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Nejsvětější Srdce 
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova sahá svým původem ke 
zjevením sv. Markétě Marii Alacocque v Paray-le-Monial v 17. 
století. Celosvětového rozšíření se mu pak zásluhou papeže Pia 
IX. dostalo v roce 1856. Kořeny tohoto svátku však lze vidět 
již v evangelní zprávě o probodení Ježíšova boku na kříži 
římským vojákem. Samotný symbol srdce jako nejhlubšího 
středu lidské bytosti je ovšem ještě mnohem starší. Na tomto 
symbolu není, pokud je mu dobře rozuměno, nic povrchního 
nebo sentimentálního. Tak jako v dnešní době různé značky a 
symboly napomáhají člověku jediným pohledem rychle se 
zorientovat, podobně i symbol srdce vedl již v nejstarších 
dobách vnímavého člověka snadno až do hlubin lidského nitra, 
ale i do hlubin Božích. V Písmu sv. se slovo srdce vyskytuje více než pětsetkrát. V jazyce 
bible může být srdce zlé, nepřející, pokrytecké či přímo nenávistné, může ale být i plné 
dobra, porozumění a lásky. Vždy se nakonec projeví i navenek, co v sobě skrývá: „Čím 
srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý 
člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.“ (Mt 12, 34-35) Biblické srdce není jen sídlem emocí, 
ale i myšlení a duchovního života, protože v srdci člověk rozlišuje dobré a zlé, v srdci se 
mezi dobrem a zlem rozhoduje. Je to zvláštní místo setkání člověka s Bohem. Jen sám Bůh 
dovede lidské srdce (a s ním i identitu konkrétní lidské osoby) beze zbytku prozkoumat: 
„Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.“ ( Sam 16, 7) 
Také Ježíšovo Srdce - potupami nasycené, pro naše nepravosti ztrýzněné, až k smrti 
poslušné a kopím probodené, jak říkáme v litaniích, - prozrazuje cosi o identitě vtěleného 
Syna Božího. Jak řekl před několika lety Svatý otec: „Ve Vykupitelově Srdci uctíváme 
lásku Boha k lidstvu, jeho vůli k všeobecné spáse, jeho nekonečné milosrdenství. Když 
uctíváme Nejsvětější Srdce Ježíšovo, klaníme se tomu Srdci, které nás milovalo až do 
krajnosti a bylo dokonce probodeno kopím a z výšin kříže vydalo krev a vodu, 
nevyčerpatelný zdroj nového života.“ Stává se tak symbolem Ježíšovy bezvýhradné lásky 
k Otci i ke každému z nás. Jak velice by nám prospělo, kdybychom se mu stále více 
připodobňovali. Krátká modlitba, která zaznívá v závěru litanií, by nás proto mohla častěji 
provázet a tím i naše vlastní nitro proměňovat: „Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř 
naše srdce podle srdce svého.“          pb 
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Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

se konají v pondělí od 16.30 na faře v Berouně. Věnujeme se knize Skutků 
apoštolských. 

• 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 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   2. 6. - večer chval v Berouně na faře od 20 hod. 
o   9. 6. - modlitba Taizé v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 
o 16. 6. - růženec za kněze, farnost a modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 

hod. 
o 23. 6. - tichá adorace a modlitba chval, díků a proseb v Berouně v kapli 

Povýšení sv. kříže od 20 hod. 
o 30. 6. - modlitba na Tmani u sv. Jiří od 20 hod. 

(možnost dopravy - sraz v Berouně na farním dvoře v 19.40 hod.) 
Setkání při modlitbě trvá do 21.30 hod. Následně je volná diskuze a sdílení pro 
zájemce do 22 hod. 
Přímluvné modlitby je možno dávat na web farnosti do knihy přímluv a dále do 
krabiček v kostele. Děkujeme, modlíme se za vás. 
Srdečně vás zveme ke společné modlitbě. :-)      tým MS 
Jan Franta tel. 605 983 228, Veronika Frantová tel. 732 373 196, Libuše Lukášová tel. 
724 352 366,  Klára Malá tel. 774 415 219, Jan Marek tel. 732 541 409 
„Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“ (1 Kor 12,7) 

• Modlitba růžence 
se koná vždy v pátek před večerní mší svatou v Berouně od 17.30 do 17.50 hod. a vede 
ji pí. Hánová. Úmysl modlitby je za kněze, farnost a město Beroun. 

• Úklid kostela sv. Jakuba – 6. června 
Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc s úklidem v pondělí 6. 6. 

