
 

 




Modlitba je rozhovor s Bohem a každé stvoření v jistém smyslu rozhovor s Bohem 

vede. V lidské bytosti se modlitba stává slovem, invokací, zpěvem, básní… Boží slovo 

se stalo tělem a v těle každého člověka se slovo k Bohu vrací v modlitbě. 

Slova jsou naše stvoření, jsou však také našimi matkami a do jisté míry nás 

formují. Slova modlitby nám dovolují bezpečně projít temnotou rokle, vedou nás po 

travnatých nivách oplývajících vodou, před zraky protivníků nám prostírají stůl, jak nás 

učí slova žalmu (srov. Ž 23). Slova povstávají z pocitů, avšak existuje také opačná cesta, 

na níž slova utvářejí city. Bible člověka učí jednat tak, aby se všechno dělo ve světle 

slova, aby nic lidského nebylo vyřazováno, cenzurováno. Zejména bolest je nebezpečná, 

zůstane-li ukrytá, uzavřená v našem nitru… Bolest uzavřená v našem nitru, která se 

nevyjádří a nedostane volný průchod, může otrávit duši. Je smrtelná. 

Právě proto nás Písmo svaté učí, abychom se modlili slovy někdy až troufalými. 

Svatopisci nevytvářejí iluze o člověku, vědí, že jeho srdce obývají rovněž nepříliš 

povznášející city, dokonce i nenávist. Nikdo z nás se nerodí svatý, a když tyto špatné city 

klepou na bránu našeho srdce, je zapotřebí umět je zneškodnit modlitbou a Božím 

slovem. V žalmech najdeme některé velmi tvrdé výrazy namířené proti nepříteli - výrazy, 

o nichž nás duchovní mistři učí, že je máme vztahovat na ďábla a na své hříchy - a přece 

jsou to slova, která náležejí k lidské situaci a byla zahrnuta do rámce Písma svatého. Jsou 

v něm, aby dosvědčovala, že pokud by neexistovala slova, která tváří v tvář násilí 

zneškodňují špatné city a usměrňují je tak, aby 

neškodily, svět by se do nich zcela ponořil. 

První lidská modlitba je vždycky hlasitou 

recitací. Nejprve se dají do pohybu rty. Jakkoli 

všichni víme, že modlit se neznamená opakovat 

slova, hlasitá modlitba je ta nejbezpečnější a 

vždycky je možné k ní přistoupit. City, jakkoli 

mohou být vznešené, jsou naopak vždy nejisté: 

přicházejí a mizí, opouštějí nás a vracejí se. A 

nejen to, rovněž milosti pocházející z modlitby 

jsou nepředvídatelné. V některých chvílích 

překypujeme útěchou, která naopak jakoby zcela 

vyprchala v temnějších dnech. Modlitba srdce je 

tajemná a v určitých okamžicích skrytá. Modlitba rtů, kterou šeptáme nebo recitujeme 

společně, je vždycky po ruce, je stejně nutná jako manuální práce. Katechismus nás 

v této věci učí a praví: „Ústní modlitba je nezbytnou složkou křesťanského života. 

Učedníky, přitahované tichou modlitbou svého Mistra, Ježíš učí ústní modlitbě: „Otče 
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náš“ (č. 2701). „Nauč nás se modlit,“ prosí učedníci Ježíše a Ježíš je učí ústní modlitbu: 

Otče náš. Je to modlitba, ve které je všechno… 

Všichni bychom měli mít pokoru těch lidí v pokročilém věku, kteří v kostele - 

snad proto, že jim sluch již dokonale neslouží - polohlasně recitují modlitby, jež se 

v dětském věku naučili, a naplňují loď kostela svým šepotem. Tato modlitba nenarušuje 

ticho, nýbrž dosvědčuje věrnost povinnosti modlit se, naplňované po celý život a nikdy 

nevynechané. Tito lidé se svou pokornou modlitbou jsou často velkými přímluvci 

farností. Jsou jako duby, jejichž větvoví je z roku na rok rozložitější, aby poskytlo stín co 

největšímu počtu lidí. Jenom Bůh ví, kdy a nakolik je jejich srdce spojené s těmito 

odříkanými modlitbami. Bezpochyby také tito lidé museli projít nocí a okamžiky 

prázdna. Ústní modlitbě však můžeme vždy zůstat věrni. Je jakousi kotvou, jejíhož 

provazu se můžeme chytit, abychom zůstali věrní, děj se co děj. 

