
 

 

 

  

Advent je doba nadějného očekávání narození Spasitele. Pan farář v Ořechu začínával 

svoje kázání k první adventní neděli tím, že nejkrásnější období v životě jsou ta, kdy se na 

něco můžeme těšit. Je ale dneska vůbec na co? Probíhá děsivá válka na Ukrajině. Je nám 

blízko, ale pořád se nás týká nepřímo, byť její dopady pociťujeme minimálně v ekonomické 

rovině všichni. A prognózy nejsou dobré ani do příštího roku. No, ono ale probíhá na světě 

konfliktů celá řada. O těch ale často ani nemáme tušení. Pak je tady ekologická 

problematika, která také příliš optimismu nenabízí. A bohužel i jiné problémy, které i s těmi 

dříve jmenovanými zahlcují informační 

prostor. Emoce se vyostřují a místy se zdá, že 

rozumná debata už ani není možná… 

A přesto bychom - jako křesťané - měli 

vstoupit do adventu s nadějí. V historii totiž 

byly vždy důvody pro strach z budoucna – 

epidemie, války, katastrofy a utrpení různého 

druhu. Také Ježíš se narodil do situace, která 

měla k ideálu daleko. Izrael byl okupován 

Římany. A i mezi samotnými Židy byly zásadní 

ideové rozpory, které nebylo možné překonat 

ani tváří v tvář římskému útlaku. Názorově tak 

daleko jako nyní střídající se demonstranti na 

Václavském náměstí. V lidské nátuře prostě je 

cosi zkaženého, cosi vyvolávajícího rozpory. 

Teologicky se to nazývá hřích. Je to ten 

systémový hřích, do kterého se prostě rodíme. Bůh se ale přes to všechno rozhodl poslat na 

svět svého Syna, aby nám lidem uzdravoval srdce, nebo lépe: aby toto uzdravení nabídl.  

Advent pak má být připomínkou toho období, kdy se Boží vůle stát se člověkem 

zhmotňovala, kdy ve vzduchu bylo cítit, že se něco úžasného blíží. Panna Maria už byla 

oslovena, přijala Boží záměr a již očekávala narození dítěte. Ví to i Alžběta a pronáší 

chvalozpěv, který bude světem rezonovat i po dvou tisícovkách let. V dalekých krajích 

o tom ve hvězdách čtou mudrcové. A andělé se chystají oslovit prosté pasáčky ovcí. Na 

obloze to všechno stvrzuje vánoční hvězda. Naděje dýchá ze stvoření. V našich 

zeměpisných šířkách k tomu patří nálada ladovsky zasněžené krajiny, dlouhé večery u 

praskajících kamen a adventní koncerty. Patří sem i setkávání s lidmi, které máme rádi 

(ve skutečnosti, ne jen na sociálních sítích!) a výběr darů pro naše nejbližší.  

Pojďme se tedy nechat prostoupit touto atmosférou. A hledejme skutečnost, jaká 

by měla být, nikoliv jen jaká jest, jak často zmiňoval můj profesor filosofie Ladislav 
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Hejdánek. Hledejme ideály a nechme se jimi vést a buďme v tomto jako děti, kterým se 

nadšením rozzáří oči. Ale buďme pak i jako dospělí, kteří umějí v dobrém i přes 

nástrahy vytrvat. Vnášejme do našeho světa naději, je to teď moc potřeba… Přeji nám 

všem Bohem požehnaný advent.                                                           Jiří Cikánek, jáhen  


 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   1. 12. - modlitba s Biblí - fara Beroun od 20 hod.            

o   8. 12. - meditace a spiritualita tereziánského Karmelu – Komunitní 

    centrum sv. Ludmily Tetín od 20 hod. 

o 15. 12. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb 

    – kaple Povýšení sv. kříže Beroun od 20 hod. 

o 22. 12. - adorace a večer chval - kostel sv. Kateřiny Tetín od 20 hod. 

o 29. 12. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb 

         – kaple Povýšení sv. kříže Beroun 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! „Plnost sama se rozhodla v něm přebývat.“ (Kol 1,19) 

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. 

