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Odpočinek pro duši i tělo 
Odpočinek. Aktuální slovo. Jeden ho z falešnosti odmítá a vymlouvá se na mnoho 
povinností, jiní odpočívají až hodně. Další myslí jen na tělo a na duši zapomíná. Jsou 
názory, že odpočinout si člověk může pouze u moře, a jiný celý rok šetří pouze na extra 
dovolenou. Pro jiné je nejkrásnější dovolená v kruhu nejdražších, alespoň několik dní bez 
velkých nároků. Když jedni odpočívají, jiní pracují. 
Kdo zažil několik dní dovolené strávené v tichu, rozjímání, na modlitbách, má zkušenost, 
že z těchto dnů může čerpat během následujících měsíců. 
Tento čas můžeme využít k odpočinku, načerpání sil pro duši i tělo, ale i na upevnění 
přátelství, vztahů, ale i poznávání nových míst, lidí, věcí, obohatit se novými zážitky. 
Ježíš apoštolům, kteří se vrátili z prvního rozeslání, říká: „Pojďte vy sami do ústraní na 
pusté místo a trochu si odpočiňte.“ (Mk 6,31) 
Ježíš sám během veřejného působení věděl, co je to únava. Mnozí přicházeli, aby ho 
poslouchali, dali se uzdravit, že neměl čas se najíst. Když rozmnožil chleby a ryby a 
nasytil zástup, Ježíš se uchýlil na tiché místo. Často strávil v tichu a samotě v rozhovoru 
s Otcem celou noc. Proto, když se vracejí apoštolové k němu z prvního poslání mezi lidmi, 
sám Ježíš je upozorňuje, aby si odpočinuli. Ježíš ví, že ti, kteří pracují, potřebují načerpat 
sil. Apoštoly chce Ježíš rozeslat do světa. Ví, co je čeká. Potřebují být silní. Ježíš 
vysvětluje potřebu odpočinku. Kde se něco dělá bez řádu, kde se nezachovávají základní 
hodnoty správného života, životosprávy, může se mluvit dokonce i o hříchu. Přehnaná 
aktivita, nezdravý přístup k právům těla a duše, hazard se zdravím dříve či později se 
ozvou a člověk bude trpět nemocí. Člověk má přiměřeně dbát na potřeby duše i těla. Ježíš 
myslí na to při poslední večeři, když dává za pokrm své tělo a krev. Starost o své zdraví 
duše a těla zavazuje každého člověka. Kdo neplní Ježíšova slova, sám sobě i jiným může 
být vlkem. Nesvětí neděli, nedopřeje sobě i jiným odpočinek. Ježíš, Dobrý pastýř, si přeje, 
abychom kráčeli ke svatosti. Tento čas je časem milostí. Jeden z nás si uvědomí potřebu 
dát se vzít Ježíšem na ramena jako zbloudilá ovečka. Jiného Ježíš chce pověřit, aby byl tím 
hledajícím pastýřem, aby jinému pomohl, když zabloudí, zatoulá se, ocitne se v trní, 
daleko od Boha, aby se mohl vrátit. Ježíš je vzorem pro všechny pastýře, které Bůh 
pověřuje péčí o svůj lid. Otec má nejen právo, ale i povinnost vůči dětem, a má právo i 
odpočinout si, protože děti nepotřebují jen mnoho chleba, ale i lásku. I matka je pastýřem, 
který má nejen povinnosti, ale i práva. Bůh řekl: „Všechno má svůj čas a svou chvíli každé 
úsilí pod nebem... Jakýž má užitek, kdo je stále činný, z toho všeho, o co se namáhal?“ 
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(Kaz 3,1.9) Bůh určil sedmý den k odpočinku. Už na začátku Písma svatého čteme: „A 
sedmého dne odpočinul od všech děl, které udělal.“ (Gn 1,2). Mít čas pro sebe. Čím ho 
máme méně, tím více si ho musíme dopřát. Kdo řekne, že nemá čas na spánek, jít k lékaři, 
zeptat se drahých, jak se mají, zastavit se a dát i Bohu, co patří Bohu, ten člověk už 
nemůže říct o sobě, že je vše u něj v pořádku. Je chvályhodné, že čas odpočinku lze využít 
k duchovní očistě. Tak jako během volna umíme vymalovat, udělat si pořádek ve věcech, 
tak je třeba udělat pořádek v duši, v myšlenkách, názorech, postojích k sobě, jiným, 
k povinnostem, zálibám, věcem... 
Přijímáme Ježíšova slova odejít do ústraní na pusté místo a o potřebě odpočinku jako 
návod na tyto dny. Uvědomujeme si, že kdo chce v budoucnu mnoho dokázat, musí 
správně a vhodně využít i čas odpočinku. 
Na vývěsce malého závodu se objevilo oznámení: „Zájemci o týdenní duchovní cvičení...“ 
Oznámení vyvolalo poznámky, úsměv na tvářích. Ti, co se přihlásili, nelitovali. Po návratu 
se hodně o nich mluvilo. Ti, co se usmívali dříve, nyní mlčí. Nikdo z účastníků neřekl, že 
to byl ztracený čas. Naopak. Všichni jsou rozhodnutí, že pokud se jim v budoucnu znovu 
naskytne příležitost, využijí ji. 
Odpočinek, rekreace, prázdniny, dovolená... Aktuální slova. Žijeme jen jednou. Je 
správné, když umíme i během nich říct Bohu, že je náš Pán a Bůh. Když poznáváme Boha 
v nových lidech, na nových místech, když umíme jiným zpříjemnit jejich čas odpočinku. 
Za to všechno ať je veleben Bůh. 

