
Listopad 2016 
 

BEROUNSKÝ
KATOLICKÝ
ZPRAVODAJ

 

Z kázání sv. Bernarda 
K čemu je svatým naše chvála, k čemu je jim naše oslavování, k čemu i tento dnešní 
svátek? Co znamenají pozemské pocty pro ty, jimž podle spolehlivého Synova příslibu 
prokazuje poctu nebeský Otec? Co pro ně znamená, že je velebíme? Svatí nepotřebují, 
abychom je uctívali, a naše zbožná oddanost jim nepřináší žádný zisk. Je jasné, že to není 
důležité pro ně, ale pro nás, když s úctou slavíme jejich památku. Přiznávám se, že při 
vzpomínce na ně pociťuji, jak se ve mně probouzí mocná touha. 
Především v nás památka svatých vzbuzuje nebo posiluje touhu patřit do jejich 
společnosti, která je pro nás tak žádoucí, a stát se spoluobčany a společníky blažených 
duchů, připojit se k shromáždění patriarchů, k zástupům proroků, radě apoštolů, velikému 
množství mučedníků, sdružení vyznavačů, sborům panen, být pohromadě a radovat se ve 
společenství všech svatých. Očekává nás obec prvorozených křesťanů, a my o to nedbáme; 
touží po nás svatí, a my si toho nevážíme; čekají na nás spravedliví, a my na to nehledíme. 
Vzchopme se už konečně, bratři, povstaňme s Kristem, usilujme o to, co pochází shůry, a 
mysleme na to. Vzhlížejme s touhou k těm, kteří touží po nás, spěchejme k těm, kteří nás 
očekávají, předložme přání svého srdce těm, kteří nás vyhlížejí. Přejme si nejen být ve 
společnosti svatých, ale mít i účast na jejich štěstí, a toužíme-li po jejich přítomnosti, 
ucházejme se velmi horlivě také o to, abychom měli účast na jejich slávě. V této ctižádosti 
není nic zhoubného a vroucí touha po takové slávě není nic nebezpečného. 
A druhá touha, která nás naplňuje při slavení památky svatých, směřuje k tomu, aby se i 
nám ukázal Kristus, náš život, tak jako se ukázal jim, a abychom se také my s ním ukázali 
ve slávě. Neboť zatím se nám Kristus, naše hlava, nepředstavuje tak, jak je nyní, ale máme 
ho před očima v té podobě, jakým se pro nás stal: ne s korunou slávy, ale ověnčený trním 
našich hříchů. Bylo by hanbou stát se zhýčkaným údem, když patříme k hlavě, korunované 
trním; zatím není žádný purpur ke cti, ale spíše na posměch. Až Kristus přijde, už se 
nebude zvěstovat jeho smrt, abychom věděli, že i my jsme už mrtví a že náš život je skrytý 
s ním. Tehdy se ukáže oslavená hlava a s ní budou zářit oslavené údy, neboť on přemění 
naše ubohé tělo, aby to odpovídalo slávě, kterou má hlava, to jest on sám. 
Po této slávě tedy bezpečně dychtěme s celou ctižádostí. Abychom směli v tuto slávu 
doufat a ucházet se o tak velikou blaženost, k tomu je ovšem třeba velice toužit také po 
pomoci svatých, aby nám bylo dáno na jejich přímluvu, čeho nemůžeme sami dosáhnout. 

Z breviáře vybral P. Jozef. 
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Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

se konají v pondělí od 16.30 na faře v Berouně. Věnujeme se knize Žalmů. 
• 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   3. 11. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 
o 10. 11. - modlitba Taizé v Berouně v modlitebně ČCE, Husovo nám. 43 od 20 

hod. 
o 17. 11. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

Povýšení sv. kříže od 20 hod.  
o 24. 11. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny 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 krabiček v kostele a 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, Jana Cívínová tel. 721 120 926 
„Projevujte naopak jedni vůči druhým dobrotu a soucit, vzájemně si odpouštějte, jako 
vám odpustil Bůh v Kristu.“ (Ef 4,32) 

• 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. 

