
 

 




Ve farnosti jsme v nedávné době reagovali na výzvu papeže Františka a někteří 

z nás se sešli v rámci skupinek a promýšleli, jak se synodalita dotýká našich srdcí, jak 

se odráží, resp. jak by se měla odrážet v životech našich místních společenství. 

Základem je tady schopnost vnímat ty druhé a jiné, zajímat se o bližní, vůle se otevírat 

a vést s nimi dialog. Psal jsem o tom už v lednovém úvodníku. To, že to v jádru má 

obrovský význam, ukazuje dotažení tohoto principu na celospolečenskou, a dokonce i 

na mezinárodní rovinu, což potvrzují obavy nejen z nepřiměřeného rozdělování 

společnosti, ale nyní i strach z vypuknutí války. Vraťme se ale na tu farní rovinu. 

Synodálním skupinkám bylo nabízeno několik témat z praktického života (byť 

tak na první poslech znít nemusely), u každého řada podotázek. Záleželo pak na mnoha 

faktorech – na celkové atmosféře, na vedení skupinky. Pro mnohé to navíc byla první 

zkušenost, jak se k situaci v církvi vyjadřovat. 

Otázky nebyly vždy zcela jednoznačně položené. 

A tak bylo možné zaujmout kritické stanovisko a 

„vyřídit si s církví účty“, zaměřit se na to, co 

nefunguje, nebo dokonce personifikovat, kdo za 

co může. My v Počaplech jsme zvolili hned to 

první téma: „Na společné cestě“. I tady bylo 

možné u některých podotázek narazit na určitou 

kritiku stávajících poměrů (otázky: Kdo zůstává 

stranou?  Kdo je opomíjen? a hlavně: Proč tomu 

tak je?). Nakonec ale převážil jednoznačně pozitivní přístup: pojďme to všechno zkusit 

alespoň trochu vylepšit – konkrétně, tady u nás. Neznáme se dobře? Tak se zkusme 

více poznat! Nechce se lidem po mši na faru? Tak si dejme čaj či kafe hned před 

kostelem! Prostě se nejdříve trochu lidsky sbližme. Začněme u malých věcí (úklid 

kostela, květinová výzdoba, biblická hodina). Pak třeba zjistíme, že chceme společně 

plánovat větší akce – Noci kostelů, adventní koncerty. A pak třeba přijde na řadu i 

plánování společných výletů, poutí, brigáda na farní zahradě atd. Ale třeba zůstaneme 

jen u povídání nad čajem. I to je v dnešní době hodně. Někteří se ale ostýchají i toho, 

chtějí jen účast na liturgii. Mají na to právo, i tak jsme na společné cestě (stačí třeba jen 

úsměv před kostelem). Podle mého názoru je důležitým impulzem celého synodálního 

projektu zjištění, že všechno začíná u mě. To JÁ MOHU něco měnit. Nemusím čekat, 

až to rozhodne pan biskup, nebo pan farář. Dokonce jsem to já, kdo může zvát ostatní 

na společnou cestu. Už teď, ne až někdy. To byl myslím i hlavní záměr papeže, 

vyplnění arcibiskupských formulářů je až (daleko) v druhé v řadě. 
Jiří Cikánek, jáhen 

BEROUNSKÝ 

KATOLICKÝ 

ZPRAVODAJ 



 



 




Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují 

ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu 

Ukrajině. Rozhodli, že tuto neděli použijeme při 

bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. 

eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují 

kostelní sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině.  
Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným a vnitřně 

vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, aby 

se zapojili do konkrétní pomoci případným uprchlíkům.  

Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční středy věřící 

nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu.  
Praha, 24. února 2022                Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference 
 


 Modlitební společenství 

Setkání se koná ve čtvrtek: 

o   3. 3. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 10. 3. - večerní teologický klub v Berouně na faře od 20 hod. na téma: 

     Ordinace žen v církvi 

o 17. 3. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

     Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 24. 3. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 

o 31. 3. - večerní teologický klub v Berouně na faře od 20 hod. na téma: 

     Kněžský celibát 

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

Děkujeme a modlíme se za vás! Všichni jste srdečně zváni! 

„Hospodinu svěř svůj osud, v něho důvěřuj, on sám bude jednat.“ (Žl 37,5) tým MS 

modlitba s Biblí - Libuše Lukášová tel. 724 352 366, Jan Marek tel. 732 541 409, 

teologický klub - Martin Šulc tel. 724 836 618, adorace Beroun - Jan Franta tel. 

