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Skončilo léto 
Skončilo léto a s ním čas dovolených pro zaměstnané a prázdniny pro učitele, děti a 
studenty. Mě jako učitele čeká opět náročný školní rok plný pracovních, ale i rodinných 
starostí a povinností. Každý všední den ráno vedu dceru Zoe do katolické školky. Jsme 
s ní spokojení. Pečlivá paní ředitelka, důsledná paní učitelka a 
starostlivá paní kuchařka. Každé ráno, když vedu dcerku do školky, 
tak jí zpívám, nebo se honíme, nebo si hrajeme na autíčka či na 
pejska a kočičku. V podstatě se na tuto chvíli vždy těším a snažím 
se cestou do školky udělat nějakou legraci, nebo vždy dceru něco 
naučit. Třeba ji učím barvy jednotlivých aut. Po předání Zouinky ve 
školce a výměně informací (dceru potom vyzvedává ze školky 
manželka s druhou dcerou) vede moje cesta vždy okolo kostela. 
Pokud je kostel otevřený, vejdu dovnitř k mříži, pokud není, 
zastavím se vpravo od vchodu u kříže a krátce se pomodlím. Říká se 
tomu střelná modlitba. Vždy zaměřím svoji mysl a srdce jakoby do 
nebe, v podstatě ale směrem k Bohu, to znamená do svého nitra, kde 
Bůh přebývá. A soustředím se na chvíli, vyslovím prosbu či krátkou 
modlitbu, pár vět. Modlím se za svoje děti, za manželku, za příbuzné, za farnost, za pana 
faráře, ale třeba i za berounské bezdomovce i za jiné lidi či věci.  
„Ono“ mě to vždy nějak samo navede, za co se modlit. Poté pokračuje moje cesta přes 
náměstí do zaměstnání. Učím již jedenáctým rokem na obchodní akademii a střední 
pedagogické škole. Domů se vracím většinou v půl páté. Nastává pozdně odpolední a 
večerní program, mytí, večeře, trochu pohádek v televizi, čtení knížky na dobrou noc a 
krátká modlitba opět se starší dcerou Zoe. A druhý den to samé. 
Chtěl bych do nového školního roku popřát všem pedagogům, učitelkám a vychovatelkám 
plno sil a mnoho elánu do výchovně-vzdělávacího procesu. Dětem, žákům a studentkám 
bych chtěl popřát mnoho studijního úsilí, otevřenou mysl a srdce. 
Vždyť i Ježíš poslal své učedníky, aby šířili Boží slovo. Někdy si i trochu připadám jako 
nějaký apoštol, který šíří vědění, víru, slova, která jdou od srdce, a domů se vracím po 
celodenním zápolení znavený, ale spokojený, že dílo, které konám, které je mým 
posláním, plním svědomitě a s plným nasazení. Snad mi daruje Bůh sílu vytrvat v mém 
dílu a zachová mě a moji rodinu při zdraví. 

Mgr. Tomáš Petříček, učitel a výtvarník 
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Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

budou po prázdninách zahájeny v pondělí 19. 9. od 16.30 na faře v Berouně. 
Pokračujeme v 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. 

• 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: 
Setkání při modlitbě trvá do 21.30 hod. Následně je volná diskuze a sdílení pro 
zájemce do 22 hod. 
o  1. 9. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 
o  8. 9. - modlitba Taizé v Berouně v modlitebně ČCE, Husovo nám. 43 od 20 

hod. 
o 15. 9. - tichá adorace a modlitba chval, díků a proseb v Berouně v kapli 

Povýšení sv. kříže od 20 hod.  
o 22. 9. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 
o 29. 9. - modlitba na Tmani v kostele sv. Jiří od 20 hod. 

(možnost dopravy - sraz v Berouně na farním dvoře v 19.40 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 
„Vždyť máme společenství s Kristem, jen když si uchováme pevně až do konce svou 
počáteční důvěru.“ (Žid 3,14) 

• 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 – 5. září 
Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc s úklidem v pondělí 5. 9. 

• Farní káva – 11. září 
Setkání u kávy a čaje na faře v Berouně po dopolední mši sv. bude v neděli 11. září. 
Všichni jsou srdečně zváni, něco ke společnému občerstvení vítáno. 
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• Pouť orelstva ke svaté Ludmile na Tetín – sobota 3. září.  
Sraz v 10.00 u sochy sv. Jana Nepomuckého v Berouně na Husově nám. Odtud 
pokračuje poutní procesí na Tetín, kde bude v kostele sv. Ludmily v 11.30 sloužena 
mše svatá podle misálu z r. 1962 ke cti sv. Ludmily.  

