
 

 



 


Církev není pevností, ani mocnářkou či hradem, který z výšky a dostatečného 

odstupu shlíží na svět, nýbrž společenství, které se – skrze radost z evangelia – snaží 

přitáhnout lidi ke Kristu. Prosím, nepodléhejme pokušení velkoleposti a světského 

velikášství. Církev má být pokorná jako Ježíš, který se pro nás stal chudým, abychom 

zbohatli z jeho chudoby.  

Nebojte se utvářet lidi ke zralému a svobodnému vztahu s Bohem. Možná tak 

nabudeme dojmu, že už všechno nemáme pod kontrolou a ztrácíme sílu a autoritu, 

ovšem Kristova církev nechce ovládat svědomí a zabírat prostory. 

Obracím se především k pastýřům: 

vykonáváte svou službu v zemi, kde svoboda je 

dosud křehká, a to zejména v lidských srdcích a 

myslích. Proto vás povzbuzuji, abyste je vedli k 

růstu oproštěnému od rigidní religiozity. Kéž 

lidé rostou svobodně a nepokořeně. Kéž může 

každý člověk odkrývat svobodu evangelia a 

postupně vstupovat do vztahu s Bohem. 

Hlásání evangelia má být osvobozující, 

nikdy skličující a deprimující. A církev má být 

znamením svobody a přijetí! 

Nenechte se dusit smutkem nebo rezignovanou sklíčeností lidí, kteří říkají, že se 

nikdy nic nezmění. Pokud tomu věříte, onemocníte pesimismem. Vnitřně zestárnete, 

přestože jste mladí. Dnes je tolik sil namířených proti jednotě, tolik je těch, kdo 

obviňují všechny a všechno, kdo zesilují to, co je negativní, specialistů na stížnosti. 

Neposlouchejte je, protože stížnosti a pesimismus nejsou křesťanské, Pán si oškliví 

smutek a sebelítost. Nejsme stvořeni k tomu, abychom žili se skloněnou hlavou, ale 

abychom pozvedali svůj pohled k nebi. 

(Ze setkání mládeže s papežem Františkem na košickém stadionu) 

Nezapomínejme, že víru nesmíme redukovat na cukr, který oslazuje život. To 

nejde. Ježíš je znamením, kterému budou vzdorovat. Přišel, aby přinesl světlo tam, kde 

byla tma, vyvedl tmu na světlo a donutil ji ustoupit. Proto proti němu temnota stále 

bojuje. Kdo přijímá Krista a otevírá se mu, vstává z mrtvých; kdo ho odmítá, uzavírá se 

do temnoty a je sám příčinou své zkázy. Ježíš svým učedníkům vysvětlil, že nepřinesl 

na svět pokoj, ale meč (srov. Mt 10,34): Jeho slovo je totiž jako dvousečný meč; 

vstupuje do našeho života, odděluje světlo od tmy a vyzývá nás, abychom se rozhodli. 

Před Ježíšem nemůže nikdo zůstat vlažný nebo „sedět na dvou židlích najednou“. Nedá 
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se to. Přijmout ho znamená souhlasit s tím, že ve mně odhalí rozpory, modly, vnuknutí 

zla a stane se pro mě vzkříšením, protože mě pozvedne, podá mi ruku a pomůže mi 

začít znovu. 

Nejde o to, abychom byli vůči světu nepřátelští, ale abychom byli ve světě 

znamením, kterému se bude klást odpor, křesťany, kteří umějí svým životem ukázat 

krásu evangelia, lidmi, kteří navazují dialog, v němž se objevují různé postoje, kteří 

odhalují bratrský život tam, kde panuje rozdělení a neshody ve společnosti, kteří šíří 

příjemnou vůni přijetí a solidarity tam, kde často převládá osobní a kolektivní sobectví, 

kteří chrání a zachovávají život tam, kde se uplatňuje logika smrti. 

