
 

 




Říjen začínáme 27. nedělí v mezidobí a ve druhém čtení je myslím pěkné 

povzbuzení (nejen) do naší koronavirové situace: „Bratři a sestry! O nic nemějte 

starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. 

Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky 

v Kristu Ježíši.“ Vnímám to jako povzbuzení do situace, jako je ta naše, kdy se zase 

roztáčí kola nejistoty. Zase se vracejí všechny ty úvahy a obavy z jara, co kdy bude 

zavřené. A také se opakuje celá ta již známá škála názorů od toho, že covid je pouze 

„rýmička“, až po to, jak záludná ta nová nemoc ve svých následcích může být. Možná 

už jsme ale o něco více mentálně otužilí, možná i 

rezignovaní. Úvahy o podstatě nemoci nechme 

odborníkům. Jako odpovědní křesťané bychom měli rady 

skutečných odborníků poslouchat, a dokud platí, že covid 

(jakož i třeba běžná chřipka) ohrožuje zranitelné skupiny, 

měli bychom se podle nich i chovat a zbytečně 

nezvyšovat riziko právě s ohledem na ty zranitelné. Už na 

jaře jsem psal, že to platí i pro návštěvy kostelů. 

Rozhodně bychom měli mít pochopení pro ty, kteří mají 

obavu a raději zůstávají doma. Naše víra se jistě pouhou 

docházkou do kostela neměří. Mnohem důležitější je 

udržovat si postoj naděje. A to nejen v době pandemie 

koronaviru. Ono totiž těch ohrožení je mnohem více – existuje řada jiných (a 

agresivnějších) nemocí, hrozí ekologické katastrofy, mezinárodní ozbrojené konflikty a 

ekonomické krize atd. atd. My křesťané bychom neměli utíkat ze světa a stavět se 

k problémům zády. Jako správcové vinice (viz evangelijní čtení z 27. neděle) neseme 

svou zodpovědnost a nemůžeme vše měřit jen okamžitým komerčním ziskem či 

sobeckými požitky – jako ti krutí vinaři z Ježíšova podobenství. Máme se snažit, každý 

podle svých schopností a možností, své okolí měnit k lepšímu nebo alespoň bránit před 

horším. Obojí vyžaduje moudrost a rozhodnost. No ale v tom nejhlubším jádru našeho 

bytí bychom měli umět vše vkládat do rukou Božích, protože žádné naše snažení 

nemůže Boha obejít ani přechytračit. Jako věřící si máme být vědomi Jeho 

vševědoucnosti a všemohoucnosti, ačkoliv se náš svět těmto pojmům vzpírá a podléhá 

představě, že nic takového neexistuje. Ježíš zjevuje BOHA, který je tím, kdo svět 

STVOŘIL a DRŽÍ. A odevzdání se tomuto Bohu představuje pro nás také velkou 

úlevu. Vždyť není třeba přeceňovat naše lidské síly.  

V modlitbě přednášejme Bohu všechny své potřeby. Tím budeme udržovat 

kontakt s tím, který je nejen vševědoucí a všemohoucí, ale který nás má také 
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neskutečně rád. Třeba se nám pak bude dařit postupně přijmout i hluboce ježíšovský 

postoj. Ne co já, ale co Ty chceš, Bože. Ne moje představy a snahy, ne můj neklid, 

moje strachy. Ne naše konečnost a omezenost, ale Tvoje věčná láska a velkorysost. 

Přijetí tohoto postoje představuje zřejmě dlouhý proces, ale věřím, že už i během něho 

na nás může spočinout apoštolem slibovaný Boží pokoj. Na různé pandemie nehledě. 
 Jiří Cikánek, jáhen 

 



 Tichá adorace po večerní mši svaté 

se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. 

 Společenství mladých 

se schází každé úterý od 18 do 20 hod. v kaplance v areálu berounské fary a je také 

otevřené pro nové členy od 14 let. Kontakt: Tereza Veverková, 777 981 778. 

 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   1. 10. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o   8. 10. - modlitba Taizé v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod.   

o 15. 10. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

      Povýšení sv. kříže od 20 hod.     

o 22. 10. - 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 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 

„Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“ (1 Jan 4,16) 

 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. 