• Poutní mše sv. v Nižboru – 10. září 
V sobotu 10. září bude od 16.30 sloužena poutní mše sv. v Nižboru za účasti 
provinciála řádu kapucínů P. Bonaventury Štivara, OFMCap. 

• Poutní mše sv. v Hýskově – 10. září 
V sobotu 10. září v 18.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kostele Narození Panny 
Marie v Hýskově. 

• Poutní mše sv. na Tetíně – 17. září 
V sobotu 17. září v 11.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. ke sv. Ludmile na Tetíně. 
Hlavním celebrantem bude Mons. Zdenek Wasserbauer, generální vikář. 

• Poutní bohoslužby v Loděnici a v Podkozí 
Poutní mše sv. ke cti sv. Václava budou slouženy: 
o v Loděnici – ve středu 28. září v 9.30 hodin (setkání na zahradě u kostela pak 

proběhne následující neděli 2. 10. po mši sv. – všichni jsou srdečně zváni) 
o v Podkozí - v sobotu 1. října v 18.00 hodin v kapli sv. Václava na návsi 

• Svatováclavská sbírka  
na církevní školství se uskuteční v neděli 25. září. 

• 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. 

 
• Předběžný harmonogram katechezí pro děti na faře v Berouně 2016-17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

den čas skupina vede 

středa 
15.00 – 15.45 
16.00 – 16.45 
16.00 – 16.45 

1) cca 6-8 let 
3) cca 8-9 let 
4) cca 9-10 let 

Veronika Frantová 
Barbora Benešová 
Veronika Frantová 

čtvrtek 
15.00 – 15.45 
16.00 – 16.45 

5) cca 10-11 let 
6) cca 11-13 let 

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

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

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

rodinné vstupné (2 dospělí + 1-5 dětí) - 290 Kč 
Předpokládaný návrat cca 18 hod. 
Závazné přihlášky a platba 11. a 18. září u sv. Jakuba v Berouně po dopolední mši sv. 
Všichni jste srdečně zváni!!! 
Bližší info:  Libuše Lukášová, tel. 724 352 366 
   libuse.lukasova@centrum.cz 

 
 

Koncerty 
• Kostel sv. Jakuba v Berouně 

o 10. 9. - od 16.00 Mariánské nešpory 
o 1.10. - od 16.00 koncert Jany Hrochové v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 

Talichův Beroun 
• Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou 

o 18. 9. - od 16.00 Spirituál kvintet 
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Pouť ke sv. Ludmile na Tetín – sobota 17. září 
Program: 
10.00 -  Pěší putování z Berouna na Tetín, sraz před vlakovým nádražím  
             (cesta trvá cca 45 min). 
11.00 -  Poutní mše svatá, celebruje generální vikář pražské arcidiecéze 

   Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. 
   Po mši bude pro účastníky pouti připraveno před farou malé občerstvení. 

13.00 - Možnost prohlídky tetínských kostelů s výkladem průvodce a také možnost 
zhlédnout výstavu fotografií a plastik u sv. Jana Nepomuckého.   

14.00 - Dětské představení „Deset, dvacet, sova“ - Divadlo Damúza. Vstupné 50 Kč/os., 
děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné. 

15.30 - Koncert Roberta Huga – interpretace české barokní hudby. (Vstupné dobrovolné.) 
16.30 -  Svátostné požehnání s ostatky sv. Ludmily (v kostele sv. Ludmily). 
17.00 -  Řeckokatolická liturgie v kostele sv. Jana Nepomuckého. 
V předvečer pouti (tedy v pátek 16.9.) bude také od 19 hod. v kostele sv. Ludmily 
přednáška PhDr. PaedDr. Ladislava Kašpara Ph.D. s názvem Karel IV. a kult svaté 
Ludmily. 

 

Adopce na dálku 
Informace o adopci na dálku 
– MARYIA DAMINEUSKAYA 
Milí farníci, 
chtěla bych poděkovat za Vaši štědrost, jste úžasní. 
Celkem se vybralo v našich kostelích 16.098 Kč, 
z toho: Svatý Jan pod Skalou 6.924, Beroun 6.013, 
Králův Dvůr 1.600, Tetín 1.561. 
Peníze budou použity následně: 6.900 Kč je roční 
splátka (4/2016-3/2017), dále si ponecháme rezervu 
3 450 Kč na půlroční splátku (4/2017) a přebytek 
bude poslán ihned Marii jako nadstandard. Budeme 
pokračovat dále ve sbírce, je možno Marii a její 
rodině tímto výrazně pomoci. ☺ 
Aktuálně nám přišla roční zpráva z pravidelné 
návštěvy sociálního pracovníka v rodině. Marie 
nastoupila v srpnu do 3. třídy Základní školy 
v Udělu. Z minulého roku má dobrý prospěch a 
jejími oblíbenými předměty jsou hudební výchova a 
literatura. Peníze od nás byly použity na obuv, oděv 
a školní pomůcky. Máme novou fotografii: 
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Dále bych chtěla poděkovat Daně Havlíkové, která se velmi pěkně ujala korespondence 
s Marií, a P. Petrovi za to, že zajistil překlad dopisů do ruštiny od pana Hajdamačenka, tak 
je možno rychleji komunikovat. Poděkování patří i Lojzovi Vašků, který připravil krásný 
plakát. 
Děkuji všem za duchovní podporu Marie a prosím, zůstaňte v modlitbě. ☺ 
V každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se 
přimlouvejte za všechny. (Ef 6,18) 

