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Duch Svatý  

Apoštol Pavel napsal: „Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. Tyto 

projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný.“ (1 Kor 12,4.7) 
Žádný člověk nemůže si dát schopnosti a vlohy do života, ty prostě dostáváme. A žádný 
člověk nemůže si dát nějaké dary duchovní. Jsou to dary Boží, dary Ducha Svatého.  

Kolik lidí v dějinách Církve bylo schopno pro víru položit svůj život. Kolik se jich 
dovedlo obětovat pro blíženskou lásku. Třeba kdysi řeholní 
sestry v nemocnicích a sociálních ústavech. Připomeňme si 
například sv. Františka Assiského, byl to v pravém slova smyslu 
člověk Boží svou laskavostí a dobrotou. Připomeňme si sv. 
Kateřinu Sienskou, kolik ona vykonala pro Církev a pro mír ve 
světě. Měla dar uklidňovat lidská srdce, zapálit je pro Krista. 
Ten dar nebyl jejím výtvorem, ten do života dostala a pro dobro 
druhých, pro dobro Církve ho využila. Nebo si připomeňme 
kněze světce P. Damiána. Mladý kněz, misionář, odchází 
dobrovolně působit na ostrov Molokai mezi malomocné. Jakmile na ostrov vstoupil, 
nesměl už jej kvůli nákaze opustit. A také na ostrově po létech svého působení zemřel na 
malomocenství. A tam, na ostrově Molokai, ho malomocní pohřbili a na kříž mu dali 
nápis: „Největší lásku má ten, kdo dává život za své bratry.“ Byl v pravém slova smyslu 
mučedníkem blíženské lásky. Můžeme si připomenout řeholnici sv. Matku Terezu 
z Kalkaty, která se svými sestrami sbírala umírající a opuštěné lidi po Kalkatě a jiných 
městech Indie a snažila se alespoň o to, aby závěr života těchto lidí byl lidský, aby 
umírali připraveni na věčnost. Mohli bychom si připomenout i velké kazatele v dějinách 
Církve (sv. Augustin, sv. Ambrož, sv. Jan Zlatoústý). 

A nejde jenom o osoby duchovní. Zde si můžeme připomenout všechny 
bezejmenné hrdiny víry, otce i matky, kterým vždy šlo a jde jenom o to, aby svoje děti ve 
víře vychovávali, aby ty, kterým otevřeli život časný, také vychovali pro Boha a pro 
věčnost. Budiž zde připomenuta slova matky sv. Ludvíka: „Synu, raději bych tě viděla 

mrtvého, než aby ses dopustil jediného těžkého hříchu.“ A kolik otců i matek u nás si 
přeje, aby jejich děti žily ve víře, aby se jejich děti staly kněžími – a bez pomoci Ducha 
Svatého toto možné není. 

Dary Ducha Svatého jsou tedy různé, ale mají sloužit ke společnému prospěchu, 
k dobru celé Církve a k dobru lidské společnosti. A my sami pro svůj život a pro život 
svých rodin se o dary Ducha Sv. poctivě a často modleme, tak jako se modlili apoštolové 
s Pannou Marií po Kristově nanebevstoupení. Svět dnes nepotřebuje věci hmotné, těmi je 
přesycen, ale potřebuje víru. 

P. Josef Moulík 
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Zprávy z farnosti 
• Tichá adorace po večerní mši svaté 

se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. 
• Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 
o   4. 6. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 
o 11. 6. - modlitba Taizé v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 
o 18. 6. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 
    Povýšení sv. kříže od 20 hod. 
o 25. 6. - modlitba s Biblí v Berouně na faře 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 krabičky v kostele nebo na web farnosti. 
Děkujeme, modlíme se za vás. 
Srdečně vás zveme ke společné modlitbě. :-) 
tým MS 
Jan Franta tel. 605 983 228, Libuše Lukášová tel. 724 352 366, 
Vojtěch Malý tel. 735 077 381, Jan Marek tel. 732 541 409, 
Jana Civínová tel. 721 120 926 
„Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu.“  (1 Petr 3,15) 

• Modlitba růžence 
se koná vždy v pátek před večerní mší svatou v Berouně od 17.20 do 17.40 hod. a 
vede ji pí Hánová. Úmysl modlitby je za kněze, farnost, Komunitní centrum sv. 
Ludmily na Tetíně a město Beroun. 