• První pátek v měsíci – 4. listopadu 
Od 17.00 hodin je možné v Berouně přijmout svátost smíření. Po večerní mši sv. u sv. 
Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

• Úklid kostela sv. Jakuba – 7. listopadu 
Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc s úklidem v pondělí 7. 11. 
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• Slavnost Všech svatých – úterý 1. listopadu 
Mše svaté: 

o 17.00 – Loděnice 
o 18.00 – Beroun 

• Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – středa 2. listopadu 
Mše svaté: 

o   8.00 – Beroun 
o 17.00 – Loděnice 
o 18.00 – Beroun (od 17 hod. možnost svátosti smíření) 
o 19.30 – Tetín 

• Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci: 
o v úterý 1. listopadu (odpoledne) 
o ve středu 2. listopadu (po celý den) 

Při návštěvě kteréhokoli kostela je možné získat plnomocné odpustky pro duše 
v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, eucharistie, modlitba na 
úmysl papeže) je třeba se v kostele pomodlit modlitbu Páně a Vyznání víry. 

o 1. 11. (odpoledne) – 8. 11. 
Po splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, eucharistie, modlitba na úmysl 
papeže) je možné denně získat plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-
li někdo hřbitov a třeba jen v duchu se pomodlí za zemřelé. 
Plnomocné odpustky mohou věřící v České republice pro duše v očistci získat už od 
25. října, a to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných 
důvodů hřbitovy navštívit. 

• Modlitby za zemřelé na berounském hřbitově 
Ve středu 2. listopadu se sejdeme v 15.00 hodin na berounském hřbitově u kněžských 
hrobů, abychom se modlili za naše zesnulé, zvláště za ty, kdo jsou zde pohřbeni.  

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

• Sbírka na misie 
vynesla v Berouně 10.050,- Kč, na Vráži 3.787,- Kč, na Tetíně 2.451,- Kč, v Loděnici 
1.500,- Kč, ve Svatém Janu 1.280,- Kč, v Počaplech 1.247,- Kč, v Hýskově 450,- Kč, 
na Chyňavě 440,- Kč a v Nižboru 380,- Kč. 

• Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 
se uskuteční v neděli 6. listopadu. 

• Den Bible, 
spojený se sbírkou na biblický apoštolát, se v tomto roce koná v neděli 13. 11. 

• 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. 
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Poděkování za čtverce pro sirotky z Afriky 
Zhruba od dubna tohoto roku se naše farnost zapojila do charitativního projektu Knit a 
Square, který pomáhá sirotkům v jižní Africe.  
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem ženám, které háčkovaly nebo pletly čtverce. 
Zvláště děkuji Mariánce Vildmonové, že výzvu vyvěsila v knihovně v Praze. Větší část 
čtverců přišla tam a Mariánka zajistila jejich převoz do Berouna.  

Dohromady se koncem srpna odesílaly do redakce časopisu IN, z jehož březnového čísla 
vyšel onen podnět k zapojení se do projektu, čtyři pytle čtverečků vážící 44,770 kg. 
Počet čtverců byl 1751 ks, tzn. 50 dek pro sirotky. Ještě jednou srdečné díky za pomoc. 