Všichni se můžeme učit vytrvalosti od onoho ruského poutníka, o němž mluví 

jedno slavné duchovní dílo, který získal umění modlitby skrze nekonečné opakování 

stále stejné invokace: „Ježíši Kriste, Boží Synu, Pane, smiluj se nad námi, hříšníky!“ 

(Srov. CCC, 2616, 2667). Jestliže do jeho života vstoupí milost, jestliže se modlitba 

jednoho dne roznítí do té míry, že pocítí přítomnost Království zde mezi námi, jestliže se 

jeho pohled promění natolik, že bude podoben pohledu dítěte, bude tomu tak proto, že 

vytrval v opakování této prosté křesťanské litanie. Ona totiž nakonec vstoupila do rytmu 

jeho dechu. Tento příběh ruského poutníka je krásný, je to kniha, kterou může číst každý. 

Doporučuji vám ho k četbě, pomůže vám pochopit, co znamená ústní modlitba. 

Nesmíme tedy pohrdat hlasitou modlitbou. Někdo snad řekne: „Ale, to je dětinské, 

to je pro nevědomé lidi; já usiluji o modlitbu mysli, o meditaci, vnitřní prázdno, do něhož 

by přišel Bůh…“ Prosím tě, neupadej do pýchy pohrdající ústní modlitbou. Je to 

modlitba prostých lidí, kterou nás naučil Ježíš: Otče náš, jenž jsi na nebesích… Slova, jež 

vyslovujeme, nás berou za ruku, v jisté chvíli nám navracejí chuť, dávají procitnout 

rovněž těm nejrozespalejším srdcím, probouzejí city, po nichž už nebylo ani stopy. A 

především jedině ona bezpečně nasměrovávají k Bohu otázky, které On chce slyšet. Ježíš 

nás neponechal v mrákotě. Řekl nám: „Vy, když se modlíte, mluvte takto!“ A naučil nás 

modlitbu Otče náš (srov. Mt 6,9). 
(z katecheze papeže Františka) 



 Pravidla pro návštěvy bohoslužeb od 26. dubna 

Česká biskupská konference uvedla dne 23. 4. 2021 na webu www.cirkev.cz ohledně 

účasti na bohoslužbách následující informaci: „Mimořádné opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. 

Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což 

znamená za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích 

cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech 

rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do 

vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení. 

Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a 

podávání rukou při pozdravení pokoje.“ 



 



 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   6. 5. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 13. 5. - modlitba Taizé v Berouně v modlitebně ČCE, Husovo n. 43 od 20 h. 

o 20. 5. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

     Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 27. 5. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 

Setkání se uskuteční, pokud to umožní aktuální protiepidemická opatření. 

Přímluvné modlitby je možno vložit v kostele do krabičky a 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 

„Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ 

  (1 Sol 5,18) 

 Modlitba růžence 

se koná vždy v pátek před večerní mší svatou v Berouně od 17.25 do 17.45 hod. a 

vede ji M. Žáčková. Úmysl modlitby je za kněze, farnost, Komunitní centrum sv. 

Ludmily na Tetíně a město Beroun. 

 Úklid kostela sv. Jakuba – 3. května 

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

farníky o pomoc s úklidem v pondělí 3. 5. 

 První pátek v měsíci – 7. května 

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

následuje adorace. 

 Velkopáteční sbírka na Svatou zemi 

vynesla 7.587,- Kč v Berouně a 1.400,- Kč v Loděnici. 

 Sbírka do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi – 16. května 

V neděli 16. května se bude konat při bohoslužbách (místo zrušené sbírky na 

arcidiecézi) sbírka na služné kněží. Souvisí s tím, že od roku 2030 nebude již církev 

dostávat od státu žádný příspěvek na činnost (zatím každoročně snižovaný), ze 

kterého diecéze dosud pokrývala služné kněží, platy zaměstnanců a základní režii. 

 Noc kostelů – 28. května 

Letošní Noc kostelů (www.nockostelu.cz) se v kostelech naší farnosti bude konat ve 

Svatém Janu pod Skalou a v Nižboru. 

 Biřmování – 6. června 

Udělování svátosti biřmování ve farnosti je plánováno na neděli 6. června při mši 

sv. v 10.00 u sv. Jakuba v Berouně. Udělovatelem bude Mons. Zdenek Wasserbauer, 

generální vikář. 