• Noc kostelů – 10. června 
Do Noci kostelů jsou letos v naší farnosti přihlášeny kostely na Tetíně, ve Svatém Janu 
a v Nižboru. Více na www.nockostelu.cz. 
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Program na Tetíně (19.30 -  21.30) 
o 19:30 - uvítání návštěvníků u vstupu do zvonice před kostelem sv. Kateřiny a 

přechod do kostela sv. Jana Nepomuckého 
o 19:45 - slovo o probíhající výstavě sochaře Miroslava Hanzíka a fotografa Josefa 

Sudka v kostele sv. Jana s promítáním, prohlídka výstavy 
Po 1. části programu bude dětským návštěvníkům nabídnuta pátrací hra o Tetínu. 

o 20:15 - přechod ke kostelu sv. Kateřiny, slovo o kostelu, meditativní čtení na starém 
hřbitově před kostelem s hudebním vystoupením Lukáše Štěpánka (kytara) 
a Karoliny Dlouhé (flétna) 

o 21:00 - přechod ke kostelu sv. Ludmily, slovo o kostelu, čtení z kroniky Václava 
Hájka z Libočan 

o Závěrečné preludium na varhany.  
Na konci programu jsou všichni návštěvníci zváni na malé občerstvení pod zvonici 
u kostela sv. Kateřiny.  

Program v Nižboru (18.00 -  22.00) 
o 18.00 - přednáška Mgr. Tomáše Polišenského na téma „Od Keltů ke křesťanství” 
o K individuálnímu rozjímání bude hrát varhanní duchovní hudba. 
o K dispozici budou stručné informace o zámku Nižbor, v jehož areálu se kostel 

nachází I o historii kostela samotného. 
• Farní káva s promítáním – 12. června 

Setkání u kávy a čaje na faře v Berouně po dopolední mši sv. bude v neděli 12. června. 
Všichni jsou srdečně zváni, něco ke společnému občerstvení vítáno. Během farní kávy 
se budou promítat fotografie z nedávné farní pouti do Kostelního Vydří a Telče. 

• Pochod P. Karla Dvorského 
do Svatého Jana pod Skalou se koná (za každého počasí) v sobotu 18. 6. Sraz v 10 hod. 
před tetínskou farou, buřty s sebou. 

• Poutní slavnost ve Svatém Janu pod Skalou – 26. června 
Poutní mše sv. v neděli 26. června bude ve Svatém Janu pod Skalou v 9.30 hod. 

• Svatojánská sbírka na arcidiecézi 
vynesla 4.547,- v Berouně, 1.521,- Kč na Tetíně, 1.465,- Kč v Počaplech, 1.300,- Kč 
v Loděnici, 540,- Kč ve Svatém Janu, 365,- Kč v Nižboru, 329,- Kč na Chyňavě, 270,- 
Kč na Vráži a 210,- Kč v Hýskově. 

• Svatopetrská sbírka na bohoslovce 
je vyhlášena na neděli 26. června. 

• 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 při čaji a kávě. 
o Nácvik písniček s dětmi od 17 hod. na faře není z rodinných důvodů pravidelně, ale 

jen po ohlášení. Bude-li někdo ochoten jej vést, bude vítán. 
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Adopce na dálku 
Milí bratři a milé sestry, 
naše farnost Beroun se zapojila do projektu Adopce na dálku přes Arcidiecézní charitu 
Praha a stala se patronem dívky jménem: 
 

MARYIA DAMINEUSKAYA  
 

 
 
P. Petr byl tak laskav a Maryii vybral. Je v tom i krásná symbolika jména a věřím, že bude 
vzájemným pojítkem a přispěje k JEDNOTĚ v naší farnosti. ☺ 
Účelem projektu v Bělorusku je pomoc konkrétnímu dítěti s financováním mimoškolních 
aktivit, školních pomůcek, oblečení a léků a část může být použita pod dohledem 
sociálního pracovníka na chod domácnosti v rodině dítěte. Do projektu jsou vybírány 
sociálně nejslabší rodiny. S Maryií je možno si dopisovat, korespondence bude průběžně 
zveřejněna. Relativní geografická blízkost Běloruska umožňuje, aby se dítě setkalo osobně 
s dárcem. To je výzva pro nás do budoucnosti. 
PROFIL: 
Datum narození:   3. 6. 2007 
Bydliště:   Udělo, BĚLORUSKO 
Škola:   Základní škola Udělo 
Náboženství:  katolické 
Otec, zaměstnání:  Anatolij, traktorista 
Matka, zaměstnání: Elena, zootechnik 
Sourozenci:   Vadim, 16 let 
    Alexej, 3 roky  
Oblíbené předměty: ruština, běloruština, výtvarná výchova 
Zájmy:   malování 
Chce být:   kuchařka 
O dítěti: Je klidná, poslušná, přátelská, aktivně se zúčastňuje všech aktivit 

ve škole. Pomáhá vychovávat Alexeje. 
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O rodině: Rodina bydlí ve státním domě s malým pozemkem. Rodiče 
pracují v kolchoze. Aby zvládli těžkou finanční situaci, pěstují 
zeleninu pro vlastní potřebu a chovají domácí zvířata (kráva, 
slepice, prasata, kočka, pes). Starší syn studuje lyceum ve městě 
Hlubokoje, kam během školního roku dojíždí každý den. Stojí to 
hodně finančních prostředků.  