Marie Šustrová 
 

Bleší trh pro školku 
Milí farníci! 
Podzimní bleší trh pro Katolickou mateřskou školu byl díky podpoře a obětavé pomoci 
mnoha z vás opět úspěšný. Tentokrát se během dvou dnů prodeje podařilo získat celkem 
17 200,- Kč. Spolu s výtěžkem jarního trhu přibylo takto do letošího rozpočtu školky 
téměř 33 tisíc korun. Každá takováto finanční pomoc je pro naši malou mateřinku 
skutečně nesmírně potřebná, protože i při velmi šetrném hospodaření nepokrývá státní 
dotace ani zdaleka provozní náklady.  
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Děkujeme vám za darování velkého množství pěkného ošacení i za všechny vaše nákupy. 
Hlavním organizátorkám paní Benešové a Šámalové a všem ochotným pomocnicím patří 
naše upřímné díky za mnoho hodin mravenčí práce při přípravě a prodeji, panu Vašků a 
Jamborovi za pomoc s propagací a úklidem.  
Skautskému středisku děkujeme za uvolnění prostor, K-klubu za zaštítění celé akce a 
P. Petru Bouškovi za to, že nám konání trhu v prostorách kaplanky opět ochotně umožnil. 
Věříme, že tradice „blešáků“ bude s vaší pomocí úspěšně pokračovat i v dalších letech. 
Vždyť jsou nejen příležitostí k levnému pořízení zachovalého oblečení, akcí na podporu 
naší církevní školky, ale zároveň – jak mi potvrdila nejedna účastnice – i místem 
vzájemného setkání a sblížení maminek naší farnosti.   

Jana Stielová 
 

Farní pouť na Svatou Horu ke Svaté bráně milosrdenství 
Když se mě asi před dvěma lety zeptala Libuše Lukášová, zda se ve farnosti dřív konaly 
poutní zájezdy, odpověděla jsem jí, že jsme jezdívali na Svatou Horu, ale poslední dobou 
se nedařilo naplnit autobus a tím zájezdy skončily. Svatá Hora a její církevní slavnosti sice 
zůstaly „v nabídce“, ale doprava už byla jen individuální. Paní Lukášová to ovšem 
nevzdala, že prý by přesto chtěla zkusit poutní zájezd uspořádat. A tak jsme loni na 
podzim navštívili Sázavský klášter, letos na jaře se uskutečnila farní pouť do Kostelního 
Vydří. Nyní na podzim 15. října jsme putovali na čerstvě opravenou Svatou Horu u 
Příbrami ke Svaté bráně milosrdenství. Jako duchovní doprovod s námi jel P. Petr Bouška, 
hudebního doprovodu na varhany se zhostil David Lukáš, starší syn paní Lukášové. 
Cesta do Příbrami nám rychle ubíhala se zpěvem křesťanských písní za doprovodu kytary; 
byli jsme tedy doprovázeni hned 
několikrát. Nejvíc nás ovšem po 
celou cestu určitě provázel Pán… 
Za volantem autobusu seděl ne 
nějaký ledajaký řidič, ale spolehlivý 
Tibor Filip, náš berounský farník. 
(Ještě je třeba dodat, že někteří 
poutníci dorazili po vlastní ose 
autem, ba dokonce i na kole!)  
Mše svatá v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie začínala v 11 hodin, 
celebroval ji P. Petr Bouška a 
připomínali jsme si při ní nejen 
Pannu Marii, ale i sv. Terezii z Avily (Terezii od Ježíše), protože jí byl tento den zasvěcen. 
Mše sv. byla zakončena tichou adorací; tiché modlitby a přímluvy přerušovaly jen hluboké 
myšlenky sv. Terezie, které P. Bouška pro dnešní příležitost vybral a předčítal.  
Když jsme před jedenáctou hodinou vstupovali do baziliky, bylo zataženo a vypadalo to na 
déšť, když jsme asi za hodinu vycházeli ven, slunce zářilo, jako by se vrátilo babí léto. 
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Po poledním rozchodu pouť pokračovala prohlídkou Svaté Hory s průvodcem a posléze 
korunkou k Božímu milosrdenství. Během návštěvy poutního areálu měl každý dostatek 
času třeba k tichému rozjímání, ke svátosti smíření, k procházce.  

Farní pouť nám všem poskytla duchovní prožitek, dala nám možnost odpoutat se od 
všedních starostí a setkat se navzájem. Paní Lukášové děkujeme za organizaci zájezdu, 
P. Bouškovi za duchovní doprovázení, panu řidiči Tiboru Filipovi za plynulou jízdu a také 
Davidovi za krásnou hru na varhany. A na jaře třeba nashledanou při další farní pouti! 