 První pátek v měsíci – 2. 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. 

 Nedělní školička na Tetíně 

se v prosinci uskuteční při mši svaté (během bohoslužby slova) v neděli 4. 12. 

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. 

 Úklid kostela sv. Jakuba – 5. prosince 

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

o pomoc s úklidem v pondělí 5. 12. 

 Adventní duchovní obnova – 10. prosince 

Adventní rekolekce pod vedením Mons. Michaela Slavíka, Th.D., 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. 
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 Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 

vynesla 7.130,- v Berouně, 2.154,- Kč v Počaplech, 1.739,- Kč na Tetíně, 1.400,- Kč 

v Loděnici, 1.400,- Kč na Chyňavě, 720,- Kč ve Svatém Janu, 450,- Kč v Nižboru a 

170,- Kč v Hudlicích. 

 Mikulášská sbírka na bohoslovce 

se koná v neděli 4. prosince. 

 Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdové podpory) 

 se koná v neděli 18. prosince. 

 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 koncerty 

o Adventní koncert Svatojakubského chrámového sboru se uskuteční v neděli 

27. 11. v 15.00 v kostele sv. Jakuba v Berouně. V 17.00 koncert sboru Comodo 

v kostele Narození Panny Marie Hýskově.  

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

4. 12. od 15.00 v kostele sv. Jakuba v Berouně. Vystoupí známý plzeňský soubor 

Touch of Gospel. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 200 Kč. 

o Adventní koncert Talichova Berouna se uskuteční v neděli 11. 12. v 15.00 

v kostele sv. Jakuba v Berouně. 

o Adventní koncert sboru Comodo se uskuteční v neděli 11. 12. v 16.00 v kostele 

sv. Ludmily na Tetíně. 

o Adventní koncert smyčcového orchestru Musica Alternativa se uskuteční 

v neděli 18. 12. v 15.00 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 17.00. Vstupné dobrovolné. 

o Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazní rovněž v kostele Narození sv. Jana 

Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou v podání pěveckého sboru Slavoš a 

orchestru VŠE Praha v pátek 23. 12. od 18.30. Vstupné 150 Kč. 

o Vánoční koledování – tradiční koncert pěveckého sboru Comodo – se uskuteční 

v sobotu 24. 12 ve 14.00 ve Svatém Janu pod Skalou. Vstupné dobrovolné. 

 



 

 

 Vánoční výzdoba v Berouně 

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

se bude vánoční výzdoba připravovat v neděli 18. 12. po mši sv. 

 Rozšířená příležitost ke svátosti smíření před Vánoci 

Kromě obvyklé půlhodinky před každou mší sv. bude možno přijmout svátost 

smíření: 

o v sobotu 10. prosince během duchovní obnovy na Tetíně 

o v pondělí 19. prosince 16.30 – 19.30 hod. v na faře nebo v kapli Povýšení sv. 

kříže v Berouně 

 Plánované vánoční bohoslužby 2022/23: 

* bohoslužba slova vedená jáhnem 

 

 Tříkrálové koncerty 

sboru Comodo se uskuteční v sobotu 7. 1. 2023 v 16.00 v Loděnici a v neděli 8. 1. 

2023 v 15.00 u sv. Jakuba v Berouně. 


Milí rodiče, milé děti! Už se těšíte na návštěvu svatého Mikuláše? Přijde i letos a 

zase bude netradiční. Tradiční katolický svátek totiž letos díky návrhu Jordana Tomeše, 

faráře evangelického kostela na Husově náměstí 43 v Berouně, začne právě tam. Od 17 

hod. bude v 1. patře evangelického kostela 

divadélko Zpátky do Betléma v podání Teátru Pavla 

Šmída a kejklíře Vojty Vrtka. A po divadélku se 

průvod rodičů a dětí přemístí do areálu ŘKF 

Beroun, kde již bude čekat štědrý světec se svými 

anděly (těmi nebeskými, padlí andělé na faru nemohou).  

