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Nezapomínejme na Boží skutky 
(homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii)  

„Petr běžel ke hrobu.“ (Lk 24,12) Jaké myšlenky 
mu přitom vířily v hlavě a srdci? Evangelium říká, 
že jedenáct učedníků, včetně Petra, neuvěřilo 
svědectví, s nímž přišly ženy, jejich velikonoční 
zvěsti. Dokonce jim „ta slova připadala jako plané 
řeči“ (v.11). V Petrově srdci tedy byla pochybnost 
spolu s mnoha negativními pocity: zármutkem ze 
smrti milovaného Mistra a zklamání z toho, že jej 

během umučení třikrát zapřel. 
Je tu však jedna drobnost, kterou se Petr odlišil. Po vyslechnutí žen se totiž „zvedl“ (v.12). 
Nezůstal sedět v myšlenkách, nezůstal zavřený doma jako ostatní. Nenechal se chytit do 
pasti pochmurné atmosféry oněch dnů ani strhnout svými pochybnostmi; nedal se pohltit 
výčitkami, strachem a neustálými řečmi, které k ničemu nevedou. Hledal Ježíše, nikoli 
sebe. Upřednostnil cestu setkání a důvěry a tak, jak byl, se zvedl a běžel ke hrobu, odkud 
se potom vrátil „celý udivený“ (v.12). Aniž by podléhal smutku a temnotě, dal prostor 
hlasu naděje, nechal Boží světlo vstoupit do svého srdce a nezhášel jej.  
Také ženy, které vyšly brzy zrána, aby prokázaly skutek milosrdenství, a nesly ke hrobu 
vonné oleje, učinily stejnou zkušenost. „Zmocnila se jich bázeň a sklopily oči k zemi“, ale 
byly ohromeny, když slyšely slova andělů: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ (srov. Lk 
24,5). 
Ani my, stejně jako Petr a ženy, nenajdeme život, zůstaneme-li zarmouceni a v beznaději, 
uvízneme-li v sami v sobě. Otevřme Pánu svoje zapečetěné hroby, aby vstoupil Ježíš a 
daroval nám život; přinesme mu kameny zahořklosti a balvany minulosti, tíživé spousty 
slabostí a poklesků. On touží přijít a vzít nás za ruku, aby nás vyprostil z úzkosti. První 
kámen, který je nutné tuto noc odvalit, je beznaděj, která nás uzavírá do sebe. Kéž nás Pán 
vysvobodí z této hrozné léčky, z beznaděje těch křesťanů, kteří žijí, jako by Pán nevstal 
z mrtvých a jako by středem života byly naše problémy. 
Vidíme a stále budeme vidět problémy svého bližního i svoje vlastní. Vždycky zde budou, 
ale v této noci je třeba tyto problémy vystavit světlu Zmrtvýchvstalého a tak je v určitém 
smyslu „evangelizovat“. Temnoty a obavy nemají přitahovat pohled duše a zmocňovat se 
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srdce. Slyšme však andělova slova: „Není tady, byl vzkříšen“ (v.6). On je naší největší 
radostí, vždycky je po našem boku a nikdy nás nezklame. 
Takový je základ naděje, která není pouhým optimismem ani psychologickým postojem 
nebo dobromyslnou výzvou ke smělosti. Křesťanská naděje je dar, který máme od Boha, 
pokud vycházíme ze sebe a otevíráme se mu. Tato naděje neklame, protože Duch svatý byl 
vylit do našich srdcí (srov. Řím 5,5). Utěšitel nedělá všechno na pohled krásným, 
neodstraňuje zlo kouzelnou hůlkou, nýbrž vlévá do života pravou sílu, kterou není absence 
problémů, nýbrž jistota, že jsme milováni Kristem, který nám vždycky odpouští a který 
pro nás přemohl hřích, smrt a strach. Dnes je slavnost naší naděje, slavíme tuto jistotu: nic 
a nikdo nás nebude nikdy moci odloučit od jeho lásky (srov. Řím 8,39). 
Pán je živý a chce být hledán mezi živými. Kdo se s ním setká, toho posílá šířit 
velikonoční zvěst, probouzet a křísit naději v srdcích obtížených smutkem, v těch, kdo 
světlo života klopotně hledají. Je jí dnes velice zapotřebí. Jako radostní služebníci naděje 
jsme povoláni zapomínat sami na sebe a zvěstovat Zmrtvýchvstalého životem a láskou, 
jinak budeme mezinárodní strukturou s vysokým počtem adeptů a dobrými pravidly, ale 
nebudeme schopni dávat naději, po které svět žízní. 
Jak můžeme živit svou naději? Liturgie této noci nám dává dobrou radu. Učí nás, abychom 
konali památku Božích skutků. Čtení nám vskutku přiblížila jeho věrnost, dějiny jeho 
lásky k nám. Živé Boží slovo je schopné nás do těchto dějin lásky vtáhnout, živit naději a 
oživovat radost. Připomíná nám to rovněž evangelium, které jsme slyšeli. Andělé vlévají 
ženám naději slovy: „Vzpomeňte si, jak vám řekl“ (Lk 24,6). Nezapomínejme na jeho 
slovo a jeho skutky, jinak ztratíme naději. Konejme památku Páně, jeho dobroty a slov 
jeho života, kterými jsme byli pohnuti; pamatujme na ně a osvojme si je, abychom byli 
jako ranní hlídky, které umějí vyhlížet znamení Vzkříšeného. 
Drazí bratři a sestry, Kristus vstal z mrtvých! Otevřeme se naději a dejme se na cestu; 
památka jeho skutků a jeho slov ať je zářivým světlem, které v důvěře řídí naše kroky ve 
směru Paschy, která nebude mít konce. 