• Úklid kostela sv. Jakuba – 1. června 
Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc s úklidem v pondělí 1. 6. 

• První pátek v měsíci – 5. června 
Od 17.00 hodin je možné v Berouně přijmout svátost smíření. Po večerní mši sv. 
u sv. Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

• Slavnost Těla a Krve Páně – 11. června 
Mše sv. budou v Berouně v 8.00 a v 18.00, v Loděnici v 17.00 a v Počaplech 
v 18.00. 

• Noc kostelů – 12. června 
Noc kostelů je letos posunuta na pátek 12. června. Zapojí se kostely na Tetíně a ve 
Svatém Janu pod Skalou. Více na www.nockostelu.cz. 

• Vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita „Ze tmy ke světlu“ 
pořádá Sdružení svaté Ludmily v sobotu 20. 6. 2020 v 15 hod. v kostele sv. Jana 
Nepomuckého na Tetíně. Vystoupí smíšený pěvecký sbor Local Vocal. Výstava 
potrvá do 12. 8. (soboty a neděle 10 až18 hod.). 
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• První svaté přijímání – 21. a 28. června 

je plánováno při dopolední mši sv. v Berouně v neděli 21. června a na Tetíně 
v neděli 28. června. Provázejme děti svými modlitbami. 

• Svatojánská pouť ve Svatém Janu pod Skalou - 21. června 
Poutní mše sv. v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou se 
koná v neděli 21. 6. od 9.30 hod. 

• Sbírka na bohoslovce 
se koná v neděli 28. června. 

• 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. 

• Letní ikonopisecký kurz v Berouně 
Nadále je možno se hlásit na ikonopisecký kurz na faře v Berouně 23. – 26. 7. 2020, 
a to na e-mailu damianM@seznam.cz. Cena kurzu je 3.200,- Kč. Přihlášení budou 
registrováni jako náhradníci – kapacita kurzu je v současné době naplněna, je však 
možné, že se někdo s ohledem na současnou situaci odhlásí. 
 

 
 
 
• Výtvarný kroužek až do června 

Každé úterý probíhá v prostorách fary Výtvarný kroužek, který je určený nejen pro 
předškolní, ale i pro mladší školní děti. Po nucené přestávce ve stavu „coronakrize“ 
znovu tvoříme, malujeme a vyrábíme a budeme tak pod vedením úžasné Markéty 
Petříčkové činit oproti předpokladu až do 23. června. A máme 2 volná místa! Hlásit 
se můžete Ivaně Vašků na tel. 602 945 017 nebo e-mail ivasku@razdva.cz. 

• Divadélko na farní zahradě 
V neděli 21. 6. se na všechny děti s tatínky, ale i na maminky, prarodiče, tetičky a 
strýčky těšíme na tradiční oslavě Dne otců, kterou zahájíme v 15 hodin na farní 
zahradě v Berouně divadelním představením VOJTA & STRAŠIDLA, které je 
kombinací loutkového divadla a činohry v podání nám známého Divadla Elf. Pokud 
počasí a corona dovolí, můžete se těšit i na drobné hry a soutěže se sladkou 
odměnou. Vstupné je dobrovolné, akce se pořádá za finanční podpory města 
Beroun. 

Za K-klub I.Va. 
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Jak dál? 
Krizový stav vyhlášený vládou České 
republiky tento týden skončil a uvolnila 
se i mnohá vládou nařízená opatření. 
Můžeme si tedy oddechnout, že se 
dramata, která každodenně líčila všechna 
média, naší zemi zatím vyhnula. Je jistě 
úlevou, že situace v naší zemi byla dosud 
výrazně lehčí, než tomu bylo v Itálii, Španělsku či Velké 
Británii. Tedy alespoň prozatím.  
Také v naší Charitě si po dvou měsících usilovné a 
mnohdy vyčerpávající práce nyní můžeme oddychnout. 
Máme dobrý pocit z toho, že se nám podařilo uchránit 
naše sociální služby od nákazy a přitom díky desítkám 
dobrovolníkům a našemu nasazení jsme navíc pomohli 
stovkám seniorů a ohroženým rodinám na Berounsku. 
Tato zatěžkávací zkouška nám však ukázala mnoho 
skrytých problémů v řízení naší země, které se v mnohém 
dotýkají řady sociálních služeb, Charity nevyjímaje. Ať 