605 983 228, adorace Tetín - Jana Civínová tel. 721 120 926 

 Večerní teologický klub 

Dovolte mi Vás pozvat na novou farní aktivitu v podobě večerního teologického klubu, a 

to každý druhý čtvrtek v měsíci od 20.00 hodin na místní faře v Berouně. Cílem této 

aktivity je po pandemickém útlumu opět nastartovat zdravou a živou energii ve 

společenství naší farnosti. Vítáni jsou naprosto všichni, kteří budou ochotni toto pozvání 

přijmout, ať už je jim vlastní pozorné naslouchání nebo naopak živá diskuze. Uvítám i 

mladší ročníky, každého, kdo má pocit, že má co říci, nebo si chce naopak vyslechnout, 

co ho zajímá. Doufám, že se nám podaří v pokoře a slušnosti diskutovat nad palčivými 

tématy církve současnosti, minulosti i budoucnosti. Celý projekt večerního teologického 

klubu bude zatím ve zkušebním režimu, ale ze srdce doufám ve Váš upřímný zájem. 

tel:+420724836618


 



Poprvé bychom se setkali ve čtvrtek 10. března nad v současnosti rezonujícím 

tématem kněžského celibátu a ordinace žen v církvi. V úctě          Martin Šulc, farník 

 Modlitba růžence 

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

ji M. Žáčková. Úmysl modlitby - za kněze, farnost, Komunitní centrum sv. Ludmily 

na Tetíně a město Beroun. 

 Popeleční středa – 2. března 

Popeleční středou dne 2. března vstoupíme do doby postní. Bohoslužby: 

 18.00 Beroun 

 18.00 Králův Dvůr 

 19.30 Tetín 

Připomínáme, že tento den je dnem přísného postu (půst od masa zavazuje katolické 

křesťany od 14 let, půst újmy od 18 do 60 let). 

 První pátek v měsíci – 4. března 

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 – 7. března 

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

farníky o pomoc s úklidem v pondělí 7. 3. 

 Křížové cesty se v postní době konají: 

 v Berouně v pátek od 17.30 

 v Počaplech v neděli od 7.20 

 na Tetíně v neděli od 10.45 

 Sbírka Haléř sv. Petra určená na humanitární aktivity církve vynesla: 

6.503,- Kč v Berouně, 2.670,- Kč v Počaplech, 1.800,- Kč v Loděnici, 1.433,- Kč na 

Tetíně, 1.135,- Kč v Nižboru, 1.000,- Kč na Chyňavě, 520,- Kč ve Svatém Janu a 

349,- Kč na Vráži. 

 Sbírka na pomoc Ukrajině se koná v neděli 27. února. 

 Sbírka na podporu Celostátního setkání mládeže a Světových dnů mládeže 

je vyhlášena na neděli 13. března. 

 Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 

je vyhlášena na neděli 27. března. 

 Upozornění na změnu času 

Připomínáme, že ze soboty 26. 3. na neděli 27. 3. se mění čas na letní. 

 Postní duchovní obnova – 2. dubna 

Postní rekolekce pod vedením P. Aleše Opatrného proběhne v sobotu 2. 4. od 9.00 

v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně. Na programu budou dvě přednášky 

(v 9.00 a v 10.30) a mše sv. ve 12.00. 

 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. 



 




Na Zelený čtvrtek a Velký pátek zveme do 

Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně všechny mladé od 

13 do 20 let na společnou sederovou večeři a následnou 

páteční křížovou cestu! Setkání bude probíhat od čtvrtečního 

podvečera (18 hod) do pátečního poledne. Již nyní je možné 

rezervovat si místo (nejen) u stolu, a to na adrese 

reditelka@kc-ludmila.cz. Bližší informace najdete v dubno-

vém zpravodaji… Těšíme se na viděnou! 
Za tým organizátorů Kateřina Ostatnická, KC sv. Ludmily 


Koncem minulého roku jsme (na rozdíl od roku 2020) 

vybrali do kasiček Adopce na dálku opět něco nad rámec 

základního ročního poplatku na podporu Marie z Běloruska a 

Dominika z Indie. Na obě místa byl zaslán mimořádný 

příspěvek 5.000,- Kč. 

