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Postní zamyšlení 
Tma našich hříchů není nikdy tak hustá, aby ji nerozptýlilo Boží milosrdenství (srov. Jan 
3, 14-21). „A soud je v tomto: Světlo přišlo na svět, a lidé milovali tmu více než světlo, 
protože jejich skutky byly zlé.“ 
Podstatou světla je, že přináší jas a jistotu tam, kde vládne tma a obavy. Světlo, to je 
pravda, která vždy vyjde na povrch. Milovat tmu svých hříchů a slabostí více než světlo 
pravdy není užitečné. Jen pokorní dokážou upřímně přiznat svou nedokonalost a hříšnost, 
vystoupit ze tmy vlastní průměrnosti a uznat své chyby. Hříchy, kterými trpí naše duše a 
které se nám někdy zdají neúnosně velké, je velmi těžké přiznat. Tehdy nám přichází 
vstříc Ježíš se svým křížem a říká: „Tady, na těchto ramenou nesu hříchy tvých rodičů, 
přátel i nepřátel. Každý jeden znám, všechny jsou tady, jejich váha mi spočívá na  
bedrech, podlamují mi kolena a nutí mě padat, ale navzdory bolesti je z lásky nesu, abych 
s nimi mohl jednou provždy zemřít a přibít je na kříž.“ Bůh neposlal svého Syna jako 
výstražný vykřičník odsuzující naše hříchy, ale spíše jako spásonosnou tečku za naším 
životem. Bůh nám ze své nepochopitelně velké lásky posílá vlastního Syna, aby nás věčný 
hřích smrti více nespoutával, aby nám otevřel oči a dovolil spokojeně žít v Jeho lásce. 
Posilou nám má být světlo zářící ze Svatého Božího Těla, ve kterém je obsaženo 
nekonečné Boží milosrdenství pronikající do našich srdcí, aby bylo šířeno a aby se pro něj 
postupně zapálil celý svět a lidé se nebáli více tmy. 
Ježíši, strach z toho, že mé hříchy jsou tak velké, že nejsou hodné Tvého milosrdenství, je 
v některých situacích mimořádně silný. Pomoz mi však pochopit, že Ty víš, že jsem 
člověk hříšný a slabý a potřebuji Tvou pomoc. Vlej mi do srdce novou naději a obmyj ho 
svou svatou krví, aby v něm zazářilo světlo těm, kteří kráčejí v temnotách, abychom 
společně mohli oslavovat Boha, který přebývá ve věčném Světle. Amen. 
Zkusme si dnes vstoupit do svědomí a místo hledání chyb na druhém, najděme vlastní 
chyby, uvědomme si vlastní ubohost a častěji hledejme během těchto dnů posilu ve 
svátosti smíření a v eucharistickém chlebu. Skrze tyto svátosti prosme Božího Ducha 
o světlo, v jehož záři se rozplynou naše pochybnosti a tmy naší hříšnosti, ze které nás 
jednou provždy vysvobodil Boží Syn. Jedině ve světle je možný život. Nebojme se 
vstoupit do světla pravdy už dnes! 
Kristův kříž a zmrtvýchvstání jsou dokonalým zjevením významu a síly lásky Boha Otce a 
znamením života. Přeji nám všem, aby síla lásky Boha Otce, která vzkřísila Krista 
k novému životu, byla tou silou, pro kterou se neustále otevíráme, a tak byl akt ukřižování 
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a zmrtvýchvstání Krista pro nás všechny posilou k neustálému přerodu, abychom se 
stávali novými lidmi, otevřenými pro Krista, pro sebe samé, a tak otevřenými vůči sobě 
navzájem. 

P. Jozef 
 

Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

se konají v pondělí od 16.30 na faře v Berouně. 
• Tichá adorace po večerní mši svaté 

se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. Příležitostně se koná 
adorace také po čtvrteční mši svaté v Počaplech. 

• Příprava dospělých ke křtu 
se koná každou středu od 18.00 hodin. 

• Společenství mládeže 
Pravidelná setkání mládeže (cca od 14 let) se konají každé úterý od 18 hod. v kaplance. 
Všichni mladí jsou srdečně zváni! 

• 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 telefonní čísla (viz kontakty na zadní straně zpravodaje). 

• Modlitební společenství 
Setkání se konají vždy ve čtvrtek: 
o   3. 3. - večer chval v Berouně na faře od 20 hod. 
o 10. 3. - modlitba Taizé v Berouně v Českobratrské církvi evangelické, Husovo 

nám. 43 od 20 hod. 
o 17. 3. - růženec za kněze a farnost a modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 

hod. 
o 24. 3. - setkání na Zelený čtvrtek s připomínkou poslední večeře Páně 

v Berouně na faře od 19 hod. 
o 31. 3. - modlitba na Tmani u sv. Jiří od 20 hod. (možnost dopravy - sraz 

v Berouně na farním dvoře v 19.40 hod.) 
Setkání trvá cca 1 hod. 30 min. a následně je volná diskuze pro zájemce max. do 22 
hod., na Tetíně i do 23 hod. 
Přímluvné modlitby je možno dávat nově na web farnosti do knihy přímluv a dále do 
krabiček v kostele. Děkujeme. Srdečně vás zveme ke společné modlitbě. :-)       tým MS 
Veronika Frantová tel. 732 373 196, Jan Marek tel. 732 541 409, Jana Civínová tel. 
721 120 926, Klára Malá tel. 774 415 219, Libuše Lukášová tel. 724 352 366 
„Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás.“ 
 (Jan 17, 21) 

