
 

 




Před třiceti lety svatý Jan Pavel II. poprvé vyhlásil Světový den nemocných, aby 

obrátil naši pozornost k nemocným a k těm, kteří o ně pečují.  

Kolikrát nám evangelia vyprávějí o Ježíšových setkáních s lidmi trpícími 

různými nemocemi! „Chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal 

evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou 

chorobu“ (Mt 4,23). Můžeme si položit otázku: 

Proč je tato Ježíšova zvláštní pozornost 

věnována nemocným až do té míry, že se stává 

i hlavním úkolem při misii apoštolů, které 

Mistr posílá, aby hlásali evangelium a 

uzdravovali nemocné? (srov. Lk 9,2). 

Jeden myslitel dvacátého století nám 

naznačuje důvod: „Bolest člověka naprosto 

izoluje a z této naprosté izolace se rodí apel na 

někoho druhého, vzývání druhého.“ Když 

člověk kvůli nemoci zakouší na vlastním těle 

křehkost a utrpení, těžkne mu také srdce, roste strach a množí se otázky, táže se s větší 

naléhavostí po smyslu všeho, co se děje. 

Pokrok v lékařské vědě přispívá svým cenným způsobem k překonávání starých i 

nových onemocnění. To však nikdy nesmí zastínit jedinečnost každého pacienta s jeho 

důstojností a křehkostí. Pacient je vždy důležitější než jeho nemoc, a proto při žádném 

terapeutickém přístupu nelze opomenout naslouchání pacientovi, jeho historii, 

úzkostem a obavám. I když není možné vyléčit, vždy je možné poskytovat péči, vždy je 

možné utěšovat, dát pacientovi pocítit blízkost, jež ukazuje zájem o člověka dříve než 

o jeho chorobu. 

Mnozí misionáři, milosrdní jako Otec, doprovázeli hlásání evangelia výstavbou 

nemocnic, ambulancí a zdravotních středisek. Jsou to vzácné skutky, díky nimž nabyla 

křesťanská láska své podoby, a Kristova láska, o níž jeho učedníci svědčí, se stala 

věrohodnější. 

V této souvislosti bych chtěl připomenout, že blízkost nemocným  

a pastorační péče o ně není úkolem jen některých služebníků speciálně k tomu 

ustanovených; navštěvovat nemocné je pozvání, jež Kristus adresoval všem svým 

učedníkům. Kolik nemocných a starých lidí žije doma v očekávání, že je navštívíme! 

Služba útěchy je úkolem každého pokřtěného člověka, který má na paměti Ježíšova 

slova: „Byl jsem nemocný a navštívili jste mě“ (Mt 25,36). 
 (z poselství Svatého otce k 30. Světovému dni nemocných) 

BEROUNSKÝ 

KATOLICKÝ 

ZPRAVODAJ 



 



 



 Modlitební společenství 

Setkání se koná ve čtvrtek: 

o   3. 2. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 10. 2. - setkání Synoda o synodalitě - Sdílet odpovědnost v Berouně na faře 

    od 20 hod. 

o 17. 2. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

    Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 24. 2. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 

Na setkání 10. 2. se budeme zabývat tématem: Sdílet odpovědnost (Za misijní 

poslání církve mají spoluodpovědnost všichni její členové). 

 Jakými konkrétními způsoby se u nás ve farnosti věřící podílejí na poslání církve 

/ farnosti a co jim v tom případně brání? 

 Jak máme zformulováno poslání farnosti a jak formulace vznikla? 

 Jak naše farnost / společenství podporuje své členy, kteří různým způsobem 

slouží v širší společnosti (sociální a politická angažovanost, vědecký výzkum, 

vzdělávání, sociální spravedlnost, ochrana lidských práv, péče o společný domov 

a životní prostředí atd.) 

 Jak v naší farnosti probíhá rozlišování a rozhodování o tom, co kdo ve farnosti 

dělá? 