Z Centra zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha 

jsme následně obdrželi informaci, že u Marie byl dar konkrétně 

použit na výmalbu jejího pokoje a zakoupení skříně, oblečení a 

obuvi. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 


  

Sál Komunitního centra sv. Ludmily bude nově patřit tanečním 

aktivitám pro mírně pokročilé pod vedením paní Romany 

Chvátalové. Srdečně zveme na pilotní kurz, konat se bude vždy 

v pondělí od 19 hodin, poprvé 4. 4. 2022, dále v dubnu 11. a 25. 4. 

Věk nerozhoduje, účast spíše v párech. Cena se bude odvíjet od 

počtu párů, kurz bude komorní – pro cca 10 dvojic. Přihlaste se 

Katce Ostatnícké na reditelka@kc-ludmila.cz.       manželé Vašků 

 


V minulých dnech oslavila krásných 75 let paní Marie 

Burešová z Berouna, bývalá vedoucí Azylového domu 

Charity Beroun a jedna z organizátorek Hrnčířské 

tomboly ve farnosti aj. Do dalších let mnoho zdraví a 

Božího požehnání vyprošují                                farníci 

20. února  oslavila své 75. narozeniny Marie 

Burešová z Berouna, narozená v Litni. Milá maminko, 

přejeme Ti Boží požehnání a plno let radosti s námi.  
dcera Hanka Krseková s rodinou 

mailto:reditelka@kc-ludmila.cz


 



 


Za těch pět roků, co mi bylo dáno řídit naši Charitu v Berouně, se nám toho 

společně povedlo už opravdu hodně. Je to zdrojem naší radosti a pro 

mne osobně velkým povzbuzením. Jsem rád, že si těchto úspěchů 

všímají i lidé kolem nás a čím dál více jich je díky tomu ochotno 

Charitě v našem regionu pomoci. 

V letošním roce jsme tak v Tříkrálové sbírce získali pro naše 

poslání již více než čtvrt milionu korun, což je více než pětinásobek 

toho, co se dařilo vykoledovat před šesti lety. Daří se nám také oslovit 

řadu nových sponzorů i dobrovolníků, kteří jsou ochotni nám v naší 

práci vypomoci. V podpoře Charity se nově přidala i řada obcí a zdejší města Beroun, 

Hořovice a Králův Dvůr svou finanční podporu naší činnosti významnou měrou také 

navýšila. Po ocenění Charity Beroun Cenou města Berouna, kterou jsme obdrželi jako 

dosud jediný takto oceněný poskytovatel sociálních služeb na Berounsku, byla Cenou 

Charity České republiky v loňském roce oceněna za svou mimořádnou práci naše 

vedoucí pečovatelské služby Marta Altmanová. Jak vidíte, je toho opravdu hodně, 

z čeho se můžeme těšit, a věřím, že toto vše je také v naší práci cítit.  

Mezi naše nové podporovatele se nově přidali i zaměstnanci z Berounska, kteří 

pracují ve firmách spadajících pod velkou nadnárodní korporaci Saint Gobain. Díky 

jejich podpoře se nám v loňském roce podařilo od jejich francouzské nadace získat 3 

miliony korun na opravy bývalé fary v Králově Dvoře – Počaplech. Dle ředitele 

Českého zastoupení této společnosti tak šlo o bezkonkurenčně největší grant, který byl 

pro Česko kdy schválen. S radostí jsem tedy tuto skutečnost oznámil na podzim 

loňského roku P. Petrovi Bouškovi a následně i farníkům při setkání v Počaplech. Po 

pěti letech příprav, psaní mnoha grantových žádostí a hledání možností, jak tento objekt 

zrekonstruovat, jsme konečně uspěli! Začali jsme tedy s přípravami na rekonstrukci, 

celý objekt jsme vyklidili a s nadací začali připravovat vše potřebné k uzavření 

smlouvy. Bohužel naše nadšení v následujících týdnech zchladily nové cenové nabídky 

stavebních prací, které během dvou let, kdy byla tato žádost připravována, vzrostly o 40 

až 120 %, což bylo nad naše možnosti. 

Tak závratný cenový růst spojený s naprostým nedostatkem dělníků na stavbách, 

který nastal v důsledku všech proticovidových opatření, je mimo naše možnosti řešení. 

