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Mariina pokora 
Když sv. Bernard z Clairvaux uvažuje o tom, jaké vlastnosti 
musela mít žena, kterou by si Stvořitel světa mohl vybrat za 
svou lidskou Matku, jmenuje na prvním místě 
neposkvrněnost a na druhém pokoru. „Měl se z ní narodit 
ten, jenž je tichého a pokorného srdce a jenž chtěl na sobě 
ukázat příklad těchto ctností, všem velmi potřebný a k spáse 
prospěšný,“ říká. Inspirován sv. Bernardem a vědomím 
důležitosti pokory jako nutné podmínky pro působení Boží 
milosti v člověku, hovoří Arnošt z Pardubic, první pražský 
arcibiskup a velký ctitel Panny Marie, dokonce o „sedmi 
stupních pokory“, jimiž jsou podle něho: 1. vědomí vlastní 
nedostatečnosti, 2. bolest nad touto nedostatečností, 3. touha 
alespoň v skrytu tuto nedostatečnost vyznat, 4. touha vyznat 
ji i veřejně, 5. ochota trpělivě vyslechnout kritiku, 6. ochota 
trpělivě snést pohrdání, 7. touha po opovržení. Málokdo 
z nás však asi na tyto vyšší stupně pokory vystoupá, a tak může být takto nahlížená pokora 
snadno nesprávně pochopena jako pouhý nedostatek sebevědomí či dokonce jako cosi 
patologického. Podívejme se proto na pokoru ještě z trochu jiné strany, jak to kdysi 
v souvislosti s osobou Panny Marie nabídl Albino Luciani, pozdější papež Jan Pavel I.: 
„V Magnificat zpívá Panna Maria: ‚Veliké věci se mnou udělal Pán.‘ Je to snad pýcha? 
Ne, vždyť je to vše jen Boží zásluha. ‚Sklonil se ke mně.‘ On to všechno udělal a Maria jen 
použila příležitosti, aby za to Boha chválila. Když někdo měří 180 cm, nemůže přece ze 
samé skromnosti říkat, že má jen 150. Ale musí dodat, že to není jeho zásluhou, nýbrž 
Pánovou. Svatý Justin vypravuje o oslu, který při vjezdu do Jeruzaléma nesl Pána. Co by 
se stalo, kdyby byl osel zpyšněl a jako slavná primadona se klaněl na všechny strany? To 
volání ‚Hosana‘ nepatřilo přece jemu, ale tomu, koho nesl na svém hřbetě. A tak je to i 
s námi. Když se chlubíme svým talentem, svou krásou či jinými dary, je třeba za ně vzdávat 
chválu našemu Pánu, který nám to vše daroval. Mnoho lidí se dnes nazývá křesťany, ale 
ctnost pokory je jim téměř neznámá. Někdo se žene za kariérou, jiný za čestným místem, 
jiný za bohatstvím, a chtějí předstihnout všechny ostatní. I to jsou sice dobré věci, ale 
s určitým omezením. Pán řekl: ‚Učte se ode mne, neboť jsem pokorný a skromný.‘ Maria 
ho poslechla. A v této veliké ctnosti - pokoře - ji musíme následovat.“ 
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Pokora, které se v mariánském měsíci květnu můžeme od Matky Boží zase trochu přiučit, 
nespočívá vlastně v ničem jiném, než v pravdivém pohledu na sebe sama. Nejen 
v souvislosti s osobními klady na jedné straně a nedostatky na straně druhé, ale především 
v souvislosti s Boží velikostí, která zastiňuje všechen lesk tohoto světa, a s ničím 
nepodmíněnou láskou Boží k člověku.  

pb 
 

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   5. 5. - večer chval v Berouně na faře od 20 hod. 
o 12. 5. - modlitba Taizé v Berouně v Českobratrské církvi evangelické, Husovo 

nám. 43 od 20 hod. 
o 19. 5. - růženec za kněze, farnost a modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 

hod. 
o 26. 5. - 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 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 

• 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. 
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• Úklid kostela sv. Jakuba – 2. května 
Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc s úklidem v pondělí 2. 5. 