L. Fričová 
 

Z arcidiecéze 
• Vikariátní konference  

se v měsíci říjnu uskuteční v Řevnicích v úterý 15. 11. od 9.00 hodin. 
• Arcidiecézní ministrantské setkání 

Tento měsíc je setkání starších a mladších ministrantů spojené a uskuteční se v sobotu 
12. listopadu v Praze. Na programu budou hry, soutěže, návštěva unikátní stavby, oběd. 
Zahájení v 9.00 hod. v budově Arcibiskupského paláce, vyvrcholení mší sv. v 16.00 
hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou bude celebrovat kardinál Dominik 
Duka OP, arcibiskup pražský (zváni jsou zvláště rodiče, příbuzní, sourozenci). Program 
je koncipován pro ministranty od 6 do 30 let. S sebou 50,- Kč, pokud možno vlastní 
ministrantské oblečení.  
Případní zájemci z Berounska, hlaste se včas (aby se domluvilo potřebné množství 
automobilů a nahlásil počet ministrantů na oběd) na tel. 602129195 či e-mail: 
vasku@omadeg.cz. Alois Vašků 
P. S. Řidiči budou vítáni. 
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• Pomoc při Arcidiecézním setkání 
Prosíme starší kluky - ministranty o pomoc s organizaci mladších kluků při 
arcidiecézním setkání ministrantů. Sraz bude již v pátek v Nazaretu. Případní zájemci 
z Berounska, hlaste se též u Aloise Vašků k organizaci společné přepravy do Prahy. 

• Arcidiecézní ples mládeže 
se koná 11. listopadu od 19 hod. v Kulturním centru Novodvorská, Praha 4. K tanci i 
poslechu hraje hudební skupina The Five Band. Více na www.adcm.cz. 

• TAMMÍM 
Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro 
mladé muže (15 - 30 let), která bude probíhat již tradičně v pražském semináři. 
Tentokrát se blíže zaměříme na Pannu Marii. Účastníci mají příležitost prožít víkend 
v blízkosti Boha, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení 
víry a hledání své další životní cesty. TAMMÍM se bude konat ve dnech 25. – 27. 11. 
Více na www.arcs.cuni.cz.  

• Přijetí do katechumenátu 
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích r. 2018 (nebo i 
později), budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 26. listopadu (v předvečer první 
neděle adventní) v 16.30 hod. Na bohoslužbu naváže setkání katechumenů a jejich 
ručitelů s kardinálem Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským, v Sále kardinála 
Berana. 

• Závěrečná bohoslužba Svatého roku milosrdenství – 13. 11. 
Svatý rok milosrdenství skončí 20. listopadu 2016 o slavnosti Ježíše Krista Krále 
uzavřením Svaté brány v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.  
Předcházející neděli, 13. listopadu (33. neděle v mezidobí) z rozhodnutí papeže, skončí 
Svatý rok v místních církvích. Eucharistie na závěr Svatého roku v místních církvích 
bude jediná a bude se slavit v katedrále.  
Je symbolické, že v tento den si náš národ připomíná památku sv. Anežky České, která 
vynikala skutky milosrdenství.  
Arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP proto srdečně zve věřící pražské 
arcidiecéze, aby připutovali do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde při slavné 
eucharistické bohoslužbě v neděli 13. listopadu v 10.00 hod. poděkujeme Bohu za 
všechna dobrodiní a milosti, kterých se nám během svatého roku dostalo, a zároveň si 
připomeneme světici a mocnou přímluvkyni našeho národa sv. Anežku Českou. 