P. Jozef 

 
Zprávy z farnosti 
• Poutní mše svatá v Chyňavě – 10. července 

V neděli 10. července bude v 11.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Chyňavě sloužena 
poutní mše svatá. 

• Svátek sv. Jakuba, poutní slavnost – 31. července 
Svátek sv. Jakuba, patrona naší farnosti, připadá letos na pondělí 25. července. Poutní 
slavnost budeme v Berouně slavit v neděli 31. července v 10.00 hod. Po slavnostní mši 
sv. se  bude konat malé agapé. 

• Poutní mše svatá v Králově Dvoře – 21. srpna 
V neděli 21. srpna bude v 8.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králově 
Dvoře – Počaplech sloužena poutní mše svatá. 

• Poutní mše sv. v Železné – 21. srpna 
V neděli 21. srpna bude poutní mše svatá sloužena také od 11.00 hodin v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Železné. Bohoslužba v Chyňavě v tuto neděli nebude. 

• Poutní mše sv. na Vráži - 27. srpna 
V sobotu 27. srpna v 18.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kostele sv. 
Bartoloměje na Vráži. 

• Poutní mše sv. v Hýskově – 10. září 
V sobotu 10. září v 18.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kostele Narození Panny 
Marie v Hýskově. 
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• Poutní mše sv. na Tetíně – 17. září 
V sobotu 17. září v 11.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. ke sv. Ludmile na Tetíně. 
Hlavním celebrantem bude Mons. Zdenek Wasserbauer, generální vikář pražské 
arcidiecéze. 

• 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   7. 7. - večer chval v Berouně na faře od 20 hod. 
o 14. 7. - modlitební večer v Berouně na faře od 20 hod. 
o 21. 7. - růženec za kněze, farnost a modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 

hod. 
o 28. 7. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli Povýšení 

sv. kříže od 20 hod.  
o   4. 8. - večer chval v Berouně na faře od 20 hod. 
o 11. 8. - modlitební večer v Berouně na faře od 20 hod. 
o 18. 8. - růženec za kněze, farnost a modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 

hod. 
o 25. 8. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli Povýšení 

sv. kříže od 20 hod. 
Setkání při modlitbě trvá do 21.30 hod. Následně je volná diskuze a sdílení pro 
zájemce do 22 hod. 
Přímluvné modlitby je možno vložit do krabičky v kostele nebo na web farnosti. 
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 
„Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem.“ 

(Jer 29,13) 
• 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. 