Libuše Lukášová (koordinátor projektu)  
 
Dopis Marii z 20. 6. 2016: 
Milá Mášo, 
posíláme ti pozdrav z České republiky. Jsme katolíci z Berouna, to je město v České 
republice. 
Náš pan farář se jmenuje Petr a můžeš ho vidět na fotografii. Je moc hodný a má rád děti. 
V náručí drží malou holčičku z naší farnosti, která se jmenuje Ivanka a je jí jeden rok. 
Ivanka má čtyři bratry, její rodina je velká. Na druhé fotografii je náš kostel. V neděli je 
úplně plný, někteří lidé si ani nemají kam sednout a musí stát. V našem kostele je také 
oltář zasvěcený Panně Marii. Ty máš stejné jméno – Marie.  
Víme, že ráda maluješ. Budeme mít radost, když nám pošleš nějaký obrázek, můžeš třeba 
namalovat vaši rodinu, váš dům nebo kostel, do kterého chodíte. Taky víme, že mamince 
pomáháš s mladším bráškou a že chceš být kuchařka. Pomáháš mamince také s vařením? 
Napiš nám, jaké jídlo máš nejraději. A jaké je vaše národní jídlo? Naše národní jídlo je 
knedlík se zelím a s vepřovým masem. Knedlík, to je takové těsto z pšeničné mouky. 
Mášo, máš ještě prázdniny? Co děláš o prázdninách? Chodíš se koupat? A do které třídy 
půjdeš po prázdninách? 
Zajímalo by nás, jestli se 
do školy těšíš a jaké 
předměty máš ráda. Moc 
nám záleží na tom, aby 
ses ve škole snažila a 
abys měla dobré 
výsledky. Budeme 
z nich mít velkou radost. 
Těšíme se na tvůj dopis. 
Posíláme ti obálku s naší 
adresou. Dej do ní dopis 
pro nás. 
Měj se moc hezky, 
budeme se modlit za 
tebe a za celou tvoji 
rodinu. 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 
Dana  
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Dopis od Marie 16. července 2016: 
Dobrý den!  
Píše vám Marie. Dostala jsem váš dopis a dárek – sponky, moc se mi líbí. Mockrát děkuji. 
Nakreslila jsem vám obrázek, náš 
kostel, do kterého chodí celá naše 
rodina. Nachází se v Udělu, nedaleko 
od našeho domu. Schází se tam 
mnoho lidí. A také chodím na 
náboženství, připravuju se k první 
zpovědi a ke svatému přijímání. Náš 
pan farář se jmenuje Jaroslav, je 
hodný a má rád děti. 
Teď mám letní prázdniny, ale brzy už 
půjdu do školy. Jdu do třetí třídy. Je 
mi devět let. Ráda čtu a hraju si 
s kamarády na dvoře s míčem. 
Pomáhám mamince vařit různá jídla, 
nejraději mám saláty a palačinky. Naše národní jídlo jsou „draniky“, to jsou placky 
z brambor. 
Nashledanou! 
Těším se na vaši odpověď. 
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Z arcidiecéze 
• Program Národní svatováclavské poutě ve Staré Boleslavi 

Úterý 27. 9. 2016 
BAZILIKA SV. VÁCLAVA  
17.30 – mše sv. z vigilie v kryptě sv. Kosmy a Damiána 
18.50 - Přivítání relikvie sv. Václava 
19.00 - Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory 
Středa 28.9.2016 
BAZILIKA SV. VÁCLAVA  
6.30 - Anděl Páně, modlitba se čtením 
7.00 - Latinská mše sv. v kryptě sv. Kosmy a Damiána 
8.30 - Mše sv. v kryptě sv. Kosmy a Damiána 
13.00 a 15.00 - Prohlídka baziliky s výkladem 
16.50 - Rozloučení s relikvií sv. Václava 
17.00 - Mše svatá 
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ  
10.00 - POUTNÍ MŠE SVATÁ 

