
 

 

 

 

 



Na berounské faře jsme začali přípravu na biřmování. To je vlastně taková 

svátost „křesťanské dospělosti“. Znovu jsem si uvědomil, jak si všichni musíme 

opakovaně klást základní dotazy, na které si teď musejí již sami za sebe (nikoliv 

v zastoupení rodičů či babiček a dědečků) odpovědět adepti na přijetí této svátosti. 

Mezi tyto dotazy patří: Proč jsem vůbec křesťanem a co to pro mě znamená, v čem 

vidím základní charakteristiky víry? Je můj vztah k Bohu skutečně osobní, jak se 

projevuje? Mám Boha rád? Umím se modlit, rozmlouvat s Bohem? Jak takový 

rozhovor vypadá (nejsou to jen stížnosti či prosby o něco)? Jsem schopen se během 

všedních dní s Bohem sdílet o radosti i 

starosti? Je z mého života patrné, že 

svůj život orientuji na Boha? Jak se 

v praxi moje víra projevuje? Myslím 

na slabé a potřebné po vzoru Božího 

Syna? K jaké službě Bohu v tomto 

světě jsem volán/-a?   

A dala by se asi vyjmenovat řada 

dalších dotazů, které lze v nějaké 

obměně nalézt v lepších zpovědních 

zrcadlech. Jsou to všechno dotazy, 

které bychom si měli čas od času 

pokládat, aby naše víra nesklouzávala 

k povrchnosti a formalismu. Doba 

postu nás k hledání odpovědí na tyto 

dotazy vyloženě vybízí. Zkusme si 

tedy nacházet v této postní době chvíle 

na zklidnění a krátkou meditaci, zastavme se, nechme stranou mobily a internet a 

vezměme si nějaké to zpovědní zrcadlo, postavme si před oči obraz Božího Syna a 

snažme se poctivě, po jednotlivých otázkách odhalovat svoje nitro. Ne jako útěk od 

skutečnosti, ale naopak jako objevování plné skutečnosti – coram Deo. A to by nám 

nakonec mělo přinést hluboký klid i radost. Radost z prohlubování již dospělého 

vztahu k Bohu bych moc přál všem letošním adeptkám na přijetí svátosti biřmování. 

A přeji to na začátku postu vlastně nám všem.  
Jiří Cikánek, jáhen 

BEROUNSKÝ 

KATOLICKÝ 

ZPRAVODAJ 



 

 




 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   2. 3. - modlitba s Biblí - fara Beroun od 20 hod. 

o   9. 3. - tichá meditace s Karmelem - Komunitní centrum sv. Ludmily 

  Tetín od 20 hod. 

o 16. 3. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb 

- kaple Povýšení sv. kříže Beroun od 20 hod. 

o 30. 3. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb 

- kaple Povýšení sv. kříže Beroun od 20 hod. 

Všichni jste srdečně zváni! 

„Meč Ducha je slovo Boží.“ (Ef 6,17) 

tým MS: 

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

meditace Karmel - Libuše Lukášová, adorace - Jan Franta tel. 605 983 228 

 Křížové cesty 

se v postní době konají: 

 v Berouně v pátek od 17.30 

 v Počaplech v neděli od 7.20 

 v Loděnici od 9.00 

 na Tetíně v neděli od 10.45 

 První pátek v měsíci – 3. března 

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

následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

 Úklid kostela sv. Jakuba – 6. března 

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

o pomoc s úklidem v pondělí 6. 3. 

 Postní duchovní obnova – 18. března 

Postní rekolekce pod vedením P. Petra Blechy proběhne v sobotu 18. 3. 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. 

 Nedělní školička na Tetíně 

se v březnu uskuteční při mši svaté (během bohoslužby slova) v neděli 19. 3., 

v dubnu pak v neděli 2. a 16. 4. V komunitním centru bude pro děti v předškolním a 

mladším školním věku připraven doprovodný program a výklad biblických textů. 

