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Časté pokání? 
Pouhý jeden měsíc odděluje v letošním roce svátek Křtu Páně, jímž skončila 
doba vánoční, od Popeleční středy, kterou vstupujeme do doby postní. 
Liturgický kalendář je však neúprosný, a tak asi nezbývá, než vzít brzké 
zahájení postu na vědomí. Podobně jako v adventu zaznívají i v době postní 
výzvy k obrácení, k pokání, a tedy i k tomu, abychom si vykonali dobrou 
svátost smíření. Už zase? Nestačilo by to vlastně třeba jen jednou za rok, jak 
stanoví příslušné církevní přikázání? Pokud člověk hledá ve svátosti smíření 
čistě jen odpuštění svých vin, skutečně by k ní zase tak často přistupovat 
nemusel. Těžkého hříchu se poctivý křesťan snad tak snadno nedopustí a 
všední viny mohou být zahlazeny i jinak než přímo svátostným 
rozhřešením. Častá svátost smíření ovšem může přinášet ještě jiný užitek, 
než je samotné odpuštění minulých provinění. Může totiž vlastně směřovat 
také k zamezení hříchů budoucích, tedy k prevenci. Zpytování svědomí při 
časté svaté zpovědi nemá být totiž zaměřeno na výčet všech možných 
drobných provinění, na která si lze vzpomenout, ale spíše k odhalení a vykořenění jejich 
skrytého zdroje. Hledáme tedy vlastně svou hlavní chybu, nežádoucí charakterovou 
vlastnost, zlou náklonnost. Může se jednat o doposud nepřiznanou pýchu, samolibost, 
lenost, slabou vůli, skleslost ducha, stálou rozptýlenost mysli, přílišný ohled na názory 
druhých lidí apod. Svoji hlavní chybu můžeme odhalovat při častém zpytování svědomí 
tím, že si především všímáme, které hříchy se nám nejčastěji opakují, kterým se vlastně 
jen velmi neradi vyhýbáme nebo které v nás vyvolávají nejsilnější emoce. Za povšimnutí 
stojí také chyby, o kterých jsme schopni tvrdit, že je jistě nemáme, a které nám naopak 
velice vadí na těch druhých. Špatné povahové rysy, které takto sami u sebe objevujeme, 
nejsou samy ještě hříchem, jsou však za „příznivých“ okolností jejich trvalým zdrojem. 
Proto je dobré právě hlubokou lítostí a láskou k Bohu tyto kořeny našich opakujících se 
hříchů vytrvale jakoby obnažovat a postupně vytrhávat. Při časté zpovědi se proto 
vyznáváme především z hříchů, které vyrůstají z naší hlavní povahové chyby, abychom 
tak tento jejich kořen postupně oslabovali. Častá zpověď pak neslouží jen k odpuštění 
konkrétních vyznaných vin, ale i k celkovému posilování ducha kajícnosti, k prohloubení 
lítosti nad hříchy všeobecně, a tím postupně k odvrácení se od určité zlé náklonnosti naší 
duše. Může přispět k tomu, že se nemění jen jednotlivé činy člověka, ale člověk sám. 

(použity myšlenky J. E. Urbana, OFM) 
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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. Příležitostně se koná 
adorace také po čtvrteční mši svaté v Počaplech. 

• 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   4. 2. - večer chval v Berouně na faře od 20 hod. 
o 11. 2. - modlitba Taizé v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 
o 18. 2. - růženec za kněze a farnost a modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 

hod. 
o 25. 2. - adorace s modlitbou na Tetíně u sv. Kateřiny od 20 hod., poté na faře 

(možnost dopravy - sraz v Berouně na farním dvoře v 19.50 hod.) 
Setkání trvá cca 1 hod. 30 min. a následně je volná diskuze pro zájemce max. do 22 
hod., na Tetíně i do 23 hod. Srdečně vás zveme ke společné modlitbě.              tým MS 
Veronika Frantová tel. 732 373 196, Jan Marek tel. 732 541 409, Jana Civínová tel. 
721 120 926, Klára Malá tel. 774 415 219, Libuše Lukášová tel. 724 352 366 
„Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu 
dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“ (Jan 4, 14) 

• Kniha přímluv 
Nově je na webu farnosti kniha přímluv a zůstává i krabička na přímluvy v kostele. 
Modlíme se za vaše potřeby vždy pravidelně měsíc. Využijte tuto účinnou duchovní 
zbraň a okuste Boží moc. Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě za Pánem, 
jsme jedno tělo a jeden Duch. Děkujeme za vaše přímluvné modlitby.          MS Beroun 

• 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 – 14. února 
Setkání u kávy a čaje na faře v Berouně po dopolední mši sv. bude v neděli 14. února. 
Všichni jsou srdečně zváni, něco ke společnému občerstvení vítáno. 
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• Úklid kostela sv. Jakuba – 1. února 
Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc s úklidem v pondělí 1. 2. 

