
 

 

 

 



Milí přátelé, 

je tomu pouhých několik dní, co jsem měl nechtěnou příležitost sdílet s jedním 

moravským knězem jeho hořce šokující zážitek s jistým pravidelným návštěvníkem 

bohoslužeb. Tedy, jak se běžně říká, „praktikujícím křesťanem“. Bezprostředně po 

skončení eucharistie jej zastavil muž, spíše staršího věku, v tamější farnosti známý 

okázalými vnějšími projevy zbožnosti a současně horlivý příznivec nejrůznějších 

konspiračních webů, a pravil: „Teda, pane faráři, to o tom respektu k jiným, jste si 

mohl odpustit! Nemyslete, ten střílející kluk v Bratislavě byl sice blázen, ale kdoví jak 

to bylo? A navíc, dyť šlo jenom o dva úchyláky a teplouše!“ 

Mohu se mýlit, ale v reakci na nedávnou tragédii v hlavním městě našich 

sousedů jsem nezaznamenal jediný výrazný hlas ze strany představitelů slovenské či 

české katolické církve, který by se ozval na obranu těch, kteří měli jen tu smůlu, že se 

narodili jako „jiní“. To, co jsem naopak zaznamenal, 

byl snímek slovenské prezidentky Čaputové, která 

přijela na místo tragédie, aby beze slov a 

nadbytečných gest tiše objala příbuzné obětí. Být tam 

Ježíš, myslím, že položí stejnou otázku jako před 

dvěma tisíci lety v podobenství o Milosrdném 

samaritánovi: „Kdo z nich se zachoval jako bližní?“ 

„Ne všechny, které má církev, má Bůh, a ne všechny, 

které má Bůh, má církev“ (viz výrok sv. Augustina). 

Bernhard Häring, jeden z největších 

křesťanských teologů 20. století, spolutvůrce Druhého vatikánského koncilu, 

redemptorista a pedagog, napsal: „Fanatik domnělé pravdy, postrádající respekt 

k jinakosti druhých, staví sám sebe a své nedokonalé poznatky zcela naroveň 

s pravdou.“ 

Se svolením autora Zdeňka A. Emingera přikládám k zamyšlení drobně 

upravenou verzi textu z jeho facebookového profilu: 

Homofobie, odpor k jinakosti, strach ze sebe sama. 

Nakonec je jedno, jaký je pramen a důvod nenávisti. 

Nenávist se živí jen další a další nenávistí. 

Dějiny obou totalitních ideologií 20. století to přece ukazují v syrové naléhavosti. 

Člověk otupí, zhrubne, zcyničtí a je s to si omluvit i to nejstrašnější chování. 

BEROUNSKÝ 

KATOLICKÝ 

ZPRAVODAJ 



 

 

V demokratické společnosti to není věc náboženství, ale práva, aby se všichni 

lidé do jednoho a bez výjimky cítili bezpečně a jako občané jedné jediné kategorie – 

kategorie člověk. 

Bylo by skvělé, kdyby se lidé postižení nespravedlností a násilím instinktivně 

utíkali do bezpečí církve, jenže tahle doba je dávno pryč. 

Ti, kteří se stali a stávají lovnou zvěří facebookových sadistů, nečekají, že se jich 

budou zastávat křesťané. Snad ještě někoho napadne, že by se ho možná zastal papež 

František. Jenže ten má v Čechách dosti nelichotivé postavení. 

Čekají, že se jich zastane jejich vlastní země, která musí stůj co stůj vymáhat 

právo a spravedlnost, a to zvláště tam, kde dochází k porušování lidských práv a 

nezpochybnitelné lidské důstojnosti. 

Násilníci slov a činů si zvykli, že když se jim nic nestane po první facce, po 

prvním kopanci, po prvním honu na druhé, po lavinách vyhrožování mučením a 

zabitím, nestane se jim napříště vůbec nic. 

Jejich oběti – ponejvíce nejbezbrannější, a tedy děti, ženy, senioři, 

hendikepovaní, cizinci, lidé z okraje společnosti, lidé výjimeční svým myšlením, svým 

dílem, svými postoji, lidé hledající svoji duchovní identitu, lidé jiné barvy pleti –

nečekají na to, že se jich tu a tam někdo zastane. Zcela po právu očekávají, že země, 

v níž se narodili a žijí, zajistí podmínky, aby si oběti nepřipadaly jako viníci a aby za 

vyhrožování smrtí a za násilné činy proti dospělým i dětem nepadaly v nejkrajnějším 

případě tresty jako za ukradené lízátko nebo půlku chleba. 