 Jakým způsobem v naší farnosti vzniká pastorační rada, jak se jí daří „zrcadlit“ 

složení celé farnosti a jakými způsoby komunikuje s celou farností? 

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

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

K účasti není potřebná návaznost na předchozí setkání. 

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

Děkujeme a modlíme se za vás! 

„V něm buďte zakořeněni a na něm stavějte, utvrzeni ve víře a nepřestávejte Bohu 

děkovat.“ (Kol 2,7) 

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 – 4. února 

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

u sv. Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Poté je v plánu ještě 

úklid betléma – prosíme farníky o pomoc. 

 



 



 Úklid kostela sv. Jakuba – 7. února 

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

farníky o pomoc s úklidem v pondělí 7. 2. 

 Setkání na téma synodality ve Svatém Janu 

Druhé synodální setkání se ve Svatojánské koleji uskuteční 1. 2. v 17.00 hod. a třetí 

24. 2. v 18.00 hod. Vítáni jsou všichni, kdo mají zájem. 

 Sbírka Haléř sv. Petra 

určená na humanitární aktivity církve je vyhlášena na neděli 20. února. 

 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. 

 




Tříkrálová sbírka skončila v neděli 16. ledna 2022.  Letos i přes nepříznivou 

covidovou situaci je celonárodní výsledek nad očekávání vysoký. A pro Charitu 

Beroun se podařilo získat  251.103,- Kč! Pomyslné stupně vítězů v nepsané soutěži 

skupin pro nás vykoledovali tři králové z Králova Dvora (33.200,- Kč) pod vedením 

Ivany Daňsové, z Nižbora s paní starostkou Kateřinou 

Zuskovou (28.898,- Kč) a z Újezdu u Cerhovic s rodinou 

Marie Šebestové a přátel (24.044,- Kč). Nejvíce korunek 

v jedné kasičce nasbírala také paní Kateřina Zusková v 

Nižboru (18.516,-) a po dvou výše zmíněných 

královodvorských kasičkách čtvrté místo „obsadila“ 

kasička, do které přispívali návštěvníci tříkrálové mše svaté 

v Berouně 2. 1. 2022; téměř nejmladší kolednici Ivance 

neunikl nikdo a nasbíralo se tak 10 291,-Kč.  

Tříkrálové požehnání „rozdávalo“ 85 vedoucích 

skupinek, z toho 46 kasiček bylo v rukou právě vás farníků.  

Velké Pán Bůh zaplať všem! Někde už letos proběhly 

tříkrálové průvody, jako třeba v Louníně pod vedením 

Leony Kopačkové, v Koněprusích, kde mimo jiné 

koledovala rodina Hofmeisterových, v Lochovicích díky 

rodině Maškových tři králové dorazili na koních. Velkými 

podporovateli Tříkrálové sbírky Charity Beroun jsou 

dobrovolníci z Tetína s Martinem Loduhou, kteří 

uspořádali tříkrálové zpívání u jesliček v kostele a 

vykoledovali 10.374,- Kč, a ze Svatého Jana pod Skalou 

s Michalem Šedivým, kteří vykoledovali 12 246,- Kč. Také Katolická mateřská škola 

Beroun již několik let spolu s paní ředitelkou Janou Stielovou a kytarou jedné 



 



z charitních zaměstnankyň přináší na berounskou radnici požehnání a radost v podobě 

pásma tříkrálových a vánočních písniček. Velkou pomocí a velkým zážitkem jsou 

každoroční dva koncerty loděnického pěveckého sboru COMODO, který pro nás bez 

nároku na odměnu zpívá již přes 10 let, výtěžek z jeho 

koncertů v Loděnici a Berouně letos činil 11.859,- Kč. 

Bezkonkurenčně nejpočetnější skupinou je nejméně 60 

skautů střediska Radost a Naděje Beroun, kteří do 13 

kasiček nasbírali 16.425,- Kč.  