 

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. 
• 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). 
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• Modlitební společenství 
Setkání se konají vždy ve čtvrtek: 
o   7. 4. - večer chval v Berouně na faře od 20 hod. 
o 14. 4. - modlitba Taizé v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 
o 21. 4. - růženec za kněze a farnost a modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 

hod. 
o 28. 4. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v kapli Povýšení sv. kříže 

v Berouně 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 dávat nově 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 
„Co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci 
vám dát naději do budoucnosti.“ (Jer 29,11) 

• 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 – 4. dubna 
Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc s úklidem v pondělí 4. 4. 

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

• Sbírka na Světové dny mládeže 2016 Krakov 
vynesla 3.769,- Kč v Berouně, 2.380,- Kč v Králově Dvoře, 1.300,- Kč v Loděnici, 
1.075,- Kč na Tetíně, 422,- Kč ve Svatém Janu, 460,- Kč na Chyňavě, 300,- Kč 
v Nižboru, 150,- Kč v Hýskově, 140,- Kč na Vráži a 55,- Kč v Hudlicích. 

• Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 
vynesla 7.240,- Kč v Berouně, 1.519,- Kč na Tetíně, 1.500,- Kč v Králově Dvoře, 
1.000,- Kč v Loděnici, 340,- Kč v Nižboru, 326,- Kč ve Svatém Janu, 230,- Kč na 
Chyňavě, 132,- Kč v Hýskově a 71,- Kč na Vráži. 

• Sbírka na Svatou zemi 
vynesla 5.489,- Kč v Berouně a 2.500,- Kč v Loděnici. 

• Táborák nejen s písničkou 
na farním dvoře na Tetíně se uskuteční v neděli 17. dubna od 14 hod. Všichni jsou 
srdečně zváni. 

• Vernisáž výstavy fotografií Josefa Sudka a soch Stanislava Hanzíka 
se uskuteční v sobotu 23. 4. v 16 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně. 
Zahájena bude koncertem pěveckého souboru Siloe a úvodním slovem Vladimíra 
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Karfíka. Výstava potrvá do 31. října a bude přístupná vždy v sobotu 10 -18 hod. a 
v neděli 12 -18 hod. 

• Přednáška P. Marka O. Váchy „Tvůrce tvoří tvůrce“ 
se uskuteční v rámci svatojánské pouti v sobotu 21. 5. ve 14 hod. na Tetíně. 