• Slavnost Nanebevstoupení Páně – 5. května 
Mše svaté budou v Berouně v 8.00 a v 18.00, v Loděnici v 17.00 a v Počaplech v 17.30 
hod. 

• Mladší ministranti – 14. května v Berouně 
V sobotu 14. 5. se uskuteční ministrantské setkání pro mladší kluky (cca 7-15 let) 
v Berouně. Sraz v 9 hod. na faře, zahájení v 9.30 v kostele sv. Jakuba. S sebou: 70 Kč 
jako příspěvek na oběd, ministrantské a sportovní oblečení a obuv na trávník. Kromě 
nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají soutěže i tradiční fotbálek. Ukončení 
v 16 hod. Téma: Duch Svatý. 
Rádi bychom poprosili rodiče/maminky ministrantů o bábovky, koláče či buchty 
vlastní výroby (dodat možno buď v den srazu, nebo v pátek po večerní mši sv. na faru). 
Případní zájemci, hlaste se včas kvůli počtu ministrantů na oběd na tel. 602 129 195 
(A. Vašků). Další info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774). 

• Slavnost Seslání Ducha Svatého – 15. května 
O slavnosti Seslání Ducha Sv. je v Berouně po dopolední mši sv. plánováno malé 
agapé. Všichni jsou srdečně zváni, něco ke společnému občerstvení vítáno. 
V tento den se také koná sbírka na arcidiecézi. 

• První svaté přijímání – 15. a 29. května 
V neděli 15. května při mši sv. v 11.15 na Tetíně a v neděli 29. května při mši sv. 
v 10.00 v Berouně přistoupí děti z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. 

• Vikariátní konference 
se bude konat v úterý 17. května ve Svatém Janu pod Skalou. Mše sv. bude v 9.00. 

• Přednáška P. Marka O. Váchy „Tvůrce tvoří tvůrce“ 
se uskuteční v rámci svatojánské pouti v sobotu 21. 5. ve 14 hod. na Tetíně. Poutní mše 
sv. bude v 11 hod. 

• Slavnost Těla a Krve Páně – 26. května 
Mše svaté budou v Berouně v 8.00 a v 18.00, v Loděnici v 17.00 a v Počaplech v 17.30 
hod. 

• Divadélko pro děti – 28. května 
K-klub Beroun srdečně zve na  farní zahradu římskokatolické farnosti Beroun na 
divadélko pro děti s názvem Kocour v botách v provedení divadelní skupiny PULS 
v sobotu 28. 5. od 15 hodin. Divadélko pořádá v rámci projektu Rodina jako nositel 
kvalitních společenských hodnot a kulturního dědictví, který se uskutečňuje za podpory 
města Beroun u příležitosti Dne dětí. Představení proběhne pod širým nebem, pro 
případ špatného počasí jsou připraveny stany. Po skončení jsou pro děti připraveny 
soutěže a hry se sladkou odměnou. 

• Noc kostelů 
se v naší farnosti koná 10. června v kostelech na Tetíně, ve Svatém Janu a v Nižboru. 
Více na www.nockostelů.cz. 
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• 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 nebude od května z rodinných důvodů 

pravidelně, ale jen po ohlášení. Bude-li někdo ochoten jej vést, bude vítán. 
 