2022/23 Beroun 
Králův 

Dvůr 
Loděnice Vráž Tetín Chyňava Železná 

Sv. Jan 

pod Sk. 
Nižbor 

24.12. So 
16.00 

23.00* 
22.00 16.00 - 23.00 - 24.00* - - 

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

26.12. Po 10.00 8.00 9.30 11.00 - - - - - 

27.12. Út 18.00 - - - - - - - - 

28.12. St 8.00 - - - - - - - - 

29.12. Čt 8.00 - - - - - - - - 

30.12. Pá 18.00 - - - - - - - - 

31.12. So 18.00 - - 18.00 - - - - 16.30 

1.1. Ne 10.00 8.00 9.30 - 11.15 11.15 - 8.00 - 



 

 

Připomínáme rodičům, aby dárky pro své děti přinesli označené čitelnou 

jmenovkou, a pokud by chtěli světci připomenout některé hříšky svých dětí, tak také 

velkými písmeny na papíře, to víte, on už i sám Mikuláš rád nechá očím odpočinout. 

Krásný advent přeje jménem Křesťanského klubu 
-iva- 



 

 

 Vánoční setkání u jesliček pro rodiny s dětmi v Počaplech 

V počapelském 

kostele se na Štědrý 

den od 15.00 

uskuteční zpívání 

koled pro rodiny 

s dětmi. 

Pro umocnění 

vánoční nálady si 

návštěvníci budou 

moci odnést 

Betlémské světlo. 

Kostel bude 

přístupný do 16.30 

hod. 

V dalších dnech bude kostel otevřen 25. - 29. 12. 2022 od 14 do 16 hod. 

 Štědrovečerní setkání u jeslí na Tetíně 

se bude konat v sobotu 24. prosince od 15.30 hod. v kostele sv. Ludmily na Tetíně. 

Čeká nás: 

o Společné zpívání koled u jesliček (můžete si přinést své nástroje a přidat se) 

o Příběh o nezbedném oslíkovi 

o Malé zamyšlení, velké těšení a dáreček 

o Betlémské světlo (přineste si vlastní lucerničky) 

 

 




Konec Vánoc si již nedovedeme představit bez Tříkrálové sbírky, 

která vychází z tradičního koledování králů-ministrantů. V roce 2023 

bude tříkrálová koleda probíhat od 1. do 15. ledna. V Berouně má sbírku 

na starost místní Charita, která i díky vám, dobrovolníkům z farnosti a skautům, 

v lednu 2022 pro potřebné získala přes 250 000,- Kč. 

Jako každoročně i letos se těšíme na tříkrálové koncerty:  V Berouně se bude 

konat koncert pěveckého sboru COMODO v neděli 8. 

ledna od 15 hod. v kostele sv. Jakuba, den předem 

tentýž program lze navštívit i v Loděnici v sobotu 7. 

ledna od 16 hod. v kostele sv. Václava. Koledovat se 

bude tradičně v mnoha průvodech, např. v pátek 6. 1. 

díky mnoha dobrovolníkům a hasičům na Tetíně. 

Všechny další tříkrálové aktivity sledujte na webu či FB 

Charity Beroun. 

Až do konce dubna bude stejně jako vloni 

možnost přispět do online kasiček skrze formulář na 



 

 

webu Tříkrálové sbírky, možný bude i bezhotovostní převod pomocí originálního QR 

kódu přímo pro Charitu Beroun, případně bankovním převodem,  a to až do 31. 1. 

2022.  

S tříkrálovou koledou nám tradičně pomáhají také skauti z berounského střediska 

Radost a Naděje a KMŠ Beroun. Oběma těmto „domácím“ institucím jsme velmi 

vděčni! Koledovat nám několik let pomáhají také některé školy a obecní úřady 

okolních vesnic a především spousta ochotných jednotlivců a rodin, kteří koledují ve 

svém sousedství, případně ve svých firmách.  