• Godzone – 19. 11. 
Letos do Prahy zavítá slovenský evangelizační projekt Godzone, který každý rok 
pořádá týdenní turné po několika slovenských městech. Každý rok se ho zúčastňuje až 
20 tisíc mladých lidí. V loňském roce byla poprvé na seznamu navštívených zemí i ČR, 
konkrétně město Brno. Celá tour bude probíhat v termínu 14. - 19. 11. 2016. V Praze 
potom půjde o večer 19. 11. 2016. Jedná se vždy o jeden večer plný chval, hudby, 
svědectví, vyučování a dalšího programu. Godzone chce pomoci mladým lidem 
rozhodnout se pro život s Ježíšem Kristem a zapojit se do místního společenství tak, 
aby se i oni mohli stát jeho aktivními členy a šířit evangelium kolem sebe. Hlavním 
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cílem tohoto projektu je přinášet probuzení, sjednocení a povzbuzení způsobem, který 
je moderní a atraktivní pro dnešní generaci. Celý projekt je veden pod záštitou 
Združení kresťanských spoločenstiev mládeže, jehož předsedou je katolický kněz PhDr. 
ThDr. Ján Buc, PhD. 
Veškeré informace můžete sledovat na webu turné: www.tour.godzone.sk.  

• Programy Centra pro rodinu (Pastorační středisko, Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice) 
o Výchova dětí ve víře – 12. 11. od 15 hodin, přednáška s následnou diskusí. 

Přihlašovat se můžete na e-mailu cpr@apha.cz. 
o Zachraňte Edwardse – 16. 11. od 19 hodin, promítání dokumentárního filmu a 

setkání s protagonisty a tvůrci filmu. Příběh Juliánky postižené Edwardsovým 
syndromem vzbuzuje mnoho otazníků. 

o Adventní zastavení nad manželským slibem aneb příprava na obnovu manželského 
slibu na svátek Svaté rodiny proběhne 3. 12. od 15. hodin. Povede Mons. Michael 
Slavík. Hlaste se na cpr@apha.cz. 

 

Farní charita Beroun 
1. 11. 2016 od 9 hodin – Dům Charity, Cajthamlova 169, Beroun. 
Farní charita Beroun zvítězila na přelomu roku v počinu Era pomáhá 
regionům s projektem: Venkovní kaple – intimní místo tichosti a klidu. 
Díky penězům získaným od Ery a sbírce vybudovala na zahradě 
Domova pro seniory s Alzheimerovou chorobou novou „kapličku“, která 
bude sloužit k odpočinku a udržení duchovního života seniorů. Slavnostní 
otevření proběhne 1. listopadu, v den pátého výročí otevření 
specializovaného zařízení. Nově postavené místo ticha požehná biskupský vikář pro 
diakonii a prezident ADCH Praha P. Stanisław Góra. 
Na slavnostní událost a prohlídku zařízení je zvána široká veřejnost. 
1. 11. - od 9.30 do 10.30 - učebna Farní charity Beroun v přízemí Komunitního centra, 
Bezručova 928. 
Těšíme se na nové studenty – seniory, kteří si budou chtít procvičit paměť v kurzu 
bystření paměti, který probíhá zdarma každé první úterý v měsíci. 
12. 11.  - Národní potravinová sbírka – Penny Market, Třída Míru 
V rámci celorepublikové sbírky budou dobrovolníci opět žádat o dar trvanlivých potravin 
v Penny marketu na sídlišti. Vybrané potraviny budou Farní charitou distribuovány do 
Azylového domu v Lochovicích pro matky/otce s dětmi a Denního centra pro osoby bez 
přístřeší v Berouně. 
24. 11. – sál a nádvoří Gymnázia Joachima Barranda Beroun – Noc venku 2016 
Cílem akce je seznámit veřejnost s problematikou bezdomovectví a zároveň získat 
prostředky, které budou použity na podporu lidí bez domova. Připraveny jsou přednášky, 
projekce filmů a beseda, pro zájemce samozřejmě možnost přespání. 
25. 11. - 20.00 hodin – Kulturní dům Tetín - V. benefiční ples Farní charity Beroun  
Ples pro širokou veřejnost pořádá Farní charita Beroun pod záštitou Římskokatolické 
farnosti Beroun již popáté. Tentokrát se těšíme na kapelu 2+1, předtančení a losování 
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o ceny, jehož výtěžek podpoří Katolickou mateřskou školu v Berouně a Azylový dům pro 
matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích. Předprodej vstupenek k číslovaným stolům 
probíhá v Městském informačním centru na Husově náměstí. 
 