Minimální roční částka na podporu dítěte:  6 900 Kč 
Prosím vás o finanční příspěvek, je potřeba vybrat 3 450 Kč na půlroční splátku. 
V kostele v Berouně, Králově Dvoře, Loděnici a na Tetíně bude umístěna během června 
pokladnička na tyto účely. Zároveň vás prosím i o duchovní podporu Maryie. Je radostí, 
že se můžeme společně podílet na něčem smysluplném a přispět tak konkrétním skutkem 
v rámci Svatého roku milosrdenství. 
z homilie papeže Františka při mši svaté 3. 4. 2016, nám. sv. Petra: 
„Všichni jsme povoláni stát se živými pisateli evangelia, nositeli dobré zvěsti pro 
každého muže a ženu dneška. Můžeme tak činit prokazováním skutků tělesného a 
duchovního milosrdenství, jež jsou součástí křesťanského životního stylu. Těmito 
jednoduchými a mocnými gesty, někdy dokonce neviditelnými, můžeme navštěvovat 
potřebné a přinášet jim Boží něhu a útěchu.“ 
„Díky Bohu, který skrze nás neustále vítězí v Kristu a působí, že se naším prostřednictvím 
všude šíří vůně poznání o něm.“ (2 Kor 2,14) 
Děkuji vám za vše ☺ 

Libuše Lukášová  (tel. 724 352 366) 
 
INFO O BĚLORUSKU: 

• Bělorusko má 9,5 milionu obyvatel, z toho 13% tvoří Rusové, dále Poláci a 
Ukrajinci 

• Hlavním městem je Minsk, kde žijí téměř 2 miliony obyvatel 
• Úředním jazykem je ruština a běloruština, v běžné praxi a ve školství je používána 

ruština 
• Většinovým náboženstvím je pravoslaví, následují uniati a katolíci, 60% obyvatel je 

věřících 
• Bělorusko sousedí s jazykově příbuznou Ukrajinou, dále Litvou, Lotyšskem, 

Ruskem a Polskem 
• Běloruskou měnovou jednotkou je běloruský rubl (1 EUR/10785 běloruských rublů) 
• Základní a střední škola je zdarma, univerzitní studium též a v případě kvalitnější 

školy se platí. Do školy se chodí i v sobotu a prázdniny jsou od května do července 
• Politická situace v zemi je špatná, veškerá moc je centralizovaná do rukou jedné 

strany, respektive jednoho muže – prezidenta Alexandra Lukašenka 
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Kostelní Vydří osvěžilo poutníky naší farnosti 
„Vítám vás na naší farní pouti,“ ujala se provázení Libuš. Byl nás ráno 7. května plný 
autobus, padesát lidí!, a tak jí s rozdáváním informačních letáčků o Kostelním Vydří 
a o památkách Telče a také zpěvníčků pomohl její syn Filip. „A kdo chcete, můžete se 
připojit k ranním chválám,“ přizvala nás spolu s naším duchovním průvodcem 
P. Petrem.  
Libuš nám připravila texty breviáře. Atmosféra opravdové pouti se tím vybavením k cíli 
krásně rozprostřela od samého počátku cesty. Ano, někteří vybalili první řízky, tedy 
svačiny coby snídaně, ale hlad duchovní již lépe sytila píseň. Sotva jsem se stačila začíst 
do zajímavostí, rozezněla se kytara a zpívali jsme chvály. Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto 
dnem.... Tobě patří chvála.... Rozžíhá Maria svíce v nás..... Ano, hudba tak jako společně 
sdílená cesta sjednocuje, tvoří společenství. A jako rodinu nás P. Serafim, jeden z kněží 
v klášteře Kostelního Vydří, vřele přijal. Ocitli jsme se na vyvýšeném místě takřka 
hmatatelně naplněném pokojem, orámovaném širokým výhledem do mírně zvlněné okolní 
krajiny. Počasí se povedlo jak na objednání. Viděli jsme až k obzoru, a přitom měli krásu 
kvetoucích jabloní, keřů a květin přímo před sebou, kolem klášterního kostela Panny 
Marie Karmelské. 