 První svaté přijímání – 20. června 

V neděli 20. června při mši sv. v 10.00 u sv. Jakuba v Berouně přistoupí děti z naší 

farnosti k prvnímu svatému přijímání. Provázejme je svými modlitbami. 



 



 




Na začátku měsíce května proběhne zápis do Katolické 

mateřské školy v Berouně na příští školní rok. Naše školka má 

kapacitu 26 dětí, při zápisu přijímáme nové děti na místo těch, 

které nastupují do 1. třídy základní školy. Pro příští školní rok 

bude pravděpodobně možné přijmout jen 6 nových dětí, přesný 

počet závisí na potvrzení odkladů školní docházky našich 

současných předškoláčků. 

V letošním roce bude zápis do naší školky probíhat obdobně jako v loňském 

roce -  bez přímé účasti rodičů a dětí ve školce.  

Veškeré potřebné informace, přihláška a další doklady ke stažení jsou 

dostupné na webových stránkách školky -  http://kms.farnostberoun.cz. 

Přihlášku je možné podat několika způsoby, preferujeme osobní vložení do 

poštovní schránky školky nebo individuální předání po předchozí domluvě 

termínu při zachování protiepidemických opatření.  

Termín pro podání přihlášky je od neděle 2. 5. 2021 do pátku 14. 5. 2021. 

Tyto termíny je nezbytné dodržet. Při vložení do poštovní schránky školky nebo 

osobním předání je nutné dodržet i čas – pátek 14. 5. 2021 nejpozději do 16,00 

hodin.  

V případě většího počtu zájemců bude stejně jako v minulých letech provedeno 

výběrové řízení podle kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školky.  

S jakýmikoli dotazy ohledně provozu školky nebo zápisu nás můžete kontaktovat 

na e-mailové adrese kms@kmsberoun.cz nebo telefonicky na čísle 311 623 147. 
PhDr. Jana Stielová 

ředitelka KMŠ 

 

 


Dopis od Marie - březen 2021: 

Chvála Kristu, dobrý den! 

Z Běloruska Vám píše Máša. Mám se dobře, všichni v rodině 

jsou živi a zdrávi.  

Teď je měsíc únor, venku je spousta sněhu a obrovské mrazy 

mínus 28 stupňů. Ale mně to nevadí, co nevidět bude jaro. A 

na jaře je veliký svátek – Velikonoce. 

Chci Vám ještě velmi poděkovat za Vaši pomoc, kterou jste 

mi poskytli. Ať Vás ochraňuje Bůh. 

Čekám od Vás dopis, moje rodina také. 

Na shledanou, s úctou 

Marie 



 



 

Dopis Marii - duben 2021: 

Milá Mášo,  

děkujeme ti za hezký dopis.  

U nás už začíná jaro, všechno kvete a brzy bude léto. Děti ve farnosti se připravují 

k prvnímu svatému přijímání a mládež k biřmování. Skauti se už těší na letní tábor. 

Naše skautské středisko bylo založeno v roce 1990 na popud tehdejšího kněze 

berounské farnosti otce Libora. Skauti se dodnes scházejí v prostorách fary, kde sídlí i 

katolická mateřská školka. 

Do naší farnosti patří i obec Tetín, která je historicky velmi významným místem. 

Nacházejí se zde tři kostely – kostel sv. Jana Nepomuckého, sv. Kateřiny a sv. 

Ludmily.  

Sv. Ludmila byla babičkou sv. Václava, patrona české země. Narodila se okolo roku 

860, a ačkoli vyrůstala v pohanském prostředí, přijala se svým manželem Bořivojem 

křest, celý život prožila ve víře a velmi se zasloužila o rozšíření křesťanství. Ve víře 

vychovávala i svého vnuka, pozdějšího panovníka sv. Václava. 

Její snacha Drahomíra, matka sv. Václava, která nebyla nakloněna křesťanské víře, 

nechala Ludmilu zavraždit právě na jejím hradišti Tetíně. 

Dnes je v Tetíně Komunitní centrum sv. Ludmily, které pořádá různé akce pro dospělé i 

děti, např. venkovní hry nebo letní příměstský tábor. 

Milá Mášo, budeme rádi, když nám zase napíšeš. 

Modlíme se za Tebe i za Tvou rodinu. 