• Svátek Uvedení Páně do chrámu – 2. února 
Mše sv. bude v 17 hod. v Loděnici a v 18 hod. v Berouně. 

• První pátek v měsíci – 5. února 
Po mši sv. u sv. Jakuba v 18 hod. následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 
Od 17 hod. je možné přijmout svátost smíření. 

• Popeleční středa – 10. února 
Popeleční středou dne 10. února vstoupíme do doby postní. Od 17 hodin bude 
možné v kostele sv. Jakuba přijmout svátost smíření. Bohoslužby: 

�   8.00 Beroun 
� 17.00 Loděnice 
� 17.30 Králův Dvůr 
� 18.00 Beroun 
� 19.30 Tetín 

Připomínáme, že tento den je dnem přísného postu (půst od masa zavazuje 
katolické křesťany od 14 let, půst újmy od 18 do 60 let). 

• Křížové cesty 
se budou v postní době konat: 

� v Počaplech v neděli od 7.20 a ve čtvrtek od 18.30 
� v Loděnici v neděli od 9.00 
� na Tetíně v neděli od 10.45 
� v Berouně v pátek od 17.30 

(budou-li dobrovolníci, kteří by se ujali vedení) 
• Pozvání na Eldorádo masek 

Křesťanský klub Beroun srdečně zve především rodiče s dětmi v sobotu 6. 2. od 16 
hodin do restaurace Eldorádo na Jarově, kde se koná již podvanácté (!!!) maškarní 
karneval. Těšit se můžete na klaunovy legrácky, soutěže o sladkou odměnu, vyhlášení 
nejlepší masky a dětskou tombolu. Vstupné je dobrovolné! Občerstvit se lze 
v nekuřácké restauraci, parkování před objektem. Doprava případně autobusem C na 
konečnou (Jarov - náves). 

• Zpívání na Tetíně – 14. února 
V neděli 14. února 2016 bude v kostele sv. Kateřiny na Tetíně kytarová mše. Zkouška 
zpěvu začne v 10 hod. na faře a poté budeme rovnou zpívat při mši sv. v 11.15 hod.  
Zapojit se mohou všichni, kdo mají chuť hrát a zpívat, a srdečně jsou zváni i ostatní 
účastníci mše. Bližší informace u A. Vackové (e-mail: AlenaManakova@seznam.cz). 

• 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. 



 

 5 
 

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. 

• Sbírka Haléř sv. Petra, 
určená na humanitární aktivity církve, je vyhlášena na neděli 21. 2. 2016. 
 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 
V Berouně se opět po roce uskutečnila setkání křesťanů z různých církví a jejich společné 

modlitby. V úterý 19. ledna 
jsme se sešli v kapli Povýšení 
svatého kříže v areálu katolické 
fary a bylo nás hodně – všechny 
lavice byly plné. Kaple se totiž 
rozjasnila dětskými a mladými 
tvářemi, protože na první 
ekumenické setkání přišli stejně 
jako loni také skauti z našeho 
střediska Radost a naděje. Ke 
společné bohoslužbě hrála 
kapela K4 doplněná dalšími 
muzikanty z řad mládeže a 
zazněly především zpěvy 
z Taizé.  Na misce na oltáři 

ležela sůl a před ambonem stál rozsvícený paškál, protože křesťané mají být solí země a 
světlo Kristova evangelia je tím nejjasnějším 
světlem. Připomněla nám to i úvodní píseň Staňte se 
solí země. Všechny přítomné přivítal P. Petr 
Bouška. V úvodu zaznělo, že letos se modlíme ve 
spojení s křesťany z Lotyšska, kteří tuto bohoslužbu 
připravili, a prosíme, aby sílilo společenství s naším 
Pánem Ježíšem Kristem i se všemi bratry a sestrami, 
s nimiž usilujeme o jednotu. Následovala společná 
modlitba k Duchu Svatému. Promluvu na téma 
Blahoslavenství pronesl evangelický farář Mikuláš 
Vymětal. Po promluvě jsme si všichni zapálili 
svíčky od paškálu a jejich plamínky se postupně 
šířily po celé kapli. Nechyběly ani přímluvy, které 
vždy při ekumenických shromážděních může 
pronášet jednotlivě kdokoli z přítomných. Na závěr 
nám oba duchovní společně udělili své požehnání a 
zazněla píseň Laudate Dominum.  
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Ve středu 20. ledna jsme se sešli v modlitebně Českobratrské církve evangelické 
v Berouně na Husově náměstí. Množství přítomných bylo o poznání skromnější, někteří 