Prošli jsme podivuhodně ozdobenou bránou milosrdenství. Ponořili jsme se do tajemství 
mše. Zmiňovala tiché a přitom mocné působení Panny Marie. Liturgii obohatil patnáctiletý 
David Michael, před týdnem biřmovaný syn naší průvodkyně Libuše. Zpěvem jsme 
doprovodili mši, klaněli se – vše k chvále Boží a naší společné radosti. Upoutala nás svou 
krásou také malebná výzdoba kostela. Nejkrásnější obraz, zpodobnění Panny Marie 
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Karmelské, je umístěný nad oltářem. P. Serafim nám o kostele, jeho výzdobě a historii 
tohoto poutního místa poutavě vyprávěl. „Lípa, v jejíž koruně se po nějaký čas podle 
legendy zjevovala P. Maria, je ta stojící stále před vstupem do kláštera.“   
Asi hodinku po mši pokračoval přednáškou o Božím milosrdenství.„Nejdříve vás každého 
poprosím o poznamenání si všeho, co se vám vybaví při slovu milosrdenství a 
spravedlnost,“ začal pobídkou k aktivnímu zapojení. Ne, nezkoušel nás, ale po meditaci 
nad evangeliem sv. Jana, kap. 8, verš 2-20, naše úvahy moudře propojil. „Dívej se na sebe 
spravedlivě,“ zdůraznil důležitou větu ze svého života. Svěřil nám tím velké tajemství, 
klíč pro jiný úhel pohledu na sebe a na Boží milosrdenství. „Protože jsme každý z nás 
narušen hříchem, buďme si vědomi toho, že nám náleží zvláštní Boží péče. Nechme si 
prokázat tu Boží službu MILOSRDENSTVÍ. Bohu na nás záleží. Nechme se ošetřit.“ Jaké 
to asi může být, žít neustále pod Božím pohledem, jak k tomu jen dojít, rozjímám nad 
dalšími jeho slovy. Pouť pokračuje, přestože nastal čas loučení s Kostelním Vydřím. 
P. Serafim nás na závěr našeho setkání provedl po areálu kláštera. Mohli jsme na chvíli 
spočinout v památné knihovně, kde se za války scházeli duchovní i prostí věřící. „Našli 
byste tu i historii nejen Čech, ale také celé svazky knih ve francouzštině, angličtině... ze 
17.století, ale nic vzácného.“  
Věřím, že v sobě znovuobjevujeme tu drahocennou perlu víry, jak cesta s nejedním 
překvapením pokračuje dál. „Věnujte mi prosím pozornost, rád bych vás seznámil se 
zajímavostmi historického města Telč,“ pozastavil nás na kraji náměstí teprve dvanáctiletý 
Filip. Jeho pěkně připravený výklad o historii města odměnil potlesk. Vstoupili jsme do 
kostela Jména Ježíš a do kostela a věže sv. Jakuba vybaveni základními informacemi. 
Podrobný odborný výklad nám poskytl kostelník pan Sláma. „A na závěr jsem pro vás 
jako perličku vypátral rodáka z Telče, pátera Procházku de Lauro, známého pro svou 
velkou učenost, který na začátku 18.století působil jako kněz, děkan v Berouně a zvládl 
toho tedy opravdu požehnaně,“ o čemž nás znalý pan kostelník vyprávěním o jeho 
působení a mnohých činech snadno přesvědčil. Jako třešnička na dortu po tomto skvělém 
završení prohlídky libozvučně z kůru zazněla Davidova hra na varhany. 
Chlad kostela vystřídal prosluněný ochoz věže kostela sv. Jakuba s vyhlídkou na Telč jako 
na dlani. Rybníky, které Telč obklopují, mně z té výšky připadaly jako velká řeka. V dáli 
jsme rozeznali Kostelní Vydří a blíže Telči ve stromoví skrytý kostel sv. Jana 
Nepomuckého. Ani ta spousta schodů 60 m vysokou věží nám za tak parádní rozhled 
nevadila. V Telči jsme si vyhlédli, kde se občerstvit nejen na duchu. A pak zas jarní 
nabídka přírody – zelení a květy vyšperkovaný park s rybníkem, v něm labutě a sotva 
vylíhlá káčátka a ... „Příště něco mimo rybníky,“ dožadoval se jeden z tatínků. Jeho děti 
neodolaly vodě a při brouzdání si smáčely kalhoty. Do odjezdu neoschly. Na autobus jsme 
nečekali dlouho a po hodince jízdy večerní chvály korunovaly báječně prožitý den. A jako 
díky píseň chval Bohu našemu Otci, který nás vždy bezpečně vede domů. Naše 
společenství farní rodiny ten den první soboty květnové, dozajista s příspěním naší Paní a 
Matky Panny Marie, naplnilo den sdílením v lásce Boží. Výbornou známkou zůstává 
společná radost a také vděčnost za skvělou organizaci a vedení. 

Marcela Žáčková 
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První svaté přijímání ve farnosti 
V neděli 15. 5. 
přistoupilo u sv. 
Ludmily na Tetíně 
devět dětí z naší 
farnosti k prvnímu 
svatému přijímání: 
Anežka  
Bělohlávková, 
Isabella Duras, 
Valentina Duras, 
Tereza Hobzová, 
Vojtěch Kopačka, 
Martin Koryčan-
ský, Matěj Kory-
čanský, Štěpán 
Hofmeister a Ela 
Pelikánová. 