(Z homilie papeže Františka v Šaštíně) 
 vybral P. Petr Blecha 

 



 Modlitební společenství 

Setkání se koná ve čtvrtek: 

o   2. 12. -  setkání Synoda o synodalitě - Na společné cestě v Berouně 

       na faře od 20 hod.  

o    9. 12. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 16. 12. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně 

       v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 30. 12. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 

Na setkání 2. 12. se budeme zabývat tématem: Společníci cesty (V církvi a ve 

společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.) a povedeme duchovní 

konverzaci nad následujícími otázkami: 

 Kdo jsou v naší farnosti ti, kteří „putují společně“? 

 Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou? 

 Když říkáme „naše farnost“, kdo do ní patří? A kdo už ne? 

 Kdo se zdají být či jsou „vzdáleni“, „zraněni“, „neslyšeni“?         

 Kdo od nás chce, abychom putovali společně? Kdo nám v tom fandí? 

 Kdo putují po stejné cestě, a to i za hranicemi naší farnosti či církve? 

 Kteří lidé či které skupiny jsou u nás opomíjeny, ať už úmyslně, či prakticky? 

 Jak jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě? 

Všichni jste srdečně zváni ke společné modlitbě a kdo má zájem přijít na setkání 

2. 12. k Synodě, prosím, promyslete si otázky viz výše. Váš názor nás zajímá! 

Přímluvné modlitby můžete vložit do krabiček v kostelích nebo na web farnosti. 

Děkujeme a modlíme se za vás! 

„Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než meč, proniká…“ (Žid 4,12) 

tým MS 

Jan Franta tel. 605 983 228, Libuše Lukášová tel. 724 352 366, 

Jan Marek tel. 732 541 409, Jana Civínová tel. 721 120 926 

 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. 

 První pátek v měsíci – 3. prosince 

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

u sv. Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

 Úklid kostela sv. Jakuba – 6. prosince 

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

farníky o pomoc s úklidem v pondělí 6. 12. 

 Setkání na téma synodality ve Svatém Janu 

9. 12. v 19.00 hod. se v prostorách Svatojánské koleje uskuteční setkání na téma 

synodality v církvi. Vítáni jsou všichni, kdo mají zájem. 

 Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 

vynesla 4.944,- Kč v Berouně, 3.630,- Kč v Počaplech, 1.956,- Kč na Tetíně, 1.100,- 

Kč v Loděnici, 1.080,- Kč ve Svatém Janu, 570,- Kč v Nižboru, 200,- Kč na 

Chyňavě a 100,- Kč v Hudlicích. 

 Sbírka na bohoslovce 

se koná v neděli 5. prosince. 

 Adventní duchovní obnova zrušena 

Adventní rekolekce plánovaná na sobotu 11. 12. se s ohledem na epidemickou 

situaci neuskuteční.  

 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 poslední neděli v měsíci následuje po mši sv. posezení při čaji a kávě. 

o Před čtvrteční mší svatou se koná od 17.30 modlitba růžence. 

 Adventní koncerty 

o V sobotu 27. 11. od 15 hod. se uskuteční adventní koncert v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Králově Dvoře. Vystoupí soubor staré hudby Ensemble Regne. 

Vstupné dobrovolné. 

o Adventní koncert Svatojakubského chrámového sboru se uskuteční v neděli 

28. 11. v 15.00 v kostele sv. Jakuba v Berouně.  

o Charita Beroun srdečně zve na adventní koncert, který se bude konat v neděli 

5. 12. od 15 hodin v kostele sv. Jakuba v Berouně. Zahraje seskupení „Bárka 

music“. Kapelu tvoří violoncellista Pavel Barnáš s harfenistkou Ivanou 

Pokornou. Ivanka Pokorná je členkou orchestru Národního divadla v Praze. 

V Bárce hraje na keltskou harfu, která je menší a lehčí než ta, kterou používá ve 

velkém orchestru. Violoncellista Pavel Barnáš je členem Symfonického 

orchestru Českého rozhlasu v Praze. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 200 Kč. 

o Adventní koncert Talichova Berouna se uskuteční v neděli 12. 12. v 15 hod. 

v kostele sv. Jakuba v Berouně. 

o Adventní koncert sboru Comodo se uskuteční v neděli 12. 12. v 16 hod. v kostele 

sv. Ludmily na Tetíně. 

o Adventní koncert smyčcového orchestru Musica Alternativa se uskuteční 

v neděli 19. 12. v 15 hod. v kostele sv. Jakuba v Berouně. 