Mnozí lidé by si přáli, aby dva zmařené lidské životy při bratislavské tragédii 

stály na počátku zásadní a také dosti dramatické proměny slovenské společnosti a těch 

společností okolních, jejichž obyvatelé by se rádi „očistili“ od těch, kteří podle nich 

nemají právo nazývat se jejich spoluobčany nebo dokonce být považovány za lidské 

bytosti. 

Nedovolme, aby se slovní a fyzické násilí stalo součástí našich životů a skrývalo 

se tu za svobodu slova, v horším případě za přiškrcené a na ruby obrácené náboženské 

ideje a patologicky uchopenou víru. 

 Rád bych tyto řádky uzavřel následující myšlenkou: 

„Dobro je to, co děláš, ne to, o čem mluvíš. 

Některé medaile se připínají na duši, ne na dres.“ 

(Gino Bartali, italský cyklista, mnohonásobý vítěz Giro d'Italia, aktivní v pomoci 

židovským uprchlíkům za druhé světové války.) 

Přeji vše dobré!                                                                                      Petr Blecha 

 


 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   3. 11. - modlitba s Biblí - fara Beroun od 20 hod.                                       

o 10. 11. - meditace a spiritualita tereziánského Karmelu – Komunitní 

      centrum sv. Ludmily na Tetíně od 20 hod. 

o 17. 11. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb – kaple 

      Povýšení sv. kříže Beroun od 20 hod. 



 

 

o 24. 11. - adorace a večer chval - kostel sv. Kateřiny Tetín od 20 hod. 

Skupina křesťanské meditace je otevřena pro nově příchozí, ale pokud chcete přijít a 

nejste pravidelný návštěvník, prosím, napište si pro praktické instrukce na e-mail: 

libuse.lukasova911@gmail.com. 

Všichni jste srdečně zváni! 

„Za všech okolností děkujte.“ (1 Sol 5,18) 

tým MS: 

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

meditace Karmel - Libuše Lukášová,   

adorace Beroun - Jan Franta tel. 605 983 228, adorace Tetín - Jana Civínová tel. 

721 120 926 

 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. 

 Úklid kostela sv. Jakuba – 31. října 

Pravidelný úklid se tentokrát koná poslední pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme 

ochotné farníky o pomoc s úklidem v pondělí 31. 10. 

 Slavnost Všech svatých – úterý 1. listopadu 

Mše svatá bude v obvyklých 18.00 v Berouně. 

 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – středa 2. listopadu 

Mše svaté budou v 8.00 a v 18.00 v Berouně, v 19.30 na Tetíně. 

 Modlitby za zemřelé na berounském hřbitově 

Ve středu 2. listopadu se u kněžských hrobů na berounském hřbitově v 15.00 hodin 

setkáme k modlitbě za zemřelé. 

 Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci: 

o 1. – 2. listopadu: 

Při návštěvě kteréhokoli kostela je možné získat plnomocné odpustky pro duše 

v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, eucharistie, modlitba na 

úmysl papeže) je třeba se v kostele pomodlit modlitbu Páně a Vyznání víry. 

o Po celý listopad: 

Po splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, eucharistie, modlitba na úmysl 

papeže) je možné denně získat plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, 

navštíví-li někdo hřbitov a třeba jen v duchu se pomodlí za zemřelé. 

 První pátek v měsíci – 4. listopadu 

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

u sv. Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

 Nedělní školička na Tetíně 

se v listopadu uskuteční při mši svaté (během bohoslužby slova) v neděli 6. 11. 

V komunitním centru bude pro děti (zpravidla v předškolním a mladším školním 

věku) připraven vhodný program a výklad biblických textů. Poté se děti opět vrátí 

do kostela. 
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 Sbírka do fondu sv. Vojtěcha 

vynesla 4.430,- v Berouně, 2.220,- Kč ve Svatém Janu, 1.930,- Kč v Počaplech, 

1.863,- Kč na Tetíně, 1.800,- Kč v Loděnici, 900,- Kč na Chyňavě, 700,- Kč 

v Nižboru a 350,- Kč v Hýskově. 

 Sbírka na misie 

vynesla 5.826,- v Berouně, 2.147,- Kč v Počaplech, 1.780,- Kč na Tetíně, 1.700,- Kč 

v Loděnici, 1.300,- Kč v Nižboru, 720,- Kč ve Svatém Janu, 700,- Kč na Chyňavě a 

400,- Kč na Vráži. 

 Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 

se koná v neděli 6. listopadu. 

 Sbírka na podporu katolických médií 

se koná v neděli 13. listopadu formou distribuce složenek (řádná sbírka určená 

farnosti proběhne jako obvykle). 

 Koncert v předvečer 17. listopadu 

se uskuteční v kostele sv. Ludmily na Tetíně ve středu 16. listopadu od 18 hodin. 

Zazní skladby od Mozarta, Bacha, Vivaldiho či Schuberta v podání tria Pavla 

Svobody, Radka Baboráka a Elišky Zajícové. Dobrovolné vstupné bude věnováno 

na opravu střechy kostela sv. Ludmily 

 Koncert „Po stopách Gabriely Roubalové“ 

se uskuteční v sobotu 19. 11. od 16 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Králově Dvoře – Počaplech. V rámci koncertu zazní slavné modlitby z repertoáru 

umělkyně, která na Berounsku a Křivoklátsku prožila dětství. Účinkují Květuše 

Ernestová, Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka 

Hořovice se svými sólisty a Drahoslav Gric. Vstupné dobrovolné. 

 Červená středa v Počaplech – 23. listopadu 

V rámci akce Červená středa se v Počaplech přesune mše sv. ze čtvrtka na středu – 

ve středu 23. 11. tedy bude v Počaplech, kromě dalšího programu, mše sv. v 18.00. 

 Pravidelné akce v Počaplech 

o První neděli v měsíci se po mši sv. koná setkání s výkladem nedělních biblických 

textů (vede jáhen Jiří Cikánek). 

o Poslední neděli v měsíci následuje po mši sv. setkání u kávy a čaje. 

o Ve čtvrtek modlitba růžence před večerní mši sv., po ní korunka k Božímu 

milosrdenství za prosby farníků, za naše kněze, nová kněžská povolání, za naše 

představitele, za mír ve světě, za rodiny, za realizaci školy na faře… (vede A. 

Krzáková) 

o Díky dobrovolníkům je zabezpečena pravidelná výzdoba a úklid kostela po celý 

rok. 

o Dvacet farníků se každý den doma modlí desátek Živého růžence. Modlíme se za 

církev, celý svět i každého člověka (J. Večerníková, 776 591 391). 

o Putovní svatyňka navštěvuje osm rodin ve farnosti, Panna Maria s Ježíškem 

zůstává týden s rodinou a sdílí se všemi členy jejich starosti, problémy i radosti. 

Kdo by měl zájem, může se přidat (M. Bukovecká, 737 433 056). 

 



 

 

 Adventní duchovní obnova – 10. prosince 

Adventní rekolekce pod vedením P. Michaela Slavíka je plánována na sobotu 10. 

prosince od 9.00 do cca 12.30 hod. v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně. 

Na programu budou dvě přednášky (v 9.00 a v 10.30), možnost svátosti smíření či 

rozhovoru a mše sv. ve 12 hod. 

 Adventní koncerty 

o Adventní koncert Svatojakubského chrámového sboru se uskuteční v neděli 

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

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

4. 12. od 15 hodin v kostele sv. Jakuba v Berouně.  

o Adventní koncert Talichova Berouna se uskuteční v neděli 11. 12. v 15 hod. 

v kostele sv. Jakuba v Berouně. 

o Adventní koncert sboru Comodo se uskuteční v neděli 11. 12. v 16 hod. v kostele 

sv. Ludmily na Tetíně. 

o Adventní koncert smyčcového orchestru Musica Alternativa se uskuteční 

v neděli 18. 12. v 15 hod. v kostele sv. Jakuba v Berouně. 

o Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Králově Dvoře v neděli 18. 12. od 17 hod. Vstupné dobrovolné. 

 

 




Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar. (Lk 22,15) 

Těmito slovy František uvádí svůj nový list určený biskupům, kněžím, jáhnům, 

zasvěceným osobám, ale i věřícím laikům. V tomto pareneticky laděném listu navazuje 

na motu proprio Traditionis custodes, dokument určený biskupům. Vzhledem k tomu, 

že poměrně záhy vyšel český překlad, rád bych Vás seznámil s některými zajímavými 

podněty z toho listu. Obecně lze říci, že František v tomto textu navazuje na myšlenky 

otců II. Vatikánského koncilu, respektive na linii nastolenou liturgickým hnutím, které 

tento koncil bezprostředně předcházelo i následovalo. Mě osobně však zaujaly 

především následující myšlenky. 