U sv. Jakuba v Berouně přistoupilo k prvnímu svatému přijímání v neděli 29. 5. těchto 
jedenáct dětí: Markéta 
Frantová, Veronika 
Hamouzová, 
Kateřina Horná,  
Miroslav Koubek, 
Filip Lundquist, 
Oliver Molčanyi, 
Jakub Sibert, Antonín 
Ševčík, Jan Švarc, 
Zuzana Tejklová a 
Daniel Trubák. 
Děkujeme všem, kdo 
se podíleli na přípravě 
slavnostních 
bohoslužeb. Dětem 
vyprošujeme vytrva-
lost ve víře a věrnost 
Pánu Ježíši, kterého poprvé přijaly.  
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Dětský den: Na farní zahradě v Berouně vyrostl most! 
Za počasí na každoroční dětský den pořádaný spolkem K-klub se jako vždy touto dobou 
modlili nejen pořadatelé, ale asi i rodiče malých návštěvníků. A sv. Petr opět nezklamal, 
i když opět nás trochu napínal. A tak jsme přístřešky a atrakce pro děti stavěli za slunce a 
herci divadelního souboru Elf své kulisy za podmračeného nebe. Nicméně počasí bylo 
úplně akorát, bylo teplo, slunce nás nepálilo a první kapka spadla právě ve chvíli, kdy děti 
byly spokojeně doma s rukama plnýma dárků a sladkých odměn ze soutěží a kdy bylo na 
zahradě opět vše uklizeno do aut. 

 
Herci divadelního souboru Elf zaujali klasickou pohádkou Kocour v botách v neklasickém 
zpracování všechny věkové kategorie – sledovat dění nepřestala po celou třičtvrtěhodinu 
ani naše roční dcerka. Po divadélku na nejmenší návštěvníky čekaly drobné soutěže typu 
skok v pytli, střelba NERF do krabice, hod do medvědí tlamy, překážkový běh… Poté 
krom odměn dostali diplom, možnost vyfotografovat se v „síni slávy“ a nebo si ještě 
pohrát na příjemné farní zahradě. Děkujeme všem členům křesťanského klubu a K-
klubovému dorostu v podobě potomků (nejmladším pomocníkem byl čtyřměsíční Jiříček) i 
třem Lasičkám ze střediska R&N za neocenitelnou pomoc v přípravě krásného dětského 
odpoledne pro více než sedmdesát účastníků včetně téměř čtyřiceti dětí.  

-iva- 

 
Tetínská pouť ke sv. Janu Nepomuckému 
V sobotu 21. 5. ožil Tetín malou poutní slavností ke cti sv. Jana Nepomuckého, jehož 
kostelík zdáli vítá poutníky na skále nad Berounkou a nyní slouží jako galerie pro umění 
s duchovním podtextem. V 11 hodin se poutníci v tomto kostelíku sešli na mši svaté 
vedené P. Petrem Bouškou, po ní mohli obdivovat fotografie Josefa Sudka a plastiky 
Stanislava Hanzíka. Oč je tato pouť skromnější oproti zářijové pouti svatoludmilské, o to 
zajímavější byl hlavní bod poutního programu: Přednáška P. Marka Orko Váchy, 
přednosty Ústavu lékařské etiky z 3. LF UK v Praze a kněze t. č. z moravských Lechovic, 
který se zabývá tématy evoluční biologie a bioetiky, s názvem Tvůrce tvoří tvůrce. Kostel 
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sv. Ludmily, kde probíhala, zaplnili do posledního místečka poutníci, návštěvníci 
z blízkého okolí i místní, a nezůstali zklamáni, jak je ostatně u Marka Váchy zvykem.  

Tématem přednášky, která je zahrnuta i do 
jeho knihy Neumělci života, je fakt, že cokoli 
Bůh v příběhu stvoření v šesti dnech stvoří, 
tomu dá nějaký úkol. Klenba, země, zelené 
rostliny i vody dostávají vždy do vínku i kus 
stvořitelského charismatu. Bůh netvoří 
mramorové sochy, jakkoli krásné. Tvůrce tvoří 
tvůrce. „Hřích je spokojit se s málem. 
Rezignovat na poslání být tvůrcem, zakopat vše 
dobré a pak to Bohu zbožně vrátit. Moje 
poslání je tvořit umění, studovat, malovat, 
pracovat na sobě, vyždímat ze sebe to nejlepší, 
čeho jsem schopen, prosekat vlastní cestu ke 
svatosti. Kristus v evangeliích neustále 
burcuje: změňte se, obraťte se, pracujte na 
sobě, udělejte se sebou něco. Tady máš pět 
hřiven, podnikej, plánuj, pracuj, investuj, 
nevzdávej se." M. Vácha, bioetik, který ve 
svých přednáškách, komentářích pro media i 

ve svých knihách dokládá a populárním způsobem podává fakt, že přírodní věda a 
nejnovější objevy ani teorie nevyvracejí Boha, ale naopak jej potvrzují. Děkuji za úžasný 
zážitek zprostředkovaný tetínským Sdružením sv. Ludmily „za humny“ na Tetíně a Tvůrci 
za obohacující dary P. Marka Orko Váchy. 