Pokud nás nepotkáte v terénu, kostele, či nezazvoníme s požehnáním u vašich 

dveří (zatím ještě stále na stovky domácností nemáme tříkrálových koledníků dost), 

určitě budeme s kasičkou i na některých mších v Berouně i okolí. Případně volejte na 

telefon 602 945 017, či pište na e-mail ivanav@charita-beroun.cz, určitě vypravíme 

skupinku králů i na požádání. Stejně tak se na výše uvedené kontakty ozvěte, 

prosím, pokud byste mohli pomoci jako dobrovolníci, kteří nám stále chybí.  

Moc děkujeme za vaši přízeň a každou sebemenší pomoc a podporu, i za vaše 

modlitby! Požehnaný advent, pokojné Vánoce a nový rok 2023 přeje jménem Charity 

Beroun 
Ivana Vašků 




Beseda s Václavem Moravcem 

Jedním z fenoménů současné doby je obrovské množství informací, které se na 

nás valí ze všech stran. Ať již chceme nebo nechceme, jsme jim v menší či větší míře 

vystavováni každý den. Nemalé procento 

informací přitom tvoří tzv. fake news – lživé 

zprávy, jejichž cílem je uvést nás v omyl. 

Na základě těchto zpráv se pak chováme 

způsobem, jakým bychom při vědomí 

pravdy nejednali. 

Právě problematika fake news bude tématem besedy, která proběhne 

v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně ve čtvrtek 15. prosince. Naším hostem 

bude PhDr. Václav Moravec, redaktor a moderátor České televize, vysokoškolský učitel 

žurnalistiky a také koordinátor Středoevropské observatoře digitálních médií (projektu, 

jehož posláním je mj. minimalizovat nejnebezpečnější dopady dezinformací ve 

středoevropském prostoru).  

Pokud vás zajímá, jak rozpoznat pravdivé a lživé informace v médiích, jaké fake 

news v současné době nejvíc ohrožují naši společnost či jak se ničícímu vlivu 

dezinformací bránit, určitě neváhejte a rezervujte si v komunitním centru svoji židli! 

Během besedy budete moci položit našemu hostu i vlastní dotazy. Setkání s Václavem 

Moravcem začíná ve čtvrtek 15. prosince v 19 hodin. Vstupné činí 200 Kč pro dospělé, 

100 Kč pro seniory a studenty. 
Kateřina Ostatnická 

ředitelka Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně 



 

  



 

 

 





Léta Páně 1702 narodil se náš 

kněz Hermann v Čáslavsku v městečku 

Lipnici. Otec jeho slul Vít Hermann, 

jenž býval hejtmanem ve Světlé nad 

Sázavou a na Velké Lipnici, jež jsou 

městečka proti západu na dvě míle 

vzdálená od Německého Brodu. Pak ale 

byl šichtmistrem u Berouna ve Staré 

Huti; odtud 1727 jeho mateř Anna 

Lidmila, šichtmistrová starohuťská, byla 

kmotrou v Berouně. A tudy 

pochopitelno, kterak tak náš kněz octnul 

se v okolí berounském.“  

Tak začíná vyprávění o jednom ze 

svých předchůdců děkanu Hermannovi 

Josef Antonín Seydl ve své Kronice 

královského města Berouna. Dále 

vysvětluje, že Hermann po svém 

vysvěcení r. 1726 se hned nedostal na 

nějakou faru, ale mohl duchovně 

vypomáhat v celé arcidiecézi se 

souhlasem místního kněze. Zdržoval se potom nějaký čas v Králově Dvoře, „na 

Počapsku nepochybně vypomáhaje“. Od 1725 byl administrátorem v Osově. „1736 dne 

3. února ucházel se náš kněz poprvé o berounské děkanství a z toho nic nebylo, setrval 

dále ve Vosově, dočkav se tady toho potěšení, že tam nový chrám Páně svatého Jana 

1741 dne 15. června za farní prohlášen a on tam skutečně prvním farářem určen byl. 