Vzhledem k situaci, kdy dům v tomto stavu již není možno plnohodnotně užívat a 

potřebuje celkovou rekonstrukci, jsme se s P. Bouškou dohodli na tom, že ukončíme 

naši stávající nájemní smlouvu. Následovat by měla příprava stavebního projektu 

k jeho kompletní rekonstrukci či přestavbě. Na to sice Charita prostředky nemá, ale 

mohla by po jejich přípravě jako oprávněný žadatel následně požádat o velkou 

investiční dotaci z evropských peněz. Inu, ne vždy se nám naše plány podaří naplnit tak 

jako ty, o kterých jsem psal v úvodu. Víme však, že trpělivost přináší růže, a to platí i 

pro naši práci. 

S přáním všeho dobrého                                                                   Petr Horák 

ředitel Charity Beroun 



 



 


Svatojánská kolej je od roku 2014 držitelem Erasmus University Charter. 

V rámci programu Erasmus je možné realizovat mobilitu a 

spolupráci v rámci terciárního vzdělávání v Evropě. Mobilitu 

v rámci programu Erasmus+ (od roku 2014 nový program 

celoživotního učení zastřešující Erasmus, Leonardo, Commenius, 

Grundtvig) je možné realizovat formou studijního pobytu, případně 

praktické stáže. Studenti Svatojánské koleje pravidelně vyjíždějí na 

tyto přínosné pobyty. Přikládáme text studentky Hany Sadílkové, 

která se z jednoho takového pobytu nedávno vrátila.          Michal Šedivý 
 

V zimním semestru roku 2021 se nám díky naší škole a programu Erasmus 

naskytla úžasná možnost strávit tři měsíce v Severním Irsku. Ačkoliv bylo kvůli covidu 

a nedostatku ubytování v Belfastu do poslední chvíle vše nejisté, nakonec se nám 

podařilo odletět a využít této příležitosti na maximum. Ubytování jsme nakonec 

sehnaly kousek od Belfastu, 

s rozlehlými zelenými kopci za zády 

a jen asi dvě minuty pěšky od 

široširého moře, které nás lákalo na 

každovečerní procházky po pláži. 

Pravidelně jsme navštěvovaly 

partnerskou školu Svatojánské 

koleje St. Mary‘s University 

College, která pro nás měla 

připravenou pestrou nabídku 

nejrůznějších předmětů a my si je 

mohly navolit podle svých 

preferencí. Kromě výuky pro nás 

tamní škola zorganizovala také 

spoustu mimoškolních kulturních akcí, exkurzí a výletů. Měly jsme tak šanci „ponořit 

se“ do irské kultury se vším všudy. Spoustu výletů jsme si také naplánovaly samy, 

prozkoumávaly jsme nespoutanou irskou přírodu, načerpávaly energii na tamních 

posvátných místech a chvílemi se i ztrácely ve víru velkoměst. Kromě Severního Irska 

jsme procestovaly i kousek Irské republiky s hlavním městem Dublin a pohádkovým 

městem Galway. Zavítaly jsme i do Skotska, kde jsme se vydaly především do 

zasněžené Skotské vysočiny, k proslulému jezeru Loch Ness za bájnou příšerou Nessie 

a do města Glasgow, kde jsme již měly možnost plnými doušky čerpat vánoční 

atmosféru. Nejkrásnější pohled se nám ale naskytl z nejvyšší hory Severního Irska 

Slieve Donard, který nás ponechal, s irskou krajinou jako na dlani, úplně beze slov. 

Možná tak jako celá tato zkušenost, která nám toho dala neuvěřitelně moc - nové 

zkušenosti, situace k řešení, úhly pohledu, přátele, prozkoumaná místa a obrovskou 

vděčnost za to, že můžeme.  
                                                                                                                         Hana Sadílková 



 



 


Již nezadržitelně se blíží Velikonoce, které letos připadají na druhou polovinu 

dubna. Jaká by měla být příprava na Velikonoce? Jistě, dodržovat desatero, které je 

jasně dáno, a další pravidla související s životem pravého křesťana. Ale můžeme 

posunout přípravu ještě do další dimenze. Jednak myšlenkové, ale také praktické.  