• Farní káva – 10. července a 14. srpna 
Setkání u kávy a čaje na faře v Berouně po dopolední mši sv. bude v neděli 10. 
července a 14. srpna. Všichni jsou srdečně zváni, něco ke společnému občerstvení 
vítáno. 

• Svatopetrská sbírka na bohoslovce 
vynesla 4.837,- v Berouně, 1.873,- Kč na Tetíně, 1.704,- Kč v Počaplech, 1.010,- Kč na 
Chyňavě, 990,- Kč ve Svatém Janu, 600,- Kč v Loděnici, 205,- Kč v Nižboru, 171,- Kč 
na Vráži a 100,- Kč v Hýskově. 
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• Předběžný harmonogram katechezí pro děti na faře v Berouně 2016-17  
Rozvrh bychom rádi zachovali jako v předchozích letech: 

 

V pondělí 12. září bude v 17 hod. mše svatá pro děti na zahájení výuky. První hodiny 
náboženství se pak budou konat ve středu 14. a ve čtvrtek 15. září. Případné úpravy 
navrženého harmonogramu budou záviset na časových možnostech vyučujících a 
většiny přihlášených dětí. 
 
 

Úvodní setkání ke sv. Ludmile 
Ve čtvrtek 2. června proběhlo v Arcibiskupském paláci v Praze setkání Kněžna a světice 
Ludmila: Lokalita – region – svět. Sešli se zde jak přední badatelé, kteří pohovořili 
o životě, ostatcích i kultu sv. Ludmily, tak i obyvatelé svatoludmilských míst, jejich farníci 
a faráři. Nechyběli ani posluchači ze zahraniční – slovenské obce Prakovce, kde se nachází 
jediný kostel sv. Ludmily na Slovensku, či Lužičtí Srbové. Setkání zakončila úvaha otce 
Petra Bubeníčka o významu sv. Ludmily pro dnešní svět, o připravované duchovní ose 
projektu a krátká diskuze.  

Účelem setkání bylo vytvořit prostor, kde se potkají jak lidé z odborných odvětví, kterých 
se téma sv. Ludmily týká, stejně tak i zástupci obcí a měst, církví či pracovníci místních 
kulturních organizací. Toto úvodní setkání proběhlo ve velkém předstihu k výročí, které 

den čas věk 

středa 
15.00 – 15.45 
16.00 – 16.45 
16.00 – 16.45 

cca 6-8 let 
cca 8-9 let 

 cca 9-10 let 

čtvrtek 
15.00 – 15.45 
16.00 – 16.45 

cca 10-11 let 
cca 11-13 let 
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očekáváme v roce 2021 a kvůli kterému spolek Svatá Ludmila 1100 let vznikl. Tento 
předstih však nejen spolku, ale všem, kterým je sv. Ludmila blízká, dává možnost připravit 
se na chystané výročí a zamyslet se nad významem její osoby pro dnešní svět i pro 
každého z nás.  

Marie Opatrná 

 
 
Farní pouť na Svatou Horu u Příbrami 
ke Svaté bráně milosrdenství  
„Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě!“ (Žl 48, 10) 
Datum:   15. října 2016 
Místo:   Svatá Hora u Příbrami  
Duchovní doprovod:  P. Petr Bouška 
Program:   

• mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a adorace 
• možnost získat odpustky ve Svatém roce milosrdenství 
• prohlídka poutního místa s průvodcem 
• korunka k Božímu milosrdenství 
• volný čas 

Sraz:   9.15 hod. - Beroun, zastávka U Černého koně (směr Plzeň) 
Cena za autobus:   150 Kč/dospělí 
                                80 Kč/dítě od 3 do 15 let, děti do 3 let zdarma 
Cena za prohlídku:  dospělí - 120 Kč, důchodci, děti (do 15 let), studenti, ZTP - 80 Kč, 