Koledovali také mnozí zaměstnanci Charity – 

například Marta Altmanová v počápelské farnosti (oceněná 

Cenou Charity ČR za rok 2020) vykoledovala 3.750,-Kč. 

Velkou radost máme z toho, že po delší době mohl znovu 

spolu s námi koledovat pan Pavel Jambor, jediný berounský 

dobrovolník, který je držitelem oficiálního ocenění pro 

dobrovolníky -  Ceny Ď z roku 2016. A také jsme vděčni za 

nové kolednické skupinky – například se k nám připojili 

koledníci s Jarmilou Ševčíkovou v Hostími, dvě skupiny 

dětí z náboženství s katechetkou Marií Rejskovou a mnoho 

dalších. Někde jsme směli navštívit přímo firmy – např. 

Spektru Beroun pana Martina Dejdara apod.  

Ještě jednou vám všem vyjadřujeme velký dík a 

obdiv! Všem tříkrálovým dobrovolníkům, ale i všem, kdo 

jim otevřeli své domovy, své peněženky a svá srdce a 

pomohli tak dobré věci. Žádný příspěvek nebyl malý  a za 

každou chvíli Vašeho volného času a každou korunu věnovanou pro dobrou věc 

děkujeme. A pokud jste Tříkrálovou sbírku nestihli podpořit a chtěli byste, můžete stále 

využít možnosti přispět online QR kód (do 31. 1.) či na www.trikralovasbirka.cz přímo 

pro Charitu Beroun (do 30. 4. 2022). Na on-line platformách se již nasbíralo zatím 

dalších 16.000,- a 

částka stále narůstá. 

Pětašedesát procent 

těchto prostředků 

zůstane přímo 

v projektech Charity 

Beroun, konkrétně 

v azylových domech 

Charity Beroun pro 

ženy, muže a 

především rodiny 

s dětmi. 
 

Za tým 

Charity Beroun 

Ivana Vašků 
 

http://www.trikralovasbirka.cz/?fbclid=IwAR1iOJ7ZdhQkvy0GwVwhZMoe0okAQIGs0zYfrTWNszqhS_DT_z94kkbt84M


 



PS: A pokud byste mohli napřesrok i vy, kdo jste to ještě nezkusili, obejít s kasičkou, 

ale především s požehnanou křídou a dobrou vůlí třeba jen své sousedy a známé, byli 

bychom velmi vděční. Letos více než kdy jindy jsem dostala dotazy: „Kdy přijdete 

k nám domů?“ Ale i přes množství zapojených stále nejsme s to obejít s požehnáním 

všechny domy, ulice, obce v našem okolí. Děkujeme předem za sebemenší pomoc. 

 


Hledáme přátele, podporovatele, rodiče, prarodiče, tety, strejdy, skauty, starší 

mládež, ochotné i dosud váhající, kteří by nám pomohli vymyslet a zorganizovat 

podzimní víkendové setkání pro děti a mládež z našeho regionu. Všichni máme 

mnoho práce a starostí, ale zkusme se i přesto pustit do tak trochu jiné činnosti pro 

naši budoucí generaci. Pomozme jí objevovat krásy zdejší přírody, bohatou historii, 

skvělé předky i současníky, nové kamarády a možná i nové životní vzory. Zkusme 

dětem a mládeži dopřát setkání napříč místními náboženskými skupinami, aby nejenom 

oni věděli o sobě navzájem! Za tímto účelem chystáme první organizačně-

seznamovací setkání v komunitním centru na Tetíně, které je naplánováno na 

pátek 18. 2. v 19.00 hod. 
Kontakt: Michal Šedivý (michalsedivy@centrum.cz), tel.: 739 220 749 

 


Dopis od Marie - prosinec 2021: 

Dobrý den, 

píše Vám Máša. Mám se dobře, já i moje rodina jsme 

v pořádku, jsme všichni živí a zdraví. Promiňte, že jsem Vám 

dlouho nepsala, byla jsem na operaci se slepým střevem, ale 

už jsem v pořádku. Moc Vám děkuji za pomoc pro mě a moji 

rodinu. 