 Sbírka Haléř sv. Petra 

vynesla 6.816,- Kč v Berouně, 2.690,- Kč na Tetíně, 1.760,- Kč v Počaplech, 1.700,- 

Kč v Loděnici, 1.630 na Vráži, 700,- Kč na Chyňavě, 644,- Kč ve Svatém Janu a 

350,- Kč v Nižboru. 

 Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdové podpory) 

se uskuteční v neděli 12. března. 
 

 



 

 

 

 Přednáška Loděnické osobnosti: B. J. Huml - 23. března 

Zveme vás na další přednášku, kterou pořádá spolek Loděnice v historii. Tentokrát 

o Loděnické osobnosti: B. J. Huml. Sejdeme se na přísálí kulturního klubu 

v Loděnici, ve čtvrtek 23. března 2023 od 18.00 hod. 

 Upozornění na změnu času 

Připomínáme, že ze soboty 25. 3. na neděli 26. 3. se mění čas na letní. 






Milí přátelé, 

jistě jste již mnozí zaznamenali, že se počapelská fara přetváří v základní školu 

pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro bližší informace ke koncepci školy 

viz www.zsporozumeni.cz. V Počaplech se o tom určitě ví, tam se za školu i někteří 

pravidelně modlí, čehož si neskonale vážíme. Oprava školy v režii pana Kodrase zdárně 

probíhá již od loňského podzimu. Za to mu patří velký obdiv. Předtím už někdy na jaře 

začala práce na projektu 

přestavby, v létě bylo získáno 

příslušné povolení a zároveň se 

započaly právní kroky k získání 

licence MŠMT. Díky panu 

faráři a mnohým farníkům byl 

ještě předtím záměr schválen 

panem gene-rálním vikářem. 

Během procesu získání licence 

byly osloveny okolní školy, 

školky, pedagogicko-

psychologická poradna, 

speciálně pedagogická centra 

i město Králův Dvůr a od všech 

byla získána podpora pro vznik 

naší školy. Je nutno říci, že idea vytvořit školu pro potřebné děti se ale rodila už několik 

let. Tedy tolik v kostce k historii vzniku školy. Každým dílčím krokem se idea školy 

dále zhmotňuje. Poslední dva měsíce jsme ale byli ve velkém napětí, neb jsme čekali na 

udělení licence. A ta byla dne 1. 2. udělena! Z toho důvodu také píšeme tyto řádky. Už 

je za námi velký kus práce i podpory ze strany farnosti, za kterou nebudeme nikdy 

schopni dostatečně poděkovat. Spousta práce je ale i před námi. Díky udělené licenci 

můžeme už začít školu inzerovat a nabírat žáky, na duben připravujeme zápis a v září, 

věříme, zahájíme výuku. Rádi bychom také zopakovali, že škola je otevřená spolupráci 

s farností a samozřejmě bude sloužit i pro setkávání farníků.  Všem, kteří nám drží 

palce, ještě jednou děkujeme. Za přímluvné modlitby budeme i nadále velmi vděčni. 

Věříme, že se zdárně započaté dílo s pomocí Boží podaří.         Jiří a Ludmila Cikánkovi 

http://www.zsporozumeni.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 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 mší 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). 

 


Zveme vás na společný výlet rodin (nejen) z naší farnosti. 

Uskuteční se v neděli 26. března. Sejdeme se po mši svaté před kostelem sv. 

Jakuba v Berouně (cca v 11 hodin). Společně se pak vydáme po cyklostezce podél 

Berounky směrem na Hýskov a Nižbor. Délka trasy je celkem 8,6 km (kdo by 

potřeboval, může se odpojit cca v polovině cesty v Hýskově na vlak nebo autobus do 

Berouna).  

Zpátky z Nižboru je možné jet každou hodinu vlakem, popř. autobusem. 

S sebou svačinu, oblečení podle počasí, případně nějaká vozítka (např. odrážedla) - 

většina cesty je sjízdná i pro kočárky - a hlavně dobrou náladu! 