• Skrutinia 
Při bohoslužbách 3., 4. a 5. postní neděle se modlíme zvláště za naše tři katechumeny, 
kteří mají být o letošních Velikonocích pokřtěni. 
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• Křížové cesty 
se v postní době konají: 

� v Počaplech v neděli od 7.20 a ve čtvrtek od 18.30 (do 17. 3.); 
na Velký pátek od 15.00 

� v Loděnici v neděli od 9.00 
� na Tetíně v neděli od 10.45 
� v Berouně v pátek od 17.30 (na Velký pátek v 15.00) 
� na Květnou neděli křížová cesta v přírodě od 15.00 

(sraz v Berouně u kapličky u studánky) 
• První pátek v měsíci – 4. března 

Po mši sv. u sv. Jakuba v 18 hod. následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 
Od 17 hod. je možné přijmout svátost smíření. 

• Úklid kostela sv. Jakuba – 7. března 
Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc s úklidem v pondělí 7. 3. 

• Postní duchovní obnova – 12. března 
pod vedením P. JCLic. Ondřeje Pávka, který působí jako dómský farář a děkan 
Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, se koná v sobotu 12. března od 9.30 na Tetíně. 
Na programu budou dvě přednášky (v 9.30 a v 10.45) a mše sv. ve 12.30 hod. 

• Farní káva – 13. března 
Setkání u kávy a čaje na faře v Berouně po dopolední mši sv. bude v neděli 13. března. 
Všichni jsou srdečně zváni, něco ke společnému občerstvení vítáno. 

• Rozšířená možnost přijetí svátosti smíření před Velikonocemi 
Kromě obvyklé půlhodinky před každou mší sv. bude možno přijmout sv. smíření 
v Berouně v pátek 18.3. od 16 do 20 hod. 

• Upozornění na změnu času 
Upozorňujeme, že ze soboty 26.3. na neděli 27.3. se mění čas na letní. 

• Sbírka na Světové dny mládeže 2016 Krakov 
se koná v neděli 6. března. 

• Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 
se koná v neděli 13. března. 

• Sbírka na Svatou zemi 
se koná tradičně na Velký pátek (26. 3.)  

• Žehnání pokrmů – slavnost Zmrtvýchvstání Páně (27.3.) 
V den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se při dopoledních bohoslužbách budou tradičně 
žehnat pokrmy, které pak umocní sváteční atmosféru kolem velikonočního stolu 
v našich rodinách. 

• Agapé na faře – slavnost Zmrtvýchvstání Páně (27.3.) 
V den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se po dopolední bohoslužbě setkáme na faře 
v Berouně k malému agapé. K příjemnějšímu posezení můžete vzít i něco dobrého 
s sebou. 
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• Přehled velikonočních bohoslužeb: 
Zelený 
čtvrtek 

Velký pátek 
Velikonoční 

vigilie 
Zmrtvých- 
vstání Páně 

Velikonoční 
pondělí 2016 

čtvrtek 24.3. pátek 25.3. sobota 26.3. neděle 27.3. pondělí 28.3. 

Beroun 18.00 18.00 20.00 10.00 10.00 

Králův Dvůr 18.00 18.00 20.00 8.00 - 

Loděnice 17.00 17.00 - 9.30 9.30 

Vráž - - - - 11.00 

Svatý Jan - - - 8.00 - 

Tetín - - - 11.15 - 

Chyňava - - - 11.00 - 

Železná - - - - - 

Nižbor - - - 16.30 - 

Hýskov - - - 18.00 - 

• Pravidelné akce v Počaplech 
o První neděli v měsíci se po mši sv. koná na počapelské faře setkání nad nedělními 

biblickými texty pod vedením jáhna Jiřího Cikánka. 
o Každou neděli v 19 hod. modlitební společenství na faře. 
o Každou poslední neděli v měsíci následuje po mši sv. posezení na faře při čaji a 

kávě (nejbližší 27.3.). 
o Každý čtvrtek od 17 hod. na faře nácvik písniček s dětmi; následuje mše sv. v 17.30 

se zaměřením na děti; zvány jsou všechny děti z farnosti. 
 

Z jednání pastorační rady dne 1. 3. 2016 
Přítomni: P. Petr Bouška, Jana Beščecová, Jana Stielová, Jana Civínová, Lukáš 

Petřvalský, Alois Vašků, Daniel Průša, Jiří Cikánek, Petr Hlaváček 
o Vyjádření k výrokům spolku „Pojďte a uvidíte z. s.“ v tisku 

⋅ PR jednomyslně odsuzuje veřejnou diskreditaci berounské farnosti, ke které došlo 
v únorovém čísle t. r. Králodvorského zpravodaje ze strany spolku „Pojďte a 
uvidíte z. s.“. Jménem farnosti vyjadřuje přání, aby jeho případné další články 
v tisku byly jasně formulovány jako stanovisko dotyčného spolku, který se takto 
negativně vůči farnosti vymezil, a nikoli pod hlavičkou „Okénko počapelského 
kostela“.  