František zdůrazňuje, že dnešní liturgie je současností dějin spásy a jejím 

obsahem je „kříž Ježíše Krista, jeho oběť uskutečněná v poslušnosti lásky k Otci.“ (čl. 

7) Popřípadě, že liturgie je místem, kde se s Kristem setkáváme: „Křesťanská víra je 

buď setkání s živým Kristem, anebo není.“ (čl. 10) Papež František také vyslovuje 

přání, aby se krása křesťanského obřadu nestala obětí povrchního a omezeného chápání 

jeho hodnoty, nebo hůře, jeho zneužitím ve službě nějaké ideologické vize. (čl. 16) 

Také zdůrazňuje křehkost a zranitelnost liturgie a důrazně nabádá k dodržování 

každého aspektu, jako jsou prostor, čas, gesta, slova, předměty, oblečení, zpěv a hudba. 

(čl. 23) Symboly a jejich užití v liturgii jsou vůbec častým cílem Františkových 

myšlenek, jejich sílu v tomto listu neustále zdůrazňuje (čl. 47), přičemž zvláštnímu 

prostoru se dostává „symbolu ticha“. (čl. 52) V závěru se pak nejvyšší pontifik obrací 

především ke svěceným služebníkům a jejich způsobu slavení obřadu, kde varuje před 



 

 

„přehnanou personalizací liturgického stylu, která občas vyjadřuje špatně skrývanou 

touhu být středem pozornosti.“ (čl. 54) Hlavní postavou liturgie je Vzkříšený! (čl. 57)  

Tento list pochopitelně obsahuje i mnoho jiných zajímavých myšlenek a pro 

případné zájemce je celý dostupný na stránkách liturgie.cz v sekci dokumenty. Tento 

kratičký náhled berte především jako pozvání k jeho zevrubnějšímu prozkoumání, 

neboť je určen nám všem. 
M.Š. 

 



Kdysi dávno se stalo, že dcera kamarádky přišla domů s tím, že jí nejmenovaný 

kněz řekl, že je víra důležitější než rodina. Když přišla dívenka domů a řekla to své 

mamince, reakce byla rozporuplná a maminka nakonec prohlásila, že rodina je 

důležitější než víra. Tématem jsem se pár dní myšlenkově zabýval a souhlasil jsem 

s knězem. Byl jsem svobodný a bezdětný a vírou jsem přímo žil. Každou neděli jsem 

chodil do kostela a tiše záviděl těm, kteří jsou pokřtěni a mohou přijímat tělo Páně. Čas 

šel dál a já jsem začal chodit na přípravu na křest. Docházel jsem pravidelně rok a půl. 

V roce 2012 jsem byl o Velikonocích pokřtěn. Byl to překrásný zážitek. Brzy poté jsem 

se oženil. 

V řece života uplynulo mnoho vody. Dnes máme s manželkou dvě krásné a 

šikovné dcery. Snažíme se je vychovávat v dobré rodinné atmosféře a v duchu 

křesťanských hodnot a morálky. Čteme dcerám obrázkovou Bibli pro děti a každý 

večer se modlíme. Obě naše dcery prošly Katolickou mateřskou školou, se kterou jsme 

byli nadmíru spokojeni. 

A co je tedy důležitější? Víra nebo rodina? Obojí je důležité. V Bibli se na 

několika místech píše o vztazích. Dobrý vztah měli Marie a Josef se svým synem 

Ježíšem, dobrý vztah měl také Ježíš se svými učedníky atd. Uprostřed kvalitního vztahu 

totiž stojí vždy víra. Dovolím si volně parafrázovat výňatek z Bible: „Kde se sejdou 

dva v jeho jménu, jako by vprostřed nich On sám stál“. 

Ideální variantou je totiž víra v rodině a rodina ve víře. Jsou to dle mého názoru 

spojené nádoby, které od sebe nelze oddělit. Pokud rodina žije s vírou a ve víře, niterné 

působení Boha je vždy přítomné a všudypřítomné. 
Mgr. Tomáš Petříček 

 



 Světový den mládeže v pražské arcidiecézi – 19. listopadu 

Cílem setkání je oslovit mladé věřící ve věku cca 12-24 let, nabídnout jim program, 

který by byl povzbuzením v jejich víře, a posílit jejich společenství v rámci 

arcidiecéze. Setkání se uskuteční v sobotu 19. 11. v Salesiánském středisku 

mládeže v Praze Kobylisích. V rámci setkání od 9.00 hod. připravujeme společný 

program a skupinky, po obědě workshopy a slavení eucharistie v 17.00 hod. Do 

přípravy setkání je zapojena řada mladých lidí. Letošním mottem je papežem 

Františkem vybraný biblický verš: „Maria se vydala na cestu a spěchala.“ (Lk 1,39) 



 

 

Podrobné informace i harmonogram budou před setkáním k dispozici na webu 

www.adcm.cz a na sociálních sítích Arcidiecézního centra mládeže. 