Hlavní celebrant: Mons. Vojtěch Cikrle, kazatel: kardinál Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský 

12.00 - Hudební a divadelní programy na koncertních pódiích 
20.00 - Ohňový průvod sv. Václava a ohňostroj 
CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  
14.00 - Modlitba za národ u Palladia země české 

• Ministrantské setkání s P. Benediktem pro mladší ministranty 
(chlapce cca od 7 do 15 let) se uskuteční v sobotu 10. září v Sedlci-Prčici. Zahájení 
v 9.30 v kostele, předpokládaný konec cca v 16 hodin. S sebou 130 Kč (70 Kč jako 
příspěvek na oběd, 60 Kč příspěvek řidičům na benzin), ministrantské oblečení, 
oblečení a obuv na fotbálek venku. 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. Budu potřebovat řidiče. 

• Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let) 
16. a 17. září bude setkání starších ministrantů v Praze-Nuslích. Zahájení v pátek mší 
sv. v kostele sv. Václava v Nuslích v 18.00, v sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté 
zpovědi (svátosti smíření), duchovní program. S sebou 200,- Kč na jídlo, sportovní a 
ministrantské oblečení. Bližší informace: P. Benedikt Hudema tel: 724 209 774 
(ministranti@apha.cz). 
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PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2016–2017 
 
Téma: Vzdělanost a rodina  
Patron: sv. Vojtěch  
Pastorační důrazy: Zdůraznění významu školství, a to jak obecně, tak ve vztahu 

k církevním školám. 
 
Pomoc a podpora rodinám, zvláště v oblasti výchovy dětí, katecheze dětí a svědectví víry 
jejich rodičů. Využití podnětů vzešlých ze synody o rodině, shrnutých v exhortaci papeže 
Františka Amoris lætitia. 
 
V červnu 2014 byl vyhlášen pětiletý Pastorační plán Arcidiecéze pražské. Na každý školní 
rok připravujeme aplikaci tohoto plánu. Třetí pastorační rok je zaměřen na rodiny a 
výchovu. Zveme duchovní pastýře, aby zvážili, které další body pětiletého pastoračního 
plánu je vhodné v jejich farnosti či společenství v tomto roce naplnit. 
 
UDÁLOSTI  
V roce 2016 si připomínáme 700 let od narození Karla IV. (14. 5. 2016), 15. 9. uplyne 
1095 let od mučednické smrti sv. Ludmily. Po dva roky bude připomínáno výročí založení 
Univerzity Karlovy (bula papeže Klementa VI. z 26. ledna 1347, nadační listina Karla IV. 
ze 7. 4. 1348 a Eisenašský diplom ze 14. ledna 1349). Uplyne 1020 let od smrti sv. 
Vojtěcha (23. 4. 997), k této příležitosti bude postaveno sousoší sv. Vojtěcha od Karly 
Vobišové-Žákové. 
 
CÍLE  
1. Reflektovat výuku náboženství ve farnostech a podpořit katechety v jejich práci. 
2. Nabídnout faktickou pomoc a podporu rodinám. 
3. Podpořit rodiny s dětmi v rodinné katechezi, společné modlitbě a četbě Písma svatého. 
4. Zkvalitnit přípravy na manželství a doprovázet novomanžele. 
5. Nabídnout užší spolupráci farností se školami. 
6. Využít podněty vzešlé ze synody o rodině, shrnuté v exhortaci papeže Františka Amoris 

laetitia. 
7. Zapojit farnosti do modlitby za nové uspořádání kněžské formace. 
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DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI ARCIDIECÉZE V ROCE 2016-17 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změna vyhrazena. 

 
 
 

 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Eva Hazuková 

Milá Evo,  
tvé jméno je Eva Hazuková, máš ale i skautskou přezdívkou Viky (asi podle Viktorky 
u splavu...). Pracuješ v Praze jako personalistka u AČR. Nejsi voják, tak velké 
uniformy prý nešijí. Jsi „jen“ občanský zaměstnanec. 
1. Jak dlouho jsi skautka?  
Skautkou jsem od roku 1994. Tehdy jsem poprvé vyrazila s dětmi na tábor v Rapšachu. 
Původně jsem měla zajišťovat logistickou podporu, avšak řízením osudu jsem den před 
odjezdem dostala na starost dívčí oddíl Lasiček, jejichž vedoucí se nečekaně ocitla 
v nemocnici. S Boží pomocí a nesmírnou podporou Jany Vaňkové jsem všechno zvládla. 
Tři týdny na táboře utekly jako voda. Práce s dětmi se mi moc zalíbila, a tak jsem v říjnu 
téhož roku společně se svým manželem složila v kapli Povýšení sv. kříže skautský slib a 
stala se oficiálně skautkou, i když duší jsem jí už byla. Skauting mě oslovil především 