každoročně se zú-
častňující starší lidé 
nedorazili pravdě-
podobně kvůli poča-
sí, protože mrzlo a 
hustě sněžilo (jak 
vzácné letošní zi-
mu!). Zazněly opět 
zpěvy z Taizé, tento-
krát ovšem bez 
kytar; písně dopro-
vázel na klávesy 
jáhen Josef Jonáš ze 
Zdic, který také 
přednesl promluvu. 
Následovaly přímlu-
vy a modlitby. Zá-

věrečné požehnání přečetli nahlas společně všichni přítomní. 
Třetí setkání berounských křesťanů se uskutečnilo v pátek 22. ledna na Závodí 
v modlitebně Církve adventistů sedmého dne. 

-lf-  
 
 

Z vikariátu 
• Vikariátní konference 

se bude konat v úterý 23. února v Řevnicích. Mše svatá bude v kostele sv. Mořice od 
9.00. 

 

Z arcidiecéze 
• Ministrantské setkání s P. Benediktem pro mladší ministranty 

(chlapce cca od 7 do 15 let) se uskuteční v sobotu 13. února v Praze 3 - Žižkově. 
Zahájení v 9.30 v kostele sv. Prokopa, předpokládaný konec cca v 16 hodin. S sebou: 
pokud možno vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv na fotbálek do tělocvičny, 
130,- Kč (70,- Kč jako příspěvek na oběd, 60,- Kč příspěvek řidičům na benzin). Téma: 
Řád a neřád - kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají soutěže i 
tradiční fotbálek. Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 
774). Případní zájemci z Berounska, hlaste se včas (aby se domluvilo potřebné 
množství automobilů a nahlásil počet ministrantů na oběd) na tel. 602 129 195 či e-
mail: vasku@omadeg.cz. Alois Vašků 
P. S. Řidiči budou vítáni. 
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• Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let) 
19. - 20. února bude setkání starších ministrantů v Praze-Nuslích.  
Program: zahájení v pátek mší svatou v kostele sv. Václava v 18.00. 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 (ministranti@apha.cz). 

• Poutní cesta do Říma 2016 
Pro ministranty od 15 do 25 let probíhá ve dnech 29. 2. - 5. 3. poutní cesta do Říma. 
Bližší informace u P. Benedikta Hudemy 
 
 

Farní charita Beroun 
Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena. 
V Berouně opět padl rekord!   
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí 
u nás. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí skupinky tří králů od 
domu k domu nebo koledují v ulicích. Od neděle 2. do 10. ledna 2016 se 
vydaly koledovat pro šestnáctý ročník sbírky.  
Tříkrálovou sbírku v Berouně a okolních obcích zajišťuje Farní charita 
Beroun. Do sedmnácti sbírkových pokladniček se koledníkům letos podařilo vybrat 
69 115 Kč. Jde o rekordní částku, oproti loňsku se podařilo vykoledovat o 20 tisíc korun 
více. Výnos sbírky na Berounsku bude určen na školní pomůcky a aktivity pro děti ze 
sociálně slabých rodin a na opravu herních prvků na hřišti azylového domu sv. Josefa 
v Lochovicích. Další pomocí bude oprava vodovodní přípojky pro nemocného 
nízkopříjmového seniora, pana K. 
„Letos svůj čas věnovalo podpoře sociálních služeb 140 koledníků a vedoucích skupinek. 
Velice děkujeme každému dárci, který přispěl a pomohl nám dosáhnout takové úžasné 
částky!“ říká koordinátorka sbírky, Jitka Papežová.  
Pokračuje výčtem a poděkováním skupinám koledníků: „Berounské koledování zahájili 
skauti střediska Radost a Naděje, kteří během svých schůzek v tříkrálovém týdnu brázdili 
okolí Husova náměstí. Díky zaměstnancům charity přibyly nové skupinky například 
v Počaplech, Zavadilce, Závodí, na Malém sídlišti a na Tetíně. Historicky poprvé se letos 
koledovalo také v Louníně, na Tmani, v Knížkovicích, v Bítově a podpořili nás nově i dva 
tatínkové ze Suchomast, kteří vyrazili po obci se svými dětmi. O druhém koledovacím 
víkendu se v Lochovicích jedna pěší skupinka vydala z azylového domu pro matky s dětmi 
a druhá na koních ze statku rodiny Mašků. Tato družina vyjíždí každoročně i s hudebními 
nástroji a přináší požehnání od Lochovic přes Netolice do Obory. Ke klasickým 
koledníkům také patří rodina Hofmeisterova v Koněprusích a pan Jambor v Berouně. Ten 
do své pokladničky vykoledoval jako obvykle nejvíc a je velkou oporou sbírky. Další naší 
stálicí jsou nejmenší koledníčci, děti z Katolické mateřské školy s paní učitelkou 
Koubkovou. Letos nás mile překvapili obyvatelé Pensionu Domova pro důchodce 
v Berouně, kteří si sami vyrobili kostýmy tří králů. Další koledníci – zaměstnanci Farní 