-iva- 

 
 
Obnova barokního kříže na rozcestí u Bubovic 
Projekt Svatojánské společnosti „Kamenný barokní kříž u obce Bubovice“ byl vybrán 
mezi čtyři finálové projekty za Středočeský kraj v rámci programu ČSOB pomáhá 
regionům. Mezi tyto projekty nyní bude rozdělen finanční příspěvek od banky. O jeho výši 
rozhodně finanční spoluúčast veřejnosti. 
Nyní je velká příležitost na uskutečnění léta odkládané obnovy kříže s tím, že banka je 
ochotná pokrýt více než polovinu nákladů.  
Budeme velmi vděční, když náš projekt  podpoříte i třeba drobným darem.  
Proto prosím navštivte hlasovací stránky s projekty www.csobpomaharegionum.cz. Na 
těchto stránkách banky naleznete podrobnosti. 
Naše akce je zde také prezentována devadesátivteřinovým videoklipem. Podporu můžete 
uskutečnit pomocí tohoto QR kódu (platební příkaz na konto kříže), nebo několika 
způsoby na stránkách banky. Za případnou podporu projektu velmi děkujeme.  
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Svatojánská společnost, fond na ochranu a zvelebování památek obce Svatý Jan pod Skalou 
 

 
 

Z arcidiecéze 
• Pouť seniorů a nemocných 

do pražské katedrály se koná v sobotu 18. června od 10 hod. Po mši svaté je plánováno 
neformální setkání. 

• Kněžské svěcení v Praze - 25. června 
V sobotu 25. června při mši svaté od 10.00 hodin přijmou v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha z rukou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP kněžské 
svěcení jáhnové pražské arcidiecéze Štěpán Faber, Martin Chleborád, Michal Prívara a 
Jiří Zeman.  

• Ministrantské setkání s P. Benediktem pro mladší ministranty 
(chlapce cca od 7 do 15 let) se uskuteční v sobotu 11. června v kostele sv. Voršily, 
Praha 1. Zahájení v 9.30, předpokládaný konec v 16 hodin.  
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). 
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. 
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• Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let) 
17. - 18. června bude setkání starších ministrantů v Praze-Nuslích. Zahájení v pátek 
mší sv. v kostele sv. Václava v 18.00, v sobotu dopoledne duchovní program, oběd, 
fotbálek v tělocvičně, film (dle výběru). 
S sebou: 200 Kč na jídlo, oblečení do tělocvičny. Ukončení v sobotu večer. 
Bližší informace: P. Benedikt Hudema tel: 724 209 774 (benedikthudema@atlas.cz). 

• Letní týden pro mladší ministranty (cca od 8 do 14 let) 
Kde: Klášter Zásmuky 
Termín I: Zahájení v neděli 14. srpna od 18 hodin, ukončení v sobotu 20. srpna 
odpoledne. 
Termín II: Zahájení v pondělí 22. srpna od 18 hodin, ukončení v neděli 28. srpna 
odpoledne 
Cena: 1.800,-Kč, v případě dalších sourozenců možná sleva. 
Přihlášení: osobně u P. Benedikta na pravidelných setkáních pro mladší ministranty se 
složením zálohy 300,-Kč 
Program: Dobývání Svaté země V. Dobrodružství, liturgie, soutěže, noční výprava, 
příroda, bojové hry i spaní pod „širákem“. 
Co s sebou: Průkaz zdravotní pojišťovny (kopie), vyplněná přihláška s písemným 
souhlasem rodičů, spacák, karimatka, oblečení a boty (sváteční, běžné, sportovní), 
ručník, přezůvky, toaletní potřeby, případné léky. 
Bližší informace: P. Benedikt Hudema, 724 209 774, ministranti@apha.cz 

• Maria Rast 2016 
Jsi ministrant* mezi 14 a 25 lety? Chceš zažít nějaké dobrodružství v rakouských 
Alpách se svými vrstevníky? Tak právě tahle akce je pro tebe! 
Alpská usedlost na poutním místě Maria Rast, skvělá kuchyně, výšlapy do hor, fotbálek 
v údolí, koupání, kvalitní duchovní program a mnoho dalšího tě čeká, pokud najdeš 
odvahu vyrazit. 
S sebou: Spacák, karimatku, kvalitní boty a oblečení na vysokohorské túry, sportovní 
oblečení, přezůvky, boty na fotbal (na venkovním hřišti). 
Účastnický příspěvek: 1000 Kč + 150 € 
V ceně je doprava, ubytování a plná penze. 
Odjezd ve čtvrtek 30.6.2016 v 17:00 z Prahy. 
Návrat v sobotu 9.7.2016 kolem 20:00. 
Přihlásit se je možné osobně na setkáních pro starší ministranty se složením zálohy 
1000 Kč. 
Bližší info: P. Benedikt Hudema tel.: 724 209 774, e-mail: ministranti@apha.cz. 
pozn.: u neplnoletých je nutný souhlas rodičů. 
*kluk od oltáře 
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Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Ivana Vašků 