 První pátek v měsíci – 2. října 

Od 17.00 hodin je možné v Berouně přijmout svátost smíření. Po večerní mši sv. 

u sv. Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

 Prolog Talichova Berouna – 4. října 

V neděli 4. 10. se od 19.30 hod. uskuteční v kostele sv. Jakuba v Berouně varhanní 

recitál. Zazní skladby J. S. Bacha, J. F. Händela, J. Zwarta, E. Gigouta, A. 

Guilmanta a L. Vierna. 

 

 



 



 Úklid kostela sv. Jakuba – 5. října 

Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 

farníky o pomoc s úklidem v pondělí 5. 10. 

 Sbírka na misie 
se uskuteční v neděli 18. října. 

 Slavnost Výročí posvěcení kostela 

v kostelech a kaplích, jejichž den posvěcení není známý, připadá na neděli 25. října. 

 Změna letního času na „zimní“  

V neděli 25. října začíná také „zimní“ čas - v noci ze soboty na neděli se čas 

posouvá o jednu hodinu zpět, můžeme si tedy trochu přispat. 

 Pravidelné akce v Počaplech 

o Po nedělní mši sv. se koná modlitba růžence. 

 Návrh kandidátů do pastorační rady farnosti 

Protože letos vypršelo pětileté funkční období současné pastorační rady farnosti, 

bude třeba uskutečnit volby do nové PR. Během října je možno podávat návrhy na 

kandidáty. K tomu platí obvyklá pravidla: 

o Kandidáti do pastorační rady se mohou přihlašovat buď sami, nebo je může 

navrhnout jiný farník (starší 15 let). 

o Pokud farník někoho navrhuje jako kandidáta do pastorační rady, musí si u něj 

ověřit, zda kandidaturu přijímá. 

o Návrhy se podávají písemně v sakristii nebo na faře během října. 

o Aktivní volební právo má každý farník starší 15 let, pasivní volební právo má 

každý farník starší 18 let, který je ochotný plnit úkoly pastorační rady. 

o Navrhnout kandidáta může každý, kdo má aktivní volební právo. 

Služba v pastorační radě je jednou z možností, jak uplatnit své vlohy ve službě 

farnosti a jak převzít svůj díl zodpovědnosti za utváření farního společenství. Je 

vhodné, aby mezi kandidáty byli zástupci různých věkových skupin a také 

jednotlivých společenství, která ve farnosti existují. 

Volby do nové pastorační rady se uskuteční při bohoslužbách v sobotu 7. a v neděli 

8. listopadu. 
 


Milí přátelé v Kristu, 

rádi bychom vás pozvali na připravované VEČERY CHVAL, které budou probíhat 

v kostele sv. Jakuba v Berouně a také v kostele sv. Vavřince v Žebráku. 

Konat se budou 1. sobotu v měsíci, a to od října do května. 

Konkrétně pro Beroun 7.11., 2.1., 6.3., 1.5 

       a pro Žebrák 3.10., 5.12., 6.2., 10.4. (kvůli Velikonocím až 2. sobotu). 

Čas bude ještě upřesněn (předběžně počítáme se sedmou nebo osmou hodinou večerní). 

Jste srdečně zváni ke společné modlitbě, a pokud budete moci a chtít nabídnout nějaký 

nástroj, jste také vítáni. Zatím je nás poskrovnu. Pro bližší informace nás kdykoli 

kontaktujte. Buďme s Bohem ;o) 
Mariánka a Honza Vildmonovi a další 

(mariiianka@seznam.cz, 606 21 22 43) 



 



 


Plánovaný koncert v kostele sv. Jakuba v Berouně v neděli 11. 10. se 

nakonec neuskuteční. 
 


Přes veškerá omezení, související s COVID 19,  vyslala silná pražská 

řeckokatolická farnost u sv. Klimenta  dva autobusy jako pouť k sv. Ludmile na Tetín. 

Liturgii v kostele sv. Ludmily sloužili Vasyl Slyvocký a Milan Hanuš, kostel byl plný. 

Kázání bylo v ukrajinštině a bylo věnováno významu svaté Ludmily jako matky 

českého národa. Při kázání jsem si uvědomil, jak je ukrajinština blízká řeč, protože 

jsem prakticky všemu rozuměl. Jako starosta jsem měl možnost poutníky na Tetíně 

pozdravit a poděkovat za jejich návštěvu v naší obci.  