S úctou 

Marie 

 

Dopis Marii - leden 2022: 

Milá Mášo,  

moc Ti děkujeme za dopis a přejeme Tobě i Tvé rodině vše dobré v novém roce. Jsme 

rádi, že už jsi po operaci v pořádku. 

Mášo, napiš nám prosím, v jaké jsi třídě a jaké máš ve škole předměty. Který předmět 

Tě nejvíc baví? A jak se mají Tvoji bratři? Těšíme se na zprávy od Tebe. 

U nás ve farnosti právě probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů, v té době 

probíhají bohoslužby, které jsou společné pro různé křesťanské církve. 

Celý leden také po našem městě a okolí chodí koledníci, kteří vybírají peníze na tzv. 

Tříkrálovou sbírku. Peníze se potom používají na pomoc starým a nemocným lidem.  

Letos je u nás málo sněhu a mrzne jenom trochu. Jak to vypadá u Vás? Máte hodně 

sněhu?  



 



Mášo, měj se moc hezky, myslíme na Tebe a modlíme se za Tebe a za celou Tvoji 

rodinu. 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 

Dana 

 


Slunce praží. Malá Eliane právě pěšky zdolává poslední kilometry, které ji dělí 

od zdravotního střediska. Přichází po svých s horečkou 41°, diagnostikujeme jí malárii. 

A také podvýživu, malý hrudníček, nafouklé bříško. Dostává první injekci Artemeteru 

proti malárii a antipyretik pro snížení horečky. A také sklenici speciálního mléka pro 

podvyživené děti.  

Takhle vypadá část mého dne. Jako dobrovolník 

jsem vyjela do afrického Čadu, kde se na jihu 

poblíž města Moundou nachází vesnička Ku 

Jericho. A právě tady komunita Chemin Neuf 

založila školu 

pro děti. A 

k ní poté ma-

lou ošetřo-

vnu, která se 

časem roz-

rostla do dnešních rozměrů většího zdravotního 

střediska. Každý týden se tu léčí stovky lidí! 

Chemin Neuf je katolická komunita 

s ekumenickým posláním, původem z Francie, 

nyní působí ve 30 zemích světa, spojuje bratry a 

sestry zasvěcené do celibátu stejně jako manželské 

páry. A mimoto nabízí spoustu možností pro 

mladé lidi, jako třeba zúčastnit se víkendovky 

v Tuchoměřicích u Prahy nebo vyjet jako já na rok 

do zahraničí. 

A protože jsem studentkou 4. ročníku 3. lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy, lákala mě 

představa vyjet pomáhat do Afriky do 

zdravotního střediska. Rodiče dětí z našeho 

skautského střediska mě znají jako táborovou 

zdravotnici z posledních let. A tak jsem se 

odhodlala. Podzim jsem strávila ve Španělsku v 

klášteře na přípravné biblické a teologické 

formaci, kterou komunita nabízí, abychom byli 

na výjezd lépe připraveni. Moje mise tady 

nemá rozměr jen zdravotní, ale i misionářský, 

to se mi moc líbí! 



 



Milí farníci, proč vám tohle všechno píšu? Protože 

s vámi chci sdílet svoje dobrodružství. A protože vás 

chci poprosit o modlitbu, za mě, za moji misi tady, za 

zdravotní středisko a školu, kde pomáhám. Modlitba 

tak snadno překoná celé kontinenty! A pokud vás můj 

projekt zaujal a rádi byste dostávali podrobnější 

příběhy a fotky, napište mi e-mail na 

veverkovatereza@skaut.cz. A pokud byste rádi 

fungování zdravotního 

střediska podpořili, můžete 

přes QR kód nebo 

převodem na níže uvedený 

účet komunity 

s poznámkou. Díky vám se 

budeme moci dál starat o 

holčičky a kluky, jako je 

malá Eliane. A některým dalším, kteří ještě takové štěstí 

nemají, umožnit chodit do školy! Děkuji za vaše modlitby a 

e-maily, 
Terez Veverková 

 