Zatím 1748 bylo děkanství v Berouně, jak dotčeno, opět odprázdněno a on 8. července 

toho roku od Marie Terezie nejmilostivěji za děkana zvolen, pak 19. srpna od 

konzistoře potvrzen byl. A tak po 20 letech 8 měsících a 8 dnech pracně a bedlivě na 

vinici Páně ve Vosově vynaložených, berounskému kaplanu páteru Františku Tvrdému 

tam místo udělav, do Berouna se dne 9. září přistěhoval a 24. prosince toho roku se 

instalovati dal.“ A sotva se v Berouně usadil, začal se starat nejen o duše svých oveček, 

ale i o praktické záležitosti. 10. února 1749 koupil „zahrádku podle děkanství proti 

západu ležící od Anny Benešové naproti v N.7 proti složení 55 zlatých a k užívání 

svým nástupníkům v Berouně ctí a darem beze všeho břemena odkázal.“ Také hned 

„1749 začal jednati o uvedení křížové cesty z města ku kapli Bolestné Matičky Boží u 

studánky Na průhoně.“ Roku 1751 pak byla křížová cesta skutečně zřízena a 

posvěcena. 



 

 

Děkan však nezapomínal ani na kostel sv. Jakuba. V Berouně v jeho době 

vzniklo bratrstvo terciářů a tito bratři a sestry usilovali o to, aby mohli mít ve zdejším 

kostele svůj oltář, protože podle regulí každý kvatembr (postní dny opakující se 

čtyřikrát do roka) se museli účastnit pobožnosti v Praze a to bylo pro ně obtížné. Děkan 

Hermann jim pro tyto pobožnosti poskytl oltář Panny Marie karlovské. Protože ten byl 

poněkud zpustlý, nechalo ho bratrstvo čistě obnovit. Dále „1754 počal náš kněz míti o 

to péči, aby se v kostele svatého Jakuba nová kazatelnice zjednala, an by překrásnému 

velkému oltáři se skvostností ve všem vyrovnala. I dosáhl k tomu od konzistoře dne 14. 

listopadu toho roku povolení, k čemuž sám 15 zlatých poskytl.“ Rokokovou 

vyřezávanou kazatelnu zhotovil r. 1754 pražský řezbář Josef Šnábl a pozlatil ji 

berounský malíř Jan Votěra. Můžeme na ní spatřit sochy čtyř církevních otců – sv. 

Řehoře, Augustina, Ambrože a Jeronýma, mezi nimi tři polovypuklé reliéfy 

v rokokových kartuších, zobrazující křest Páně, kázání Jana Křtitele na poušti a jeho 

stětí. Na pozadí kazatelny je reliéf dobrého Pastýře, na akustické stříšce pak stojí sv. 

Jan Křtitel. 

Děkan Hermann také získal dost štědrých dárců, aby mohl pro kostel pořídit nové 

liturgické předměty: „Tak jako toho již 1749 náš kněz dobrodinci dovedl, že byl nový 

krásný kalich stříbrný ulit a veskrz pozlacen, jenž váží 33 lotů a dosavad před rukama 

jest. (1 lot = 15,8 g) Tak také 1755 sehnal tolik dobrodinců, že tehdejší stará a 

polámaná monstrance, jež vážila 61 lotů, byla v novou tu nynější krásnou monstranci 

stříbrnou nově předělána a dobře pozlacena, jež váží 106 lotů stříbra a od práce přišlo 

121 zlatých a 12 krejcarů.“ 

V presbytáři kostela sv. Jakuba při stěnách stojí proti sobě dvě velké lavice, 

bohatě vyřezávané, s intarziemi. Na jedné z nich si můžeme povšimnout letopočtu 1752 

(ta je mimochodem vyřezávaná ještě bohatěji než její protějšek, můžeme na ní vidět i 

svatojakubské mušle hřebenatky). Jsou to tzv. patronátní lavice a sedávali v nich radní, 

protože berounská radnice byla patronem kostela. Patronátní právo znamenalo pro 

město sice možnost ovlivnit dosazení děkana, ale zároveň to byla finanční zátěž, neboť 

patron měl povinnost přispívat na údržbu církevního nemovitého majetku (stavební 

břemeno). Tuto povinnost městu za jeho odboj nařídil císař Ferdinand Habsburský v r. 