Milá Ivano,              
tvé skautské jméno je Baretka, kteroužto 
přezdívku ti dala v počátcích tvého působení ve 
středisku R&N Jana Vaňková. Důvod byl velice 
prostý, prozradím, že ale vůbec nemá souvislost 
s koženým baretem, který jsi tehdy nosila:)) Tvá 
práce je velmi záslužná a celý tvůj život je plný 
dobrodružství. 
1. Kde pracuješ? Proč sis tu práci vybrala - baví 
tě?  
Momentálně jsem po osmi letech znovu na 
mateřské dovolené s roční dcerou Ivankou 
Dominikou, naším krásným překvapením, které se 
nám s manželem Lojzou - táborovým Matem 
narodilo po čtyřech syncích, Lojzovi, Matějovi, 
Michaelovi a Janu Danielovi, jež ze střediska znáte. 
Na část úvazku stále pracuji (převážně z domova) 
ve Farní charitě Beroun. Vedu zde momentálně tzv. 
veřejně prospěšné projekty jako je Vzdělávací 
centrum, projekt Rodina na podporu rodičovských 
kompetencí, projekt Dobrovolnictví a připravuji 
rozjezd dvou dětských skupin pro děti cca od 2 let věku. Práce ve farní charitě si mne 
našla "sama" - oslovila mne tehdejší ředitelka. A protože jsem již před dvaceti lety 
pomáhala P. Liboru Bulínovi a Marušce Novotné balit balíky šatstva a potravin a jako 
pastorační asistent vypravovat vagony s touto charitní pomocí do válkou stiženého 
chorvatského Slavonského Brodu, moc ráda jsem se ke smysluplné pomoci potřebným 
vrátila. Baví mne, i když poslední čtyři roky jsem byla v neskutečném poklusu, jak to v 
neziskovkách a farnosti bývá - málo rukou a moře práce. 
2. Jaké máš zájmy a koníčky, co tě baví dělat ve volném čase? 
Na mé zájmy mi tedy moc čas nezbývá - ráda maluji, nyní spíše jen občas hedvábné šátky, 
ale mám doma akvarelové i olejové barvy a těším se, že jednou zase začnu. Ráda hraji na 
kytaru, ale toto žezlo postupně přebírají synové; ráda píšu, hlavně fejetony, kdysi jsem se 
živila jako novinář.  A ráda čtu - cokoliv od Austenové po Agatu Christie - čtení v každé 
možné i nemožné chvilce je koníčkem, který si vzít nenechám:). 
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3. Od kdy jsi začala pracovat ve středisku a proč? 
Skautské středisko Radost a Naděje je pro mne velmi důležité, neb stálo u zrodu mé 
konverze. Zhruba roku 1991 mne pozval br. Tonda Pečený na berounskou faru,  abych mu 
pomáhala s vlčaty. Začala jsem každý pátek chodit na schůzky a poté také na mše a 
vyústilo to v mé postupné obrácení ke křesťanství (což bylo tajným důvodem kamarádova 
pozvání) a také k postupnému složení čekatelských a vůdcovských zkoušek a zajímavou 
zkušenost první vůdkyně/dívky vlčat. 
4. U jakého oddílu jsi pracovala -  bavilo tě to? 
Nejprve to bylo zmíněné vedení oddílu vlčat, nejdřív s Tondou Pečeným a poté s Jirkou 
Zikmundem. Mezi vlčaty byla jména Jiří Siki Hazuka, Janík a Pavlík Beščecovi, Pavel 
Mauglí Schöberle, Petr Vaněk, Zdeněk Robin Stiel, David Golem Prošek, Míra 
Karbušický, Jan Bati a další. Bylo to super. Ač jsem cca  o pouhých osm až deset let starší 
než oni, mám, když je vidím dnes, jakýsi syndrom "matky vlčice" a mám někdy dojem, že 
oni taky☺. Byli moji první svěřenci. Rozhodně to byla dobrá průprava pro výchovu našich 
čtyř synů. Vedla jsem oddíl asi 3 roky, než jsem začala studovat teologii a pedagogiku a 
vdala se. Poté jsem se ještě jednou za vedení Pavla Kodrase na krátký čas  v mezidobí 
mezi těhotenstvími stala vůdkyní oldskautů, bohužel spíše formální. Nyní jsem hrdá, že 
kluci se postupně též stávají vedoucími a oplácí tak, co sami dostali. (Jak kluci vlastní, tak 
některá "má" bývalá vlčata.) 
5. Jezdila jsi také na skautské tábory, bavilo tě to? 
Mým prvním skautským táborem byly Strašice 1993 s naším střediskem, poté jsem 
absolvovala v roce 94 a 95 dva tábory na Rapšachu na Dračici. Po pauze jsme s manželem 
třikrát dělali zázemí táboru v Mrtníku: na prvním v roce 1997 jsme s Michaelem Špilarem 
hráli hru Mojžíš. Na druhém Mrtníku 1998 jsme již byli ve stanu s půlročním Luigim a na 
třetím v r. 1999 přibyl ještě čtyřměsíční Matěj - tehdy jsme obsadili naší babičce Jitce 
„Hakimě“ Vašků, roz. Bulínové, srub u kuchyně a marodka tak byla ve stanu. V roce 2004 
jsem byla na táboře v Rožmitále jako výpomoc a než se narodila Ivanka, byla jsem 
několikrát pomáhat další Ivance, táborové kuchařce, s vařením pro táborníky - nejprve na 
pár dní v Chrástu a Na Pelechu, a na celý tábor v Libži a několikrát v Městečku. A těším 
se, že se zas někdy do kuchyňského týmu připojím. 
6. Byla jsi jako malá také skaut a nebo v jiné podobné organizaci? 
Jako malá jsem musela být jiskra a pionýrka, Skaut byl zakázaný. Pamatuju si, že jsme 
pořád v tělocvičně hráli na mrkanou. V páté třídě jsem ale s kamarádkou přešla do 
"pionýrského oddílu" Stříbrný vlček v Rudné u Prahy, který, jak název napovídá, byl spíše 
skautským oddílem. Také nám ho po roce zavřeli a vedoucímu zakázali tuto "podvratnou 
činnost" - styl woodcraft - lesní moudrost. Pak jsem sama alespoň vedla jiskřičky a snažila 
se pro ně mít tak zajímavý program, jako jsme měli na "vlčku". Odjakživa jsem chtěla vést 
a učit děti, což se mi splnilo až nadmíru. 
7. Je měsíc červen, co si s tímto měsícem spojuješ a co se ti na něm líbí? 
Odjakživa mám měsíce květen a červen ráda jako měsíce, kdy léto teprve začíná, je dlouho 
světlo a blíží se chvíle, kdy nebudeme muset denně vstávat brzy ráno, budeme moci snídat 
venku na zahradě a chodit se koupat. A blíží se tábor:). 
8. S čím by ses s námi nakonec rozloučila? 
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Ráda bych vám popřála, aby vaše skautské zážitky pozitivně ovlivnily váš život a 
duchovní růst, jako bylo dopřáno mně. A trochu moudra matky vlčice☺: cokoli v životě 
začnete dělat, bude se vám jednou hodit, nic není náhoda, a tak vše, co děláte, dělejte 
poctivě a pořádně. Pak z toho budete mít i radost. (Původně jsem chtěla napsat: protože 
jinak si budete pak rvát vlasy☺) 