se to týká dlouhodobého podfinancování sociálních služeb, slabé komunikace při jejich 
koordinaci či nedostatky v jejich vybavení, jsou to problémy, které velkou měrou 
omezují schopnost státu, se v krizových situacích, jako byla tato, postarat o své 
ohrožené a potřebné občany. 
To, že se vše takto zvládlo, bylo především výsledkem nesmírně obětavé práce tisíců 
pečujících, sester a lékařů, kteří byli nuceni vše zvládnout mnohdy za situace zcela 
chybějících ochranných prostředků s nasazením zdraví a životů svých i jejich rodin. Ne 
jinak tomu bylo na Charitě v Berouně, která se v Berouně postarala i o některé 
nemocné. 
S touto zkušeností a s těmito pocity jsem přijal výzvu předsedy hnutí Starostové a 
nezávislí (STAN), jejichž starostové a zastupitelé řídí ve středočeském kraji většinu 
všech obcí a měst, abych jako reprezentant Charit ve Středočeském kraji a jako 
reprezentant celého Berounska kandidoval v podzimních krajských volbách do 
středočeského zastupitelstva. 

Ing. Bc. Petr Horák 
 

Dětská skupina Beránek na Jarově 
uvítá děti i během léta! 

Dětská skupina Charity Beroun na Jarově nabízí volná 
místa pro děti během prázdnin, i od září. Otevřeno 
máme i v červenci a srpnu v pracovních dnech vždy od 
7:00 do 16:30. Umístit je možné dítě od jednoho roku 
do zahájení školní docházky. 
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V Beránku nabízíme pobyt v malém kolektivu, možnost zvykání za přítomnosti 
rodičů, mateřskou péči o děti, které ještě 
mají plenky, ale i výchovně vzdělávací 
činnosti přizpůsobené věku dětí. O děti se 
starají vždy nejméně dvě chůvy. Aktuálně 
je v Beránku přes 20 dětí ve věku od 2 do 5 
let, děti chodí v jednotlivých dnech tak, že 
je vždy cca 10 dětí denně, a během prázdnin 
nabízíme navíc volná místa dětí, které 
odjely s rodiči na dovolenou.  

Naší výhodou je klidné prostředí na 
čerstvém vzduchu „kousek“ nad Berounem 

s vlastní zahrádkou s pískovištěm a dalšími herními prvky, máme též vlastní přístup do 
přilehlého lesa.  

Cena péče je orientačně 200,- Kč dopoledne, 250,- Kč celý den. Pro děti 
přihlášené na přechodnou dobu je cena o 30,- Kč na den vyšší. Při umístění dítěte na 
celý měsíc alespoň 6 hodin denně je až 
do srpna 20 % sleva, nabízíme též 10 % 
slevy na druhé a další dítě. Podrobné 
informace o platbě, podmínkách přijetí a 
potřebné formuláře, ale třeba i fotografie 
naleznete na webu berounské charity 
http://beroun.charita.cz/detska-skupina-
beranek/ i na facebookové stránce 
Dětská skupina Beránek.  
Kontakt:  Mgr. Ivana Vašků, 
vedoucí oblasti veřejně prospěšných 
projektů 
tel. 602 945 017, mail: ivanav@charita-beroun.cz. 