Co se týká praktické dimenze, přišel jsem na to, že modlitba v netradičním místě 

by mohla být řešení. Jeden večer jsem se sebral, když rodina usnula, a šel jsem teple 

oblečen ke kapli Panny Marie Bolestné, která se tyčí nad Berounem. Byl mrazivý večer 

a celý udýchaný jsem dorazil na místo. Obešel jsem kapličku. Z vyhlídky na Beroun 

jsem se pomodlil za jednotu křesťanů, za toto město a jeho vedení, za zdraví jejich 

rodin i moji rodinu. A v neposlední řadě za velikonoční cestu, abych byl schopen a 

ochoten následovat vůli Boží. 

Druhá cesta, kterou doporučuji, je myšlenková. Každý večer, až na výjimky, se 

celá rodina modlíme. Samozřejmě je to modlitba dětská, uzpůsobená našim dcerám (6 a 

9 let). Když děti usnou, lehnu si na záda a v myšlenkách si představuji kříž, který svítí a 

září. V duchu vidím, jak k němu jdu přes všechny těžkosti života, utrpení… A i přesto 

můj zrak směřuje stále ke kříži. Vizualizaci zakončím modlitbou Otčenáš a následně 

pozvolna usínám. 

Bůh žehnej lidem čisté mysli a srdcí. Ať najdou ve víře ticho, klid, pokoru, 

usmíření a hlavně štěstí. 
Tomáš Petříček 

 

 


Před čtyřmi sty lety, za časů, kdy Berounští patřili k utrakvistům luterského 

vyznání, byl zdejším duchovním správcem děkan mistr Matěj Vít Perlicius 

Chlumecký. Když přišel do Berouna, zanechal nám o tom (jak už víme) zápis 

v matrice křtů: „Léta Páně 1619 při památce sv. Havla přijal správu Církve Boží 

v městě Berouně M. Matěj Vít Perlicius Chlumecký, za jehož správy toto 

následující poznamenání dítek okřtěných s rodiči a pěstouny jejich se nachází.“  

Už mnohokrát mě napadlo, jak asi Matěj Vít k tomu příjmení Perlicius přišel? Je 

celkem jasné, že se tak začal psát sám, protože bylo v době humanismu běžné, že 

zejména učení muži si volili latinsky znějící příjmení. Možná byl první u nás v Čechách 

jistý mistr Bartoloměj z Chlumce, který už v době vlády Karla IV. psal pod jménem 

Claretus de Solentia. Činil to tak vytrvale, až mu to zůstalo, hezky se to počeštilo, 

milý autor je znám také jako mistr Klaret a jeho práce prosluly jako Klaretovy 

slovníky. Za časů našeho Perlicia se s takovými jmény roztrhl pytel. Jan Skála 

z Doubravky psal pod jménem Dubravius, z Jiřího Třanovského se stal Tranoscius, 

jistý Jiří Černý si začal říkat Jiří Melantrich, což je pro změnu z řečtiny a 

„melantrichos“ znamená „černohlávek“. Jan Jesenský je znám jako Jessenius. Krásný 

příklad takového polatinštění a zároveň zlepšení (meliorace) jména představuje Jan 



 



Campanus Vodňanský – pocházel z rodiny chudého rolníka Martina Kumpána 

z Vodňan a jmenoval se původně Jan Kumpán. A přitom se jeho nové jméno tolik 

podobá latinskému „campana, campanula“ – zvon, zvoneček. J. A. Komenský se 

podepisoval Comenius, ale párkrát také jako Nivnicensis. A tak bychom mohli 

pokračovat.  

Ani Perliciovi spolubratři nezůstávali pozadu – děkan královéhradecký se psal 

Jakub Hrabeus, chrudimský Jiří Oeconomus, velvarský Pavel Raubigius, dále mistr 

Mikuláš Hanslinius, duchovní touškovský Jan Herites, duchovní unhošťský Josef 

Albinus atd. Mezi děkanovými berounskými předchůdci byl Martin Niger (Černý) a 

Josef Columella (původně prý Holoubek).  Perlicius zní moc hezky, tak nějak perlivě, 

připomíná perly, perličky, perleť – ovšem pouze v češtině, s latinou má to jméno 

společnou pouze příponu -ius. Ale kde to příjmení vzal nebo co to znamená, to jsem se 

zatím nikde nedověděla.  

