od roku 1979 se pak začínám 
pravidelněji účastnit turistických a lyžařských akcí 
po republice. Výjimkou jsou prázdniny 1979, kdy 
nás šest vyráží na těžko na Rilu a v 1986 pak s 
jinou partou na Dolomity. Po roce 1990 se 
uvolňují hranice, takže vyrážím za turistikou i po 
Evropě. Pro turistky existuje INTERNATIONAL 
MARCHING LEAGUE, kde jsem po absolvování 
stanovených turistických pochodů v 8 evropských 
státech již získala ocenění EUROPEN WALKER 
se stříbrnou medailí. Kdybych se ještě dostala do 
Japonska a do zámoří, mohla bych získat 
Světového chodce. To již asi nebude, protože se mi 
tak daleko nechce. Od roku 1997 začínám i jezdit 
na kole. Není to nová aktivita, ale pouze obnovená, 
protože s taťkou a bratrem jsme na kole jezdili a 
absolvovali i delší cestu na Moravu a zpět a na 
Šumavu. V současné době dávám kolu přednost 
před pěší turistikou a v zimě pak běžkám. V roce 
2011 jsem objevila, že Orel Uherský Brod pořádá cyklopoutě po republice i do 
zahraničí po poutních místech nebo na důležité světové akce. Jedná se o katolickou 
sportovní organizaci, takže mi odpadá starost, kam v neděli na mši sv. Absolvovala 
jsem s nimi již tři poutní akce a letos pojedu zase. Každou cyklopouť doprovází jeden 
i více kněží a dva jáhnové. Máme mši sv. v neděli, ale také každý den ráno, než 
vyrazíme na trasu. Vyprošujeme si ochranu na naše putování a přidáváme prosby i za 
naše doma.  
S jakým největším zážitkem se s námi na závěr podělíš? 
Bylo to v roce 2012, kdy jsem byla na audienci v Castel Gandolfo u papeže 
Benedikta XVI. 

K. Kodrasová 
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Má nepatrná pouť 
 
Má téměř každodenní pouť 
za uzdravení několika lidí 
je  zanedbatelná co do vzdálenosti 
ale nezanedbatelná co do úmyslu 
Pán o ní jistě ví 
 
Ta pouť je vlastně krátká 
Z domova nebo 
od Černého koně 
do kostela svatého Jakuba 
Pár kroků 
Nic víc Co mi to udělá 
 
Cesta na Kalvárii 
také nebyla dlouhá 
co do vzdálenosti 
ale nezanedbatelná co do úmyslu 
a přitom nekonečná 
Kříž byl nesmírně těžký 
a Pán věděl své 
jak to dopadne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Já nevím nic 
ale modlím se 
Modlím se Pane 
u zamčených dveří 
za uzdravení těch lidí 
a každý den tě prosím: 
Jestli je to tvá vůle 
uzdrav je 
 
Ty jediný všechno smíš 
a všechno můžeš 
Stojím u zamčené mříže 
a prosím za nemocné 
Jejich jména dávno znáš 
Za Vítka za Radima 
za Josefa za Irenu 
A nedávno k nim přibyl Viktor 
Není mu ani patnáct 
 
Zamčená mříž v kostele 
mi nepřekáží 
Jako by nebyla 
Červené věčné světlo 
září i v přítmí 
A pod ním přebýváš ty Pane 
Záříš neviditelně 
Zamčená dvířka svatostánku 
nepřekáží tvému světlu 
 
Určitě mě slyšíš 
Uzdrav je prosím 
jestli je to tvá vůle Pane 
Ty jediný všechno smíš 
a všechno můžeš 
I zázrak 
 