Datum  Akce  Místo konání  
28. 9. 2016  slavnost sv. Václava – 

celonárodní pouť  
Stará Boleslav  

12. 11. 2016 pouť ministrantů katedrála sv. Víta, 
Václava, Vojtěcha 

26. 11. 2016  přijetí do katechumenátu  katedrála sv. Víta, 
Václava, Vojtěcha  

  8. 4. 2017  Světový den mládeže  salesiánské středisko, 
Praha-Kobylisy  

23. 4. 2017 Slavnost sv. Vojtěcha a 
setkání neofytů 

katedrála sv. Víta, 
Václava, Vojtěcha 

13. 5. 2017  pouť za kněžská povolání  Svatá Hora  
  3. 6. 2017  přijetí do katechumenátu  katedrála sv. Víta, 

Václava, Vojtěcha  
  9. 6. 2017 Noc kostelů celá arcidiecéze 
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svou pestrostí, kamarádstvím a smysluplnou náplní. Cílem není jen se pobavit, ale 
především sloužit, být užitečný. Nicméně legrace jsme si užili hodně.   
2. Jezdila jsi ráda na tábory jako malá? Co tě nejvíce na nich  bavilo?  
Na tábory jsem jezdila už od první třídy, většinou 
na dva turnusy. Vždy jsem se na prázdniny moc 
těšila. Některá přátelství, která jsme navázali na 
táboře, nám vydržela do dnešního dne. Asi jsem 
měla štěstí na dobré vedoucí, protože hodně 
znalostí a dovedností, které jsem získala na těchto 
táborech, jsem využila později při vedení oddílu. 
3. Vedla jsi potom později nějaký oddíl? Nebo 
jsi se jinak zapojila ve středisku? 
Jak jsem se již zmínila, vedla jsem oddíl Lasiček. 
Později jsem se stala na nějaký čas vůdkyní 
střediska Radost a naděje a zároveň vedoucí 
Světlušek. Když jsem začala studovat dálkově na 
teologické fakultě, musela jsem hodně omezit své 
aktivity. Volného času mi zbývalo stále méně a 
méně a cítila jsem, že se už nemohu věnovat oddílu 
tak, jak by potřeboval. Proto jsem vůdcovství 
předala své nástupkyni. Přesto jsem svou činnost 
ve středisku zcela nepřerušila a nadále působila 
jako člen revizní komise, později jako její 
předseda. Teď už nevykonávám ve středisku 
žádnou funkci. Jsem moc ráda, že naši práci převzala mladá krev, která je opravdu velice 
schopná. Je to vidět na neustále rostoucí základně, nadšení dětí i rodičů. 
4. Zapojuješ se i nyní ve středisku a jak? 
Teď spadám do kategorie příznivce střediska. Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, jsem 
pořádala s dalšími nadšenci "Bazárek". Získané peněžní prostředky jdou ve prospěch 
střediska, neprodané věci předáváme diakonii, část jsme věnovali do prodejničky Dobré 
dílo, vhodné věci odvezl manžel rovnou do azylového domu. Jinak jsem připravena 
v případě potřeby pomoci s čímkoliv v rámci svých možností. 
5. Jaké máš koníčky co tě baví dělat ve volném čase? 
Mám koníčka, který mě velice naplňuje, a tím je zpěv. Zpívám v chrámovém sboru sv. 
Jakuba, loděnickém sboru Comodo, příležitostně i s děvčaty v kostele v Počaplech, občas 
v Litni. Naučila jsem se hrát i na kytaru, mám ráda folk, ale ráda si zazpívám i lidovky, ani 
vážná hudba mi není cizí. Zkrátka zpívám ráda a pořád téměř cokoliv (mimo metalu). 
Hospodin mi nadělil dar hlasu a já se snažím nenechávat si jeho dar jenom pro sebe. 
Kromě zpěvu mám moc ráda i květiny. Nemám sice zahrádku, přesto je náš dům obklopen 
spoustou květin v květináčích a různých nádobách, například v neckách či plechových 
mísách.  
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6. Je měsíc září, první myšlenka, co tě napadne, když přijde tento měsíc? 
Co se mi vybaví jako první, když někdo řekne září? Babí léto, zrající jablka, zavařování, 
začátek školy a v mém případě konečně zasloužená dovolená!  
7. Co bys popřála na závěr našim čtenářům? 
Našim čtenářům bych z celého srdce popřála hodně krásných dní nejen v tomto roce, ale i 
v letech příštích, hodně radosti a naděje. 