Koncert přátelství a návštěva z Rijswijku 
V sobotu 7. 5. 2016 se v našem kostele sv. Jakuba v Berouně uskuteční „Koncert 
přátelství“. Je to významná událost v naší farnosti, protože jde o připomínku spolupráce a 
přátelských vazeb s farností sv. Bonifáce v Rijswijku. Avizovaný koncert bude varhanním 
recitálem Gerarda Legierse, který titulárním varhaníkem této farnosti. Tento varhanní 
mistr patří ke světové interpretační špičce. Koncertuje po celé Evropě na významných 
festivalech, ale především obětavě slouží v kostele sv. Bonifáce, kde vedle samotného 
varhanního doprovodu bohoslužeb vede početný chrámový sbor, gregoriánskou scholu 
cantorum a dětský sbor. Gerard Legierse v Berouně již vystupoval v roce 2009. Jako 
kolegové a dobří přátelé si vyměňujeme tyto hudební návštěvy (já jsem koncertoval 
v Rijswijku v září loňského roku), a tak se snažíme udržovat kontakt mezi našimi 
farnostmi.  
Jistě není třeba připomínat, že díky velkorysosti našich holandských přátel máme v našem 
kostele mimořádný nástroj - varhany firmy Pels ze zrušeného kostela sv. Benedikta byly 
v roce 2004 naší farnosti věnovány. Po přemístění prošly náročnou rekonstrukcí a 
zvukovými úpravami. Tak dnes má berounský kostel reprezentativní varhany 
s monumentálním zvukem, které se hojně uplatňují při liturgiích i koncertech. 
Spolu s varhaníkem Gerardem Legiersem přijedou jeho manželka a dcera a také další 
zástupci farnosti sv. Bonifáce v Rijswijku. Nenechte si ujít tuto skvělou příležitost opět 
vidět „staré známé“. 
V neděli 8. 5. se pak po mši sv. v Berouně bude konat setkání na faře, na které jsou všichni 
srdečně zváni. 

Lukáš Petřvalský 
titulární varhaník  

 

Z vikariátu 
• Výroční bohoslužba na hradě Karlštejn 

V neděli 15. května od 16.00 hodin bude sloužena u příležitosti výročí 700 let od 
narození Otce vlasti Karla IV. (14.5.1316) v kapli sv. Mikuláše na hradě Karlštejně 
mše svatá s liturgií slavnosti Seslání Ducha Svatého. Hlavním celebrantem bude 
Miloslav kardinál Vlk. Před bohoslužbou přednese zpěvy z doby Jana Lucemburského 
a Karla IV. soubor „Ludus musicus“ pod vedením sbormistra Františka Běhounka. 
Vlastní liturgii pak doprovodí zpěvem berounská „Svatojakubská schola cantorum“ 
pod vedením Lukáše Petřvalského. 
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• Vikariátní setkání mládeže 
berounského vikariátu se koná v sobotu 4. června od 9 hod. v Praskolesích. 
 

Z arcidiecéze 
• Oslavy 700. výročí narození Karla IV.  

Kardinál Dominik Duka srdečně zve na mši sv. za vlast, kterou bude celebrovat za 
účasti nejvyšších představitelů našeho státu i zástupců starých panovnických rodů 
Evropy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 14. května 2016 v 11.00 
hodin. Pozvání ke koncelebraci přijali arcibiskupové a biskupové zemí spjatých 
s karlovskou tradicí. Bohoslužbu, při které zazní v podání Filharmonie Hradce Králové 
a dvou spojených švýcarských sborů (Zürcher Konzertchor a Glariseggerchor) 
Glagolská mše Leoše Janáčka, bude přenášet Česká televize. 

• Svatojánské oslavy v Praze - 16. května 
Svátek svatého Jana Nepomuckého bude v pražské katedrále slaven v pondělí 
16. května 2016 v 18.00 hod. poutní mší svatou, jejímž hlavním celebrantem bude 
kardinál Dominik Duka. Po mši sv. vyjde z katedrály tradiční průvod k soše sv. Jana 
Nepomuckého na Karlově mostě, kde se zastaví k modlitbě. Průvod bude zakončen 
krátkou pobožností na Křižovnickém náměstí. 

• Přijetí do katechumenátu 
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2017 (nebo i 
později), budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 14. května 2016 v 16.30 hod. 

• Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství 
Ve Svatém roce milosrdenství biskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť do 
Krakova-Lagiewnik. Konat se bude 28. května 2016 v místni svatyni Božího 
milosrdenství. Všichni věřící z Čech a Moravy jsou na základě slov Svatého otce 
srdečně zváni ke společnému prožití mimořádné poutní události. Bude pro ně připraven 
celodenní bohatý program včetně slavnostní mše svaté, jejímž hlavním celebrantem 
bude pražský arcibiskup Dominik Duka. Organizací pouti bylo pověřeno Radio 
Proglas. Podrobné informace o programu, poutnickém balíčku, registraci autobusů, 
seznamu cestovních kanceláří i organizaci naleznete na internetových stránkách 
http://pout2016.proglas.cz. 

• Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let) 
20. - 21. května 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. 
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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 
 
 

Rády pomáháte druhým a umíte plést nebo háčkovat? 
Tak se můžete připojit k charitativnímu projektu  Knit  A Square, který pomáhá sirotkům 
v Jižní Africe. Uháčkujte nebo upleťte čtverec z hřejivé vlny o velikosti 20x20cm. Po 
dokončení každého čtverce je potřeba nechat volný konec vlny cca 50cm, aby bylo možné 
k sobě čtverce sešít. Kolik čtverců vytvoříte, záleží na vás. 
 Hotové čtverce můžete nosit do KMŠ v pracovní dny 8-16hod do konce června nebo mně 
(každou neděli po dopolední mši svaté, v případě mé nepřítomnosti nechte v sakristii.) 
Sbírat čtverce budu až do konce července, potom je pošlu do redakce časopisu IN 
v Olomouci a ta je následně pošle do Afriky. 

Marie Šustrová  tel. 724 309 448 
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Sv. Ludmila 1100 let – aktuality ze života spolku 
Projekt Svatá Ludmila 1100 let neusíná jarní 
únavou, ale velmi radostně se rozrůstá. A to i ve 
virtuálním světě. Na webových stránkách byl nově 
spuštěn Geoportál Svatoludmilských míst, který má 
sloužit k získání informací o kněžně Ludmile, 
k inspiraci pro zajímavou procházku či výlet, ale i 
k propojení jednotlivých míst či farností napojených 
na sv. Ludmilu. Pokud víte o místě, které by zde 
nemělo chybět, rozhodně mu tuto informaci 
zprostředkujte. Internetové stránky se také rozrostly 
o blog, který bude přinášet nejaktuálnější informace 
z dění spolku a témata spojená se sv. Ludmilou. A 
aby se náš projekt stal nejen celonárodním, ale i 
světovým, byla také spuštěna anglická verze 
webových stránek.  
Nejbližší velkou akcí, kterou spolek připravuje, je 
úvodní setkání u kulatého stolu „Kněžna a světice 
Ludmila: Lokalita – Region – Svět.“ Postupně se u 
tří kulatých stolů vystřídají známé osobnosti, jejichž 
odborná práce je s ludmilskou tématikou spojena, 
výběrem prof. J. Royt, dr. N. Profantová, Mgr. L. Gottfried či dr. M. Bravermanová a 
mnoho dalších. Nebude chybět ani prostor pro debatu o současném směřování projektu sv. 
Ludmily a úctě k této světici. Akce se koná 2.6. od 13.30 v prostorách Arcibiskupského 
paláce. Všichni jsou srdečně zváni! 
Další aktivity vztahující se ke sv. Ludmile jsou připravovány v rámci jednotlivých farností 
pro akci Noc kostelů či podzimní svatoludmilské poutě.  
Novou záštitou, kterou se podařilo projektu získat, je záštita rektora Univerzity Karlovy 
prof. T. Zimy. Postupně je navazována spolupráce s dalšími subjekty, které se k aktivitám 
spolku připojí, např. Arcibiskupské gymnázium v Praze, farnost u kostela sv. Ludmily 
v Praze 2 či mělnická farnost. Rozhled spolku nezůstává pouze v českých zemích, ale 
obrací se i za hranice. Proto byla navázána také spolupráce s komunitou Lužických Srbů. 
A aby se projekt stal opravdu živým spolkem, rádi mezi sebe přijmeme všechny ty, kteří 
se s odkazem sv. Ludmily ztotožňují. 