• 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. 
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. 
 

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. 
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  

 
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. 
Všichni jste srdečně zváni!!! 
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Bližší info:  Libuše Lukášová, tel. 724 352 366 
   libuse.lukasova@centrum.cz 
 

 
 

Z vikariátu 
• Vikariátní konference 

se bude konat v úterý 19. dubna ve Zdicích. Mše svatá bude od 9.00 hod. 
 
 

Z arcidiecéze 
• Setkání neofytů s biskupem 

Arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP zve všechny nově pokřtěné své 
arcidiecéze ke společnému slavení liturgie o svátku sv. Vojtěcha, v sobotu 23. dubna 
od 18.00 hod. do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Zváni jsou všichni 
neofyté se svými kmotry. Je vhodné, aby si nově pokřtění přinesli i bílé roušky, které 
obdrželi při křtu, při bohoslužbě je měli na sobě a v jejím závěru je odložili.  
Po společném slavení eucharistie v katedrále jsou všichni neofyté se svými kmotry 
zváni na neformální setkání do Arcibiskupského paláce (Sál kardinála Berana). 

• Putování farností a rodin ke Svaté bráně 
V rámci Svatého roku milosrdenství připravuje Pastorační středisko a farnost Modřany 
pěší pouť ke svaté bráně do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na sobotu 30. dubna 
2016. Hlavní trasa povede od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech a 
prochází kolem kostelů Panny Marie Královny míru na Lhotce, sv. Františka z Assisi 
v Krči a Narození Panny Marie v Michli do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na 
Vinohradech. Zveme i další farnosti, aby se k pouti přidaly, ať už po hlavní trase, nebo 
po vlastní. Pouť vyvrcholí poutní mší svatou ve 14.30 hodin. 
Více viz www.apha.cz/cpr-novinky a http://pout.modranskafarnost.cz. 
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• 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 

• Tematická víkendovka pro mládež 
od 12 do 18 let se uskuteční v Arcidiecézním centru pro mládež 8. – 10. 4. Začátek 
v pátek v 18 hod. mší sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích, konec v neděli po obědě. 
Přihlašování a více informací na www.centrumnazaret.cz, dotazy na 733161614. 
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Světový den mládeže 2016 
Každoročně zvou biskupové na celém světě na sobotu před Květnou nedělí mladé lidi ze 
své diecéze na Světový den mládeže, mnohými zvaný diecézko. Letošní rok nebyl 
výjimkou a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka pozval všechny mladé z Pražské 
arcidiecéze na 19.3.2016 do Prahy-Kobylis.  

My jsme se velmi těšili a doufali jsme, že nás letos pojede z Berouna více než loni. A 
povedlo se. Ráno 19.3. jsme vlakem vyjeli v počtu 14 lidí a v Praze už nás bylo 19 od nás 
z Berouna. Diecézko začalo společným programem, který zahrnoval rozhovory, videa, 
svědectví, skvělou modlitbu a první přednášku na téma Milosrdný?!, což bylo také téma 
celého dne. Následovaly diskusní skupinky, které nám daly prostor zamyslet se nad 
přednáškou a prodiskutovat ji s ostatními. Následoval tradiční oběd - párky s chlebem. 
Další program byl první blok přednášek. Letos bylo opravdu těžké vybrat si jednu ze čtyř 
přednášek, všechny totiž měly zajímavý a lákavý popis. Spousta z nás zašla na přednášku 
p. Michala Němečka - Nebuď blbej!, já jsem šla na přednášku Milosrdný sám k sobě, kde 
povídala Andrea Jarošová. Ve druhém bloku většina zavítala na přednášku Tomáše Sixty - 
Dělat těžké věci. Závěrem diecézka byla mše svatá s arcibiskupem Dominikem Dukou.  
Věřím, že každý z nás prožil tento den s Bohem naplno, a doufám, že berounská skupina 
mladých lidí, kteří se zúčastní diecézka, se bude v příštích letech dále rozrůstat. 