1547. Všeobecně byly patronátní povinnosti zrušeny zákonem až v r. 1949. V obou 

lavicích dnes místo radních sedávají ministranti. Antonín Podlaha ve své publikaci 

Posvátná místa království Českého, arcidiecese pražská, díl II (Praha 1908) o těch 

lavicích uvádí: „Při podélných stěnách stojí patronátní lavice pěkně vykládané; na 

jedné z nich jest letopočet 1752. Pocházejí prý z kláštera sv. Jana pod Skalou.“ No a od 

Ant. Podlahy to převzal i Karel Pobuda, který to ovšem ve své knize Svatý Jakub, 

ochránce Berouna, jeho kněží a chrám (Beroun 1942) uvedl už bez toho „prý“. Ale 

děkan Seydl napsal mnohem dříve než oba zmínění autoři: „Pro okrasu kostela dovedl 

toho náš kněz Hermann, že 1763 bylo 20 čistých dubových, těch nynějších 20, stolic po 

kostele a dvě velké pro radní u velkého oltáře zjednáno.“ Ovšem letopočet na lavici 

v presbytáři je o jedenáct let dřívější, a kromě toho ať počítám jak počítám, vidím těch 

lavic v hlavní lodi  jenom šestnáct. To je ale asi pouze drobný detail, těch dvě stě 

šedesát let jim určitě bude... Někde jsem četla, že je zhotovil místní truhlář Jan Marcin. 

Jaké lavice (a kolik) tu měli Berounští předtím, to se myslím nikde neuvádí. Po požáru 

r. 1599 určitě žádné, kostel zcela vyhořel a byla citelně poškozena i zvonice. Další 



 

 

požár v r. 1735 prý interiér kostela příliš nepoškodil. (Jen na okraj – lavice v kostelích 

ve středověku vůbec neexistovaly, součástí chrámových interiérů se staly až v době 

reformace.) 

Děkan J. V. Hermann se na podzim  r. 1765 roznemohl, několik týdnů ležel těžce 

nemocen, „brzy na počátku 1766 s Bohem i se světem se smířiv dne 2. února v 63. roce 

věku svého nábožně se na věčnost odebral a v chrámu svatého Jakuba před velkým 

oltářem v hrobě, kde prve byl z jeho předků kněz Benedicti a Karmensa odpočinul, od 

faráře vosovského a vikáře berounského kněze Josefa Každého, jenž i pohřební držel 

řeč, v přítomnosti 26 okolních duchovních pohřben byl, jak tu hrobový mramor, jenž 25 

zlatých stál, takto hlásá nápisem: VenerabILIs IosephVs LaVrentIVs HerMann 

DeCanVs  BeraVnensIs eXVVIas posVerat sVas etc.“ Česky to znamená: „Ctihodný 

Josef Vavřinec Hermann, děkan berounský, ostatky jeho spočívají atd.“ Fotku toho 

náhrobku tentokrát nemám, protože na něm stojí náš současný hlavní oltář.  

V závěru svého vyprávění J. A. Seydl uvádí, že děkan své jmění odkázal kostelu 

sv. Jakuba, za tyto peníze (320 zlatých) zde byly pak roku 1770 přistavěny postranní 

kruchty. A ještě se zmiňuje o děkanově portrétu: „Podobizna našeho kněze Hermanna 

na plátně v oleji mistrně malovaná poprsní, v klerice a kněžské čepičce s knížkou 

v pravici, odtud viděti, že byl tváře přívětivé a vážné, osoby složité a statné, svému 

třetímu v Berouně nástupníku páteru Klimentovi velmi podobný, chová se až dosavad 

na děkanství.“  

    

Citace ze Seydlovy Kroniky královského města Berouna (Beroun 2003) jsou ze str. 160 
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L. Fričová 



 Společný úmysl apoštolátu modliteb na prosinec: 

Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout 

radostnou zvěstí. 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

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 
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 
 