-lf- 
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O mši svaté I. 
(Se svolením P. Michala Němečka znovu otiskujeme jeho zamyšlení nad významem 
jednotlivých prvků mešní liturgie, která vycházela ve zpravodaji v roce 2005.)  
V prvním zastavení dovolte několik obecných poznámek. 
Kostel. Původní židovská liturgie rozlišovala chrám jako místo, kde přebývá Bůh. 
Tam žádný člověk nesměl vstoupit. Místem, kde se lidé shromažďovali, byla 
synagoga. Křesťané se nejprve scházeli ve větších domech (farnost je od slova oikos 
= dům) a po Ediktu milánském využili velká krytá tržiště a vznikly první velké 
chrámy. Teologii křesťanského chrámu vypracoval až středověk: Je to místo, které 
připomíná nebe. Venku má zůstat všechno nečisté, zlé... Uvnitř jsme ve společnosti 
svatých před Bohem. 
Kněz a lid.  Druhá poznámka se týká rolí v liturgii. Prvními aktéry liturgie jsme my 
všichni jako lid Boží (v tomto obecném pohledu jsme před Bohem všichni rovni bez 
ohledu na postavení ve světě či církvi). Lid Boží jsou všichni pokřtění. (Nepokřtěný 
není účastník liturgie! Proto nemá žádnou funkci v liturgii  vykonávat!) 
Druhou rolí je zvláštní služba kněze. On, předsedá-li liturgii, se obrací na Pána 
jménem celého shromáždění a na druhé straně jménem Božím se obrací na 
shromáždění. Tuto dvojí funkci (obracení se střídavě k Bohu a k lidem) ještě navíc 
doplňuje postojem jednoho ze shromáždění. Proto např. vyzve k modlitbě, pak se tiše 
spolu s ostatními modlí a nakonec jménem celého shromáždění modlitbu uzavře. 
Kromě toho má být v liturgii symbolem Krista. Proto obléká krásná roucha a proto se 
mu při bohoslužbě uklání. Rozhodně to není pro jeho dokonalost, ale protože mu 
Kristus svátostným svěcením uložil jako službu vykonávat tuto roli. Další 
významnou roli hrají všichni, kdo přispívají ke kráse liturgie (od ministrantů až po 
úklid kostela). 
Oltář. Středem kostela má být oltář. Je to místo, kde se děje (!) zpřítomnění 
nejsvětější oběti. Oltář je také symbol Krista. Kolem stolu se schází rodina, stůl je 
místo, které spojuje. Oltář má být kamenný, pevně spojený se zemí. Patří na něj 
především plátno a dále svíce, neboť jsou symbolem přítomnosti našeho Pána. On je 
mezi námi nejen po proměňování, ale podle Mt 18,20 (Kde jsou dva nebo tři ve 
jménu mém...) je s námi od prvního okamžiku mše svaté! Oltář se často zdobí také 
květinami. Zde ale platí, že květiny ani svíce ani nic jiného nesmí zastínit vlastní 
obětní misku a kalich, protože o ně půjde především. Nic v liturgii nesmí být falešné. 
Ani svíce ani květiny (ani chléb či víno). Vše má odpovídat vznešenosti toho, který 
má k nám přijít. 
Zvláštní místo má také ambon - pult ke čtení Božího slova. Jestliže v Písmu k nám 
Bůh promlouvá, je jasné, že to chceme nějak podtrhnout. Proto zdobíme toto místo 
Božího slova, případně i knihu, z níž čteme. Je tedy hrubou liturgickou chybou, 
pokud od ambonu čteme informace nebo vykládáme, co se bude dít. Je to místo pro 
Boží slovo. 
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Ze života svatých 
Sv. Jan Křtitel (24. června)  
Otcem Jana Křtitele byl kněz Zachariáš a matkou Alžběta, rovněž z kněžské rodiny. 
Manželé byli už staří a neměli děti. Když Zachariáš jednoho dne přinášel kadidlovou 
oběť, zjevil se mu anděl Páně a oznámil mu, že se mu narodí syn. Dá mu jméno Jan a 
jeho posláním bude být předchůdcem Mesiášovým. Zachariáš o jeho slovech 
pochyboval a oněměl. Za nějaký čas Alžběta počala. Tři měsíce před narozením Jana 
přijala návštěvu své příbuzné Marie z Nazareta. Sotva ji Marie pozdravila, pohnulo se 
dítě v lůně matky. Za půl roku se Jan narodil a Zachariášovi se vrátila řeč. 
Když Jan vyrostl – říká nám Písmo – vystoupil na poušti a hlásal křest na odpuštění 
hříchů. Když k němu poslali židé z Jeruzaléma kněze a levity, ptali se ho: „Kdo jsi 
ty?“ Jan vyznal: „Nejsem, jak si myslíte, Mesiáš“. Zeptali se ho tedy: „Jsi Eliáš?“ 
Řekl: „Nejsem.“ „Jsi tedy ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi? 
Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?“ Řekl: „Já jsem 
hlas volající na poušti, vyrovnejte cestu Pánu, jak řekl prorok.“ Někteří z těch 
poslaných byli farizeové. Ti se ho zeptali: „Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani 
Eliáš, ani ten Prorok?“ Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho 
vy neznáte, ten má přijít po mně, jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků. On 
vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ 
Tehdy přišel k Jordánu za Janem z Galileje Ježíš, aby se dal od něho pokřtít. Ten o 
něm vydal svědectví, v němž potvrdil: „To je ten, o němž je psáno. Já posílám posla 
před tvou tváří, aby ti připravil cestu před tebou. Skutečně, říkám vám. Mezi 
zrozenými ze ženy nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel.“ 
Na žádost Salome dal Herodes – údělný kníže v Galileji – Jana ve vězení stít. Byl 
pohřben v Sebaste, dnešním Sivasu. Svatý Jan bývá vyobrazen s atributy: Beránkem, 
křížem a nápisem Ecce Agnus Dei. 