Marie Opatrná 
www.svataludmila.cz 
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Lidová hra o sv. Ivanovi 
Studenti a vyučující oboru Dějiny evropské kultury Katolické teologické fakulty UK 
v Praze a Svatojánská společnost vás srdečně zvou na divadelní představení Komedie 
o svatém Ivanovi. Lidová hra se zpěvy téměř v té podobě, jak se hrála po hospodách a 
radničních sálech v Podkrkonoší na počátku 19. století. První nastudování po takřka 200 
letech! Divadelní představení, jaké v televizi nikdy neuvidíte! 
Zahrada u bývalého kláštera ve Svatém Janu pod Skalou, neděle 22. května,  začátek 
v 15.00 hodin. V případě nepříznivého počasí v prostorách Svatojánské koleje. 
Těšíme se na vás a na vaše velkorysé dobrovolné vstupné. 

Více informací: Michal Šedivý - tel.: 728 547 333 
 

 

Nabídka příměstských táborů na léto 
2016 
Studenti Svatojánské koleje v rámci své odborné praxe 
pořádají oblíbené   příměstské  tábory  pro děti  předškolního  
a mladšího školního věku.  Při sestavování programů 
využívají studiem získané teoretické a praktické znalosti 
a dovednosti, program zohledňuje moderní pedagogické 

směry a přístupy. Odborný dohled a supervizi zajišťují pedagogové Svatojánské 
koleje. 
Dětem nabízíme kvalitní a promyšlený program, který využívá mimořádného přírodního 
prostředí a velkorysých prostor naší školy.  Za příznivého počasí tráví děti většinu času  
venku, k dispozici jim je školní park a okolí. Ve vnitřních prostorách  mají děti 
k dispozici kromě školních tříd také  vybavenou hernu, tělocvičnu, keramickou dílnu. 
Celodenní stravu a pitný režim zajišťuje naše školní jídelna. 
Cílem našeho pedagogického působení je smysluplně a radostně strávený  čas s dětmi, 
který vytváří podmínky přirozeného rozvoje. Spokojenost a bezpečnost Vašich dětí je naší 
prioritou. 

Vybrat si můžete z následujících termínů a programů: 
04.07. - 08.07.  Večerníčci, pohádky 
11.07. - 15.07.  Cesta kolem světa 
18.07. - 22.07.  Cestování strojem času 
25.07. - 29.07.  Námořníci 
01.08. - 05.08.  Malý princ 
08.08. - 12.08.  Příroda, divočina, přežití 

Cena pětidenního programu s režimem od 7:00 do 17:30 hodin je 1.550,- Kč 
a  pro sourozence se slevou za 1.350,- Kč. 
 
Děti od 4 let můžete přihlašovat u paní Renaty Bartošové:  
email: ubytovani@svatojanskakolej.cz, telefon:  739 220 751 
přihlášku a bližší informace naleznete na našich stránkách:  www.svatojanskakolej.cz 
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Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