⋅ PR konstatuje, že duchovní správa v Počaplech je vykonávána zodpovědně a 
v plném rozsahu v závislosti na personálních a časových možnostech kněží. V této 
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věci vyjadřuje administrátorovi farnosti plnou podporu. 
⋅ PR doporučuje, aby spolek „Pojďte a uvidíte z. s.“ nevykonával žádnou svou 
činnost, včetně schůzek samotného spolku, v prostorách fary nebo kostela bez 
předchozí dohody s farností, tedy pouze na základě podmínek stanovených 
v rámci eventuálního smluvního vztahu. 

⋅ PR současně oceňuje aktivity místních farníků v Počaplech, které pozitivně 
ovlivňují jejich duchovní růst a pospolitost společenství (biblické hodiny, 
modlitební společenství, farní káva apod.).  

o Rekonstrukce farní budovy v Počaplech 
⋅ Nájemce fary Farní charita Beroun seznámí farní společenství po nedělní mši 

svaté v Počaplech s připravovaným projektem rekonstrukce budovy. Bude třeba 
najít společné řešení, kde se budou konat farní aktivity v průběhu rekonstrukce, 
resp. po ní, bude-li žádost o dotace úspěšná. Předběžně by se prezentace projektu 
měla uskutečnit 10. 4. 2016. 

o Adopce na dálku 
⋅ PR souhlasí s návrhem zapojit farnost do projektu „Adopce na dálku“. 

o Lektorské služby v kostele sv. Jakuba 
⋅ Systém zapisování lektorů v předstihu do kalendáře, který byl na zkušební dobu 

zaveden v Berouně, se příliš neosvědčil, proto se výběr lektorů vrátí do 
předchozího režimu (výběr přede mší svatou). Výběr lektorů bude koordinovat 
Lukáš Petřvalský, s nímž se mohou zájemci o službu domluvit. 

o Ministrantské oblečení 
⋅ PR podporuje návrh na lepší koordinaci pořádku v ministrantském oblečení 

v Berouně. Zdá se, že ministrantské obleky se po ministrantských setkáních 
nevracejí. Systém bude upraven (ramínka na jméno). Zajistí A. Vašků. 

o Nikodémova noc 
⋅ PR registruje návrh na uspořádání „Nikodémovy noci“, v dohledné době však 

s jeho realizací nepočítá. 
o Noc kostelů (10.6.) 

⋅ O registraci zatím projevili zájem farníci z Tetína a ze Svatého Jana pod Skalou. 
o Termíny některých plánovaných akcí  

⋅ farní pouť do Kostelního Vydří – 7.5. 
⋅ první svaté přijímání – 15.5. na Tetíně, 29.5. v Berouně 
⋅ pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Tetíně – 21.5. (mše sv. v 11 hod., přednáška P. 

Marka Váchy „Tvůrce tvoří tvůrce“ ve 14 hod.) 
V Berouně dne 1. 3. 2016 
Zapsal Lukáš Petřvalský 

 

Bleší trh  

Ve středu 6. dubna a ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 8.00 do 16.00 hodin pořádá opět 
Křesťanský klub ve spolupráci s maminkami z farnosti v prostorách bývalé kaplanky na 
berounské faře bleší trh, který je pro naši KMŠ velmi důležitým zdrojem příjmů. Na tento 
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bleší trh sbíráme dětské oblečení a obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky a těhotenské 
oblečení. Velmi prosíme pouze o zachovalé věci.  
Své dary můžete předat ve školce kdykoli v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hodin, 
nejpozději do pátku 1.4.2016. Děkujeme předem za všechny příspěvky a srdečně zveme 
k levnému nákupu! Příprava a realizace celé akce je pro organizátorky velmi náročná, 
uvítáme proto jakoukoli vaši pomoc. Pokud byste nám mohli pomoci s přípravou nebo 
prodejem, prosíme, přihlaste se ve školce.  

J. Stielová  

 
Nabídka pouti do Říma 
Milí bratři a sestry, 
rozhodl  jsem se využít nabídky mých příbuzných z římskokatolické farnosti Stará 
Boleslav a přihlásil jsem se na poutní sedmidenní zájezd do Říma včetně návštěvy Assisi 
(autobusem, s knězem). 
Protože se zatím (ke dni 15.2.2016) přihlásilo 23 zájemců z optimálního počtu 45, chtěl 
bych vás touto formou informovat o možnosti připojit se k této pouti osobní účastí. 
Dovoluji si vás o této možnosti informovat zejména proto, že zájezd zaštiťuje stejná 
cestovní kancelář, s kterou jsme někteří z naší farnosti byli v roce 2009 s P. Benediktem 
Hudemou a P. Liborem Bulínem v  Izraeli a byli jsme s ní velmi spokojeni. 
V případě vašeho zájmu se obracejte přímo na cestovní kancelář Miklastour. Bližší 
informace o pouti je na stránkách http://www.miklastour.cz/zajezdy/poutni/rim-a-vatikan--
-farnost-stara-boleslav/354/ Kód zájezdu: 030416,Termín: 03.04.2016 - 09.04.2016. 