Za berounské společenství mládeže Marta Štorkánová 

 
Křížová cesta v přírodě – Ruce mluví 
V neděli 20.3 odpoledne se uskutečnila křížová cesta v přírodě. Sešlo se nás asi třicet 
u kaple Panny Marie Bolestné a vydali jsme se směrem k Dědu. Cestou jsme se zamýšleli 
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nad úlohou lidských rukou a jak je můžeme využívat k dělání dobra v našich životech. 
Jako Ježíš došel na Golgotu, tak my jsme naši cestu zakončili na Dědu, kde jsme na 

vrcholu symbolicky zanechali kříž. Křížová cesta se povedla a těšíme se, že příští rok 
přijedete i vy.  

Společenství mládeže Beroun 
 

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek 
v Berouně 
Živá diskuse se studenty Střední zdravotnické školy Beroun 
o problémech migrace, návštěva Farní charity Beroun a 
jejích služeb Domov sv. Anežky pro seniory na Jarově a 
Azylový dům na Zavadilce, a další cesta směr Kladno. To 
byl jen zlomek programu místopředsedy Poslanecké 
sněmovny Jana Bartoška v Berouně ve čtvrtek 4. února. 
Setkání zprostředkoval Daniel Průša, představitel místní 
KDU-ČSL. V Domě charity nejprve proběhlo neformální 
setkání u občerstvení, při této příležitosti se tak setkal 
s pověřenou ředitelkou Janou Civínovou, finanční a 
projektovou manažerkou a některými vedoucími služeb. 
Krom představení Farní charity a její historie, kterou mohli 
mimo jiné přiblížit i dva její bývalí ředitelé Daniel Průša a 
Ivana Vašků, jsme s panem Bartoškem sdíleli zkušenosti 
s financováním sociálních služeb, dotačních příležitostí a 
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problémy při realizaci projektů. Pan místopředseda působil velmi lidsky, příjemně a našli 
jsme společnou řeč nejen v problémech financování neziskové církevní organizace, ale 
také v otázkách rodinné politiky či problematiky bezdomovectví a osob v krizi, které 
důvěrně znal z postu místostarosty jihočeských Dačic stejně jako z působení v pozici 
terapeuta v komunitě Podcestný mlýn. Po setkání na ústředí si prohlédl Šicí dílnu Farní 
charity, pohovořil s klienty Domova sv. Anežky a navštívil též Azylový dům sv. Jakuba 
v Berouně pro muže, kde se též setkal se zaměstnanci i klienty.   
I když možná řeknete, že politika do Farního zpravodaje a do života křesťana nepatří, i 
díky tomuto setkání s úplně „normálním“ člověkem tzv. vysoké politiky mne naplňuje 
naděje, že ne všichni politici musí být politikou zkažení. Měla jsem možnost setkat 
s několika představiteli KDU-ČSL, za všechny zmíním pana ministra zemědělství a 
čerstvého otce pátého syna Mariana Jurečku, či europoslance pana Pavla Svobodu. Sleduji 
jejich práci ve veřejné sféře a jsem hrdá, že „noví“ současní představitelé naší jediné 
křesťanské strany jsou lidé na svém místě, že přinášejí a prosazují velmi úspěšně 
křesťanské hodnoty nejen do jednání o zákonech v naší zemi, ale i v eurozóně. Ve světle 
jejich práce jsem přesvědčena, že právě proto křesťan do politiky patří. 

-iva- 
 
 