Pak jsme se ještě setkali před kostelem a poté využili poutníci zázemí 

Komunitního centra sv. Ludmily, kde je přivítala paní Stanislava Hahnová ze Sdružení 

svaté Ludmily. 
Martin Hrdlička, starosta obce Tetín a předseda spolku Svatá Ludmila 1100 let 

 


informuje: 

 Bystření paměti a Svépomocná skupina pro pečující o osoby 

s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence  

Každé první úterý v měsíci od 9.30 hodin probíhá Bystření paměti. 

Zároveň vás zveme na pravidelná setkávání Svépomocné skupiny, 

kde pečující mohou bezpečně sdílet své trápení, podělit se o starost i 

radost, kterou péče o blízkého člověka s demencí přináší. Pečující zde také získají 



 



informace o tom, jak pečovat, kde hledat pomoc a na co se připravit, a to každé třetí 

úterý v měsíci. 

Bystření paměti i Svépomocné skupiny se konají na faře v Berouně, Seydlovo nám. 

24/5. 

 



 Vikariátní konference  

se v měsíci říjnu uskuteční v Praskolesích v úterý 20. 10. od 9.00 hodin. 

 



 Pouť ke sv. Lukáši pro pracovníky ve zdravotnictví 

Poutní mše svatá ke sv. Lukáši pro lékaře, pracovníky ve zdravotnictví a vedení 

zdravotnických zařízení se koná ve čtvrtek 15. října 2020 v 17 hodin v pražské 

katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. 

Zdenek Wasserbauer. 

 

 
 




 
 


Eliška Frantová 

 

Milá Eliško,  
bydlíš v Berouně a studuješ střední pedagogickou školu. Od 

prázdnin jsi členem oddílu RS. 

1. Proč sis tu školu vybrala? Co bys chtěla dělat v budoucnu 

za povolání? 

Protože bych v budoucnu ráda pracovala s dětmi. 

2. Od které doby jsi skautka a co to pro tebe znamená? Proč 

jsi vlastně skautka? 

Tatínek mne jako malou bral na tábory, ale v oddíle jsem od čtyř 

let. Skaut pro mne znamená dobrou partu a nové zkušenosti. 

3. Od prázdnin jsi členem oddílu RS, na co se v tomto oddíle 

těšíš? 

Těším se, že si vyzkouším nové věci a budu pomáhat s přípravou 

programu pro ostatní. 

4. Jak by ses chtěla ve středisku zapojovat (nebo už se zapojuješ)? Jak a proč? 



 



Pomáhám u oddílu Světlušek, protože bych si ráda vyzkoušela, jaké to je  pracovat 

s dětmi. 

5. Máš nějaký vtipný zážitek z tábora? 

Nemohu si vzpomenout na žádný konkrétní, ale na táboře je vždy spousta legrace. 

6. Od září jsi začala chodit do tanečních. Na co se těšíš? Už umíš nějaké kroky? 

Nejvíce se těším, až si zatančím polku. Už umím  rumbu,  čaču a jive. Tanec mě moc 

baví. 

7. Jaké jsou tvé koníčky, co tě baví dělat ve volném čase? 

Nejvíc mě baví tancování v taneční škole R.A.K. Moc ráda hraju na příčnou flétnu 

v orchestru a s naší „kostelní kapelou". 

8. Máme měsíc říjen, co si pod tímto měsícem představíš? 

Nádherně zbarvená příroda a studená rána. 