 



 

 Vánoční výzdoba v Berouně 

Prosíme o pomoc se stavbou betléma a umístěním vánočních stromků. U sv. Jakuba 

se bude vánoční výzdoba připravovat v neděli 19. 12. po mši sv. 

 Tříkrálové koncerty 

sboru Comodo se uskuteční v sobotu 8. 1. 2022 v 16 hod. v Loděnici a v neděli 9. 1. 

2022 u sv. Jakuba v Berouně. 

 

 


Křesťanský klub Beroun pořádá v neděli 5. 12. od 17 hod. oslavu svátku 

SVATÉHO MIKULÁŠE s nadílkou, aneb Kam čert nemůže! 

Tentokrát bez mše svaté, akce se koná na dvoře ŘKF Beroun za dodržení všech 

platných podmínek a nařízení. 

(Balíčky pro Vaše děti bude vybírat člen KKB v kaplance do připraveného 

dárkového koše.) 
-kkb- 

 

 

 

 



 



 Plánované vánoční bohoslužby 2020/21: 

* bohoslužba slova vedená jáhnem 

 


Ve středu 24. 11. 2021 žila Svatojánská kolej 

přípravami na podvečerní akci. Připravit reflektory 

k nasvícení kostela, svíčky, prezentaci, film Svoboda 

je křehká věc – poselství Milušky Havlůjové, rozdělit 

role, co kdo kdy bude dělat, aby se ve škole cítili 

dobře i sousedi ze Svatého Jána a okolí. 

Připomínková mezinárodní akce Červená středa, ke 

které jsme se připojili, proběhla ve Svatém Jánu již 

potřetí. Považujeme za důležité připomenout 

narůstající ohrožení svobody vyznání a sílící 

pronásledování pro víru. Na přání dnes víc než 

devadesátileté paní Havlůjové (někdejší zdejší 

vězeňkyně) jsme vyslechli biblickou píseň Hospodin 

je můj pastýř A. Dvořáka. Text žalmu 23 byl její 

každodenní posilou v době, kdy byla za 

komunistického režimu ve vězení. A nás stálo před 

červeně nasvíceným kostelem 23 a svítilo 23 

svíček… 
Vlasta Jindrová 

zástupkyně ředitelky Svatojánské koleje 

2020/21 Beroun 
Králův 

Dvůr 
Loděnice Vráž Tetín Chyňava Železná 

Sv. Jan 

pod Sk. 
Nižbor 

24.12. Pá 
16.00 

23.00* 
22.00 16.00 - 23.00 - 24.00* - - 

25.12. So 10.00 8.00 9.30 - - 11.15 - 8.00 16.30 

26.12. Ne 10.00 8.00 9.30 - 11.15 11.15 - 8.00 - 

27.12. Po 19.30 - - - - - - - - 

28.12. Út 18.00 - - - - - - - - 

29.12. St 8.00 - - - 19.30 - - - - 

30.12. Čt 8.00 18.00 - - - - - - - 

31.12. Pá 18.00 - - - - - - - - 

1.1. So 10.00 8.00 9.30 11.00 11.15 - - 8.00 16.30 

2.1. Ne 10.00 8.00 9.30 - 11.15 11.15 - 8.00 - 



 



 

Křesťanský klub Beroun - koncert Pavla Helana: 




Od jara jsme vás lákali na koncert skvělého křesťanského písničkáře Pavla 

Helana, který pořádal K-klub Beroun. Odhodlání koncert na naše zvyklosti velmi drahý 

i přesto, že dotace nepokrývá ani zdaleka náklady koncertu, přesto v době covidové 

obecně chodí málo návštěvníků a v Berouně zvláště, nás do října neopustilo. A radost 

mládeže, která Pavla znala ze setkání v Olomouci, a „stářeže“, která si ho zamilovala 

na mších na ČT2, stála za to. 