 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

Skautská výprava na Vysoký vrch – 5. 3. 2016 
Výpravy na Vysoký vrch se zúčastnili Oceloti, Vlčata a vedoucí. Sraz byl na berounském 
nádraží v osm hodin.  Čekali jsme na autobus, který jel do vesnice blízko Chyňavy. V té 
vesnici jsme se rozdělili na dvě skupiny, zelenou a červenou (kolem lokte ruky jsme měli 
přivázanou zelenou nebo červenou stuhu). Já jsem byl v červené skupině. Účel výpravy 
byl, že jsme se měli dostat na Vysoký vrch. Skupina, která tam byla dřív, měla počkat na 
tu druhou a pak na ni zaútočit papírovými koulemi, které jsme si z domova měli přinést.  
Jenže cestou na Vysoký vrch jsme museli být hodně potichu, být opatrní a nedělat rámus. 
Protože druhá skupina mohla vyslat špehy, ti by to řekli svým a mohli by na nás nečekaně 
zaútočit. My jsme šli, jak jsem popisoval. Až jsme byli pod Vysokým vrchem, tak jsme 
tam viděli naše nepřátele. Trochu nás to štvalo, že oni tam jsou dřív. Ale vedoucí jejich 
skupiny (Honza Marek) to tady znal, takže mohli jít nějakou zkratkou, o které jsme 
nevěděli. Plazila se celá skupina, aby nás z Vysokého vrchu nezahlédli. Nakonec jsme se 
bokem nějak proplazili. Vedoucí naší skupiny (Frantík) řekl, že máme zaútočit. My jsme 
se docela báli, aby nás koulemi nestrefili, ale nic jiného nám nezbývalo. Tak začala válka. 
My červení jsme prohráli a zelení vyhráli. Ale všem nám bylo jasné, že ten, kdo bude na 
Vysokém vrchu dřív, tak vyhraje. Ale šlo hlavně jenom o zábavu. Po válce jsme se 
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nasvačili, a kdo chtěl, okomentoval tu válku. Poté jsme se šli podívat na dřevěnou 
rozhlednu Vysoký vrch. Byl z ní velmi krásný výhled. Poté jsme sešli z Vysokého vrchu a 
šli jsme hledat místo, kde bychom si uvařili polévku na vařiči. Místo jsme našli na cestě u 
lesa a začalo se vařit. Byli jsme po dvojicích. Polévka byla moc dobrá. Dali jsme si něco 
teplého do břicha. Pak jsme naše vařiče a ešusy očistili, a šlo se dál. Domluvili jsme se, že 

když tak dáme ještě jednu válku, když zbude čas. A čas zbyl. Oceloti šli napřed, aby se 
schovali, a my Vlčata je pak našli a začali válku. Oceloti ale byli jenom čtyři, a nás Vlčat 
nějak šestnáct. Takže jsme to vyhráli. Pak jsme se sbalili a šli jsme. Po dlouhé době jsme 
uviděli zelený plac. Bylo škoda ho nevyužít. Zahráli jsme si tam hru LIŠKA A ZAJÍC 
(PLOTY). Byla to zábava. Až jsme dohráli, tak jsme šli, a už jsme se přibližovali 
k Chyňavě. Náš cíl ale byl Nižbor. Už nás trochu bolely nohy, ale vedoucí nás popoháněli. 
Když už jsme byli u Nižboru, tak jsme tam viděli fotbalové hřiště. Frantík navrhl, že si 
tady můžeme zahrát „skautskou házenou.“ Už jsme to jednou hráli, a byla to fakt zábava. 
Všichni, kteří to hráli, tak chtěli, a ti, co ne, tak to chtěli zkusit. Byla stejná družstva, jako 
když se šlo na Vysoký vrch. Tentokrát vyhráli červení 2-0. Jak vedoucí řekli, že jdeme, tak 
jsme šli. Nechtěli jsme. Ale museli jsme stihnout autobus. Poté jsme došli na autobusovou 
zastávku, nasedli jsme na autobus a jeli jsme do Berouna. Z autobusového nádraží jsme šli 
na faru a tam si nás rodiče vyzvedli. Byli jsme sice unavení, ale plní hezkých zážitků. ☺ 