 

 9 
 

charity se svými dětmi pak potěšili písničkou babičky a dědečky v Domově seniorů TGM. 
Tříkrálové koledování zakončil tradičně Tříkrálový koncert pěveckého sboru Comodo 
v kostele sv. Václava v Loděnicích.“ 

Jitka Papežová, 776773442 
 
Venkovní kaple – intimní místo tichosti a klidu 
po celou dobu adventu až do 6. ledna se účastnila Farní charita Beroun projektu Era 
pomáhá regionům s názvem: Venkovní kaple – intimní místo tichosti a klidu. 
Projekt byl soutěžní a organizace, které se podařilo získat pro svůj záměr nejvíce 
finančních prostředků, byla odměněna finančním bonusem od ERY. Záměrem charity je 
vybudování zastřešené venkovní kaple pro seniory s demencí, především s Alzheimerovou 
chorobou, která by sloužila jak k odpočinku a meditaci v příjemném prostředí venkovní 
zahrady, tak k pomoci udržovat duchovní život seniorů, na který byli zvyklí. Taktéž 
bychom rádi vybudovali prostor sloužící k důstojnému, pietnímu rozloučení v případě 
úmrtí našich klientů. 
I díky vaší štědrosti, jelikož do kasičky umístěné v kostele sv. Jakuba jste vložili celkem 
3 646,- Kč, se Farní charita Beroun umístila na 1. místě s částkou 69 579,- Kč. Příspěvek 
od ERY činí Kč 50.000,-. Celkem jsme tedy získali 119 579,- Kč. 
Poděkování patří taky všem zaměstnancům charity, jelikož finanční prostředky na projekt 
daroval každý zaměstnanec. 

S upřímným díky a Pán Bůh zaplať 
za tým Farní charity Beroun 

Alena Vacková 
 
 

 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

Vlčácká výprava 9. 1. 2016 
Výprava začala v Berouně na vlakovém nádraží v 8.30 hodin a byli s námi i Oceloti. Jeli 
jsme do městečka jménem Řevnice, potom jsme se na nádraží pomodlili, zakřičeli pokřiky 
a hned nato jsme vyrazili po modré značce.  
První zastávkou byl prostor dětského hřiště pod házenkářských hřištěm. To jsme dost 
dlouho obývali a dostatečně jsme se na něm vyřádili. Kdo se přitom stačil nasvačit – 
udělal dobře -  načerpal totiž sílu do kopce, který nás teď čekal.  
Šli jsme kolem lesního kina, přes silnici a došli jsme k velikému prostranství, kde jsme 
hráli „Škatulata, hýbejte se“. Byla to legrace. Potom jsme šli dále. U potůčku jsme se 
společně fotili a hurá – těšili jsme se na jeho přeskakování.  
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Přišli jsme ke skále Babka, kde jsme si každý oddíl Vlčata a Oceloti na svém oddílovém 
ohýnku upekli buřty - někteří měli párky. Když skončilo opékání a hodování, hasili jsme 
oheň sněhovými koulemi. To bylo úžasné. Všude to kouřilo a Bobr prohlásil: „Kluci, to je 

sublimace!“ 
Další, co jsme při výpravě 
shlédli, byla jeskyně pod 
Babkou. Vlezli jsme si do 
ní a prozkoumali jsme ji. 
Neměli jsme baterku, a tak 
opět vylézáme ven. Oceloti 
šli již sami s Janem 
Markem napřed směr 
Skalka.  
Tak jsme šli dál, až jsme 
přišli na křižovatku, kde 
jsme si zahráli 3 kruhové 

hry. Potom jsme šli dál a došli jsme na další křižovatku cest, tam nás přepadli Oceloti s 
papírovými  koulemi. My se bránili, ale oni nás přemohli. Pak jsme hráli ještě 2 hry a po 
těch hrách jsme šli na nádraží do Řevnic.. Když přijel vlak, nastoupili jsme do něj, 
vystoupili jsme v Berouně, na nádraží jsme se rozdělili na modrou a zelenou šestku, 
zakřičeli pokřik a poté jsme se rozloučili a šli domů. 