 Přesto, že všem dobrovolníkům celonárodní pouti na Tetíně jsme s K-klubem 

koncert nabídli zdarma jako poděkování, se nakonec koncert zaplatil. I díky tomu, že 

kamaráda a Svatojánka (rozuměj svatojánského rodáka a správce Svatojánské koleje) 

Michala Šedivého napadlo spojit koncert s víkendovkou pro „náctileté“ ve Svatojánské 

koleji a ve spolupráci s kolejí nakoupit pro účastníky lístky.  Navíc se mu podařilo beze 

strachu „sehnat“ na setkání režiséra Jiřího Stracha a další osobnosti, o kterých jste se 

dočetli v minulém zpravodaji. A tak díky Svatojánkům, díky podpoře Římskokatolické 

farnosti Beroun a také Charity Beroun, kteří byli spolupořadateli koncertu, mohl Pavel 

Helan skutečně dorazit.  

A to byla „pecka“. 

Nejenže přišlo do kostela 

více než 70 návštěvníků, 

což je na koncertech KKB 

nevídané…  Nejenže si 

prezident K-klubu Alois a 

zpěvák Pavel notovali o 

krásném rodném Brně… 

Pavel Helan splnil všechna 

očekávání i přání: 

I nejmladším návštěvníkům 

Ivance, Sofince a 



 



Matýskovi zazpíval oblíbenou modlitbičku Andělíčku „Můjstrážníčku“, ať přejedu D-

jedničku, ať v pořádku dojedu. Dokonce se zdálo, že do Berouna přijelo několik osob v 

jednom - různé žánry, styly, legrace, ale i něha a hloubka, a v jednu chvíli dokonce 

Rišo Miller alias Pavel Helan - skvělý imitátor. A skvělý člověk – nakonec nabízel ještě 

volná místa v autě na cestu do Prahy. 

Jedním slovem zážitek! Děkujeme všem, kdo přišli, děkujeme všem, kdo koncert 

podpořili, a již nyní se těšíme, že se nám podaří třeba Pavla do Berouna zase pozvat. 

Přejeme mu – nastávajícímu tatínkovi, aby se jeho potomek v pořádku narodil, a na 

dálku posíláme mnoho poděkování a požehnání. 
Za K-klub Ivana Vašků 


Jak jistě celá řada z Vás ví, snažili jsme se společně s vedením České republiky a 

české katolické církve dostat na Národní svatoludmilskou pouť na Tetín papeže 

Františka. Nakonec se to nepovedlo a František navštívil Budapešť a Slovensko. Byli 

jsme ale velmi rádi, že na Tetín přijel z pověření papeže jeho legát, český rodák a 

potomek sv. Ludmily kardinál Christoph Schönborn. Při komunikaci s Vatikánem sehrál 

důležitou rolu velvyslanec ČR ve Vatikánu Václav Kolaja, kterému patří velký dík.  

Když tedy přišla od velvyslance Kolaji pozvánka na účast na otevření putovní výstavy 

o sv. Ludmile v italštině a následně i na audienci u papeže, ani minutu jsme s ředitelkou 

spolku Svatá Ludmila 1100 let Mirkou Janičatovou neváhali a do Říma se letecky vydali.  

Dorazili jsme v úterý 9. 11. kolem poledne a již po několika hodinách jsme 

společně s několika českými biskupy a dalšími vzácnými hosty jeli do papežské koleje 

Nepomucenum, zřízené pro české a moravské bohoslovce. Zde se konalo otevření 

zmíněné výstavy a měli jsme možnost krátce shrnout pětiletý ludmilský projekt a jeho 

ambici pokračovat projektem 

České nebe, který má 

připomínat především české 

světce a i dalších výrazné 

duchovní osobnosti naší 

minulosti. Na této velmi 

příjemné akci byly představeny 

dary, které následně ve čtvrtek 

předali papeži čeští a moravští 

biskupové. Jednalo se 

především o krásný relikviář 

s ostatky sv. Zdislavy, který 

vyrobila sklárna z Kunratic 

u Cvikova, a také další dar 

připravil výrobce brokátu 

z moravského Rýmařova.  