Za věřící Římskokatolické farnosti Beroun 

Dana 
 



 Nový ročník LIFTu 

Od října 2021 chceme nabídnout nový ročník dvouletého formačního programu 

LIFT, který je určen mladým lidem od 16 let do cca 26 let. Podobně jako minulý 

LIFT je i tento otevřen každému, nejen těm, kteří jsou již aktivní v nějakém 

společenství mládeže. Cílem kurzu, jehož název znamená „pozvednout“ nebo 

„povznést“, je to, aby Bůh pozvedl život mladých lidí a oni mohli udělat další kroky 

k dospělejšímu a zralejšímu křesťanskému životu. 

Program, sestávající z dvanácti víkendových setkání a letního týdenního pobytu, má 

pomoci mladým více objevit vlastní identitu, nalézt či prohloubit skutečně osobní 

víru, uvědomit si obdarování a motivovat ke službě druhým, zejména v rámci 

farností a společenství církve vůbec. Přihlašování je již spuštěno. O oba dva minulé 

běhy LIFTu byl značný zájem, proto přinášíme toto pozváni již nyní a prosíme, 

abyste upozornili na LIFT mladé z vašich farností. 

Více informací a přihlašování na www.adcm.cz nebo přímo na www.lift.adcm.cz. 

Pokud nám koronavirová situace neumožní začít kurz v říjnu 2021 prezenčně, 

chceme posunout jeho začátek tak, aby se prezenčně mohl uskutečnit. O této změně 

bychom pak případně informovali přihlášené účastníky. 
P. Vojtěch Smolka, ředitel Arcidiecézního centra mládeže 



 



 


Na konci severní lodi kostela sv. Jakuba v Berouně stojí oltář Panny Marie 

Karlovské, před nímž se scházíme při májových pobožnostech každoročně již několik 

let. Byl pořízen r.1721 měšťanem Janem 

Vilímem Bousovským. Oltářní obraz 

Panny Marie v požehnaném stavu 

maloval Jan Hottinger v Praze podle 

původního proslulého originálu 

z pražského kostela Nanebevzetí Panny 

Marie a Karla Velikého na Karlově. 

Tomuto obrazu z konce 17. století se 

říkalo Panna Maria Karlovská, 

ochránkyně těhotných žen, a byla mu 

přisuzována zázračná moc. Chrám byl 

díky obrazu hojně navštěvován 

budoucími rodičkami, které své 

ochránkyni přinášely dary, aby si 

vyprosily požehnání při porodu, protože 

přivést na svět dítě bylo v tehdejších 

časech mnohem větší riziko než 

dnes. (Originál tohoto obrazu byl 

později přenesen do nedalekého kostela 

sv. Apolináře.) Dá se proto 

předpokládat, že i v našem kostele ženy 

v naději prosily Pannu Marii o to, aby 

šťastně přečkaly svoji těžkou hodinu a 

aby se jejich dítě narodilo zdravé. 

Když odsuneme koberec, který 

leží před oltářem, objeví se před našimi 

zraky náhrobní deska z červeného mramoru a na ní si můžeme přečíst nápis v poněkud 

archaické němčině s neméně archaickým pravopisem: 

„Allhier liegt begraben die Hochwohl gebohrne Frau Frau Anna Josepha Bechinie 

Von Laschan gebohrne Freyin Von Seeberg. So gestorben den 20. Octob. Ao 1755. 

Ihres Alters 72 Jahr.“ 

Volně přeloženo to znamená: „Zde leží pochovaná vysoce urozená paní, paní Anna 

Josefa Bechyňová z Lažan, rozená svobodná paní ze Seebergu. Zemřela 20. října 

roku 1755 ve věku 72 let.“  

To „svobodná paní“ znamená šlechtický titul, aby to snad někoho nemátlo, je to 

ženský rod, ekvivalent k mužskému rodu „Freiherr“, svobodný pán. Celým svým 

jménem byla Planská (nebo možná Plánská) ze Seebergu, byla to dcera Jana Jiřího 

Planského ze Seebergu a Anny Ludmily Chlumčanské z Přestavlk. Narodila se r. 1683 

ve Zdaslavi, takže vlastně přesně nevím kde, protože u nás žádná Zdaslav asi 



 



neexistuje, ovšem zato máme několik Zdeslaví. Sice byla „ze Seebergu“, ale to je 

označení rodu, skutečný Seeberg na Chebsku možná nikdy ani nenavštívila. Jisté je 

ovšem, že se provdala za Jáchyma Antona Eusebia Bechyně z Lažan, syna Jiřího 

Adama Bechyně z Lažan a Kunigundy Lokové z Nebky. Ten se narodil 31. října 1676 

v Heřmaničkách, zemřel 29. července 1726 v Praze a je pohřben v kostele sv. Štěpána. 