 

Z arcidiecéze 
• Slavnost Těla a Krve Páně v Praze - 11. června 

Ve čtvrtek 11. června v 17.00 hod. bude pan kardinál Duka sloužit v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha slavnou mši svatou a po ní bude následovat eucharistické 
procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u 
Arcibiskupského paláce a druhým u kanovnické rezidence (Hradčanské náměstí 7). 
Průvod bude zakončen třetím oltářem u mariánského sloupu na Hradčanském 
náměstí. Jednotlivá zastavení budou inspirována myšlenkami o Eucharistii 
někdejšího světícího biskupa pražského a sekretáře Josefa kard. Berana, Mons. 
Jaroslava Škarvady, jehož 10. výročí úmrtí si v tomto čase připomínáme. 
Srdečně jsou zváni také ministranti, kterých se do asistence při této slavnosti může 
zapojit velké množství. Sraz ministrantů bude v 15.00 hod. v katedrální sakristii. 
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• Kněžské svěcení – 20. června 
Kněžské svěcení v pražské arcidiecézi proběhne v sobotu 20. 6. v 10.00 v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

• Rozhodnutí ČBK o časopisech Zprávy z Medžugorie a Regina, vydávaných dr. 
Mráčkem v nakladatelství Vérité  
Protože časopisy „Zprávy z Medžugorie“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem 
v nakladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, 
její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré 
mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC 
odmítáme. Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, 
prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území 
České republiky. 

 
 
 

 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Ondřej Šebesta alias Rákosník 

 
Milý Rákosníku,  
bydlíš v Újezdě, což je taková malá vesnice 
u Hořovic. Řekl bys, že z celého oddílu bydlíš nejdále 
od Berouna. A studuješ Gymnázium Václava 
Hraběte v Hořovicích. Od léta jsi členem oddílu RS. 
1. Proč sis tu školu vybral? 
Tuto školu jsem si vybral, protože jsem nevěděl, co 
budu dělat, a obory, které mě zajímaly, se daly udělat 
jenom na vysoké škole, ideálně s maturitou z gymnázia. 
A ke všemu na tomto gymnáziu učí část mé rodiny. 
Takže volba byla poměrně jasná. 
2. Co bys chtěl dělat v budoucnu za povolání? Proč? 
Odmala mě bavil dějepis, zeměpis a politika. Takže 
bych chtěl dělat alespoň jedno z toho, nejlepší by bylo 
všechno dohromady. A je tu ještě taková rodinná tradice. Totiž máma, táta, oba dědové, 
babička a jedna teta nějakým způsobem učili nebo učí a já jsem se ještě narodil prvního 
září, v pondělí a bydlím naproti škole, takže i možnost, že bych se stal učitelem, tu taky 
je:)) 
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3. Od kdy jsi vlastně skaut a jak ses k tomu dostal? 
Skautem jsem od roku 2010. Pamatuji si, jak mě rodiče hlásili někde v Berouně na 
náboženství, a ve stejné budově dělala Lvíčata nábor nových členů, tak jsem se dostal 
ke Skautu. Ve Lvíčatech jsem poznal třeba Matyho, Kýťana, a oba Vojty. 
4. Co pro tebe skauting vlastně znamená? Proč jsi skaut? 
Skauting pro mě znamená něco jako životní styl. Většina lidí se může sbalit a jet 
s kamarády na výlet do přírody. Ale skauting je taky o lidech, kteří jedou ve svém 
volném čase na čtrnáctidenní tábor jenom proto, aby měli zodpovědnost za tlupu 
malých harantů, starali se o ně a nějakým způsobem pro ně dělali program. Anebo taky 
aby pomohli, když je potřeba - jako například s rouškami. Ale já jsem skaut také kvůli 
lidem, kteří tam se mnou jsou, protože bez nich by to vůbec nebylo ono. 
5. Od záři jsi člen RS oddílu, na co se v tomto oddíle těšíš? 
Těším se hlavně na to, že budu mít svůj ešus na ešusovníku. Néé. Těším se hlavně na 
to, že budu mít větší svobodu podílet se na organizování akce v oddíle.  
6. Zapojuješ se nějak ve středisku? Pokud ano, jak? Pokud ne, chtěl by ses nějak 
zapojovat? 
Třeba, zhruba před měsícem, jsem roznášel roušky po Berouně. 
7. Teď probíhá takové docela zvláštní období, jak ho prožíváš a co ti chybí, když 
teď musíme trávit čas doma? Co ti naopak pomohlo, že teď trávíme spoustu času 
doma? 
Tak samozřejmě člověk má více času na sebe a na své koníčky. Ale postupem času 
zjišťuje, že když vidí 24 hodin jen šest stejných tváří, tak to vážně není ono, takže jsem 
byl vážně natěšený, až se po dlouhé době potkám s kamarády u fotbálku. 
8. Jaké jsou tvé koníčky a záliby? Co tě baví dělat ve volném čase? 
Rád si čtu, koukám na filmy, zajedu někam na kole.  
9. Sleduješ radši sport v televizi, nebo si ho radši zahraješ s kamarády? Jaký? 
Záleží co, jak a kdy. V televizi se kouknu třeba na MS v hokeji, nebo když fotbalová 
reprezentace hraje nějaký zápas, a taky mám rád atletiku. Z toho pochopíš, že když 
zrušili můj oblíbený trojboj MS v hokeji, EURO a olympiádu v Tokiu, mé 
fanouškovské srdce nebylo zrovna nejšťastnější. Ale hlavně chodím sportovat ven, 
třeba na fotbal s kamarády, teď máme hodně času, takže tuto aktivitu provozuji 
poměrně často. A dvakrát týdně chodím na atletiku. 
10. Nebo máš radši počítačové hry? Proč a jakou? 
Můj počítač z roku 2008 už toho moc neutáhne, takže se musím spokojit s FIFA 10 a 
všelijakými starými hrami. O takovém KCD si můžu nechat jen zdát. 
11. Co tě napadne, když se řekne měsíc červen? Co máš s tímto měsícem 
spojeného? 
Měsíc, kdy je teplo, alergie už není tak hrozná, ve škole se nic neučí a člověk si užívá 
poslední chvíle doma před dvouměsíčním objížděním všelijakých akcí a táborů. 
12. Jak by ses na závěr s našimi čtenáři rozloučil? 
Mějte se fanfárově, ahóój. 