Martin Koryčanský (vlče) 
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Rozhovory s členy skautského střediska 
Marie Šustrová 
Milá Marie, bydlíš v Berouně  a pracuješ jako sestra na alergologii v Lochovicích. 
Protože jsi ráda, pokud můžeš druhým pomoci. Což toto zaměstnání bohatě 
naplňuje. Baví tě, že každý den je úplně jiný a setkáváš se s různými lidmi. 
1. Co děláš ve volném čase? Máš nějaké koníčky?  
Ráda čtu, navštěvuji hrady a zámky a 
pokud je hezké počasí, vyrážím do 
přírody. 
2. Kdy jsi jela poprvé na skautský 
tábor a proč?     
Poprvé jsem jela na tábor v roce 2012, 
abych umožnila své dceři, která má 
bezlepkovou dietu, zažít tu bezva 
zábavu a atmosféru na táboře. 
3. Co tě motivuje jet na tábor jako 
kuchařka?       
Každá pomocná ruka je vítaná a není 
jich nikdy dost. Tak pokud to je jen 
trochu možné, proč se nepřidat. 
4. Co se ti na táboře líbí, na co se těšíš?      
Těším se na usměvavé tváře a pohodové lidičky. A na stále hladové dětičky ☺ 
5. Jaké jídlo nejraději vaříš na táboře, jaké doma?     
Je to různé, ale nejraději mám jídla, která jsou chutná a nezaberou moc času na přípravu. 
6. Jako malá - jezdila jsi na podobné tábory? 
Ne. 
7. Je měsíc duben, co ti na tomto měsíci připadá zajímavé ? 
Sluníčko už začíná víc hřát, stromy i květiny kvetou, voní a já cítím, jak mě to nabíjí 
energií.  
8. S čím by ses s námi nakonec rozloučila? 
Aby každý měl kolem sebe jen usměvavé lidi, protože s úsměvem jde všechno líp! 

Za rozhovor děkuje Simona Šustrová ☺ 
 
 

Ze života svatých 
Sv. Marie Kleofášova (9. dubna) 

Je to jméno jedné zbožné ženy, která následovala Krista. Její jméno se objevuje vedle 
Ježíšovy matky Marie z Nazareta a vedle Marie z Magdaly. Toto jméno odpovídá 
hebrejskému (Alfeus), Marie Kleofášova tedy znamená Maria, manželka Kleofášova, 
Alfeova. Její jméno se objevuje vždy s ostatními ženami, tichá, skromná, takže je sotva 
vidět, ale přitom také bdělá a láskyplná. 
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Byla matkou jednoho z nejvěrnějších Ježíšových učedníků Jakuba zv. Mladšího. Byla také 
moudrá a počestná švagrová sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Zúčastňovala se všech 
významných událostí z Ježíšova života i jeho dramatického utrpení a konce. S Pannou 
Marií, s Marií z Magdaly a s Janem se s ní setkáváme i na Kalvárii pod křížem. O dva dny 
později se znovu nalézá mezi ženami, které jdou k Ježíšovu hrobu. Dočteme se o tom 
v evangeliu sv. Marka. Kleofášova manželka Marie byla tedy spolu s ostatními ženami 
mezi prvními, kdo uslyšel velkou zvěst, že Syn člověka přemohl smrt a otevřel lidem 
brány věčnosti. 

-vac- 
 

Na sestřičku Aloisii se nedá zapomenout… 
V květnu loňského roku jsem se vyptávala několika berounských pamětníků, jestli někdo 

nemá fotografii sestry Aloisie, původním jménem 
Eleonory Silva Tarouca, která dlouhá léta působila 
v Berouně. Nikdo ale její portrét neměl, a tak jsme článek 
O Průhonickém parku a modrých očích sestry Aloisie 
otiskli nakonec ve zpravodaji bez její fotky. Po delší době 
se mi ale ozvala jedna čtenářka, zapůjčila nám po léta 
pečlivě uchovávaný snímek a připojila svoji krátkou 
vzpomínku:   
„Na sestřičku Aloisii se nedá zapomenout. Najednou 
zjišťuji, že jsem pamětnice a že už asi není mnoho lidí, 
kteří ji znali. Byla andělem pro více rodin. Vidím ji pořád, 
jak chodívala po kostele, na krku měla na šňůrce 
naslouchátko. Vždy si ho zapnula, když nerozuměla. Jistě 
si na ni také vzpomenou lidé, kteří ji třeba pozvali na 
svatbu nebo se stala kmotrou při křtu jejich dětí.“ 

Děkujeme za snímek i vzpomínku a doufáme, že obojí potěší všechny, kteří si sestru 
Aloisii pamatují. 