Jan Marek  

 
Farní pouť do Kostelního Vydří  ke Svaté bráně 
milosrdenství 
Žalm 33,22 Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe s důvěrou čekáme. 
Datum:   7. května 2016 
Místo:   Klášter karmelitánů - Kostelní Vydří u Dačic  
Duchovní doprovod:  P. Petr Bouška 
Program:   
• mše svatá v kostele Panny Marie Karmelské 
• možnost získat odpustky ve Svatém roce milosrdenství 
• přednáška o Božím milosrdenství 
• prohlídka poutního místa  
• návštěva historické Telče zapsané v UNESCO 
Sraz: 6.15 hod. Beroun, U Černého koně – bus zastávka (směr Praha) 
Cena za BUS: 350 Kč/dospělí 

150 Kč/dítě od 3 do 15 let, děti do 3 let zdarma 
Závazné přihlášky a platba 3. a 10. dubna v kostele sv. Jakuba v Berouně po dopolední 
mši sv. 
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Všichni jste srdečně zváni!!! 
Bližší info:  Libuše Lukášová, tel. 724 352 366 
   libuse.lukasova@centrum.cz 
 

 
 

Spolek Svatá Ludmila 1100 let 
Babička, vychovatelka sv. Václava, 
zakladatelka významné české panovnické 
dynastie, mučednice a první česká světice, 
to vše byla kněžna Ludmila. Těmito 
mnohými způsoby ji jistě lidé vnímali již 
za jejího života, ale i později, kdy se 
utvářel a rozrůstal její kult. A i 
v současnosti si chceme připomínat její 
osobu a způsob křesťanského života. Ten, 
ve kterém vychovávala své syny a svého 
vnuka, vládla českým zemím a 
rozhodovala nejen o ostatních, ale i o sobě, 
když se rozhodla odejít z aktivního života a uchýlila se na Tetín.  
Proto z iniciativy farnosti Beroun, obce Tetín, měst Mělník a Roztoky a farnosti Roztoky 
vznikl spolek Svatá Ludmila 1100 let, z.s.  Spolek směřuje k výročí umučení sv. Ludmily, 
které uplyne v roce 2021. Není však zaměřen jen na něj. Prostřednictvím kulturních akcí, 
výstav, tvorbou audiovizuálních či jiných uměleckých děl si projekt klade za cíl posílit 
úctu k této významné ženě, podpořit její vnímání současnou společností a posílit tak 
hodnoty, které ona sama zastávala. 
Spolek získal již mnoho záštit, mezi jinými premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky, 
ministra kultury Daniela Hermana či pražského arcibiskupa Dominika Duky.  
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Členem Rady spolku se za farnost Beroun stal P. Petr Bouška. Do Kontrolní komise byla 
za farnost zvolena s. Jana Civínová. Budeme rádi, pokud se i vy budete chtít stát členy 
spolku. Pokud se do spolku chcete zapojit konkrétní akcí nebo byste rádi přispěli nějakým 
nápadem či darem, neváhejte kontaktovat výkonnou ředitelku a projektovou manažerku 
spolku Marii Opatrnou. Více o členství, samotném spolku i všechny kontaktní informace 
naleznete na webových stránkách www.svataludmila.cz. 

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 
ředitelka a projektová manažerka 

 

K-klubové Eldorádo masek podvanácté 
Již podvanácté jsme se společně s přáteli z Křesťanského klubu Beroun sešli, abychom pro 
děti a rodiny farní, ale i přátelské, příbuzenské a sousedské přichystali Ráj masek – neboť 
ráj slovo Eldorádo znamená a K-klubové maškarní pro nás znamená nekuřácká a přátelská 
restaurace Eldorádo.  

Z přemíry rajských myšlenek a bacilů na přípravném setkání nám letos bohužel ochořel 
klaun, ale děti nezůstaly ochuzeny ani o hry, ani o zábavu, o kterou se postaral Jakub 
Kodras, a jeho skřítek v podání Dana Průši a Lojzy Vašků. Taneční rej masek pak podtrhla 
hudební produkce DJ Huberta. Letos se účastnilo přes 50 dětí, rodiče a doprovod 
nepočítajíce… Masky byly originální, studenti i učitelé Potterovských Bradavic, spací 
Lvíček☺, princezny, víly, piráti a kovbojové… velmi zaujal například Sněhulák Olaf, co 
má rád vřelá obětí, resp. dvouletá Laura. No, však se podívejte sami, více fotografií 
najdete na facebooku KKB a nebo na galerii Farního webu. A za rok přijďte, chystáme se 
uspořádat i třináctý karneval, koneckonců dětí ve věku masekmilovném přibývá 
minimálně v našich K-klubových rodinách dost a dost☺, takže přestat si hrát se 
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nechystáme. A pokud se vám zdá, že jste z masek vyrostli, přijďte si jenom popovídat, 
posedět v přilehlém sále, případně nám a našim starším dětem pomoci s přípravou, 
tombolou, čímkoliv. Těšíme se na vás. 

-kkb- 
 
 

Z vikariátu 
• Vikariátní konference 

se bude konat v úterý 15. března v Hořovicích. Mše svatá bude v kostele sv. Jiljí od 
9.00 hod. 

•        Slavnostní bohoslužba na hradě Karlštejně – 27. března 
V neděli 27. března od 14.00 hodin bude sloužena u příležitosti výročí založení 
karlštejnské kapituly (27.3.1357) v kapitulním kostele Nanebevzetí Panny Marie na 
hradě Karlštejně mše svatá s liturgií slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Mši svatou bude 
celebrovat kanovník P. Stanisław Góra s ostatními členy kapituly. Bohoslužbu bude 
velikonočními zpěvy doprovázet soubor „Ludus musicus“ pod vedením sbormistra 
Františka Běhounka. (Nové webové stránky kapituly: www.kapitulakarlstejn.cz.) 