 5. ročník iniciativy Červená středa - 23. listopadu 

Veřejná připomínka lidí pronásledovaných pro svou víru probíhá dne 23. listopadu 

prostřednictvím iniciativy „Červená středa“. Symbolem akce je červené světlo 

připomínající krev trpících – je možné např. uspořádat společnou modlitbu či 

průvod s červenými svíčkami nebo nasvítit kostel či jinou budovu/sochu červeným 

světlem. Podněty pro uspořádání akce jsou postupně zveřejňovány na webu 

www.cervenastreda.cz. 

 


 

V neděli 2. října se konala od 15 hodin uprostřed krásné přírody v polích na 

Borku u Suchomast malá slavnost – žehnání 

nově osazeného kříže v lokalitě zvané 

„U svatého Jana“. O jeho návrat do krajiny, kde 

původně nějaký křížek už kdysi stával, ale 

někdy v minulém století zmizel, se opět postaral 

Pavel Hobza z Berouna. Při pátrání po existenci 

původního křížku ve starých mapách zjistil, že 

tam možná byla jednoduchá výklenková 

kaplička, třeba zasvěcená právě sv. Janu, jak by 

napovídal pomístní název. Křížek byl na třetím 

vojenském mapování, na mapě z r. 1838, pak 

ještě na mapě z r. 1928, ale na vojenské mapě 

z r. 1952 už ne. Na místě po něm nezůstalo 

zhola nic.  

Pavel Hobza proto oslovil starostku 

Suchomast paní Ivu Kinclovou, protože se 

lokalita nachází na katastru obce, paní starostka 

souhlasila, a tak se pustil nadšeně do práce. Zvolil velmi krásný, ale dost poškozený 

kříž (vykoupil ho z kovošrotu) původně pocházející z berounského hřbitova, vysoký 

220 cm a vážící téměř 100 kg.  Žulový podstavec je pro změnu z hořovického hřbitova 

a je tím také zachráněn, protože kameny ze zrušených hrobů končí většinou na skládce. 

Osadit podstavec a potom i kříž pomáhal Pavlovi jeho kamarád, nám dobře známý Jan 

Franta. A podařila se ještě jedna dobrá věc – blízko křížku Pavel se svým bratrem 

Martinem a neteří Terezkou zasadili pár dní na to mladou lípu, která rostla deset let na 

dvorku rodiny Hobzovy v Berouně ve velkém květináči. Ten už jí ovšem byl po deseti 

letech malý a těsný, a tak si zřejmě v těch polích volně vydechne a kořeny jí v půdě 

povyrostou. To všechno probíhalo v krásných slunečných zářijových dnech, ale 

začátkem října bylo vše přesně naopak.  

Slavnostního žehnání se ujal P. Josef Jonáš, a jak je vidět z fotek, počasí se 

neumoudřilo, lilo jako z konve a někdo z přítomných nad žehnajícím knězem ochotně 



 

 

drží velký deštník. Celé akce se zúčastnilo asi deset zocelených lidí, kteří na to žehnání 

ani na počasí hned tak nezapomenou. 

Závěrem: Na Borku osazoval p. Hobza o kus dál už jeden kříž v loňském roce 

2021 v létě, žehnání si vzal na starost rovněž P. Jonáš. Počasí bylo příjemné, teplé, 

žádní „čerti se neženili“, ale vinou jakéhosi šumu v informacích jsme tam pro změnu 

přijeli „s křížkem po funuse“. Tak až zase bude příště něco na Borku, třeba už všechno 

vyjde stoprocentně! 
L. Fričová 

 

 



 Společný úmysl apoštolátu modliteb na listopad: 

Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný 

život. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

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    ** 12. 11. nebude 

Kontakty: 

P. Petr Bouška, administrátor 
e-mail: petr.bouska@centrum.cz 

mobil: 608 524 408 

P. Petr Blecha,  farní vikář 

e-mail: deserto@tiscali.cz 

mobil: 723 183 758 

* 

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 
9.00 

(1. so) 

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 
 