Prosím o potvrzení účasti na mail klara.tri@seznam.cz. 

Těšíme se na vás!               Rodina Malých 

 



 Duchovní obnova v pražském semináři Tammím 

Pražští seminaristé zvou mladé muže ve věku 15 až 30 let na postní duchovní 

program, který se uskuteční ve dnech 17. - 19. března v Arcibiskupském semináři 

v Praze. Letošním tématem bude Eucharistie. Po vydařené adventní obnově opět 

rádi nabízíme prostor přátelské atmosféry, příležitost ke ztišení, zamyšlení, 

osobnímu rozhovoru a společnému slavení liturgie. 

Více informací je k nalezení na stránkách: tammim.seminar-praha.cz, dotazy rádi 

zodpovíme na emailu: tammim@signaly.cz. 

 Pozvání na Sázavu 

V letošním roce 25. března slavíme 970. výročí smrti sv. Prokopa. V tento den 

srdečně zveme na pouť. Také zveme na hlavní letní pouť 4. a 9. července 2023. 

Všechny poutníky i návštěvníky rádi uvítáme také na prohlídce obnoveného 

mailto:klara.tri@seznam.cz


 

 

poutního areálu v Sázavském klášteře. Sledujte, prosím, naše stránky 

www.sazavskyklaster.cz. Přijíždět na poutě je možno celoročně. Taktéž celoročně je 

otevřen náš nový prohlídkový okruh: „Český patron sv. Prokop“. 

 




„1723 dalo zbožné vidění u studánky Na průhonech příležitost k vystavění tam 

kaple Bolestné Matičky Boží, jenž pak 1746 i k čtení tam mše svaté posvěcena byla. A 

1724 mělo tam několik churavců zázračně uzdraveno býti. 1723 počaté generální 

bratrstvo Bolestné Matičky Boží v každou první neděli v měsíci slavnost držící, bylo 

1727 mocí listu papeže Benedikta XIII. dne 10. července sub anullo piscatoris 

mnohými odpustky nadáno, 1737 od konsistoře potvrzeno a 1745 poprvé veřejně 

v průvodu bratří a sester slavně zavedeno, k čemuž i umbela a kasa bratrská zjednána 

byla.“ 

 Tak se poprvé ve své kronice zmiňuje o tomto bratrstvu děkan Josef Antonín 

Seydl, a to v kapitole Navrácení se řádů a obyčejů katolických do Berouna (str. 

125). Vysvětlivky uvádějí latinské „sub anullo piscatoris“ jako „pod prstenem s rybou“; 

listina byla zpečetěna rybářským prstenem, který je odznakem papeže. Slovníček 

pojmů nás zase informuje, že „umbela“ znamená baldachýn. (Viz J. A. Seydl, Kronika 

královského města Berouna, Beroun 2003)  

 O pár stránek dál (str. 148) se o kapli a bratrstvu dočteme ještě jednou, v kapitole 

věnované děkanu Jiřímu Františku Procházkovi de Lauro: „A tak jako pilen byl 

všech svých pastýřských povinností, rovněž tak byl milovníkem katolických zbožností. 

Jeho péčí se stalo, že 1723 vystavěna byla kaple ku cti Panny Marie Bolestné rodičky 

Boží nad Berounem k půlnoci nahoře Na průhoně u studánky, kamž on se takměř 

každodenně z domova nábožně procházel, modlitbu svou zde vroucně konaje. A toho 

téměř času pílil i o uvedení bratrstva Panny Marie Bolestné rodičky Boží v Berouně, 

jenž pak mnohými odpustky nadáno, ale teprve 1737 potvrzeno bylo.“ To už ale děkan 