 
 

Z arcidiecéze 
• Postní TAMMÍM 2016 – duchovní víkend v Arcibiskupském semináři v Praze 

Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro 
mladé muže (od 15 do 30 let), která bude probíhat již tradičně v pražském semináři. 
Tato duchovní obnova se koná každý půl rok a je známá pod jménem TAMMÍM, 
tentokrát se blíže zaměříme na svatého Josefa. Účastníci mají příležitost prožít víkend 
v blízkosti Boha, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení 
víry a hledání své další životní cesty. TAMMÍM se bude konat ve dnech 4. – 6. 3. 
2016. 
Informace: Kryštof Kolomý, bohoslovec (tammim@signaly.cz, http://www.arcs.cuni.cz) 

• Světový den mládeže pražské arcidiecéze 
V pátek a v sobotu před Květnou nedělí (18. – 19. 3.) se v rámci Světového dne 
mládeže uskuteční setkání mladých lidí naší arcidiecéze s otcem kardinálem. Do 
přípravy programu je zapojena řada mladých z různých společenství v arcidiecézi, 
centrálním tématem letošního programu bude „milosrdenství“.  
Program začíná v pátek ve 20.00 hod. v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na 
Vinohradech, pro mimopražské bude možnost přespání v centru Nazaret. Hlavní 
program pak začíná v sobotu v 9.00 hod. v Salesiánském centru v Praze-Kobylisích. 

• Ministrantské setkání s P. Benediktem pro mladší ministranty 
(chlapce cca od 7 do 15 let) se uskuteční v sobotu 12. března v Sedlci-Prčici. Zahájení 
v 9.30 v kostele sv. Jeronýma, předpokládaný konec v 16 hodin. Téma: Postní doba. 
S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv do tělocvičny, 
130,- Kč (70,- Kč jako příspěvek na oběd, 60,- Kč příspěvek řidičům na benzin). 



 

 10 
 

Kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají hry, soutěže i tradiční 
fotbálek. Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774). 
Případní zájemci z Berounska, hlaste se včas (aby se domluvilo potřebné množství 
automobilů a nahlásil počet ministrantů na oběd) na tel. 602 129 195 či e-mail: 
vasku@omadeg.cz. Alois Vašků 
P. S. Řidiči budou vítáni. 

• Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let) 
18. - 19. března bude setkání starších ministrantů v Praze-Nuslích.  
Program: zahájení v pátek mší svatou v kostele sv. Václava v 18.00. V sobotu 
příležitost ke svátosti smíření, fotbálek, film. S sebou: 200 Kč na jídlo, sportovní a 
ministrantské oblečení. Ukončení v sobotu večer. 
Bližší informace: P. Benedikt Hudema tel: 724 209 774 (ministranti@apha.cz). 

• Missa chrismatis – 24. března 
Mše svatá s obnovou kněžských slibů a svěcením olejů se na Zelený čtvrtek koná 
v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava od 9.30 hodin. Ke slavnostní liturgii jsou 
všichni věřící srdečně zváni. 

• Pochod pro život 2016 se uskuteční v Praze v sobotu 2. dubna. Program: 
10.00 pontifikální mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

(celebruje Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský) 
12.00 – předprogram a oběd pro rodiny s dětmi – nutná registrace 

(Klárov, stanice metra Malostranská) 
14.00 zahájení Národního pochodu pro život na Klárově 

Trasa: Klárov - Mánesův most - nám. J. Palacha - Křižovnická - Smetanovo 
nábřeží - Národní - 28. října - Václavské nám.  

16.00 – 16.30 závěr u sochy sv. Václava (viz http://pochodprozivot.cz) 
Zájemci o společnou přepravu autem ať se hlásí Ivanu Lebarovi, tel. 723712661. 
 

 