Za rozhovor děkuje Simona Šustrová ☺ 

 
Ze života svatých 
Sv. Efrém (9. června) 

Svatý Efrém Syrský (také Harfa Ducha Svatého). Zemřel r. 373. Při vzpomínce na tohoto 
světce, jako bychom slyšeli hlas zvedající se z tajemné asijské země, známé pod jménem 
Mezopotámie, poněvadž leží mezi dvěma slavnými řekami Eufratem a Tigridem. Jména 
těchto řek nám připomínají nejstarší starověké dějiny Asyřanů a Babyloňanů, nebo ještě 
dávnější dějiny Sumerů a Chetitů. V době, kdy žil sv. Efrém, byla však Mezopotámie 
provincií římské říše, ve které modlářství a pohanství mizelo jen velmi pomalu a kde 
křesťanství jen pozvolna zapouštělo kořeny. Když v osmnácti letech přijal křest, otec ho 
za to vyhnal z domova. Efrém se nejprve živil jako dělník a tam přijal i jáhenské svěcení. 
Pak přesídlil do Edessy a strávil tam i posledních deset let svého života. Orientálci 
přijímali jeho teologická a básnická díla. Tato díla z něho učinila vznešeného obdivovatele 
Panny Marie, pro niž vymýšlel výrazy nekonečného obdivu. Když církev chtěla oslavit 
„Ženu oděnou sluncem“ použila k tomu slova svatého Efréma Syrského. Nazýval ji „Harfa 
Svatého Ducha“ a tato slova znějí po celé zemi. Mezi Tigridem a Eufratem se pozvedla 
k nebesům i nejkrásnější křesťanská i mariánská poezie. 

-vac- 
 
 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na červen: 
 „Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a kněze, farnosti a 

rodiny.“ 
 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V květnu byli v naší farnosti pokřtěni Michael Černohlávek a Karel Moulík. 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili pana Miloslava Borského (2. 4.).  
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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 