9. Jak by ses rozloučila s našimi čtenáři? 

Neztrácejte úsměv (ani pod rouškou ) 
Za rozhovor děkuje Simona Šustrová  

 


Již doslova za pár dní se 2. a 3. října budou konat krajské volby. Ty na další 

dlouhé čtyři roky rozhodnou, jak budou podporovány sociální služby, jak se budou či 

nebudou opravovat silnice, zda se někde postaví zdravotní zařízení či nikoliv, zda dojde 

k posílení dopravy v našem regionu, jak se bude hospodařit s krajinou a v ní čím dál 

vzácnější vodou,… 

Jaká je realita, můžete vidět dnes a denně. Růžová tedy opravdu není! Za sociální 

služby mohu říci, že jejich současné prapodivné financování ze strany Kraje přivedlo 

mnohé z nich na hranu jejich naprostého kolapsu. Vrcholem pak bylo, když v době 

pandemie podalo současné vedení kraje na vyděšenou zdravotní sestru, která se při své 

práci ocitla v ohrožení života, místo potřebné pomoci trestní oznámení (!), aby ji pak 

následně několik týdnů vyšetřovalo speciální protiteroristické komando! Něco 

podobného tu bylo naposledy snad jen v padesátých letech. Toto bylo pro mne přesně 

tím momentem, kdy jsem se rozhodl, abych se do nápravy těchto věcí zapojil osobně, 

protože bez potřebné změny to takhle dál již opravdu nejde! 

Možná to tady z Berouna někteří ještě nevidíte, ale to, co se stalo na Kraji 

po minulých volbách, byl velký návrat komunistů k rozhodování a uplatňování své 

moci. Nikdo jiný totiž se současnou hejtmankou Jermanovou z ANO již spolupracovat 

nechce. Není proto divu, že pod jejich tlakem jsou dnes Charity ve Středočeském kraji 

bity, což pociťujeme dnes a denně nejen na tom, jak nám snižují rozpočty na péči o 

potřebné, ale i v celkovém přístupu k našim službám. 

Jsem přesvědčen, že pro každého z nás křesťanů by tato situace měla být 

jednoznačnou chvílí pro to, abychom udělali maximum k zamezení dalšího šíření 

tohoto zla a pro podporu všech snah o nápravu této situace.  

Již dvanáct roků se nepodařilo zvolit do krajského zastupitelstva nikoho, kdo by se 

otevřeně zastával křesťanských hodnot, ke kterým se hlásíme. Jsem proto rád, že se 

v těchto volbách KDU – ČSL dohodla na spolupráci s Hnutím starostové a nezávislí 

(STAN) na spojení svých sil. Po dlouhých letech má tak šanci, aby ji na Kraji 



 



zastupovali alespoň dva její členové. Může to být ale i více. To bude záležet jen na Vaší 

aktivitě a volbě. 

Jako jediný nezávislý nestranický kandidát za Berounsko bych Vás chtěl proto 

vyzvat, abyste ve Vašich rodinách podpořili volbu kandidátky č. 7 (STAN), která je 

plná zkušených a schopných starostů z celého kraje a jejíž předseda Vít Rakušan je 

skutečnou oporou pro řadu Charit v celém kraji. Při volbě máte čtyři preferenční hlasy, 

kterými prosím podpořte ty, kteří se mohou těšit Vaší důvěře.  

Pokud chcete podpořit sociální služby, křesťanské principy a potřebnou pomoc 

Berounsku a Hořovicku, dejte preferenční hlas i mně. Právě pro tyto cíle kandiduji do 

zastupitelstva! Nabízím svou odbornost, letité zkušenosti i lidskou slušnost. Chci 

nadále pracovat pro Charitu Beroun, ale vím, že bez podpory Kraje nebudeme schopni 

naše služby udržet. Je na Vás, jak se k této věci postavíte. Jsem na 33. místě 

kandidátky, což je myslím dobré znamení  
Petr Horák, ředitel Charity Beroun 


Milé sestry a bratři, opět po nějakém čase se nad stránkami Berounského katolického 

zpravodaje potkáváme před volbami, tentokráte volbami do Krajského zastupitelstva 

Středočeského kraje. Většinou vám představuji v tomto čase kandidátku KDU-ČSL. 

Tentokrát je ale situace jiná. Po dlouhých vyjednáváních v tzv. demokratickém bloku 

jsme se rozhodli spojit své síly se STAN a tak jsou naši kandidáti ukryti právě na této 

kandidátce s číslem 7. Dovolte mi, abych Vám některé trochu přiblížil. 