Za rozhovor děkuje Simona Šustrová ☺ 
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Další dva kříže hledí do kraje 
Ten první se v dubnu navrátil na Příbramsko, na katastr obce Hluboš nedaleko 

osady Loudilka. 
To si takhle jednou v zimě jistá berounská 

rodina udělala výlet na Svatou Horu, a když se 
vraceli zpět, všimli si opuštěného podstavce bez 
kříže. Myšlenka umístit sem nový (přesněji 
renovovaný) kříž byla na světě. Hlava rodiny od 
té chvíle věděla dokonce, který se pro tento 
podstavec bude hodit, má totiž pořád nějaké 
litinové v zásobě. Ano, jak jste jistě pochopili, 
jedná se opět o Pavla Hobzu, který si už před lety 
předsevzal vracet kříže do naší krajiny. 

Protože Pavel je muž činu, netrvalo dlouho 
a vše bylo přichystáno. Renovovaný kříž pochází 
z Třebíče, o původním křížku u Hluboše se 
nepodařilo zatím nic zjistit, pouze to, že byl 
zakreslen do mapy už při prvním vojenském 
mapování (kolem r. 1770). Osazení do očištěného 
a opraveného původního podstavce proběhlo 9. 

dubna na Zelený čtvrtek, aby Hobzovi tímto dobrým skutkem oslavili letošní 
velikonoční svátky, když byly všechny obvyklé oslavy znemožněny pandemií. Pavel o 
tom napsal: „Pro kříž jsem zvolil velmi nezvyklý nápis, ten odkazuje na dobu, která 
nyní velmi rezonuje celou společností. Jsme generace, která doposud nezažila tak 
veliké změny a omezení, jež provázejí opatření zmírňující dopady celosvětové 
pandemie. Kříž je připomínkou této doby a připomíná oběti, které si pandemie 
vyžádala. Jsou to oběti z řad lékařů, zdravotních sester a ostatních, kteří stáli v první 
linii a starali se o životy druhých.“ Na tabulce je nápis „Věnováno obětem světové 
pandemie Covid–19“ a letopočet 2020.   