 

 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

SKAUTSKÝ BAZÁREK 
Zveme vás na bazárek konaný v areálu fary v budově kaplanky na Seydlově náměstí 
v Berouně.  

ČAS A TERMÍN KONÁNÍ: 
středa 23.11.2016 - 8:00 - 16:00 
čtvrtek 24.11.2016 - 8:00 - 16:00 

 

Nabízíme spoustu hezkého oblečení nejen pro děti, 
ale i pro dospělé včetně nadměrných  velikostí. 
Zakoupit můžete rovněž různé potřeby do 
domácnosti. Máte rádi knihy? I ty máme v nabídce. 
A mnoho dalších užitečných věcí... 
Podpořte prosím tuto akci nejen svým nákupem, ale i 
dodáním věcí, které mohou ještě někomu posloužit.   

Případné dotazy, např. kam dodat věci na 

bazárek, vám zodpoví:   

Veronika Frantová na telefonním čísle 732 373 196, popřípadě pište na e-mail: 

veronikaterezka@seznam.cz 

� Svým nákupem přispějete na provoz skautského střediska Radost a Naděje.  

� Neprodané věci budou věnovány diakonii k dalšímu využití.  

Kde nás najdete: Skautské středisko „Radost a Naděje“, Seydlovo nám., Beroun  

(klubovna vedle kostela sv. Jakuba u Husova nám., vchod do dvora římskokatolické fary). 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! 
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Rozhovory s členy skautského střediska 
Jiří Hazuka st. 

Milý Jiří,  
tvá přezdívka je Jerry, protože sis ze všech rád tropil legraci. Bydlíš na Zdejcině. 
Pracuješ v azylovém domě pro muže. 
1. Jak dlouho jsi skaut? 
To přesně nevím, nemám to spočítané. Je to už 
dlouho, ale jsem skautem od roku 1995. 
2. Zapojoval ses jako malý do podobné 
organizace, jako je skaut? 
Za nás byl skauting zakázaný. Chodil jsem tedy 
k dobrovolným hasičům, kde jsem se základy 
skautingu naučil. 
3. Zapojoval ses ve středisku třeba i jako 
vůdce? 
Ano, zapojoval. Vedl jsem vlčata a později jsem 
byl zástupce, když byla hlavní vůdkyní moje žena 
a i když byl vůdcem střediska Pavel Kodras. 
4. Jak ses dostal ke skautingu u nás? 
Ke Skautu mě přizval sám Kelly po prvním táboře 
mých kluků, a tak jsem souhlasil. A hned v táboře 
v Písku jsem vařil i dělal dovoz. 
5. Jaké jsou tvé koníčky, záliby, co tě baví dělat ve volném čase?  
Krom Skautu a vaření je to focení a pak zpracování fotek do prezentací. Člověk si díky 
tomu ty fotky alespoň dobře vytříbí, přidá popisky a za tři roky stále víte, na jakém místě 
jste byli na dovolené a jak se to tam jmenovalo. 
6. Jaká jídla rád vaříš? 
Mám rád rychlá jídla. Většinou spíše rád improvizuji, než abych vařil podle kuchařky. 
Taky rád peču. Jmenovitě nějaká jídla, které rád vařím, například kuře na sýru, buchty se 
sekanou, dorty. 
7. Jak se ti vařilo na táboře? Co je dobré, co tě naopak štvalo? 
Na táboře mě nikdy nic neštvalo, vařil jsem rád a skoro všechno. Zvládal jsem vaření i 
dovoz. Dokonce se nám povedly i španělské ptáčky, což lidi dost překvapilo, že se do toho 
vůbec pouštíme, a tak mi ve vaření na táboře přezdívali cvok. :D 
8. Byly tam dobré podmínky? Které jídlo se ti nevařilo dobře, a co naopak šlo? 
Halušky byly nejrychlejší, vznikly taky díky improvizaci, když se pokazily bramborové 
knedlíky. Z vaření mám jednu příhodu, a to když v roce 2002 byly povodně, my jsme se 
museli evakuovat a díky P. Pecinovskému nás ubytovali na faře, tak jsem pro 56 dětí vařil 
na plynovém dvouvařiči.:) 
9. Vzpomeneš si na své první, ale úplně první jídlo? 
Ano, bylo to, když moje mamka byla nemocná, a tak mi radila z postele. A podle její rady 
jsem v deseti letech uvařil guláš. 
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10. Pokud se zamyslíš nad měsícem listopadem, co tě jako první napadne? 
Tak to použiju slova zakladatelky Jany (Indánky): „Listopad je období, které je přechodné 
mezi létem a zimou, a tento čas spojuje skauty a dává jim možnost připravit se na další 
akce nebo tábor.“ 
11. Jak by ses na závěr rozloučil s našimi čtenáři? 
Proč na závěr, když je to teprve začátek myšlenky? A to je opora ve skautingu, a proto je 
potřeba vzpomínat. 