Pořadí na kandidátce č. 4  

Mgr. Zdeněk Volf, předseda Středočeské krajské 

organizace KDU-ČSL, právník, starosta městyse Bezno.  
Středočeský kraj chápu jako atraktivní místo pro moderní život, 

které má velmi bohatou historii. V rámci činnosti ve výborech nebo 

komisích zastupitelstva kraje bych se chtěl věnovat aspektům 

památkové péče. Zejména historické a kulturní dědictví jednotlivých 

i nejmenších obcí činí z těchto entit obce v pravém smyslu tohoto 

slova.   

V krajském zastupitelstvu budu prosazovat   

Témata spojená s malými obcemi a venkovem Středočeského kraje.  

Osobní motto: „Snažit se oddělit 

podstatné od nepodstatného“. 

  

Pořadí na kandidátce č. 12  

Ing. Karel Marek, člen KDU-ČSL, matematik, zastupitel 

v Lysé nad Labem.  

V krajském zastupitelstvu budu prosazovat   
Fair Play a otevřenost úřadu, flexibilní a včasná komunikace mezi 

úřadem a občanem. Čisté a průhledné financovaní kraje, jeho 

organizací a efektivnost jeho řízení. Hledání řešení místo kritiky a 



 



naslouchání protistraně. Zapojení starostů a odborníků z řad občanů do rozhodování o krajských 

projektech a investicích.  Individuální přístup k potřebám jednotlivých obcí, měst a vesnic. Podporu 

technického vzdělávání na základních a středních školách. Ochranu životního prostředí, sázení 

stromů a ochranu vody v době zvyšujícího se sucha. Podporu domácích hospiců  

a důstojný odchod nemocného. Podporu lokálního komunitního života a decentralizovaného modelu 

řízení.  

„Baví mě spojovat různé lidi, budovat nové věci a měnit svět kolem nás.“   

Pořadí na kandidátce č. 21  
  

MUDr. Michaela Mandáková, navržena za KDU-ČSL, 

lékařka, radní v Čáslavi.  
  
V krajském zastupitelstvu budu prosazovat vytvoření 

koncepce zdravotnictví Středočeského kraje, racionalizaci sítě 

sociálních služeb na úrovni kraje a sjednocení způsobu jejich 

financování.  

  

Osobní motto:     

„Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni 

učinit.“ Lk 17, 17-18  

 

Pořadí na kandidátce č. 31  

Ing. Robert Pecha, člen KDU-ČSL, systémový analytik, Brandýs n. L – Stará 

Boleslav.   
V krajském zastupitelstvu budu prosazovat 

Šetrné a efektivní hospodaření s majetkem kraje.  

Efektivní a regionálně vyrovnané investice do kultury.  

Efektivní podporu pro zlepšování životního prostředí a citlivého 

hospodaření s půdou.  

  

Rodina a zájmy:   

Od roku 2014 jsem ženatý, mám 4 děti od 1 do 6ti let. Jednoho 

chlapce a tři děvčata. Ve volném čase se věnuji včelaření a 

amatérskému divadlu.  

Osobní motto: „Pravda je jen jedna.“    

 

Pořadí na kandidátce č. 33 

 Ing. Bc. Petr Horák - ředitel Charity Beroun, nezávislý kandidát 
 

V krajském zastupitelstvu se budu věnovat sociálním službám 

Již pátým rokem pracuje pro Charitu, proto se chce věnovat zejména 

zlepšování a podpoře sociálních služeb. Jeho dřívější bohaté 

zkušenosti z komunální politiky však budou výhodou i pro další 

oblasti řízení kraje a to především v oblastech výstavby 

vodohospodářské infrastruktury a ochrany životního prostředí, 

kterým se také několik let věnoval. Kandiduje jako nezávislý 

kandidát za Berounsko, který má však blízko ke KDU - ČSL, ve které 

má řadu přátel, např. Tomáše Zdechovského, který mu vyjádřil 

osobní podporu.  