Procházka žil v Praze, kam se odebral nedlouho po velikém požáru Berouna, který 

město zpustošil 22. září 1735, a žil tam pak v domě vysloužilých kněží. Na Beroun 

ovšem nezapomínal a mezi duchovními knížkami, které vydával, věnoval berounským 

ovečkám, zejména pak bratrstvu „Hrstečku mirry (myrhy)“ (1736), „Přívažek k té 

hrstečce“ (1745) a „Ctnostné pití z kalicha hořkosti“ (1745). (Všechny ty knížky mají 

ve skutečnosti barokně košaté názvy, proto se uvádějí zkráceně.) Berounským ovšem 

poslal i dary hmotné – „znamenitou knihu z bílého papíru na matriku, dva ornáty, 

antipendium, 5 šátků na kalich, 2 ubrusy, bursu, komži čistou s krajkami atd. do 

kostela“, jak uvádí Seydl. 

 O další historii kaple nad Berounem i bratrstva v kostele sv. Jakuba se postaral 

děkan František Xaver Kazimír Strachovský rytíř ze Strachovic: „Rovněž tak jako 

jeho předchůdce kněz Procházka dbal i o zvelebení kaple Panny Marie U studánky. 

Způsobil tu, že tam 1738 poustevník zřízen byl. A vymohl u konzistoře, že ta kaple 

1746 dne 23. listopadu od něho posvěcena byla a on tam v ní téhož dne první mši 

svatou četl, kteréžto právo toliko pro všední dny platilo.“ Ve válečných časech, které 



 

 

nastaly od r.1741, hrozil Berounu v září 1744 vojenský útok a vpád Prusů. Berounští 

však slíbili, že se každý večer po celý rok budou v kostele modlit růženec. Město pak 

bylo od vpádu ochráněno. „Pobožnost pak podle slibu každý večer po klekání věrně se 

konala a to způsobila, že častěji již dotčené Bratrstvo nejsvětější Panny Marie Bolestné 

Matičky Boží, jež jak jsme slyšeli, již 

1723 v srdci kněze Jiřího Procházky 

počali, 1734 na den svatého Michaela 

archanděla poprvé v průvodu bratří a 

sester konáno, 1737 na opětovnou 

žádost již našeho kněze Strachovského 

dne 31. října od konzistoře pražské 

potvrzeno, ale jenom přece toliko jako 

soukromé drženo, konečně nyní teprve 

dne 12. máje 1745 veřejně a slavně 

zavedeno bylo. Ku kteréžto slavnosti 

čistý a nový oltář bratrský nákladem 

bratří a sester téhož bratrstva 

v děkanském kostele vystavěn a 

výtečný obraz Bolestné Matičky Boží 

při kladení Pána Ježíše do hrobu stojící 

od svobodného pána Tunkla 

z Ausprunu (z Brníčka) již 1732 

darovaný, jenž tu dosaváde na zdi 

visel, do něho vložen byl.“ Tento obraz 

je součástí oltáře Božího hrobu dodnes. 

 Za následujícího děkana Josefa 

Vavřince Hermanna vznikla křížová cesta vedoucí z města ke kapli Panny Marie 

Bolestné. Jednání o tom začalo r. 1749, 1751 byla skutečně zřízena a posvěcena.  

 Ovšem co mělo svůj počátek v r. 1723 a od té doby to nepřetržitě trvalo, se 

dočkalo hořkého konce za časů děkana Josefa Antonína Každého; ten v tom byl 

ovšem samozřejmě nevinně. Za císaře Josefa II. byl zrušen i benediktinský klášter 

v nedalekém Svatém Janu pod Skalou. V Berouně „zbožnosti, jež k rozmnožení cti a 

chvály Boží a k prospěchu horlivých duší lidských vyrostly, najednou přetrženy a 

zrušeny byly.“ Tak zaniklo Bratrstvo nejsvětější Panny Marie Bolestné rodičky Boží, 

zrušena byla křížová cesta na Studánku, samotná barokní kaple byla zavřena a pak 

1787 i s chaloupkou prodána, poustevník propuštěn a poustevna též prodána. Milostný 

obraz Panny Marie byl do děkanského kostela přenesen. Kaple a křížová cesta byly po 

letech obnoveny, ale to už by byla jiná kapitola. 
L. Fričová 



 Společný úmysl apoštolátu modliteb na březen: 

Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou 

konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


Nový otec arcibiskup Jan Graubner od loňského roku postupně objíždí jednotlivé 

vikariáty a potkává se pastoračními radami, aby se blíže seznámil s farnostmi pražské 

arcidiecéze. Na konci ledna přišla řada i na berounský vikariát.  