Anna Josefa byla o sedm let mladší než její manžel, ale přežila ho o dlouhých dvacet 

devět let. Ve svém stáří žila v Berouně, ale nevím vlastně, jak dlouho, protože se o tom 

žádné dokumenty nezmiňují. Je zajímavé, že podle rodokmenu rodu Bechyňů by měla 

zemřít až 28. října, o osm dní později. Další informace (tentokrát z internetu) je také 

zvláštní – podle té se Anna Josefa narodila v Polné na Klatovsku (součástí téhle obce 

Polná je opravdu Zdeslav), ale zato prý zemřela pro změnu 22. října 1755, a to prý 

dokonce v Praze. Ovšem já raději věřím tomu, co je v našem kostele vytesáno do 

kamene, pod nímž je pohřbena, tedy že se odebrala k Pánu 20. října (nepochybně 

v Berouně).   

Jáchym Anton Eusebius Bechyně z Lažan a Anna Josefa rozená Planská ze 

Seebergu měli celkem devět dětí. Byli to: 

Anna Maria Antonie, narozena 16. ledna 1709 v Jiříkovsi 

Jan Kryštof, narozen 12. dubna 1710 v Jiříkovsi 

Josef Kryštof, narozen 22. července 1711 v Jiříkovsi 

Jan Antonín, narozen 22. prosince 1712 v Sedlečku 

Leopoldina Barbora, narozena 19. dubna 1714 v Sedlečku 

Norbert Jan, narozen 5. prosince 1715 (není uvedeno kde) 

Antonie, narozena duben 1718 v Sedlečku 

Václav Josef, narozen 1. února 1720 v Sedlečku 

Josefa Ludovika, narozena 12. října 1722 

v Praze. 

Tito potomci představují 13. generaci rodu 

Bechyňů z Lažan. Jiříkoves se dnes píše 

Jiříkovec a leží nedaleko Heřmaniček u Sedlce –  

Prčice, Sedlečko se u nás opakuje vícekrát, jedno 

leží u obce Chotoviny jižně od Sedlce –  Prčice 

směrem na Táborsko a zdá se 

nejpravděpodobnější.   

Anna Josefa přivedla na svět devět dětí 

během třinácti let. (Možná dokonce deset, 

protože v rodokmenu je ještě připsáno jméno 

Kryštof Jáchym, ale není tu ani uvedeno datum 

narození.) Po tu dobu byla stále buď těhotná, 

nebo kojící, v každém případě pečující 

o potomstvo, i když pravděpodobně měla k ruce 

služebné, kojné, chůvy... A také to bohužel byla 

matka oplakávající děti, které ji předešly na 

věčnost.    

Jaké byly osudy dětí Jáchyma Antona 

Eusebia a Anny Josefy? První dcera Anna 



 



Maria Antonie zemřela 29. července 1726, bylo jí sedmnáct let. (Co je na tom velmi 

podivné – její otec i ona mají v rodokmenu uvedené stejné datum úmrtí. Může se 

samozřejmě jednat o omyl.) U druhého dítěte, syna Jana Kryštofa, je uvedeno jenom 

datum narození, pravděpodobně brzy zemřel. Zato Josef Kryštof, narozený r. 1711, 

zemřel až 18. února 1780 v Chotovinách, dožil se tedy šedesáti devíti let. Oženil se 12. 

prosince 1742 v Křečovicích s Ludmilou Tuchánskou z Branic a Lukavce a měli spolu 

dvanáct dětí. Další syn Jan Antonín, narozený 22. prosince 1712 v Sedlečku, zemřel 

již r. 1736 ve věku dvaceti čtyř let ve Zdaslavi a byl pochován v Poleni. Leopoldina 

Barbora, narozená r. 1714 v Sedlečku, zemřela 4. března 1719 a byla pohřbena 

v Neustupově. Bylo jí pět let. Další potomek, syn Norbert Jan, se narodil v prosinci 

1715 a nic dalšího o něm není uvedeno, asi brzy zemřel. Dcera Antonie, narozená 

v dubnu 1718, zemřela 12. ledna následujícího roku 1719, nedožila se tedy ani svých 

prvních narozenin. Podobné to bylo s dalším synem Václavem Josefem. Narodil se 

v únoru 1720, zemřel 1. září 1721 v Praze, tedy v necelých dvou letech.  