Za rozhovor děkuje Simona Šustrová ☺ 

 
Svědectví: Příběh obrácení 
Kostel ve Všeradicích je plný snad do posledního místa, někteří lidé stojí vzadu a jiní i 
v předsíni. Už když jsme sem přijížděli, viděli jsme přicházet dvojice i hloučky z celé 
obce. Usedáme do lavic. Dívám se na portrét uprostřed kostela, Jana se na něm usmívá a 
vypadá tak šťastně. 
Dívám se na ni a myšlenky se rojí jako sněhové vločky v dnešním ledovém vzduchu. 
Vzpomínám, jak jsme se spolu sešly v první třídě. Jak jsme za pár let vstoupily do 
skautského oddílu sestry Blanky Horákové, jak jsme jezdily na tábory. Vzpomínám na 
Nezabudice a hlavně na Javornici, to byla ta nejkrásnější léta… Skauting nám sice 
zakázali, ale my (zdravé jádro oddílu) jsme se občas scházely dál, později i jako dospělé. 
Roku 1986 jsme uspořádaly setkání oddílu i s vůdkyní Blankou u Berounky po Branovem. 
Chtěly jsme původně zase na Javornici, ale časy byly všelijaké a veřejné tábořiště bylo 
méně nápadné. Jana už byla tou dobou vdaná, měla dvě děti, Lukáše a Jana, a vzala je 
s sebou, ale chlapci byli na táboření ještě dost malí…  
Mše svatá právě začíná. Představuji si, že rakev za Janinou fotkou je určitě prázdná; Jana 
přece za chvilku přijde, jenom se někde zdržela… Pořád tomu nemohu uvěřit. Rozum ví, 
že je to pravda, ale duše to přijmout nechce… Za chvíli se už zaposloucháme do prvního 
čtení, lektorkou je Janina dcera Anička, která také pro dnešní den vybrala texty. Potom 
zazní z kůru  žalm 23 Antonína Dvořáka, na varhany hraje a sólo zpívá Václav Kliment 
z nedaleké Litně. Druhé čtení svěřila Anička mně; vždycky to beru jako službu, ale dnes je 
to hlavně služba Janě a celé její rodině. A tak čtu z Druhého listu Korintským. Prošla jsem 
kolem rakve k ambonu a modlila jsem se, aby mi neselhal hlas. „Vždyť víme, že ten, který 
vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás… A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice 
chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje, neboť nynější lehké břemeno utrpení zjednává 
nám nad každou míru věčnou tíhu slávy… Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tady 
na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný 
v nebi…“   
„Proč se vlastně nejet po těch letech na Javornici podívat?“ napadlo tenkrát Janu nebo 
možná Lenku. Kouzelná Javornice, opředená vzpomínkami… Já jsem tam sice byla od 
doby našich táborů několikrát, ale kamarádky prý ne. A tak začala tradice společných 
výletů. Jana vzala auto a jely jsme do kraje našeho dětství a skautování. Byl začátek 
června 2009, krásné počasí, a zanedlouho jsme dorazily na místo, na naše dávné tábořiště. 
Říčka Javornice se téměř nezměnila, louky kolem ní také ne, je to takový zapomenutý kraj. 
Dřevěnou kuchyni a jídelnu jsme měly tenkrát sice o kus dál, ale jinak je to tu pořád 
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stejné. Stály jsme na břehu v kopřivách, Jana se dívala do protější stráně, kde vzal kus 
lesa zasvé při  vichřici, a vzpomínala na nějaký vysoký a rozložitý smrk. „To je škoda, že 
už tu není!“ „My jsme ale přece měly tábor níž po proudu, tak o sto metrů, tady si to 
potom postavili ti další po nás, pojďme po břehu,“ vybídla jsem kamarádky a vydaly jsme 
se níž. „Tamhle je ten smrk, já tam musím!“ řekla Jana, zula se a už se brodila ledovou 
vodou pstruhového potoka. Byl to nádherný strom, nejvyšší, s krásnou korunou a s větvemi 
až k zemi. Došla k němu, položila ruce na kmen a pak řekla překvapivě: „Ty jsi nejvyšší, ty 
jsi to dokázal, a já jsem ti tenkrát slíbila, že taky něco v životě dokážu. A dokázala jsem 
to!“ „S pomocí Boží,“ dodala jsem rychle v duchu, protože mi to připadalo trochu jako 
rouhání, ale co vy, děvčata, o tom víte… Koneckonců Jana opravdu něco dokázala, má 
zajímavé povolání, rodinu, narodily se jí čtyři děti, má už několik vnoučat…     
Já vím, že bych se měla soustředit, ale myšlenky odlétají jako motýli… Právě začíná 
promluva. Kněz mluví o Janě jako o mamince, která stmelovala celou rodinu, jako o 
právničce, advokátce, která pomohla mnoha lidem. Byla prospěšná i ve své obci, do níž se 
s manželem přistěhovali před třiatřiceti lety. Proto se tu dnes také tolik lidí sešlo …   
Chce se mi vykřiknout nahlas, že mně pomohla taky! A nezištně… Bez ní bych si vůbec 
nevěděla rady, pomáhala mi v nelehké situaci, kdy spoluvlastník chtěl vyplatit svůj podíl, a 
tak jsme museli prodat náš dům. Věděla jsem, že Jana nikomu nenaletí, má všechno 