Druhý den naši malou 

skupinu vzal velvyslanec Kolaja na audienci k papeži do sálu Pavla VI., kde se 

shromáždilo několik tisíc poutníků.  Celá úvodní část audience trvala přes hodinu a 



 



přiznám se, že skutečnost, že jsme seděli až v několikáté řadě, nedávala moc nadějí, že 

se s Františkem osobně setkáme. Naštěstí velvyslanec Kolaja domluvil fotografování 

naší skupinky s papežem. Přišel pokyn a my jsme již směřovali do přední části sálu, 

kde jsme se seřadili. Neuběhla ani chvilka a už k nám Svatý otec kráčel. Naše skupinka 

začala spontánně radostí tleskat. Nastalo představování, a nakonec jsem tedy měl i já 

možnost papeži připomenout sv. Ludmilu, Tetín a Národní pouť, na kterou vyslal 

Kardinála Schönborna. 

Zajímavé bylo, že jsem 

začal mluvit anglicky, 

ale František, když 

zaslechl jméno 

Schönborn, pokračoval 

v němčině a v tomto 

jazyce jsme krátký 

rozhovor i dokončili. Je 

úžasné, jak je schopen 

v tak pokročilém věku 

mluvit s tolika lidmi 

v různých jazycích. 

Také jsme mu stačili 

předat symbolickou 

kopii ikony sv. Ludmily. Setkání samé byl úžasný zážitek, na který celý život 

nezapomenu. Je mi ale trochu líto, že se mnou na audienci nemohli být ty tisíce 

dobrovolníků, kteří se na Roku sv. Ludmily v Česku a dalších zemích podíleli. Patří jim 

velký dík.   

Dopředu jsem kromě své rodiny a pana faráře o cestě do Říma neinformoval, 

protože nebyl znám její formát. Výsledek ale předčil všechna očekávání, takže je trochu 

škoda, že jsem tuto informaci předem nerozeslal.  

Má cesta do Vatikánu skončila již ve středu, kdy jsme se opět letecky vrátili do 

Česka, protože jsem druhý den ráno měl neodkladné povinnosti na obci.  

Takže pozdravy od Františka všem lidem dobré vůle, kteří těch pět let 

s ludmilskými akcemi pomáhali 😊 

Martin Hrdlička, starosta Tetína a předseda spolku Svatá Ludmila 1100 let 


Vážené sestry a bratři! 

Tak máme opět po volbách do poslanecké sněmovny a já jsem se konečně dostal 

k tomu, abych poděkoval všem vám, kdo jste se o tento výsledek svým hlasem či 

dokonce kroužkem zasloužili. Když se letos volby začaly připravovat, byl jsem velmi 

skeptický. Zejména v tom, že to vypadalo, jako by se jisté politické hnutí, které se nám 

zde etablovalo za notné podpory ČSSD, KSČM, propagandy a prezidenta Zemana, ve 

vládě usídlilo natrvalo. A to i přes značné excesy svých čelních představitelů proti 

zákonům ČR, předpisům EU, ale také proti slušnosti (viz různé odposlechy, zápisky a 

uniklé e-maily). Nebudeme si nalhávat, že to vše bylo hlavně proto, aby ze státních 



 



peněz, ale i evropských dotací mohlo být financováno podnikání jednoho 

nejmenovaného oligarchy, který si to tak nalajnoval. Nutno podotknout, že nejen 

z těchto důvodů, ale také vlivem nekontrolovaného rozhazování během pandemie je 

stav státní kasy v takovém stavu, jaký zde nemá od vzniku České republiky obdoby. A 

tak nová vláda, která doufám z těchto voleb vzejde, bude pomalu otevírat Pandořinu 

skříňku, ve které může očekávat trojské koně. Práce to bude sisyfovská. 

Když se začala rýsovat koalice SPOLU, začal jsem se těšit, i když s jistými a 

samozřejmými výhradami, že by se naše země mohla vrátit na cestu k demokracii, 

slušnosti, prosperitě, zastavení inflace, … Ovšem cesta to nebude jednoduchá. Nedá se 

říct, že vše, co se tu za posledních osm let udělalo, je špatné. Na dobré věci je třeba 

navázat, ostatní začít od začátku.  

Pro KDU-ČSL tyto volby mají samozřejmě historicky výborný výsledek. Je to 

celkem 23 poslanců z toho jedna poslankyně ve středních Čechách. Je pro některé z vás 

známá, paní Nina Nováková ze Staré Boleslavi. 