Delší život byl dopřán dceři Josefě Ludovice, narozené v říjnu 1722 v Praze. 

Odebrala se na věčnost 10. dubna 1773 v Žebráku, bylo jí padesát jedna let. 6. července 

1743 se provdala za Matyáše Viléma Ottu z Ottenfeldu, který se narodil v Trubíně a 

zemřel r. 1776 v Samboru v daleké Haliči. Pouze dvě děti z devíti svoji matku 

přežily. Co je horší – oplakávat malé děti, nebo sedmnáctiletou dceru a 

čtyřiadvacetiletého syna? (A také padesátiletého manžela...) 

Proč žila Anna Josefa Bechyňová právě v Berouně? Josef Vávra ve svých 

Pamětech královského města Berouna uvádí pouze tuto krátkou větu: „R. 1755 tu 

zemřela Anna Josefa, vdova rytíře N. Bechyně z Lažan, roz. Svob. Paní ze Zuberka, 

72letá; prve (tj. dříve, pozn. lf) bydlící tu v nájmu.“ Ovšem možná nebydlela v nájmu, 

ale u své dcery. Vávra o pár řádek dál píše: „Rytíř Matěj Otto z Ottenfeldu, nadlesní 

v Trubíně, za peníze své choti Anny Roziny Klepšové r. 1739 koupil statek Stránských 

v Berouně, dvory, mlýn a pozemky a tu hospodařil. Choť jeho + 1742 a zůstavila mu 

dítky Václava a Ottu. On pak brzy se oženil s šlechtičnou Josefinou Bechyňkou 

z Lažan a měl s ní drahně dítek. Tu poručníci dětí z první paní obávajíce se, aby statek 

nepřišel do nepravých rukou, vymohli r. 1762 povolení k dražbě všeho statku, a strživše 

za oba dvory a mlýn červený, za role, luka a lesy 14.700 zlatých, dali je do pokladny 

sirotčí, a pan Otto s rodinou vystěhoval se z města a přijal službu u král. komory.“ (Str. 

334 v původním vydání.) To už ovšem matka paní Josefy Ottové sedm let odpočívala 

v kryptě v kostele sv. Jakuba. 
Lidmila Fričová 

 

 

*** 

 


 Společný úmysl apoštolátu modliteb na květen: 

„Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii 

snadno nacházeli cestu ke Kristu.“ 

 



 



SVATOJÁNSKÉ LÉTO 2021 

 

Přijměte pozvání do svatojánského údolí, kde si odpočinete, zatímco Vaše 

děti budou od rána do odpoledne na čerstvém vzduchu na příměstském 

táboře v péči našich studentů.  

Vás, dospělé, bude krajinou literatury provázet zkušený kněz a pedagog        

P. Petr Beneš, CSsR a okolní krajinou pohledem výtvarnice Jana Domšová. 

Zažijete si tvorbu z  keramiky, z plsti a vlny, malbu nebo pletení z  pedigu.  

Odpočiňte si, objevte a rozvíjejte s  námi svoji kreativitu. Odvezte si od nás 

nezapomenutelné zážitky svatojánských večerů, strávených pod skalo u 

při šumění svatojánských pramenů.  

A již jste někdy zažili, jak v  parném létě funguje „barokní klimatizace“?  

Termín: 12. – 16. 7. 2021  

Cena kurzu 3.850,-Kč zahrnuje kurzovné, materiál a ubytování.  

Ubytování a strava jsou zajištěny v  budově Svatojánské ko leje (informace naleznete na 

webových stránkách školy – www.svatojanskakolej.cz . Kontakt pro zájemce a 

přihlašování: Vlasta Jindrová , email: vjindrova@svatojanskakolej.cz  

Kreativní dovolená 

u svatojánských 

pramenů 

http://www.svatojanskakolej.cz/
mailto:vjindrova@svatojanskakolej.cz


 



 



 



 

 



 



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 v měsíci bohoslužba slova 

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 

* 

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       

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 
 