„pevně v rukou“, na nic nezapomene, že se na ni mohu spolehnout. Že bude místo mě 
jednat v nepříjemných situacích. A tak to také opravdu bylo.   
„Největší ránou a bolestí byla pro ni ztráta milovaného syna,“ pokračuje promluva.  
Nechtěla o tom v době, kdy ta rána byla čerstvá, vůbec mluvit. Bavily jsme se o všem 
možném, jenom ne o tom neštěstí. Jako by se nic nestalo. Asi po dvou letech mi řekla, že to 
bylo to nejhorší, co se jim mohlo stát, a že si to nikdo neumí představit, jaké to je ztratit 
dítě. Jendovi bylo dvacet devět let… – Několikrát mi kdysi vysvětlovala, jak se v jejich 
rodině ztratila víra; dědeček se po první světové válce nechal vyškrtnout z církve. „Proč o 
tom mluví?“ napadlo mě vždycky. Mívala jsem z toho pocit, že víru hledá. Teď už to nebyl 
pocit, ale téměř jistota. Vyprávěla mi třeba, jak byla někde v Praze v kostele na Stabat 
Mater a potom přešla Karlův most a ještě stihla kázání P. Halíka… Vzpomínala jsem, že 
nikdy v dětství nemluvila proti Pánu ani proti víře, nikdy mi neřekla, že naše rodina je  
divná, protože jsme „nábožní“. Byla taktní a tolerantní.  
„A pak přišla ta zlá nemoc,“ pokračuje celebrant.  
Píše se 18. duben 2015. Z Tetína vyrážíme na nedaleký Damil, kde jsme před lety skládaly 
skautský slib. Byla jsem tu od té doby několikrát, ale Jana ne. Lenka se dnes nakonec 
zúčastnit nemohla, musela nečekaně do služby. Došly jsme do slibové rokle. Tenkrát v roce 
1969 ovšem byl podvečer, zima a spousta sněhu, 22. únor. Teď svítí slunce, fouká čerstvý 
vítr, je jasný den. „Slibuji na svou čest,“ zní dávná ozvěna a oheň nám barví tváře. Bylo 
nám tehdy dvanáct let.  „To jsme byly malé holky,“ říká Jana a připadá  jí to tu jiné než 
tenkrát. – Nenapadlo by mě, že za pouhý rok a jeden den odejde z tohoto světa. Že se 
začíná odpočítávat poslední rok jejího života. Nic takového by mě nenapadlo ani 
v nejhorším snu. 
V létě jsme ještě jely na výlet na Písecko, na podzim jsme navštívily koncert Spirituál 
kvintetu ve Svatém Jánu. 
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O její nemoci jsem se dověděla od Lenky někdy v listopadu, byla to zatím spíš neurčitá 
zpráva. Ta ovšem zanedlouho, když jsem potkala jejího manžela, dostala konkrétní rysy. 
Chemoterapie. Napsala jsem Janě, že až jí bude zle, ať myslí na něco hezkého, třeba na 
Javornici, na ten svůj smrk… Odpověděla mi, že je to dobrý nápad, že na to bude myslet. 
(Prý o Javornici později často s Aničkou mluvila.) Měla ovšem už tou dobou jiné, mnohem 
duchovnější myšlenky, ale to jsem zatím nevěděla. Naposledy jsem se s ní viděla na konci 
prosince 2015, zajely jsme s Lenkou k nim do Všeradic. V obličeji jí přibyly vějířky vrásek 
kolem očí, nosila paruku, která jí mimochodem moc slušela.  To jsme ještě všichni doufali, 
že se uzdraví; snad denně jsem se za ni modlila. (Modlilo se za ni mnoho lidí…) Často 
jsme si volaly. Asi v únoru mi řekla, že se mi chce s něčím svěřit a že třeba budu mít 
radost. Hledala prý svůj křestní list,ale nenašla ho. Věděla, kde byla pokřtěná, nechala si 
proto vystavit nový. Pak zjistila, že nemůže jít ke svátostem, protože žije v civilním 
manželství. To ji trochu překvapilo, byli přece vždycky vzorné manželství a dobrá rodina. 
Požádali o sanaci, z arcibiskupství dostali kladnou odpověď, pak šla ke zpovědi a chodí ke 
svatému přijímání. „Chtěla jsem mít všechno v pořádku, kdyby to nedopadlo…“ Měla 
jsem opravdu velikou radost; nepatřím k těm, kteří vyčítají druhým, že přišli na vinici 
Páně až před koncem dne… Hlavní podíl na tom měl asi příklad jejich dětí – nejstarší syn 
konvertoval už dávno, Anička byla před pár lety pokřtěna ve Žďáru nad Sázavou a Janu to 
tehdy velmi oslovilo.Nejmladší syn se prý na křest připravuje. 
Promluva pokračuje úvahou, že nezáleží tak úplně na tom, jak je lidský život dlouhý, ale 
spíš na tom, jak je naplněný. Janin život naplněný byl. Také byla velmi statečná, statečně 
snášela svoji nemoc a dokázala se smířit s předzvěstí brzkého konce. Celý život hledala 
Boha, v posledních měsících ho našla a vrátila se k němu domů.  
Zpíváme píseň Blíž k tobě, Bože můj. Myslím na to, že jí bylo jenom padesát osm let a že 
mi bude moc chybět.  Ale také na to, že se jí od Pána dostalo zvláštní milosti, když v něj 
uvěřila. Že s ní učinil podivuhodné věci. Byla jako nádherný strom s krásnou korunou a 
s větvemi až k zemi. A dokázala se sklonit před svým Pánem. 