rodinné vstupné (2 dospělí + 1-5 dětí) - 290 Kč 
Předpokládaný návrat cca 18 hod. 
Závazné přihlášky a platba 11. a 18. září u sv. Jakuba v Berouně po dopolední mši sv. 
Všichni jste srdečně zváni!!! 
Bližší info:  Libuše Lukášová, tel. 724 352 366 
   libuse.lukasova@centrum.cz 
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Berounem a Tetínem prošel středověký průvod 
První červnovou sobotu jste mezi 
Berounem a Tetínem mohli potkat 
neobvyklé návštěvníky. Do našeho kraje 
zavítal průvod bavorského vévody 
Štěpána. Jeho družina vycházela 
z Berouna a v odpoledních hodinách 
pak dorazila na Tetín, kde byla přivítána 
zástupci obce, místních obyvatel i 
církve. Dětský sbor pak na počest 
vévody a sv. Ludmily zapěl oslavnou 
píseň. A vévoda Štěpán se poklonil 
dvěma patronkám obce Tetín – sv. 
Ludmile a sv. Kateřině. Jeho další cesta 
směřovala přes Srbsko až na Karlštejn, 
kde se měl připojit k  průvodu císaře 
Karla. Aby však jeho cesta měla zdárný 
průběh, požehnal jí zástupce místní 
farnosti. Pro potěšení tetínských 
obyvatel, ale i všech dalších 

návštěvníků pak vévodovi zbrojnoši uspořádali napínavý souboj. Pokud jste průvod 
nepotkali, nebojte, potkáte jej jistě napřesrok.  

Martin Hrdlička 

 
Královská kolegiátní kapitula Nanebevzetí Panny Marie na hradě KarlštejněKrálovská kolegiátní kapitula Nanebevzetí Panny Marie na hradě KarlštejněKrálovská kolegiátní kapitula Nanebevzetí Panny Marie na hradě KarlštejněKrálovská kolegiátní kapitula Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně 

Vás zveVás zveVás zveVás zve na bohoslužbu, jež se koná u příležitosti 10. výročí povolání k nebeské liturgii na bohoslužbu, jež se koná u příležitosti 10. výročí povolání k nebeské liturgii na bohoslužbu, jež se koná u příležitosti 10. výročí povolání k nebeské liturgii na bohoslužbu, jež se koná u příležitosti 10. výročí povolání k nebeské liturgii 
 

P. Pavla Grimmiga, děkana kapituly,    
    a P. Gustava Nováka, kanovníka 

 
v neděliv neděliv neděliv neděli 17. 7. 2016 v 16.00 hod. 17. 7. 2016 v 16.00 hod. 17. 7. 2016 v 16.00 hod. 17. 7. 2016 v 16.00 hod.    

v kostele sv. Palmácia vv kostele sv. Palmácia vv kostele sv. Palmácia vv kostele sv. Palmácia v Karlštejně Karlštejně Karlštejně Karlštejně 
 

Mši svatou nMši svatou nMši svatou nMši svatou na poděkování za jeja poděkování za jeja poděkování za jeja poděkování za jejichichichich    
kněžskou kněžskou kněžskou kněžskou službu budou sloužit službu budou sloužit službu budou sloužit službu budou sloužit     

P. JP. JP. JP. Josef Pecinovský, děkan kapitulyosef Pecinovský, děkan kapitulyosef Pecinovský, děkan kapitulyosef Pecinovský, děkan kapituly    
a kanovníci karlštejnské kapituly.a kanovníci karlštejnské kapituly.a kanovníci karlštejnské kapituly.a kanovníci karlštejnské kapituly. 
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Vzpomínáme na pana kanovníka Gustava Nováka 
Zdá se to nedávno, kdy Pán povolal na věčnost P. Gustava Nováka, dlouholetého 
berounského duchovního správce, ale začátkem července uplyne od jeho úmrtí již deset 
let. 
Gustav Novák se narodil 20.3.1919 v jižních Čechách v Radošovicích u Strakonic, 