Jan Daniel Vašků 

 
Rozhovory s členy skautského střediska 
Matěj Vašků 
Milý Matty, jmenuješ se Matěj, ale ve skautu máš 
přezdívku Bob, i když ti byla nedávno udělena jiná při 
záslužné činnosti, vymalování půdičky - a to Símnt. 
Bydlíš na Tetíně už čtvrtým rokem.  Studuješ Střední 
odborné učiliště gastronomie U Krbu. Tvůj zájem o 
tuto školu podnítily chvíle odmala strávené v kuchyni, 
a přímo o ní ses dozvěděl od Honzy Štromajera - 
Housky, který sem též chodil. 
1. Čeho chceš v životě dosáhnout?  
Úplně nejvyšší cíl mé cesty života na této zemi je mít 
svou vlastní restauraci a podnikat. ;) 
2. Jakého oddílu jsi členem? 
Patřím do oddílu RS, ve kterém jsem členem od letního 
tábora roku 2015. 
3. Od kdy jsi člen našeho střediska? 
Tak tábora jsem se účastnil s rodiči již od třech měsíců a v oddílu vlčat jsem oficiálně od 
roku 2005. 



 

 11 
 

4. Od posledního tábora jsi člen oddílu roverů a rangers. Na co se nejvíce těšíš? 
Na přípravu tábora, výpomoc her a možnost dělat výzvy. 
5. Jaké máš koníčky? Co děláš ve volném čase? 
Takže jak jsem říkal, rád vařím, také rád maluji, zpívám a mám rád plavání. 
6. Máš v plánu angažovat se ve středisku jinak než jako člen? 
Možná později jako vůdce nějakého oddílu. (a možná/nebo vůdce střediska??? :D  :D) 
7. Máš nějaký nezapomenutelný zážitek se skautem? 
Pamatuju si každou noční hru (tedy všechny kromě těch, při kterých jsem zdrhl do stanu a 
usnul :D) 
8. Je měsíc únor, je pro tebe tenhle měsíc nějak zajímavý? 
Ano, budou jarní prázdniny a pojede se na hory!!!! Na VESMÍR! 
9. S čím by ses s námi nakonec rozloučil? 
Abyste se měli v únoru dobře a měli teplé noci.  A užili si prázdniny.  
Ahóóój!!! 

Za rozhovor děkuje Simona Šustrová ☺ 
 

Ze života svatých 
Ctihodná Mlada (8. února)  
Řeholní život si zvolila druhá dcera knížete Boleslava I. Mlada, nebo také Marie Česká, 
dostala své jméno při vstupu do kláštera. Vedla svatý život, stala se abatyší a po smrti byla 
uctívána jako světice. Patří tedy spolu se sv. Ludmilou a sv. Václavem k našim prvním, 
nejstarším svatým. 
Přesný rok jejího narození není znám. Společně s jejím bratrem Boleslavem u papeže 
jednali o zřízení nové diecéze v Praze. Jednání byla korunována úspěchem a roku 973 se 
Praha stala sídelním biskupským městem. Tím skončila dosavadní závislost české církve 
na Německu. Mladina cesta do Říma a její jednání má pro náš národ historický význam. 
Klášter, kde byla abatyší, byl postaven na pražském knížecím hradě. Byl zasvěcen sv. Jiří 
a patří mezi nejstarší historické části celého hradčanského komplexu. Ve svém klášteře 
byla Mlada (asi roku 994) pochována. Řeholnice přenesly později její ostatky do nového 
hrobu u oltáře sv. Anny. Jejím působením se tak stal klášter na pražském hradě i kulturním 
a duchovním střediskem. 

-vac- 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na únor: 
 „Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a 

láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní 
moudrost.“ 

 

Farní kronika 
• Pohřby: Na věčnost jsme v lednu vyprovodili pana Vladimíra Dvořáka. 
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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 