Josef Antonín Seydl o něm v Kronice královského města Berouna napsal: 

„Kněz a mistr Matěj Vít Perlicius Chlumecký děkanem z podobojích v Berouně 

posledním. Rodem byl z Chlumce blíže Poděbrad v Bičovsku (Bydžovsku). Mistrem 

býti bylo tehdáž tolik, co doktorem nyní v mudrctví. A nežli toho kdo mohl dosáhnouti 

v Karolíně, musel dle tehdejšího akademie spořádání, co bakalář v svobodném umění, 

latině i řecky v rétorice a poetice zběhlý, ve škole v některém venkovském městě sobě 

od akademie vykázané za dvě léta učiti mládež latině, a tak sobě zásluh položiti. Z toho 

je viděti, jak se to dálo, že tehdáž v Berouně bakaláři a žákové (tj. univerzitní studenti, 

lf) učili ve školách, ježto kantoři teprv za Ferdinanda II. od jezovitů uvedeni byli (...) 

Náš mistr a kněz Perlicius přijal správu církve Boží jakožto děkan v Berouně, jakož 

sám zaznamenal v matrice, o svatém Havlu 1619. Odkudž si ho sem přistěhovali, 

nedočetl jsem se nikde. Perlicius byl ženatý, což matrika takto navrhuje: ‚Paní Lidmila, 

pana děkana berounského paní‘.“ Seydl dále uvádí, že se těmto manželům v Berouně 

narodili dva synáčkové, a celou tu historii, jak „šelma kostelník“ jednomu z nich 

zapomněl zapsat křestní jméno. Také zjistil z matriky, že „kmotrem z kněží 

sousedských byl kněz Josef Albín, rodem z Berouna, správce církevní v Litni 1622, a 

paní Juliána Albínka, farářka liteňská, manželka dotčeného Josefa.“ (Příjmení Albín si 

psal také jako Albinus.) 

Děkan Seydl pokračuje: „Náš kněz Perlicius dočkal se přesmutných časů 

v Berouně, neboť když Ferdinand II., místo něhož si Čechové podobojí Friedricha V. 

z Falce 1619 za krále zvolili, konečně 1620, dne 8. listopadu na Bílé hoře nad 

podobojími slavně zvítězil, nařídil 1621 dne 13. března všem podobojím farářům a 

profesorům na Karolíně z Čech do vyhnanství se ubírati, by se tak humno čistě svilo, a 

dvanáct hlav na Staroměstské mostecké věži napíchnutých o popravě nejpřednějších 

podobojích Čechův vykonané zvěstovalo.“ O kus dál uvádí: „A 1622 rozprostřelo se 

nad Prahou tak černé mračno, že odtud patnáct farářů podobojích hroznou vichřicí 

zaplašeno bylo. Pročež, že hned na počátku 1623 z téhož mračna i venku hrozně 

hřímati počalo, náš kněz Perlicius vida, že není zbytí, chce-li ve vyznání víry své 

setrvati, počal se s tisíci spoluvelebníků podobojích na pouť do vyhnanství hotoviti.“ 

Dále Seydl vypravuje, jak děkan se svou rodinou opouštěl Beroun a loučil se s dojetím 

se svými „ovčičkami“. „A to se stalo jmenovitě dne 4. února léta Páně 1623. A kam 

pak se náš kněz Perlicius obrátil na putování svém? Do města Pirny, pak Žitavy 



 



v Míšensku, tohoto tehdáž outočiště tří tisíc Čechů vystěhovanců, kam se potomně za 

ním 1627 i šest měšťanů z Berouna uteklo, protože se k katolictví přiznati nechtěli, a 

pro víru, v nížto se zrodili a vychovali, v Berouně trpěni býti nesměli.“  

Ze Seydlovy kroniky jsme se dověděli všechno možné, příjmení Perlicius ovšem 

zůstalo záhadou. Tak jsem pro jistotu nahlédla do Pamětí královského města Berouna 

od Josefa Vávry. A našla jsem tam na str. 157-158 velmi zajímavou větu: 

„Následující děkan byl Matěj Perlicius, syn Víta Perlíka řezníka v Chlumci nad 

Cidlinou, r. 1609 bakalář, 1611 – 13 rektor škol v Kutné Hoře, 1613 mistr učení 

Pražského.“ (V poznámce Vávra uvádí prameny, z nichž čerpal informace.) Tak vida, 

záhada „perlivého“ příjmení je tím rozřešena!  