kněžské svěcení přijal 30. května 1943 v Praze. Jako 
kaplan působil od r. 1943 na několika místech ve středních 
Čechách – ve Vlašimi, v Říčanech u Prahy, v Týnci nad 
Sázavou a v Klecanech. Dále pak jako duchovní správce v 
Čakovicích, Třeboradicích  a Kojeticích. Od roku 1947 do 
1951 byl administrátorem ve Štěchovicích. Pak už 
následovala farnost Beroun; podle některých podkladů zde 
byl administrátorem už od 15.5.1951, podle katalogových 
podkladů od 1.7.1951.  
Nedávno jsem ve fotoarchivu svého otce našla zajímavé 
fotografie z března 1957; snímky pocházely z Karlštejna a 
zachycují P. Nováka, který byl právě jmenován 
kanovníkem Královské kolegiátní kapituly při kostele 
Panny Marie na hradě Karlštejně. Stalo se tak 27.3.1957. 
Tatínek neměl blesk (ten mívali v té době asi jen 

profesionální fotografové), a tak nemohl fotit při obřadu v hradním kostele, ale pořídil 
několik snímků celé skupiny kanovníků, jak scházejí od věže dolů po karlštejnských 
hradbách. Na těch fotkách vypadá P. Novák velmi mladý, bylo mu třicet osm let…  
Pater Gustav Novák se od té chvíle stal pro všechny „panem kanovníkem“, nikdo o něm 
nemluvil jinak a také ho všichni „pane kanovníku“ oslovovali, ačkoli to byl vlastně titul 
„karlštejnský“. Možná to tak bylo i proto, že berounský kostel sv. Jakuba byl pořád 
děkanský kostel, vedle stálo děkanství a předtím tu sídlila řada děkanů, ale P. Novák 
vlastně dlouhá léta děkanem jmenován nebyl (až r. 1972).  
Ve farnosti měl mnoho přátel a spolupracovníků – P. Vítězslava Kozu, který se 
v šedesátých letech vrátil z komunistických kriminálů, kostelníka Vladimíra „Ládu“ 
Maška, varhaníka Josefa Tomana, zpěváka a ministranta Jaroslava Goldmanna, Miloše 
Palkosku, Václava Pobudu a další zpěváky. Výtvarné práce realizoval J. Goldmann, 
plakáty do předsíně kostela malovala paní učitelka Anna Krotilová. Po smrti Vl. Maška 
nikdo nechtěl dělat kostelníka, tak se úklidu a výzdoby kostela ujaly dvě ženy, paní 
Anežka Mikešová a paní Marie Outratová.   
V důchodu byl pan kanovník od r. 1984, ale jako kněz v Berouně působil dál až do 
příchodu P. Libora Bulína. Od srpna 1989 v Berouně pokračoval ve službě jako 
výpomocný duchovní. Ačkoli na sklonku života už jeho zdraví nebylo nejlepší, pravidelně 
se účastnil jako kanovník mší sv. na Karlštejně. 
Zemřel 4. července 2006. Za dar jeho kněžského života jsme poděkovali při mši svaté 
v kostele sv. Jakuba v Berouně 13. července, hlavním celebrantem byl biskup Karel 
Herbst. Pohřben byl na berounském hřbitově vedle Seydlova kříže do kněžských hrobů. 
Nevím, kolik lidí si toho tehdy všimlo, ale na levém rameni kříže přesně nad vykopaným 
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hrobem se zřejmě ještě před pohřbem usadil dost velký včelí roj a po celou dobu tam 
(naštěstí!) pokojně visel. Napadla mě tehdy slova z velikonočního zpěvu o pilné včele… 

-lf-   

 
 