Organizace Dementia I.O.V., z.ú. poskytuje seniorům a jejich rodinám 

poradenství při péči o lidi se sníženou soběstačností, zejména s poruchami paměti. Za 

tímto účelem byla v Berouně otevřena poradna pod názvem „Poradna Včera“, která se 

nachází v Hornohradební ulici (když projdete od křižovatky Horní branou, je to 1. ulice 

vpravo). V poradně se vám bude každé pondělí od 12:00 do 17:00 hodin věnovat naše 

sociální pracovnice. Mimo tento den se na ni můžete obrátit telefonicky na čísle: 

731 022 091 nebo formou e-mailu: poradna.beroun@dementia.cz. Poradenství je 

zaměřeno zejména na pečující, kteří se v domácím prostředí starají o svého blízkého 

s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence, popř. o nemocného, který se 

potýká s nějakým fyzickým omezením. Naši odborníci vám mohou poskytnout 

informace k péči o nemocného, poradit, jak vhodně komunikovat s člověkem 

s demencí, pomoci s výběrem vhodné sociální služby nebo vysvětlit, jak požádat 

o příspěvek na péči. Veškeré naše poradenské služby jsou zdarma. 

Kateřina Kušková, koordinátor 

 



 Jáhenské svěcení – 5. února 

V sobotu 5. února v 15.00 hodin v pražské katedrále přijme z rukou pomocného 

biskupa Mons. Václava Malého jáhenské svěcení bohoslovec pražské arcidiecéze 

Michal Hladík. Ministranti, kteří se chtějí aktivně zapojit, ať se dostaví k nácviku, 

mailto:veverkovatereza@skaut.cz
about:blank


 



který v katedrále začne v 13.30 hodin. Při vstupu do areálu Pražského hradu je třeba 

počítat s bezpečnostní kontrolou. 

 Celostátní setkání mládeže 2022 

je letos plánováno v termínu 9. – 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Zváni jsou 

všichni mladí ve věku 14-26 let. Starší mládež zveme ke službě v přípravných 

týmech. Přihlašování na vše je spuštěno od 3. ledna 2022. Více informací najdete 

na: https://celostatnisetkanimladeze.cz/. 

 


Matriku křtů berounské farnosti jsme minule opustili u zápisů z r. 1622 

s otázkou: Která jména v té době děti dostávaly při křtu a jaká byla frekvence těch 

jmen? Dnes se na ni pokusím odpovědět. V naší současnosti se každoročně zveřejňují 

informace o křestních jménech – která byla nejčetnější, jak se jejich výběr lišil od 

minulého roku, která jména se objevila nově (nebo staronově) a přišla potom (někdy i 

překvapivě) do módy. A naopak – která jsou oblíbená dlouhodobě a patří po desetiletí 

ke stálicím. Jak ukazují čtyři sta let staré zápisy, mnohá z těch jmen patří ke stálicím už 

stovky let. 

Jak vlastně rodiče v těch dobách pro své děti vybírali jména? Největší roli v tom 

určitě hrálo vyznání. Nečekejme od utrakvistů, v případě Berouna od luteránů, že by 

nejčastěji sáhli po jménech typických katolických svatých. Neuznávali příliš kult světic 

a světců, neměli v nějaké mimořádné úctě ani Pannu Marii a sv. Josefa. (Čeští bratři 

prý dokonce rádi křtili jmény starozákonními, např. začátkem 17. stol. je v Kolíně 

doloženo jméno Izrael – „Zroule“ Moravec. Prý to odpovídá jednomu typu původní 

výslovnosti „Jisroul“.) Přesto si sv. Václav jako patron české země stojí r. 1622 

v Berouně docela dobře a sv. Lidmila se také neztratila, a to hlavně mezi matkami a 

kmotrami dětí. (Zato se samozřejmě už dávno zcela ztratila starší forma tohoto jména 

Ludmila vlivem hláskového vývoje, neboť přehláska „u“ na „i“ po měkkých 

souhláskách probíhala už od 1. čtvrtiny 14. století, takže ve zmíněné matrice Beroun 

01 existuje pouze mladší forma Lidmila. A bude to tak ještě velmi dlouho, i 

v pozdějších matrikách.)  