Za rozhovor děkuje Simona Šustrová ☺ 

 
Ze života svatých 
Sv. Josafat (12. listopadu) 
Světec tohoto jména, který žil o něco více než před 3 stoletími, položil život za víru v roce 
1623. Sv. Josafat zastupuje oblast dnešního Ruska, kde byl biskupem a mučedníkem. 
Právě v této době, koncem 16. století, kdy došlo k pokusu o sjednocení řecké pravoslavné 
církve v Polsku a na Ukrajině s církví latinskou. Tato církev dostala název „UNIATSKÁ“ 
a byla schválena a potvrzena jak polským králem, tak i papežem Klementem VIII. Josafat 
ve 20. letech vstoupil do řádu baziliánů. Vnesl do tohoto starobylého východního řádu 
nové ideály a cíle jezuitů. Josafatova církevní dráha byla rychlá. Z prostého mnicha se stal 
převorem, pak opatem a posléze arcibiskupem v Polsku. Zavedl prospěšnou reformu 
řeholního života a zvyků v ukrajinské oblasti. Jeho kázání měla za následek četná obrácení 
a vysloužil si přízvisko „uchvatitel duší“. Svým protivníkům Josafat říkával: „Vím, že mě 
na smrt nenávidíte, zatímco já vás všechny nosím ve svém srdci a rád bych pro vás položil 
život.“ Byla to skutečně prorocká slova. V této nepokojné době vnikli odpůrci v Polsku do 
jeho příbytku a zabili ho šavlemi a ranami z mušket. Jeho mrtvolu pak hodili do řeky 
Dviny. Jeho smrt měla za následek mnoho dalších obrácení a Řím se začal důkladněji 
zajímat o postavení tamních věřících. Svůj život obětoval za sjednocení sesterských církví. 
Tato otázka je v současné době ještě aktuálnější, než byla za života biskupa Josafata. 

-vac- 

 
Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na listopad: 
 „Ať je modlitba za zemřelé a naše úcta k nim svědectvím o jedinečnosti každého lidského 

života a jeho věčné perspektivě v Boží lásce.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V říjnu byli v naší farnosti pokřtěni Antonie Krňáková, František Müller, Ivan 

Vagner a Olivia Bledá. 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili paní Anežku Hrubou, pana Vladimíra Křivánka, 

paní Květu Podzimkovou, paní Jindru Jejkalovou a pana Jindřicha Šatru.  
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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 
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: 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 