Pouť  seniorů a nemocných do kadedrály sv. Víta 
V sobotu 18. června jsme spolu s maminkou a paní Zdeňkou z naší farnosti vyrazily na 
pouť ku sv. Vítu, každá na srdci svůj úmysl.  Jakmile jsme vystoupily na Pražském hradě 
z tramvaje, vítali nás rozzáření mladí lidé a nabízeli starším lidem odvoz na vozíčku. 
I sama katedrála nás uvítala velmi vlídně, prosta od zástupu turistů, tichá a důstojná. 
Uvědomění, že procházíme branou Božího milosrdenství, bylo povznášející. Překvapilo 
nás, kolik dorazilo lidí, a bylo krásné vidět setkání generací. Od miminek u maminek 
v bříšku, přes batolata ku větším dětem, jejich rodičům a prarodičům se stříbrem ve 
vlasech.  
Atmosféra liturgie byla 
překrásná, kázání pana 
kardinála povzbudivé a 
přímluvy srdečné. Jedna 
z myšlenek, které zazněly 
v kázání, mne obzvláště 
oslovila. Týkala se toho, co 
mají staří a mladí lidé 
společné a v čem si proto 
mohou být vzájemně 
pomocí a požehnáním – řeč 
byla o samotě. A když si 
vzpomenu na své dospívání, 
je samota opravdu pocitem, 
který byl tehdy převažující.  
Uvědomila jsem si také, jak 
jsem vděčná, že jsem mohla své dětství prožít ve společnosti babičky,  mamčiny maminky, 
která spolu s námi žila. Byla tak pokojná…u nikoho jsem nezakusila takový pokoj jako 
u ní. Milovala jsem, když vyprávěla o svém životě, o tom, jak sloužívala na statku, 
o válce, o tom, jak vnímala v životě blízkost a požehnání Pána Boha. Stáří je velkým 
pokladem – nejen pro svůj pokoj, moudrost a nadhled, ale je příkladné i ve své pokoře.  
Mé mamince je letos 77 let. Přes všechno těžké, co si v životě prožila, a přes zdravotní 
komplikace se dá říci, že se svým způsobem stále těší dobrému zdraví. Je nám také 
velkým požehnáním – děti ji milují a je krásné zažívat, jak se jí rozzáří tvář, kdykoli ji 
přijdeme navštívit, jak dokáže být trpělivá a vlídná, poslouchat její vyprávění. Jsem 
opravdu vděčná za ten čas, který nám Hospodin stále dopřává. 
Po skončení mše svaté jsme se ještě pomodlili Vyznání víry a Zdrávas, abychom mohli 
obdržet odpustky. Bylo také milým překvapením setkat se s Michalem Němečkem, který 
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se s námi přišel velmi srdečně pozdravit. Po mši svaté jsme 
byli všichni pozváni k malému pohoštění v zahradě 
arcibiskupství.  
Jsem moc ráda, že jsme se na pouť vydaly. Světlo, které 
dopadalo vitrážemi do katedrály, si našlo cestu skrze vlasy 
lidí, kteří seděli před námi, a jejich vlasy tak vypadaly 
opravdu jako stříbrné – „hleďte tedy, jakou slávou jsem vás 
ověnčil“, jako by pravil Pán. Díky za vás, naši milí starší 
sestry a bratři v Kristu. Ať vás Pán posiluje, opatruje a 
potěšuje a ať se tak může dít i skrze nás. 
 

Marie Anna Vildmonová 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

Výprava do Chlumu u Rakovníka – 4. 6. 2016 
V sobotu 4. června 2016 se konala poslední výprava před skautským táborem, a to do 
Chlumu u Rakovníka. Výpravy se zúčastnilo 11 vlčat, 11 ocelotů a 4 vedoucí. 
Už od rána bylo krásné slunečné počasí. Sraz byl na hlavním vlakovém nádraží v Berouně 
v 8 hodin. Vyrazili jsme vlakem směrem na Rakovník. Po necelé hodině jízdy jsme 
dorazili na místo.  
Vystoupili jsme na zastávce v Chlumu u Rakovníka, kde jsme se ještě na nástupišti 
pomodlili, dali jsme pokřiky a společně se vyfotili.  
Potom jsme šli lesní cestou do kopce. Když jsme vyšli nahoru, uviděli jsme opuštěný 
vojenský objekt - sklad . Ten jsme pomocí křídy označili písmenem A. A za pár okamžiků 
další sklad. Takto bylo po terénu rozseto spoustu těchto přístupných bývalých skladů, 
které jsou pro dnešní polodenní hru jako stvořené. Na počátku jsme si u jednoho z objektů 
zanechali batohy a společně s Janem Markem - vedoucím skatů Ocelotů - obešli hranice 
území a zakreslili jsme si plánek s objekty do mapy. U objektu s batohy počkal Frantík. Po 
návratu z obchůzky terénu bylo již před polednem. Vaříme si oběd ve dvojících.  