Bazárek 
Ve dnech 18.-19.5.2016 vždy od 7.00 do 17.00 hod. pořádá pro širokou veřejnost skautské 
středisko Radost a naděje Bazárek v prostorách bývalé kaplanky na berounské faře. 
Výtěžek z prodeje bude použit na provoz střediska. Prosíme případné dárce o podporu této 
akce. Sbíráme nejen dětské oblečení, ale i oblečení pro dospělé, boty, kabelky, 
elektroniku, knihy, časopisy, kuchyňské potřeby.... , prostě vše, co již nepotřebujete, ale 
ostatním by to ještě mohlo posloužit. 
Rovněž prosím o pomoc s přípravou prodejní místnosti a oceňováním věcí, a to v pondělí 
16.5.2016. a v úterý 17.5.2016 od 17.00 hod. Hledám dobrovolníky pro samotný prodej. 
Pokud můžete přijít alespoň na několik hodin, ozvěte se mi. Uvítám i pomoc při pytlování 
neprodaných věcí a úklidu prodejních prostor po ukončení prodeje. Neprodané věci budou 
předány diakonii. Případné dotazy směřujte na sestru Evu Hazukovou – Viky na tlf. 
732 830 040, nebo na email hazukovae@seznam.cz(mailto:hazukovae@seznam.cz). 
Prosím věnujte této akci  pozornost a přijďte se podívat. V nabídce bude spousta hezkých 
věcí za ceny opravdu lidové ve velikostech od miminka až po XXXL. 

E. Hazuková 
 
 

5. výprava – celostředisková  
ke svatému Jiří na Tmaň dne 23 .4. 2016 
Oceloti – vlakem do Libomyšle – pěšky: Málkov – Lejškov – setkání s dalšími oddíly 
střediska – společně na Tmaň – kostel svatého Jiří 
Všichni jsme se sešli na nádraží v Berouně v půl deváté ráno, až na Pepu, který na nás 
čekal v Libomyšli. (Vlčata a Světlušky měly sraz už v osm hodin, protože šly na místo 
srazu pod vrchem Lejškov jinudy.)  
Do Libomyšle jsme kvůli výluce jeli místo vlakem náhradní dopravou - autobusem. Ve 
Zdicích k nám přistoupil náš vůdce E.T. 
Začali jsme modlitbou a pokřikem. Poté jsme se rozdělili do družin a dostali první úkol: 
zjistit a na mapě ukázat místo, kde jsme (v Libomyšli u mostu přes Litavku).  
Asi za pět minut jsme dostali další úkoly: zjistit, kde jsme, a dojít nejrychlejším způsobem 
na určené místo v ohybu cesty – tam měl být i rybník, který nebyl na mapě. Vyrazili jsme. 
Bylo divné, že každá skupina měla jít svojí cestou, ale náhodou jsme šli všichni po stejné. 
Když jsme došli všichni k rybníku, měli jsme anketu, ve které byly tyto otázky: 

1. Jak se jmenuje tok (přítok do Litavky), okolo kterého jsme šli?  
2. Je tento rybník ve vaší mapě?  
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3. Pokud ne, proč si to myslíte?  
4. Proč jste si zvolili tuto trasu? 

Vysvětlili jsme si potom, že rybník je nový, a proto na našich starších mapách není. Honza 
nám ukázal novější mapu, na které tento rybník už byl. 
Po svačině jsme si zahráli hru s odhazováním šátku v kruhu a pokračovali jsme dál. Došli 
jsme až na křižovatku, kde jsme dostali úkoly: zjistit, kde jsme a jakou cestou půjdeme do 
Málkova. Většina družin to určila správně. Na horizontu jsme se zastavili a měli jsme určit 
podle buzoly a mapy, jak se jmenuje kopec na jih od nás a vesnice, která leží pod ním. 
Správná odpověď byla: Plešivec a Lhotka u Lochovic.  
Přes Málkov jsme procházeli se skautským sborovým zpěvem na rtech (začali jsme zpívat 
sami – bez pokynu vůdců).  