Dále napsal: „S instalací mi velmi pomáhali mí synové. Na místě jsme zjistili 
přítomnost ještě dalšího kamene, věkem zapuštěného do terénu. Myslel jsem si, že jej 
použijeme jako schod. Po vykopání a otočení kamene nás mile překvapilo, že se jedná 
o část původního soklu s barokními prvky. (...) Oba dva díly jsou z kvalitní žuly ve 
velmi dobrém stavu. Kameny byly řádně očištěny před svým spasováním. Po osazení 
jsme celé místo i okolí vyčistili od odpadků. Počasí nám přálo, byl nádherný jarní den a 
my jsme byli rádi při pohledu na tu velikou změnu, která se udála během necelých dvou 
hodin práce.“ 

Druhý křížek je vlastně za humny, kousek za Lískem na cestě ze Zdejciny do 
Hudlic, a patří do katastru obce Hudlice stejně jako osada Lísek (neboli Pejpina). 
Protože se tak trochu znám s panem Jiřím Zýmou, členem Fotoklubu Beroun, a vím, že 
jako turista hodně chodí po celém okolí, tak jsem mu před časem vyprávěla o celém 
záměru. Nedávno mě upozornil na jakýsi provizorní dřevěný kříž na křižovatce za 
Lískem, prý je přidrátovaný ke kamennému podstavci a určitě tam byl původně 
litinový. Pavel Hobza o něm věděl, protože tudy často jezdí, a chtěl počkat, až bude víc 
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poškozený, protože si váží práce někoho neznámého, kdo do toho místa vložil své úsilí 
a námahu. Ale zapracovala náhoda, jak napsal: „V polovině dubna jsem jel touto cestou 
a zjistil, že dřevěný kříž leží na zemi s ulomeným ramenem. Letmým pohledem jsem 
zjistil napadení dřevomorkou. Při následné práci 
s vysekáváním zalomené patky původního 
litinového kříže jsem se dozvěděl od místní 
obyvatelky, že na kříž někdo pravděpodobně 
vylezl, chytil se ho a poničil ho. Mým záměrem 
osadit zde kříž litinový byla nadšena.“  

Podstavec bylo nutné opravit a stáhnout 
nerezovými obručemi, protože se v něm po 
očištění ukázala hluboká podélná puklina a mohl 
by se časem rozlomit úplně. Celé akce se opět 
zúčastnili všichni tři synové Hobzových. O 
původním křížku se zatím nepodařilo nic zjistit, 
nově osazený litinový kříž pochází z Vysočiny a 
byl hodně poškozený. Od 10. května ale září jako 
nový a vyhlíží poutníky, kteří přicházejí po 
neznačené cestě z Dibří nebo třeba po červené 
turistické značce od Hudlic.   

Protože jsme všichni dodržovali pravidla proti šíření nového koronaviru, 
nezúčastnila jsem se ani jedné instalace renovovaných křížků, ale ten za Lískem jsem 
za pár dní navštívila. Na podstavci ležela čerstvá kytice rozkvetlého hlohu. Někdo 
z místních si nového kříže váží...  

(A některé povahy, jejich elán, nadšení a nasazení pro věc ani koronavirus 
nezastaví...) 

Lidmila Fričová 
Postskriptum:  Přehled o již dříve obnovených křížích viz na www.kriz.estranky.cz. 
 
 
 

*** 
 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na červen: 
„Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní 

východisko.“ 
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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; 20.6. mše nebude 

 

Kontakty: 
P. Petr Bouška, administrátor 
e-mail: petr.bouska@centrum.cz 
mobil: 608 524 408 
P. Petr Blecha,  farní vikář 
e-mail: deserto@tiscali.cz 
mobil: 723 183 758 
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, správa pozemků vikariátu 
e-mail: jiri.hanke@apha.cz 
mobil: 739 521 031 

duchovní vypomáhající ve vikariátu 
P. Josef Jonáš, výpomocný duchovní 
e-mail: josef.jonas@web.de 

mobil: 775 271 756 
Ondřej Mrzílek,  jáhen 
e-mail: ondrej.mrzilek@seznam.cz mobil: 
732 281 293 
Jiří Cikánek,  jáhen 
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    18.00   

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. 

Příspěvek dobrovolný, č. ú. farnosti Beroun: 361 038 389 / 0800 
 