Farní charita Beroun 
Kaplička v areálu Domu Charity a možnost 
dobrovolné pomoci v Charitních obchodech 
Dávej a dostaneš! 
Vážení přátelé, znovu se na vás obracím jménem Farní charity Beroun. 
V minulém zpravodaji jsme s radostí informovali, že i díky farnosti jsme 
nasbírali téměř 120 tisíc na venkovní kapli v Domě charity na Jarově. Jsme 
rádi, že Farní charita Beroun skutečně patří do lůna farnosti, jsme své farnosti vděčni za 
podporu, modlitby a pomoc. Přesto, a možná právě proto, že jsme poměrně velká charitní 
organizace, neobsáhneme všechny potřebné aktivity pouze se zaměstnanci, ačkoli spousta 
z nich obětuje mnoho volného času na účast na mimopracovních akcích typu Tříkrálová 
sbírka, Hrnčířské trhy, Noc venku apod. Jsme vděčni, že v tomto ohledu se též můžeme 
opřít o dobrovolníky z řad farnosti, společenství modlitebního a společenství mládeže a 
také farních skautů. Letos se například zmíněné Tříkrálové sbírky účastnilo více než 60 
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osob z našich farností. Náš dobrovolnický program jsme nazvali Dávej a dostaneš! A 
zkušenosti všech dobrovolníků toto heslo potvrzují – pomoc druhému „nabíjí“… A slovo 
„Dostaneš“ pro nás z Farní charity znamená především „dostaneš“ povzbuzení, že naše 
snahy jsou podpořeny i zvenčí! 
Rádi bychom vás poprosili, respektive nabídli vám další možnosti dobrovolné služby. 
Jak jste se dočetli v podzimním zpravodaji, Farní charita Beroun otevřela již třetí 
benefiční obchod. Myšlenka těchto obchodů je především nebýt závislá pouze na 
dotacích. Obchůdky si pomalu budují klientelu a přinášejí charitě finance využitelné na 
nákup vybavení, které je jinak nezpůsobilým nákladem účetnictví – dětské herní prvky do 
azylového domu či speciální zahradní nábytek pro seniory z Domova sv. Anežky České 
apod. Obchůdky fungují díky tomu, že zaměstnance platí z dotace Úřad práce. Nyní ale 
bohužel nám tato dotace nebyla pro všechny prodloužena. Proto si dovolujeme požádat 
o pomoc. Obchody jsou v Berouně, Zdicích a Hořovicích. Z Hořovic máme již zkušenost 
s ochotnými dobrovolnicemi v důchodu, které přitáhly mnoho zákazníků. Stejně tak si 
umíme představit maminku na mateřské dovolené – v obchůdku je i dětský koutek, navíc 
se chystáme ve FCH zbudovat dětskou skupinu, která může řešit i problém kam umístit 
děťátko po dobu dobrovolné činnosti. Pokud by vás oslovila možnost pomoci potřebným 
touto cestou, v jakémkoli časovém rozsahu, budeme vám jménem svých klientů velmi 
vděčni! Podrobnosti ráda zodpovím na telefonu 602 945 017, příp. na e-mailu 
ivanav@charita-beroun.cz . 

Ivana Vašků 
 
 

 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

Výprava vlčat a světlušek do divadla Lampion v Kladně 
na představení Hobit 
V sobotu 6. února 2016 v 7.45 jsme se my vlčata společně se světluškami sešly na 
vlakovém nádraží v Berouně. Na výpravu jsme však tentokrát nejeli vlakem, ale 
autobusem. Jeli jsme asi hodinu a půl na autobusové nádraží v Kladně. 
Když jsme vystoupili z autobusu, šel Frantík do divadla Lampion napřed, aby tam pro nás 
nakoupil lístky na představení Hobit. My vlčata jsme se zatím připojila ke světluškám. 
Když jsme došli k divadlu, udělali jsme si pár společných fotek a dali jsme si svačinu. Pak 
jsme se vysvlékli do krojů, své bundy odevzdali v šatně a celí nedočkaví jsme čekali, kdy 
už to začne. Když konečně zazvonil zvonek potřetí, představení začalo. 
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Nejdříve jsme se seznámili s hobitem – hlavní postavou představení. A potom jsme spolu 
s ním a s hodnými skřítky prožili spoustu dobrodružství na cestě za pokladem. Představení 
se mně moc líbilo a soudě podle nekonečného závěrečného potlesku se představení moc 
líbilo i ostatním vlčatům a světluškám.  

Po skončení představení jsme se zase oblékli, prohlédli si lampion visící nad vstupními 
dveřmi do divadla a vyrazili opět k autobusovému nádraží. Cestou jsme navštívili místní 
kostel a po jeho prohlídce jsme si vedle něho udělali další stravovací přestávku (jíme 
stejně rádi jako hobit ☺). A pak už byl čas pokračovat směrem k autobusovému nádraží. 
Aby nám cesta zpět autobusem utíkala rychleji, naučil nás Frantík novou „hru“ zvanou 
Oční psychologie. Hra spočívala v tom, že si vlčata tajně vybrala jednu světlušku a všichni 
najednou se na ni dívali, aniž by světluška tušila, o co jde. Když si toho světluška všimla, 
nechápala, co se děje, a začala se schovávat. Nás kluky to náramně pobavilo☺. 
A tak nám cesta báječně utekla. Vystoupili jsme v Berouně U černého koně a šli ke 
kaplance, kde už na nás čekali naši rodiče. 
Výprava do divadla se mně moc líbila, byla to příjemná změna! 