-lf-  

 
Tajemné písmeno M 
Praskla mi žárovka. Rozsvítila jsem lampu, na vteřinu zazářila – a pak zhasla.  Nic 
neobvyklého ani dramatického, žádný záblesk, žádné zelené světlo ani spadlý jistič. 
Jenomže když jsem ji vyšroubovala a podívala jsem se na ni pořádně, zůstala jsem užasle 
stát. Na jejím skle se objevilo písmeno M. Velké M, takové krásné kaligrafické M. Téměř 
mariánské. A bylo „napsané“ zevnitř, to asi jak shořela v žárovce spirálka a spaliny 
neměly kam uniknout. No ale to se mi už stalo mockrát, že odešla žárovka; sklo ovšem 
buď zůstalo čiré, nebo zbělelo či zešedlo. S žádným obrazcem jsem se ještě nesetkala, 
natož s pímenem M, které je navíc dvoubarevné. Má tmavé modrošedé kontury a světlejší, 
téměř bílou výplň. „Je to znamení!“ napadlo mě, když jsem se podívala do kalendáře. Byla 
právě neděle a na pondělí připadal svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. MARIA. 
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Právě začíná týden ekumenických setkání a modliteb. Taky by to mohlo znamenat M jako 
MILOSRDENSTVÍ, MISERICORDIA. Svatý otec František přece vyhlásil Rok 
milosrdenství… A taky by to mohlo být MEMENTO… 
Žárovku jsem ukázala několika přátelům; nikdo z nich se s ničím podobným nesetkal. Pak 
jsem ji vyfotila. Můj bývalý kolega, kterému jsem ty fotky poslala, mě nabádal, abych se 
obrátila na redakci časopisu Vesmír, že je to určitě bude zajímat. Kolega dřív učil 
matematiku, fyziku a příbuzné obory. Tak jsem do té redakce napsala na jejich 
internetovou adresu a poslala jsem jim několik fotek. Odpověď přišla téměř obratem 
během jedné hodiny. Ozval se redaktor Marek Janáč. 
Ale toho přece znám, léta moderoval v rozhlase 
oblíbený pořad Meteor! Napsal mi, že by potřebovali 
fotografii žárovky z boku tak, aby byl vidět zbytek 
spirály a jejího ukotvení. Současně by rádi měli 
žárovku pro posouzení fyzicky v ruce. Mám ji zaslat 
do Brna profesoru Tomáši Tycovi do Ústavu 
teoretické fyziky a astrofyziky. Jak si všimli, sklo 
žárovky je prasklé; mám ji zabalit do bublinkové fólie 
a do krabice, aby se cestou nepoškodila. Je jistě velmi 
křehká.  
Odpověď jsem si rozmýšlela tři dny. Žárovku jsem 
mezitím vyfotila ze všech stran. A pak jsem jim ty 
fotografie poslala i s odpovědí. Jsem ochotná přivézt 
žárovku do Prahy do redakce, ale posílat poštou ji 
rozhodně nebudu. Je příliš krásná na to, aby se rozbila. 
To velké M na ní je opravdu úžasné a je to pro mě 
jakési znamení, pro což exaktní věda sice asi nemá pochopení, ale někteří přírodovědci 
třeba ano. (Možná Marek Orko Vácha nebo Jiří Grygar…) Redaktor Marek Janáč byl asi 
zklamaný. Za pár hodin poděkoval za fotky; pošle je profesoru Tycovi s informací, aby 
s osobním prozkoumáním žárovky nepočítal. Snad prý něco vyčte z nově zaslaných 
snímků. Moje žárovka tím pro vědu skončila. Raději si ji schovám na památku…  

Lidmila Fričová    
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na duben: 
 „Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající, konvertity 

a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu a našli v ní svůj domov.“ 
 

Farní kronika 
• Svatby: Manželství v naší farnosti v březnu uzavřeli Vladislav Belanský a Lucie 

Šafratová. 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili paní Jiřinu Radovou a pana Bohuslava Rattaye.  
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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 