 



 

Pořadí na kandidátce č. 38 

Mgr. Ludmila Šimková, členka KDU – ČSL, učitelka, 

místostarostka Milovice   

V krajském zastupitelstvu budu prosazovat   
Kvalitní a dostupné základní školy, zvýšení kvality středoškolského 

vzdělávání a rozšíření dostupnosti pedagogicko-psychologických 

poraden. Dále budu prosazovat zajištění dostupnosti sociálních 

služeb v regionu. Ráda bych zúročila své zkušenosti ze školství a 

sociální oblasti. Těmto oblastem se věnuji posledních 20 let a tyto 

oblasti mám i ve své kompetenci v současné funkci  

Osobní motto: „Starat se o věci veřejné je pro mě běžnou součástí 

života.“  

Pořadí na kandidátce č. 45  

Václav Hrubý, člen KDU – ČSL, starosta ve Svatém  

Janu  

V krajském zastupitelstvu budu prosazovat  
Především bych se chtěl zaměřit na odpadové hospodářství, které 

bude v blízké budoucnosti stále palčivější problém a kde jako 

starosta obce vidím značné nedostatky v přístupu kraje a neochotu 

problém koncepčně řešit.  

 

Osobní motto:  

„Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost“. 

(Winston Churchill)  

 

Pořadí na kandidátce č. 52  

Mgr. Petr Zavřel, člen KDU – ČSL, ředitel Farní charity  

Kolín, žije v Pečkách  
 

V krajském zastupitelstvu budu prosazovat   
1) Úprava/reorganizace financování organizací skrze krajskou síť 

sociálních služeb – koncepční úpravy zajištující na jedné straně 

sociálním službám pravidelný příspěvek a na straně druhé 

vyžadování aplikace moderních přístupů v sociální oblasti i v 

návaznosti na sociální politiku kraje.   

2) Podpora bezbariérovosti – vyhlášení grantů a zajištění 

koncepčního vedení v oblasti stavebních úprav zajištující 

bezbariérovost ve veřejném prostoru pro občany se zdravotním 

postižením.  

3) Podpora vzniku dětských skupin v regionech – finanční subvence   

4) Podpora rozvoje venkova a zlepšení stavu životního prostředí – v oblasti památkové péče budu 

prosazovat posílení finančních prostředků pro záchranu kulturního dědictví našeho kraje, a to zároveň 

ve vztahu k dalšímu využití těchto památek (místa pro kulturní a společenské akce atd).   

 

Osobní motto: „Verba movent, exempla trahunt.“ – Slova podněcují, příklady táhnou.  



 



 

Pořadí na kandidátce č.60  
 

Ing. Milan Novotný, člen KDU – ČSL, databázový 

specialista, Benešov  

V krajském zastupitelstvu budu prosazovat   
Ochranu krajiny, vody, půdy, zlepšení retenční schopnosti krajiny, 

obnovu původních remízků, mezí a vodních toků včetně budování 

malých nádrží. Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti.  

  

Rodina a zájmy   

ženatý, čtyři děti,   

turistika, cyklistika, lyžování, horolezectví, potápění   

  

Osobní motto: „Naše země nám byla svěřena a musíme ji předat ve stejném nebo lepším stavu, než 

jsme ji převzali. Rodina na prvním místě.“  

 

Pořadí na kandidátce č. 68  

Karel Koubský, člen KDU – ČSL, Kutná Hora  
 V krajském zastupitelstvu budu prosazovat transparentnost, spolupráci 

a efektivitu. Moje osobní nasazení hlavně v oblasti ochrany životního 

prostředí a péči o památky. 

  

Rodina – ženatý, tři dospělé děti, devět vnoučat  

Zájmy – letectví, astronomie, historie, poezie   

  

Osobní motto: „Kde je vůle, tam je i cesta.“  

 

 

 

 

Volby do krajů probíhají tím způsobem, že je možné vybrat pouze jednu kandidátní 

listinu a tu lze upravit udělením maximálně 4 preferenčních hlasů.  

Proč jsme se dohodli právě se STAN? S tímto politickým sdružením máme v krajské 

politice hodně společného, zejména proto že máme hodně zkušeností z komunální 

politiky. A právě komunální politik nejvíce ví, jak moc potřebuje součinnost s krajem a 

kde to nejvíce nefunguje. A to, že zejména ve Středočeském kraji je třeba udělat velkou 

změnu, je neoddiskutovatelné. 