Jan Večerník 
 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Kristýna Kodrasová 
Milá Kristýno - Týno, 
jsi vedoucí Lasiček a živíš se přístrojovou pedikúrou a manikúrou. Moc tě tato práce 
baví, máš ráda komunikaci s lidmi. Vybrala sis tuto práci, protože ti tato možnost 
byla nabídnuta hned po vystudování SŠ v oboru Provoz a ekonomika dopravy. Tak 
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jsi hned po SŠ absolvovala rekvalifikaci přístrojové pedikúry a manikúry a začala jsi 
pracovat. :-) 
1. Od kdy jsi členem našeho skautského střediska?  
Asi od roku 1997, chodila jsem od šesti let do oddílu 
světlušek. 
2. V kolika letech jsi začala vést skautský oddíl 
Lasičky? 
Moje první zkušenosti byly v mých patnácti letech ve 
vedení v oddílu Světýlek (školkové holčičky 4 - 6 let), kde 
jsem vypomáhala Marušce Skuhrovcové (Stielové). Příjde 
mi hezké, že v oddílu Světýlek jsem měla nynější Lasičky, 
kterým je teď 14 - 15 let, a některé nejstarší Rangers, které 
jsou teď v 1. ročníku na střední škole. Oddíl Lasiček vedu 
zhruba 8 let (děvčata od 6. - 9. třídy základní školy). 
Lasičky jsem sama začala vést asi od sedmnácti let, 
protože nebyl nikdo, kdo by oddíl Lasiček vedl. 
Lasičky měly tehdy 4 - 5 členek (teď v roce 2016 máme 19 
členek), nechtěla jsem, aby se lasičkovská parta rozpadla. 
Vedení Lasiček bylo pro mě zvláštní, protože jsem vedla své pubertální kamarádky a svou 
sestru, holky byly mladší jen asi o rok a půl. Do těchto Lasiček patřila: Zuzka Karbušická, 
Dominika Konrádová, Lída Beščecová a Lída Altmanová. S holkami byla veliká legrace, 
měly jsme svůj humor. :-) 
3. Co tě k vedení přimělo? Co tě na tom baví? 
K vedení mě přimělo to, že jsem viděla v našem skautském středisku, že je málo lidí ve 
vedení, tak jsem chtěla pomoci, chtěla jsem vrátit - darovat skautské zážitky, které jsem 
zažila i já, dalším dětem. :-) 
Hrozně moc mě baví na vedení komunikace s dětmi i s rodiči, pořádání různých akcí, 
plánování, legrace, líbí se mi, jak se děti rozvíjí v osobnosti, a líbí se mi, že skauting nabízí 
možnosti dětem ve všech směrech (například sport, tanec - předtančení na náš 1. skautský 
ples k 25. výročí, kreslení, vzdělávání, dobrodružství, tvořivost, fotografování - natáčení 
videí, spolupráce, skautské dovednosti, příroda, moderní aktivity... a  hlavně 
kamarádství...). 
4. Máš nějaký zážitek se Skautem? 
Zážitků se Skautem mám mnoho i jako vedoucí a nebo jako účastnice akcí pro starší. 
Například: sjíždění řeky, lanové centrum - kde jsem si vyzkoušela můj první skok z výšky, 
tábory, lasergame,… 
Mám hodně ráda dobrodružství a jako účastnici se mi moc líbila skautská akce, kde jsme 
jezdili po dvojicích na čtyřkolkách a chytali jsme účastníky a účastnice v terénu, takže 
jsme jim museli strhávat pásky z rukou. Byla jsem ve dvojici na čtyřkolce jako chytačka, 
takže jsem chytala a dobíhala účastníky a strhávala jsem jim pásky z rukou. Někdy jsem 
lapala po dechu, ale některé pásky jsem získala. :-) 
Pak mám úžasný zážitek ze skautské noční akce, kde jsme chodili po skupinkách od 
večera od 18 hodin přes noc až do rána do 10 hodin. Byla to akce po vesnicích i v přírodě. 
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Na této akci jsme se ocitli v minulosti ve 2. světové válce a museli jsme na začátku akce 
absolovat vojenský výcvik (střílení z pistole CZ 75, ze vzduchovky, házení nožem, 
házení vrhacím dýmovým granátem - vše bylo kontrolováno pod profesionálními 
odborníky) a po výcviku jsme museli plnit různé úkoly a schovávat se před vojáky 
(kteří měli auta, motorky, oblečení, zbraně jako z 2. světové války). S mojí úžasnou 
čtyřčlennou skupinkou jsme došli do cíle k ránu jako ostatní účastníci, ale protože jsme se 
ztratili, tak jsme se pěkně prošli. Pamatuji si, že nás v lese v noci sledovali i svítící veliké 
červené oči - prý to byla divoká prasata. 
5. Na jakou nejbližší skautskou akci se těšíš? 
Teď se těším na naši střediskovou výpravu, která se koná v dubnu. Pak se těším na 
skautský letní tábor a hlavně na měsíc květen 2016, kdy se s Lasičkami a Rangers 
zúčastním mezinárodní akce INTERCAMP 2016, který je určen pro skauty a skautky ve 
věku 11 - 17 let. V České republice se tato akce koná jednou za dvanáct let. Naše skupina 
má neuvěřitelný počet 28 holek z našeho skautského střediska. Moc se všechny těšíme, jak 
si to společně užijeme.  
6. Je Skaut pro tebe důležitý a proč? 
Ano, je pro mě skaut důležitý, protože dává dětem možnost kamarádství a nových 
zkušeností, které potřebuje každý člověk do života. Chtěla bych, abychom umožnili 
každému dítěti (které má zájem) chodit do našeho skautského střediska. A mít dobré lidi 
ve vedení, kteří rádi pracují s dětmi a mají připravený nabitý program, ze kterého jsou děti 
nadšené v jakékoliv věkové kategorii. Doufám, že mezi námi rostou budoucí nadšení 
vedoucí, kteří se nebojí nových věcí a povinností! :-) 
7. Máš nějaké jiné koníčky kromě Skauta? Jaké? 
Ano, mám, mám ráda pohyb - nepravidelně cvičím, jako další koníček jsem měla psaní 
skautských rozhovorů do farního zpravodaje (kvůli „hodně práce - málo času“ je za mě 
převzala Simča – děkuji, Simčo). :-) A jako největší koníček už třetím rokem mám 
poradenství kosmetiky Mary Kay, ve které jsem se hodně našla. Jsem nezávislá 
kosmetická poradkyně Mary Kay, na bezplatném poradenství učím ženy, jak pečovat 
o svoji pleť každý den, aby byly krásnější a sebevědomější. :-) Dále nabízím líčení, 
tělovou kosmetiku, parfémy, kolínské vody, pánskou kosmetiku...  
8. Cestuješ? Které země bys chtěla navštívit a které jsi už navštívila? 
Byla jsem v Rakousku a Itálii na sjíždění ledové řeky na raftech a lezení po skalách na 
ferratech, kde jsem si hodně moc sáhla na své síly. Byla jsem ve Španělsku na 
celosvětovém setkání mládeže. Vycestovala jsem do Afriky do Guiney, Izraele, Palestiny, 
byla jsem na Srí Lance a dále jsem byla v ČR a v zahraničí v rámci rodinné dovolené,... :-) 
Jinak bych hrozně moc chtěla letět do Ameriky do Dallasu, protože tam sídlí hlavní 
pobočka firmy Mary Kay a chci navštívit továrnu a muzeum Mary Kay... a chci se 
ocitnout na místech, kde byla zakladatelka Mary Kay Ash. 
9. Co tě na těch zemích fascinovalo a co je naopak u nás lepší? 
Fascinovala mě například příroda, zvířata, velká vedra, krásný horský vzduch, výborné 
ovoce, krásné oceány - moře, příjemní lidé, i když byli velmi chudí (měli jen přístřešek na 
ulici), lidé jakékoliv kultury - náboženství, často žebrající lidé na ulici v hrozných 
podmínkách... 
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Co je u nás lepší? Česká pohoda, hojnost všeho (jídla, pití, práce,...) a domácí klídek. :-) 
Važme si tedy našich podmínek. :-) 
10. Je měsíc březen, co  se ti při tomto měsíci vybaví? (úplně první myšlenka, co tě 
napadne)  
 Březen, za kamna vlezem. :-) 
15. S čím by ses s námi na konec rozloučila? 
Prožijte každý den, jako by byl váš poslední, a chovejte se tak, jak chcete, aby se k vám 
chovali ostatní. Nebojte se snít, vaše sny se můžou stát vaší skutečností. Stačí chtít, 
pracovat, jít za svými cíli a nepřestat, i když se vám na vaší cestě objeví překážky. Berte 
překážky jako své životní výzvy! :-) 