Děkan Perlicius žil v Berouně tři roky a pár měsíců, když nadepsal v matrice 

nový rok: „Ve 

jménu Páně opět 

začínáme rok 

nový od naroze-

ní Krista Pána 

1623, kterýž Pán 

Bůh rač Církvi 

své pokojný a k službám svým volný učiniti, jako i v něm manželům věrným a 

plodu jejich požehnati. Amen.“ Začátkem února byl ale nucen opustit Beroun i 

Čechy. 25. ledna v matrice potvrdil manželství Jana Petrmela s Lucií Havlíčkovou 

z Hudlic. A pod tím se rozloučil tímto zápisem: „Až potud jest poznamenání 

oddavků a křtů svatých při věřících dle slova Božího a příkladu apoštolského 

zprosta a bez nálezků lidských vykonávaných.“ Další text zapsal do tvaru kalicha:  

„V neděli pak pátou po Třech králích správa jiná tomu chrámu a církvi za paměti 

lidské zde nevídaná do téže církve 

jest uvedena. Při níž chrám 

zevnitřní jestiť poškvrněn, vnitřní 

chrámové Boží přichráněni budou. 

Pokrytci se zjeví a zahanbí, neb 

napraví. Všickni očekávati budem 

dokonalého pšenice od koukolu 

oddělení, kteréž ne zde, než při 

vzkříšení se stane a pobožní tím se 

těšíme i toho skutkem požíváme. 

Amen. M. Mathias Perlicius 

propter evangelium Christi Berona 

exul factus 4. Februarii 1623.“ Tak 

takhle tu latinu Vávra přečetl a děkan 

Seydl nám to zase hezky přeložil: 

„Mistr Matěj Perlicius opustil 

Beroun kvůli evangeliu Kristovu 

dne 4. února 1623.“ Hned za tím následuje jinou rukou latinský přípisek: „Sic tua 

vana manus.“ Seydl to uvádí česky jako „Tak daremná ruka tvá.“ Připisuje tuto větu 

dalšímu, už katolickému správci, jímž se stal Vavřinec Ratzinger z Radenštejna, 



 



děkan karlštejnský. Ten také nadepsal znovu letopočet 1623 a k tomu připsal: „Nova 

facio omnia.“ – „Vše učiním nové.“ A pro jistotu to stvrdil chronogramem: 

„FerDInanDUs  Cor  DeI  VtraqVe  VnIt.“ (1623) Ale Perliciův zápis ani nezačernil, 

ani jinak neodstranil.  

Rozhodnutí, že habsburská monarchie má být výhradně katolická, nám může 

připadat sice netolerantní, ale v sousedním Sasku to nebylo jiné. Reformace tam byla 

provedena už roku 1539, v Pirně byl ustanoven luterský farář a byly 

zakázány katolické mše. Roku 1540 byly všechny majetky katolické církve v Sasku 

zkonfiskovány, takže v Pirně zanikl i místní dominikánský klášter. Knihy byly 

převezeny na univerzitu do Lipska, budovy byly rozprodány měšťanům a zčásti 

zbořeny. Prostě časy byly takové, jaké byly.                                           Lidmila Fričová 

 

Postskriptum: Když jsem na internetu hledala našeho Perlicia, narazila jsem na jméno 

Ján Perlicius, psaný též Perlici, Perliczy, Perlitzi, (*1705 Kežmarok, +1778 Lučenec), 

lékař a přírodovědec. Byl pokřtěn v evangelické farnosti v Kežmarku jako Johanes 

Daniel Perlitzius, otec se jmenoval Eliáš. Také se mi objevil nadpis Johann Daniel 

Perlicius und die Berliner Sozietät der Wissenschaften. Jméno Perliczy jsem našla ještě 

v soupisu uherské šlechty. Je možné, že některý ze synů našeho Perlicia odešel do 

Horních Uher, protože tam měli protestanté lepší postavení než v jiných habsburských 

zemích. (Příjmení Perlicius taky jen tak nevymyslíš!) Pokud by ten Johanes Daniel byl 

opravdu z rodu našeho berounského děkana, třeba jeho pravnuk, tak to potomek jistého 

Víta Perlíka z Chlumce nad Cidlinou dotáhl hodně daleko… 
-lf- 



Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. 

Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.  

Prosíme Tě za obnovení míru na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby 

stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.  

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou 

něžnou náručí. 

 Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si 

navzájem odpouštět. 
 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. 

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. 

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. 

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. 

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. 

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás. 



 


 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


 



 

 



 



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 
 