Významnou roli hrály také rodinné či společenské tradice. Např. v šlechtických 

rodinách prý bylo zvykem, že první syn dostal stejné jméno jako jeho děd, druhý syn 

měl jméno po kmotrovi, třetí po otci. U nás se ale jednalo spíš o rodiny měšťanské 

(z Berouna) nebo venkovské (z okolních vsí). Proto první syn a první dcera měli asi 

často jméno po otci či matce. Toho roku 1622 bylo celkem 22 dětí pokřtěno stejným 

jménem jako jeden z rodičů, sedm děvčátek po matce a patnáct chlapců po otci. (Že 

byli v rodině prvorození, to pouze předpokládám.) Dvakrát byla v tomto roce křtěna 

dvojčata, vždy chlapec a děvče. První dvojčata dostala při křtu jména Pavel a Anna, 

druhá Adam a Eva. 

V Berouně a okolí se v roce 1622 narodilo víc chlapců než děvčátek. (Přesněji 

řečeno bylo jich víc přineseno ke křtu.) Za přesný počet neručím, ale vypisovala jsem 

jména a psala jsem k nim čárky, a to celý ten rok pro kontrolu dvakrát. Vyšlo mi 54 

děvčat a 74 chlapců. (Ve skutečnosti bylo pokřtěných dětí ještě víc, protože několik 



 



jich nemá v matrice vinou nedbalého kostelníka zapsané žádné jméno.) Výběr křestních 

jmen pro holčičky je o poznání chudší – pouze asi dvacet jmen. Chlapci dostali některé 

z celkem asi třiceti jmen. V současnosti to bývá naopak, výběr jmen pro dívky bývá 

pestřejší a jména se častěji obměňují, ale tehdy asi také sehrálo svou roli, že těch 

chlapců bylo prostě o dvacet víc.  

Nezdá se, že by Berounští před čtyřmi sty lety podléhali nějakým módním 

vlnám, jestliže je některé jméno časté u pokřtěných dětí, tak je přibližně stejně 

frekventované v generaci jejich rodičů a také se vyskytuje u kmotrů a kmoter. 

Ojedinělá jména jsem našla spíš právě u rodičů a kmotrů než u novorozenců. Co mě 

nejvíc překvapilo? Téměř naprostá absence jména Petr. Mezi pokřtěnými chlapci není 

ani jeden. Jeden jediný otec se jmenoval Petr Šebestový, měl manželku Kateřinu a 

synkovi bylo dáno jméno Daniel. (Je ovšem možné, že Daniel nebyl prvorozený a Petr 

už se třeba jmenoval jeho starší bratr.) Jiný Petr toho roku uzavřel sňatek, jak je 

zapsáno mezi křty: „Též v neděli 1. po sv. Trojici to jest 9. Julius potvrzeny jsou 

k stavu manželskému tyto osoby Petr Laur soused města Berouna s poctivou 

pannou Annou zůstalou po Pavlovi Lacinovi, též sousedu města Berouna. 

Svědkové toho byli Tobiáš Vrchlabskej, Jiřík Nedvídek, Zuzana Urbánková, 

sousedé města Berouna.“ Mezi křestními kmotry se jednou vyskytuje jméno Peter 

(možná zapsáno německy) a pak ještě asi dvakrát jméno Petr (jenomže někteří kmotři 

chodili ke křtům opakovaně, tak jsem jejich jména moc nepočítala). Možná měli 

luteráni sv. Petra příliš spojeného s papežským stolcem!  