Za rozhovor děkuje Simona Šustrová ☺ 
 

Ze života svatých 
Sv. Matylda (14. března)  
Všichni ji tehdy nazývali Královnou 10. století. Toto jméno proslavila hlavně toskánská 
hraběnka Matylda z Cannosy, která stála věrně po boku papeže Řehoře VII. a v době 
nepokojů a bojů hrála tehdy hlavní úlohu zejména v politických i občanských dějinách 11. 
století. V literatuře opěvoval Matyldu známý básník Dante. Umístil její postavu do 
vrcholné části očistce, na břeh řeky Léthé. Všichni čtenáři Božské komedie si jistě 
pamatují, jak nadšeně básník tuto ženu popsal. 
Svatá Matylda se dala cestou duchovní dokonalosti; skutečnou mučednicí byla právě 
proto, že byla královnou. To ji vedlo k velké štědrosti ke všem potřebným. Její synové se 
mezi sebou neustále svářeli a jeden proti druhému bojoval o větší moc. Jejich matka s tím 
měla neustálé problémy. Byla neúnavná v konání dobra, zejména po boku manžela, který 
ji miloval a povzbuzoval. Oba synové ponižovali matku, že promrhala rodové jmění. 
Zbavili ji veškerého bohatství a odebrali jí i statky, které dostala věnem. 
Její modlitby nakonec dosáhly toho, že synové začali litovat své tvrdosti a nakonec prosili 
matku o odpuštění. Matylda zemřela roku 968 v klášteře, který sama založila. 

-vac- 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na březen: 
 „Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti mohly vyrůstat ve 

zdravém a klidném prostředí.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V únoru byli v naší farnosti pokřtěni Michael Hamburg a Marek Vršecký. 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili paní Moniku Gaďovou a pana Karla Říhu. 
 

* 
Nabízím medovinu různých příchutí od zkušených včelařů v litrových a půllitrových 
lahvích. Více na tel. 776505341.         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 

* 1. sobotu obvykle bohoslužba slova 

Kontakty:
P. Petr Bouška - administrátor 
e-mail: petr.bouska@centrum.cz, 
mobil: 608 524 408 
P. Jozef Sudor - kaplan 
e-mail: sudorjozef@gmail.com 
mobil: 731 531 301, 
P. Josef Moulík - výpomocný duchovní 
(Loděnice) 
mobil: 722 206 057 
 

Pavel Kodras – stavební technik 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 
Jiří Cikánek (Králův Dvůr) 
e-mail: jiri.cikanek@seznam.cz 
 

Lukáš Petřvalský - titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com, 
mobil: 724 219 745 

 
 

Bohoslužby: Ne Po Út St Čt Pá So 

BEROUN 
10.00 
18.00 

19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLŮV 
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 