Šťastnou ruku při krajských volbách přeje 
Daniel Průša, 

předseda okresní organizace KDU-ČSL Beroun 

 

 

 



 




Když přicházíte nebo přijíždíte na Tetín od Berouna, tak hned na začátku obce 

míjíte křížek, stojící ve svahu vpravo od silnice. Je tam zřejmě odnepaměti, protože byl 

zakreslen už při prvním vojenském mapování (1764 – 68, zpřesnění 1780 – 83), při 

druhém vojenském mapování (1836 – 52) je již dobře patrné, že nestál přímo u silnice, 

ale na pozemku vedle ní. Z pozemku se časem stala zahrada domu a kříž se tak ocitl na 

soukromém pozemku, na zahradě náležející k domu č. p. 222. Ale pozdější majitel kříž 

na svém pozemku nechtěl, a tak ho přemístil za plot k silnici. Po druhé světové válce 

byl litinový křižek zničen a asi odcizen jako 

mnoho křížů v té době. V posledních letech byl 

v podstavci zasazen tak trochu provizorně 

vyřezávaný křížek dřevěný. Majitelka pozemku, na 

němž kdysi kříž stával, paní doc. Pustinová  o tom 

vyprávěla:  

„Křížek byl původně umístěn na zahradě 

č.p.222 a bývalým majitelem přemístěn na stávající 

místo. Po válce byla horní litinová část odcizena a 

zřejmě odnesena do sběru.   V roce 1988 při 

příležitosti oslav 900. výročí založení obce zbylé 

torzo renovoval nový majitel nemovitosti č.p.222 

pan Vladimír Pustina, plukovník čsl. letectva v.v., 

a až do své smrti v roce 2008 se staral o jeho 

údržbu. Za kříž vysadil také dva smrky, které bylo 

nutné v roce 2019 porazit. Dosahovaly již 

k elektrickému vedení. Při tom se dřevěná část 

kříže poškodila.“  

Nadešel čas pro Pavla Hozu – jistě už tušíte, 

že křížek obnovil právě on. Vyjednávání začalo na 

jaře 2020, záměr umístit do podstavce renovovaný litinový kříž pokračoval během léta 

a v září se Pavel pustil do technického řešení. Chtěl to stihnout do tetínské pouti. 

Následovalo obvyklé očištění podstavce a oprava litinového kříže, který tentokrát 

pochází z Hudlic. Byl osazen 18. 9. 2020.  Pavel Hobza o tom napsal:  

„Poměrně náročná oprava kříže probíhala v několika etapách, ale byla 

korunována jeho osazením za pěkného počasí. Znovu vzhlíží do krajiny litinový kříž, 

úžasný doklad zručnosti a umu našich předků. Radost z této instalace je o to větší, že je 

v místě tak významném pro naši historii a nachází se v blízkosti Berouna, kde bydlíme. 

Těší mne, že mohu něco udělat pro kraj, ve kterém je mi dáno žít.“  
L. Fričová  

 


 Společný úmysl apoštolátu modliteb na říjen: 

„Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí 

pravdu, spravedlnost a dobro všech.“ 



 



 

Papežské misijní dílo dětí ve spolupráci  

se Sdružením sv. Ludmily a  

spolkem Svatá Ludmila 1100 let  

srdečně zvou na  

Misijní setkání dětí - Tetín 3. října 

2020 
 

Na co se můžete těšit: 

10:30 mše sv. 
 

  společné setkání a oběd z vlastních zdrojů 

  v Komunitním centrum sv. Ludmily 
 

Odpolední tři cesty po Tetíně: 

 Hra o sv. Ludmile – misionářce úsvitu 

našich dějin aneb Jak to asi bylo 
 

 Kolik bylo a je na Tetíně kostelů 
 

 Stezka za Tetínským tajemstvím  

Předpokládaný konec programu 16:30 – 17:00 

Pro dobrou organizaci prosíme o předběžné 

přihlášení počtu a věku účastníků na  

misie.praha@seznam.cz 

Doprava na Tetín veřejnou dopravou je možná z Berouna linka C17 (příj. na Tetín 10:29) nebo 

vlakem do Srbska a odtud přibližně 3 km pěšky. Zpět pak ze Srbska vlakem. 

Těšíme se na vás. 

mailto:misie.praha@seznam.cz


 


 



 


 



 


 



 



Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24/5, 266 01 Beroun 

tel: 311 621 964, e-mail: farnost.beroun@centrum.cz; www.farnostberoun.cz 

 

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 

(2. so) 

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 
 