Na autobusové zastávce jsme měli chvíli pauzu a mohli jsme si natočit pití. Potom jsme šli 
dál do kopce, až jsme se zastavili u závory, kde měla vítězná družina (modrá – 52 bodů) 
nahlásit, zda chtějí být útočníci (partyzáni) nebo obránci (konvoj). Nahlásili se jako 
útočníci a z vůdců si vybrali Petra a Áďu. My jsme získali Honzu, vyndali si střelivo – 
papírové koule a za pět minut jsme vyšli za nimi. Šli jsme po cestě, když nám Filip řekl, že 
vidí E.T.ho. Skrčili jsme se a šli dál. Po chvíli nás to přestalo bavit a šli jsme dál. Pak ale 
Filip viděl i Áďu, a tak jsme se rozhodli zakročit. Šli jsme ke keřům, kde jsme si schovali 
věci a vlajku. Za tu dobu nás ale stihli partyzáni obklíčit a byli jsme v pasti. Oni nakonec 
vyhráli, ale domluvili jsme se, že je taky přepadneme. Schovali jsme se kousek od místa 
prvního útoku. Oni to vůbec nečekali, takže jsme vyhráli i bez tvoření taktiky.  
Potom jsme si v malé proláklině udělali společně oheň a opekli si buřty. Po jídle jsme šli 
na místo srazu s ostatními oddíly. Našli jsme je v lomu.  
Protože nepřišly ještě všechny oddíly, tak jsme (jen jako Oceloti) hráli ještě jednu 
koulovačku, při které jsme díky pronásledování Kýtka objevili jeskyni. Nejdřív jsme si 
mysleli, že je to jen malá díra, ale pak jsme zjistili, že tam je chodba jako blázen. 
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Když jsme ji přišli prozkoumat i s baterkami, zjistili jsme, že má druhý východ. Někteří to 
prolezli, ale pár nás zůstalo a šlo stejným východem ven.  
Potom byl nástup střediska. Začalo se nástupy jednotlivých oddílů a pokřiky. Nakonec byl 
pokřik střediska. Potom jsme hráli hry. Byly to: Štrúdl, Koně a jezdci a Hlasy zvířat. 
Potom jsme šli na mši. Po cestě jsme si povídali o kronikách. ☺ 
Při mši byl plný kostel. Mnoho lidí i stálo. Pana faráře to moc potěšilo a vyzval nás, 
abychom přišli příště zase.                                                     
Výprava byla „hustá“ (neboli výborná) jako všechny ostatní.  
Těším se na další celostřediskovou výpravu. 

Adam El-Dunia, člen oddílu Ocelotů 
 
 
V sobotu 23. dubna se konala celostředisková výprava berounských skautů ze střediska 
Radost a Naděje. Šli jsme do Tmaně. My, vlčata, jsme měla sraz v 8:00 hodin ráno na 
berounském nádraží. Sešli 
se Frantík a 11 vlčat. 
Z nádraží jsme vyrazili 
v 8:15. Když jsme šli po 
mostě přes koleje, tak jsme 
viděli Brejlovce (naftová 
lokomotiva). Při cestě 
jsme navštívili lom na 
Kosově. Potom jsme šli 
k vodní nádrži Sucho-
masty. Tam jsem na břehu 
nádrže složil vlčácký slib. 
Ondra Havlík tam dostal 
odborku Ministrant. 
Pak jsme šli dál kolem 
kostela sv. Jiří ve Tmani 
až k vysílači Lejškov, kde 
jsme se setkali s ostatními oddíly z našeho střediska. V údolíčku pod vysílačem jsme 
všichni společně hráli hry, třeba Štrúdl, který mě moc bavil, nebo Zvířata - hledají se podle 
svého zvuku (štěkání, bečení, …). 
Přibližně v 16:00 hodin jsme se vypravili zpátky do Tmaně, kde jsme byli od 16:30 na mši 
v kostele sv. Jiří. V 17:30 si nás tam rodiče vyzvedli. 
Výprava se mi hodně líbila. 
       