Protože se do parlamentu nedostala ČSSD (o KSČM nepíšu, ta už tam neměla 

být dávno), bude na to, aby vláda vládla sociálně spravedlivě (nikoliv socialisticky), 

muset dohlížet KDU-ČSL, což je právě její parketa. Ale jak říkávala moje babička: 

„Bez Božího požehnání marné lidské namáhání“. Nezbývá než ještě dodat, že toto 

nebude bez další naší (vaší) pomoci možné, a tak je třeba na to pamatovat i 

v modlitbách. 
Daniel Průša, předseda okresní organizace KDU-ČSL 


Během října 2021 renovoval Pavel Hobza z Berouna dva křížky v Bělči, která je 

součástí nedaleké Litně. Obrátili se na něho místní občané, že prý byl asi záměrně 

poškozen kříž na staré křižovatce směrem na Zadní Třebáň u odbočky do Bělče. 

Ukázalo se však, 

že se to asi 

nestalo úmyslně, 

ale pravděpo- 

dobně nešťastnou 

náhodou při vyse- 

kávaní krajnic u 

silnice. Křížek 

zřejmě nevydržel 

srážku s žací 

lištou, protože 

litina je křehká. 

Pavel se ujal 

opravy a s preci- 

zností sobě vlastní 

vrátil rozlámanou litinu do původní podoby. A aby toho nebylo málo, našel na starých 

mapách, že v Bělči bylo za starých časů křížů víc. Protože tam nemají ani žádnou 

kapličku, rozhodl se jeden křížek instalovat na původní místo ve vsi.  



 



Starosta Litně Filip Kaštánek jeho záměr přivítal a také mu k tomu poskytl jeden 

velmi poškozený kříž z liteňského hřbitova. Pavel zase pro změnu přivítal, že ten kříž 

tak zůstane „doma“, tedy v kraji, odkud původně pochází, v liteňském katastru. Nejdřív 

opravu plánoval až na jaro 2022, ale pak mu to jako vždy nedalo, a tak se do díla pustil 

skoro okamžitě. Proto byly oba kříže instalovány téměř současně – jeden 17. října, 

druhý o týden později 24. října.       

V neděli 21. listopadu požehnal nově instalovaný kříž v Bělči jáhen Ondřej 

Mrzílek za přítomnosti pana starosty Kaštánka, několika místních občanů a také nás 

přespolních. Připadá mi symbolické, že se tak stalo v den slavnosti Ježíše Krista Krále, 

kdy jsme při ranní mši zpívali „Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem…“ 
L. Fričová 

 


Spolek Člověk a víra zve na výstavu fotografií Katedrála a živá setkání 2021, 

která se koná od neděle 28. listopadu 2021 do 10. ledna 2022 v areálu Pražského hradu 

v Mladotově do-

mě, Vikářské uli-

ci 37. Otevřeno je 

ve všední dny od 

11 do 15 hodin, 

o víkendech a 

svátcích od 10 do 

16 hodin. Přijďte 

se podívat, ve 

fotografiích na-

jdete možná i 

sami sebe – a 

není to jen 

umělecká nadsázka – viz přiložená fotografie. 
CAV Alois Vašků 

 


Dne 30. 12. 2021 uplyne 95 let od narození pana Miloše Palkosky. Své výročí 

narození „oslaví“ už po deváté v „domově věčném“ – království nebeském. 

Prosím, věnujte mu v modlitbě tichou vzpomínku. Děkujeme. 
za rodinu Marie Marešová, dcera  

 



 Společný úmysl apoštolátu modliteb na prosinec: 

Za srdce otevřená pro velký Boží dar: ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko 

každému člověku. 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



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 

* 

Lukáš Petřvalský, titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com 

mobil: 724 219 745 

 

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 

* 

Pavel Kodras, stavební technik vikariátu 
e-mail: pavel.kodras@apha.cz 

mobil: 602 465 797 

 

 

 

 

Bohoslužby: Ne Po Út St Čt Pá So 

BEROUN 10.00 19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLŮV DVŮR 8.00    18.00   

SV. JAN  8.00       

LODĚNICE 9.30       

CHYŇAVA 11.15       

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 
 