Lidmila Fričová    
 

Ze života svatých 
Sv. Matouš (21. září) 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, stejně jako svátky ostatních apoštolů, 
převyšuje svým významem pouhé památky ostatních světců. O tom, jak ho Kristus 
povolal, vypravuje sám ve svém evangeliu jen několika málo prostými slovy beze všech 
příkras a komentářů. Když Ježíš uviděl, jak v celnici sedí člověk, který se jmenoval 
Matouš, řekl mu: „Pojď za mnou“ a Matouš vstal a šel za ním. Jméno Matouš znamená 
„Boží dar“. 
Po Ježíšově nanebevstoupení začal z vnuknutí Ducha Svatého sepisovat všechno, co viděl 
a slyšel ode dne, kdy vstal od svého celnického stolu, aby šel za Kristem. Napsal tedy své 
evangelium v jazyce židů. Když psal, bylo ještě mnoho pamětníků. Sám se počítal mezi 
Ježíšovy učedníky. Jeho evangelium začíná Kristovým rodokmenem a končí rozesláním 
apoštolů do světa. 

-vac- 
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Nechoďme pozdě 
Nechoďme pozdě na nedělní bohoslužbu. Do školy, do práce, na autobus, na vlak, k lékaři, 
k ministrovi, k prezidentovi, na svatbu, na pohřeb chodíme včas, a Pán Bůh si to 
nezaslouží? 
Myslíme to se svou vírou poctivě, když chodíme na nedělní mši pozdě? Uvědomujeme si 
vůbec, že urážíme Pána Boha a vyrušujeme ostatní věřící? Odřízněme tuto suchou větev ze 
stromu své víry a přicházejme raději o deset minut dříve než o pět minut později! 
 
 

*** 
 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na září: 
 „Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, kněžím a katechetům 

v jejich evangelizačním poslání a povolání.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V červenci a srpnu byli v naší farnosti pokřtěni Jakub Kostrej, Václav 

Hlaváček, Julie Belanská, Samuel Sochor, Jiří Hazuka, Elena Stachová, Anna 
Širancová a Robert Červeňák. 

• Svatby: Manželství uzavřeli v kostele sv. Jakuba v Berouně Libor Hamza a Marcela 
Dukayová. 

• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili paní Svatavu Vintrovou a paní Dagmar Krejčí.  
 
 
 
Vzpomínka  
Dne 5. září 2016 uplynou 3 roky od chvíle, kdy do království 
nebeského Pán k sobě povolal svého věrného služebníka pana Miloše 
Palkosku.  
A jak Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby 
umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ (Jan 
11, 25-26) – darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem 
Pánu. 
Prosím, věnujte mu v modlitbě tichou vzpomínku. Děkujeme. 

Za rodinu Marie Marešová, dcera 
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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 
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 