-vac- 
 

 
Noc kostelů na Berounsku 
Napsat něco o Noci kostelů, když jeden prosedí místo návštěvy otevřených chrámů 
dva dny ve volební komisi… To chce odvahu, nedostatek autorů či „deadline“ pro 
uzávěrku vydání Zpravodaje. V tomto případě se sešly všechny aspekty najednou, a 
tak s omluvou referuji o Noci kostelů v Loděnici a na Tetíně, odkud mám zprávy 
z první ruky a pověření unavených pořadatelů. Jedním slovem: „Výborné“.  A  to  prý 
i v Počaplech a Svatém Janu pod Skalou a neoficiálně při koncertě sboru Comodo na 
Tmani. Až k volebním komisařům na Tetíně se doneslo, že představení varhan u sv. 
Ludmily s koncertem Pavla Černého bylo úžasné. Také v Loděnici se velmi líbil bod 
programu Hlas varhan v podání varhanní rodiny Salvových. Pavla Salvová zahrála 
ukázky klasických varhanních děl, Jan Salva zase krátce představil nástroj, formy a 
druhy liturgické hudby, návštěvníci měli možnost si zazpívat společně žalm a ptát se 
na cokoli. Zajímavé je, že jediná otázka, která k liturgické hudbě padla, zněla: Hraje 
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se v kostele také na kytaru? V kostelíku svatého Václava se dále lidé mohli podívat 
z čerstvě vyluxované věže na Loděnice z ptačí perspektivy, prohlédnout si liturgické 
předměty s výkladem a největší úspěch mělo promítání fotografií a listování 
v loděnické kronice. A když přešel liják, program byl zakončen opékáním špekáčků 
za kostelem na zahradě. Na Tetíně se zase četlo z kroniky Václava Hájka z Libočan, 
který kdys pobýval na tetínské faře. Otevřeny byly péčí farníků všechny tři zdejší 
kostely. Rodiče si mohli v klidu užít programu, pro děti byla totiž připravena hra 
O poklad sv. Ludmily. Všichni pořádající měli i přes únavu z akce dobrý pocit, 
v Loděnici přišlo i s dětmi cca 50 účastníků,  na Tetíně snad ještě více. Celonárodně 
snad kvůli průtrži mračen přišlo o něco méně účastníků než vloni (vinou 
osmnáctiprocentní volební účasti to určitě nebylo). Zájem o Noc kostelů je přesto od 
roku 2009 stále významnější. Ráda bych vyjmenovala všechny, kdo se o úspěšnou 
akci na Berounsku zasloužili, ale abych na nikoho nezapomněla, raději  jim poděkuji  
hromadně: Díky jménem farnosti za vaše nasazení, nápady a veškerou pomoc 
s přípravou, průběhem, úklidem i duchovním doprovázením! 

-iva- 

 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na červen: 
„Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují k důstojnému životu.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V květnu byla v naší farnosti pokřtěna Alžběta Terezie Salvová.  
 

* 
 

Potřebujete pohlídat své dítě? 
Nabízím vám hlídání pravidelné i nárazové v Berouně v domácím prostředí 
rodinného domu se zahradou. Jsem maminka tří dětí, nejmladší je 3,5 letá holčička. 
Cena 70,- / hod. V případě zájmu volejte prosím 776 880 240 (J. Laštovičková). 
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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 