Sešli jsme se v pátek 20. ledna v přízemí fary v Berouně. Přítomni byli všichni 

kněží vikariátu a vybraní zástupci farníků z jednotlivých farností. Kněží jednotlivě 

představili své farnosti, jak geograficky, tak co se týče počtu a stavu kostelů, ale i výčtu 

farníků. Zástupci 

farních společenství 

pak každý za sebe 

podali zprávu o ži-

votě a dění v jed-

notlivých farno-

stech. 

Poté, co jsme 

dokončili „kolečko 

farností“, nám otec 

Graubner prostře-

dnictvím své 

prezentace „Církev se uskutečňuje ve farnosti“, vycházející z encykliky Lumen 

Gentium, představil své pojetí ideální farnosti, její struktury fungování a farního života. 

Připomněl základní poslání církve, která JE svatá, neboť původcem je Bůh, a je 

SVATÁ i přesto že její součástí jsou krom duší v očistci a oslavených v nebi lidé 

putující po zemi: EVANGELIZOVAT, SLAVIT LITURGII A SPOLEČNĚ 

PROJEVOVAT SKUTKY BOŽÍ LÁSKY. 

Ve farnostech tohoto vikariátu toto vše děláme a děláme to velmi dobře! Ale 

často (řečeno biblicky) neví levice, co dělá pravice. Tříštíme síly… V žádné farnosti, i 

když tam nesídlí kněz, nesmí chybět evangelizace, liturgie a diakonie. „Měli všechno 

společné…“ (srov. Sk4,12) Vše co děláme, má být SPOLEČNÉ! Toto setkání bylo 

vlastně první vlaštovkou. Osobně velmi kladně hodnotím právě to, že se různé farnosti 

vikariátu takto sešly. Bylo to poprvé a věříme, že to nebylo naposledy.        Alois Vašků 



 

 



Charita Beroun byla založena 28. 11. 1993 pod názvem Farní 

charita Beroun. Jednalo se o dobrovolnickou pomoc v oblastech 

postižených válkou a živelními katastrofami (např. sběr šatstva). V 

roce 1996 se stala samostatnou právnickou osobou a v roce 2005 

došlo k její profesionalizaci. Od 1. května 2019 se přejmenovala na 

Charitu Beroun.  

Během svého působení změnila 

Charita Beroun několikrát své sídlo. Od 

roku 2012 sídlí v Domě Charity na 

Jarově. První ředitelkou byla paní Marie 

Novotná, první ředitelkou profesiona- 

lizované Charity JUDr. Jana Civínová. 

Od 1. 1. 2017 je ředitelem Ing. Bc. Petr 

Horák. 

V rámci oslav k 30. výročí založení 

Charity Beroun si budete moci 

prohlédnout výstavu na pěší zóně 

v Palackého ulici v Berouně, která bude 

naistalována 6. 3. 2023. Výstava vznikla 

ve spolupráci s městem Beroun. 

Historické fotografie nám zapůjčil Státní okresní archiv v Berouně a Muzeum Českého 

krasu. 

Ve středu 3. května 2023 od 15.00 hodin se bude v kostele sv. Jakuba konat mše 

za Charitu Beroun, kterou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner. Po slavnostní mši 

bude připraven malý doprovodný program pro zaměstnance Charity, bývalé ředitele, 

dobrovolníky a příznivce CHB v sále na Wagnerově náměstí.  

CHB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

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 
 