Ale překvapivě ani ostatní učedníci Páně nedopadli nejlépe – pouze jeden 

pokřtěný chlapec získal jméno Ondřej, také byl jenom jeden Matouš, jeden 

Bartoloměj a jeden Šimon. (Jméno Bartoloměj měl jinak pouze jeden kmotr.) Lépe byl 

na tom jenom sv. Jakub, patron kostela – jeho jméno dostalo toho roku šest chlapců; 

stejně dopadl i sv. Matěj. K jménu Jan, také zastoupenému mezi učedníky Kristovými, 

se ještě vrátíme. 

Jedenkrát byla při křtu dána jména Adam, Markéta, Gabriel (Gabryel), 

Jindřich, Ondřej, Bartoloměj, Lukáš, Matouš, Šimon, Tobiáš a Marie, zapsaná 

jako Marije (Marige). Dvě děvčátka dostala jméno Eva a dva chlapci jméno Vít. 

Třikrát se objevilo jméno Mariana, které asi četli Marjána a dá se považovat za Marii, 

třikrát také bylo dáno jméno Mikoláš. Jméno Lidmila bylo dáno celkem čtyřikrát; 

stejného počtu dosáhla také Dorota a Martin; tím jménem byli chlapci křtěni až 

koncem roku zřejmě pod vlivem data svátku v kalendáři. Pět děvčátek bylo pokřtěno 

jménem Zuzana (zapsáno ovšem vždy jako Zuzanna) a pět Mandalena (forma 

Magdalena se v matrice nevyskytovala, naopak se občas objevila Mandalina). 

Šestkrát bylo toho roku při křtu dáno jméno Alžběta, Daniel, Jakub, Matěj, Pavel a 

Václav. Velmi oblíbené bylo jméno svatého Jiří, odneslo si ho celkem devět chlapců, 

ale je vždy zapsáno výhradně jako Jiřík. Forma Jiří není zapsána nikdy ani u otců a 

kmotrů – buď je to Jiřík, nebo Jíra. Zajímavé je také, že svátek sv. Jiří, dnes tolik 

oblíbený u našich skautů, připadal před čtyřmi sty lety na 23. dubna, nikoli na 24. jako 

dnes. Nejdřív jsem si myslela, že se tehdejší kostelník spletl, ale toho dne byly pokřtěny 

dvě děti a datum 23. dubna „na den sv. Jiří“ je u obou stejné. Velmi oblíbená byla 

jména Anna a Kateřina, obě dostalo celkem dvanáct děvčat.  



 



Absolutním vítězem se s počtem dvaceti pokřtěných chlapců stal Jan. Jak mi tak 

přibývaly u toho jména čárky, napadlo mě: „Kterého Jana měli asi naši předkové častěji 

na mysli –  Jana Křtitele, nebo Jana Evangelistu?“ No ale pak jsem došla až k měsíci 

červenci a tam jsem objevila zápis: „Ve středu na den Mistra Jana Husi okřtěna 

dcera Lidmila Matěje z Trubína, manželky Doroty, kmotrové Vondra Holub, 

Kateřina, Lidmila krčmářka z Trubína“. No a bylo rázem jasné, kterého Jana si 

berounští utrakvisté vážili možná nejvíc, a to víc než po dvou staletích od jeho smrti... 

Mimochodem celkem třiadvacet otců dětí pokřtěných toho roku mělo také jméno 

Jan. 