Jeník Ostatnický 
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Rozhovory s členy skautského střediska 
Gabriela Štorkánová 
Milá Gábino, bydlíš v Berouně, kam jste se před 15 lety 
přestěhovali. Pracuješ v laboratoři DNA diagnostiky, kde se 
zabýváte molekulárně genetickou podstatou zejména 
metabolických dědičných onemocnění. Tvoje práce někdy 
připomíná detektivní pátrání, je hezký pocit věcem přicházet na 
kloub a mít možnost nedělat jenom rutinu. 
1. Jaké jsou tvé koníčky? Co ráda děláš ve volném čase? 
Teď na jaře jsem nejradši na zahradě, kterou mě baví utvářet dle 
vlastních představ. Ráda chodím do přírody nebo jezdím na kole. 
V zimě jsem sledovala biatlon a pátrala v digitalizovaných matrikách 
po předcích. Během celého roku ráda čtu a scházím se s přáteli nad 
hrnkem kávy, zvlášť když k tomu dodají buchtu ☺. 
2. Letos pojedeš na skautský tábor jako kuchařka na druhý týden. 
Těšíš se? 
No, spíš mám obavy o táborové strávníky ☺. 
3. Byla si někdy na podobném táboře jako malá? 
Na tábory jsem začala jezdit asi v 8 letech (a přestala ve 21 letech). 
4. Chodila jsi jako malá do podobné organizace, jako je ta skautská? 
Asi od svých šesti let jsem byla v křesťanském oddílu Protěž, který v té době fungoval 
jako TOM. Po revoluci, kdy jsem už v oddíle pracovala jako vedoucí, jsme byli zase skauti 
a skautky. 
5. Baví tě tábořit? 
Bavilo mě to o pár let dřív (20?), spaní pod širákem, vůně ohně, kamarádi… 
Na to, jak je to se vztahem k táboření v současnosti, se mě zeptej v polovině července. 
6. Je květen, co se ti při tomto měsíci vybaví, co ráda děláš? 
Hlavně práce na zahradě, jak jsem se už zmínila. Květen mám moc ráda, tou dobou je 
příroda opravdu nádherná a než byly děti školou povinné, jezdili jsme v květnu rádi na 
dovolenou. 
7. S čím by ses s námi na závěr rozloučila? 
Na viděnou na táboře (a nebojte, supervizi nad táborovou kuchyní má stále Iva Průšová). 

Za rozhovor děkuje Simona Šustrová ☺ 
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Ze života svatých 
Sv. Gothard (4. května) 

Kdyby býval Jindřich II. – Bavorský nežil jako svatý člověk a byl jenom císařem Svaté 
říše římské, opat Gothard by jistě nikdy nepřijal své jmenování biskupem v německé 
diecézi Hildes Heim.  
Jindřich II. užil veškerého svého umění, aby přemluvil pokorného a skromného opata 
k přijetí biskupského úřadu. Gothard vstoupil do benediktinského kláštera ve dvaceti 
letech. Později byl zvolen opatem. Sám byl rodákem v Bavorsku a měl hlavní zásluhu na 
reformě benediktinských bavorských klášterů. Po jmenování biskupem změnil místo svého 
úřadu a začal pracovat v německé diecézi Hildes Heim. Jeho horlivost v práci se ještě 
zvýšila, neboť chtěl udržet nově zavedenou reformu. 
Bylo třeba nových kostelů pro věřící a Gothard jich dal vystavět a posvětit alespoň třicet. 
Nechal zbudovat v sídelním městě svého působení novou katedrálu. Gothard budoval 
školy, které se v jeho době mohly nazývat specializované, mládež v nich byla 
vychovávána nejen k ctnostnému životu, ale naučila se v nich i číst, psát a malovat. 
Připravila se tak na působení jako budoucí písaři, spisovatelé a umělci různých oborů. 
Biskup svůj úřad vykonával osmnáct let. Zemřel 4. května 1038. Úcta k němu se rozšířila i 
do Švýcarska a jiných alpských oblastí. 

-vac- 
 
 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na květen: 
„Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření 

evangelia a za mír.“ 
 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V dubnu byli v naší farnosti pokřtěni Barbora Malá, Monika Witoszová, Petra 

Holá, Dominik Milko a Vanesa Šimonová. 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili paní Helenu Partlovou a pana Františka 

Halušku.  
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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 