 

 10 
 

Po obědě jsou všichni natěšení na hru. Tato hra spočívala v tom, že jsme se rozdělili na 
dvě skupiny, každá skupina dostala od vedoucích tašku, ve které byly kartičky a reflexní 
pásky. Naše skupina měla pásky a kartičky oranžové a druhá skupina měla žluté. Pásky 
jsme si dali všichni na nohu a do kapsy si dali kartičku. Cílem hry bylo přemístit se 
z našeho objektu terénem samostatně či po skupince do objektu druhého týmu a umístit 
tam svoji kartičku. Druhý tým se nám v tom snažil bránit házením papírovými koulemi. 
Když někoho z nás zasáhli, museli jsme odevzdat svoji kartičku a sundat si pásku. 

 

Hra byla skvělá. Mému týmu se podařilo umístit víc kartiček, a tak jsme zvítězili. Zvítězili 
vlastně všichni, protože to bylo dost náročné a hlavně napínavé. 
Když hra skončila, šli jsme z kopce dolů směrem k nádraží. Když přijel vlak, právě začalo 
pršet. Rychle jsme nastoupili a vydali se zase zpátky do Berouna, kde už na nás čekali 
rodiče. Na nástupišti jsme si ještě dali pokřik a tím naše výprava skončila. 
Výprava se vydařila, všem se moc líbila a už se všichni moc těšíme na skautský tábor. 

Daniel Trubák - vlče 

 
 
 
 
Ze života svatých 
Sv. Prokop, opat z 11. stol. (4. července) 
Svatý Prokop patří k našim národním patronům. Zastupuje mezi 
všemi řeholníky úsilí o život v duchu evangelních rad. Z jeho 
života se nám nezachovaly přesné a historické zprávy. V jeho 
životopise čteme jen to, že se narodil v Chotouni u Českého 
Brodu. Nejprve prý byl světským knězem, na své přání se stal 
řeholníkem v Břevnově, později řeholníkem Sázavského kláštera, 
kde byl ustanoven opatem. Zde se pěstovala slovanská liturgie. Ve 
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svém dalším působení v klášteře Sázava se jako opat zasloužil o kulturní rozmach české 
země. Klášter Sázava založil slovanskou tradici mezi českými benediktiny, která pak za 
Karla IV. našla silnou oporu v pražských Emauzích a prakticky trvá dosud. Zvláštní 
zmínku si zasluhuje svatoprokopská úcta v Čechách, kde se úspěšně vžila a trvá dosud. 
Otec vlasti Karel IV. se postaral i o rozšíření jeho kultu v cizině. Kult přetrval i husitskou 
dobu a nepodlehl ani následujícím vlivům německé reformace. Svatoprokopská úcta trvá 
až dodnes. Svatý Prokop patří mezi naše národní patrony. Nesmíme na ně nikdy 
zapomenout, protože oni také nikdy nezapomenou na nás. 

-vac- 
 
 
 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na prázdniny: 
„Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a přijmout povolání, 

které jim vložil do srdce.“ 
 
 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V červnu byli v naší farnosti pokřtěni Jeremiáš Přibyl a Kateřina Škachová. 
• Svatby: Manželství uzavřeli v kostele sv. Ludmily na Tetíně Anastazija Lebarová a Jan 

Boštík a dále Jaroslav Nisler a Tereza Setničková, v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Králově Dvoře Zuzana Měchurová a Kamil Choc. 

• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili paní Jaroslavu Věchtíkovou a paní Miladu 
Beerovou z Králova Dvora.  

 
 
Vzpomínka 
Je tomu již sedm let, co zemřela paní Liduška Tomášková. Stále vzpomíná sestra 
s rodinou. 
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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. 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 
Jiří Hanke – referent Správy majetku AP 
e-mail: jiri.hanke@apha.cz 
mobil: 739 521 031 

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 

o letních 

prázdninách: 
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       

SV. JAN   8.00       

LODĚNICE   9.30   17.00  17.00  

CHYŇAVA 11.00       

TETÍN 11.15       

NIŽBOR       16.30 

HÝSKOV       
18.00 

(2. a 4.) 

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 