Mezi rodiči dětí převažují obdobná jména; kromě nich se spíš jednotlivě objevují 

ještě Juliana, Barbora, Judita, Žofie, Maruše (tj. Marie), Veronika, Voršila, Havel, 

Kryštof, Zachariáš, Linhart, Nikodém, Fridrich, Vavřinec, Jarolím (tj. Jeroným), 

Urban, David a Řehoř. Zatímco mužských jmen je celkem 29, ženských pouze 15, 

ačkoli matek a otců je přece stejný počet (matek je ve skutečnosti víc, protože 

nemanželské děti otce „nemají“). Ale naopak několika manželkám (matkám křtěných 

dětí) kostelník zapomněl křestní jméno zapsat. Mezi maminkami vítězí jméno Anna 

(20), Kateřina (17), Dorota (13) a Mariana (10). Mezi otci už zmíněný Jan (23), 

Jakub (9), Matěj, též Mates (7) a Jíra, Jiřík (7). Kmotři a kmotry mají jména 

obdobná, mezi kmotry jsou zapsáni také jednotliví Ludvík, Zikmund, Michal, 

Hendrych, Kašpar, Andres, Viktorin, Jonáš, Šebestián, Honz (asi Hans), Marta, 

Rozina, Apolina nebo Apolena, Benina (tj. Benigna, Dobrotivá) a Kristina. 

Mezi kmotrami a kmotry (možná spíš svědky, protože nikdy není určeno, kdo 

přináší dítě ke křtu) se našli i takoví, kteří se křtů účastnili opakovaně. Čtyřikrát to byl 

Jan Modla, primátor, také Mandalena Knoflíčková, Eva Petržílková, Jiřík 

Nedvídek a Vavřinec Řehořovic, pětkrát Anna Nedvídková, Marta Trávníčková, 

Lidmila Vavřincová a Zuzana Urbánková. Šestkrát byli při křtu Jiřík Žďárský a 

Jindřich Knoflíček. Nejpilnější kmotrou ovšem byla jistá Kateřina Mežová, protože 

byla přítomna celkem u sedmnácti křtů r. 1622. Většina mužů i žen z Berouna má své 

jméno i příjmení, zatímco lidé z vesnic v okolí ho někdy mají, někdy ne, a bývají často 

„ztotožněni“ svým řemeslem, živností nebo postavením (kovář, krčmářka, rychtář). 

Příjmení nebylo v těch časech ani závazné, ani povinné a nositel je mohl během života 

klidně změnit. Všechny ženy mají v naší matrice v r. 1622 své příjmení náležitě 

přechýlené, tedy s příponou –ová nebo –á, např. Šemberková, Strejčková, Patočková, 

Polesná, Žďárská. Některá příjmení jsou zapsána z dnešního pohledu nespisovně – 

např. Anna Musilka, Anna Strnadka, Anna Karaska a Eva Kezlerka. Nikoho asi 

také netrápilo, že je zapsán jako Jakub Tichej, Vondra holub (Wondraholub) nebo 

Káča Horáková. Zaprvé do matriky nenahlíželi, zadruhé většinou ani neuměli číst a 



 



psát. A tak asi ani paní Kateřině Čelakovské nevadilo, že ji sám Perlicius jednou 

zapsal jako Šelakovskou.  

Jak se dětem narozeným r. 1622 dařilo v jejich životě? To nevíme, ale na tomto 

světě je nečekala asi žádná procházka růžovým sadem. Narodily se totiž do třicetileté 

války. Pokud přežily první rok svého života (novorozenecká a vůbec dětská úmrtnost 

byla vysoká), Beroun a jeho obyvatele čekala zlá léta. Rabující a vraždící žoldáci, útěky 

do okolních lesů, hlad, bída a nedostatek všeho druhu. Pokud se ty děti dožily 

Vestfálského míru 1648, bylo jim právě dvacet šest let. Odhaduje se, že Beroun prý měl 

před válkou 1500 obyvatel. Po ní jich zůstalo pouhých 650. 

Lidmila Fričová

 



 Společný úmysl apoštolátu modliteb na únor: 

Za řeholnice a zasvěcené ženy; plni vděčnosti za jejich poslání a odvahu jim 

vyprošujme, aby i nadále nacházely nové odpovědi na výzvy naší doby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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   ** v únoru 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  

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. 
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