
 

 

 

 

 

 




 

Všemohoucí Bože, Otče slitování, 

děkujeme ti za tvou dobrotu a přívětivost k nám a ke 

všem lidem na celém světě.  

Velebíme tě za náš svět, který jsi stvořil, za ochranu, 

kterou nám poskytuješ, za všechna dobrodiní našeho 

života i za dary, které pozemský život přesahují.  

Snažně tě prosíme, požehnej naší zemi.  

Obdař ji zdravým, jasným věděním a pravou 

zbožností. Chraň nás před násilím, rozbroji a zmatky, 

před pýchou a domýšlivostí a před každou cestou zla. 

Daruj ducha moudrosti těm, jimž jsi svěřil vládu nad 

národy, aby chránili mír. 

V dobách blahobytu naplň srdce lidí vděčností.  

Ve dnech utrpení dej, ať důvěra v tebe nám nedá 

podlehnout.  

O to všechno tě prosíme ve jménu Ježíše Krista. 

Amen. 

 

(astronaut Jim Lovell) 
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 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   5. 1. - modlitba s Biblí - fara Beroun od 20 hod.            

o 12. 1. - tichá meditace s Karmelem - Komunitní centrum sv. Ludmily 

  Tetín od 20 hod. 

o 19. 1. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb 

- kaple Povýšení sv. kříže Beroun od 20 hod. 

Křesťanská meditace je otevřena pro nově příchozí, ale je nutné si napsat pro 

praktické instrukce na e-mail: libuse.lukasova911@gmail.com. 

Všichni jste srdečně zváni! 

„Jsme Boží děti, … tedy i dědicové Boží.“ (Řím 8,16-17) 

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 – 6. ledna 

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

následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

 Slavnost Zjevení Páně 

oslavíme v kostelech naší farnosti v neděli 8. ledna. Bude se žehnat voda, kadidlo a 

křída. Mše sv. v Berouně bude sloužena za Charitu Beroun a bude možno přispět do 

tříkrálových kasiček. 

 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. 

 Ekumenické bohoslužby v Berouně 

Letos jsou v Berouně plánovány tyto ekumenické bohoslužby: 

o v pátek 13. 1. v 18.00 – modlitebna Církve adventistů sedmého dne, Tylova 

273/8 (v rámci Aliančního týdne modliteb) 

o v neděli 22. 1. v 15.00 – modlitebna Českobratrské církve evangelické, Husovo 

nám. 43 (v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů) 

 Příprava k biřmování 

v rozsahu deseti setkání bude zahájena v únoru a bude probíhat vždy ve středu od 

16.30 na faře v Berouně. Termín biřmování v Berouně je stanoven na neděli 14. 5., 

udělování svátosti přislíbil Mons. Karel Herbst. 
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 Mikulášská sbírka na bohoslovce 

vynesla 6.716,- v Berouně, 2.313,- Kč v Počaplech, 1.121,- Kč na Tetíně, 1.200,- Kč 

na Chyňavě, 1.000,- Kč v Loděnici, 470,- Kč ve Svatém Janu, 120,- Kč v Hudlicích 

a 100,- Kč v Nižboru. 

 Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdové podpory) 

vynesla 7.191,- v Berouně, 1.825,- Kč na Tetíně, 1.235,- Kč v Počaplech, 1.000,- Kč 

na Chyňavě, 700,- Kč v Loděnici, 600,- Kč ve Svatém Janu a 470,- Kč v Nižboru. 

 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). 

 

 



Události posledních dvou let srazily mnoho lidí na 

kolena. Ale také prověřily solidaritu a ochotu pomáhat. A my 

jsme během minulé Tříkrálové sbírky s úžasem pozorovali, 

kolik lidí stále nezištně pomáhá druhým a podpoří péči o 

nemocné či opuštěné. V lednu 2022 

jsme, díky vám, s Charitou Beroun 

získali neuvěřitelných 250.000 Kč 

pro potřebné!  

Prostřednictvím Tříkrálové 

sbírky začneme všichni rok 2023 

dobrým skutkem, koledníci rozšíří 

radost a požehnání. Společnými 

silami znovu dokážeme, že každá koruna pomáhá tam, kde je 

potřeba. Naše koledníky se zapečetěnými kasičkami můžete 

potkávat v berounských ulicích a okolních obcích od 1. do 15. 

ledna. Až do konce dubna bude možno přispět do online 

kasiček přes formulář na webu Tříkrálové sbírky. Přispívat 

můžete také přes QR kód určený přímo Charitě Beroun. 



 

 

Jako každoročně se budeme i letos těšit na dva Tříkrálové koncerty. V Berouně 

zazpívá pěvecký sbor Comodo v neděli 8. 1. 2023 od 15 hodin v kostele sv. Jakuba. 

Den předem si můžete toto 

pěvecké uskupení poslechnout 

v Loděnici od 16 hodin 

v kostele sv. Václava. 

Výtěžek Tříkrálové 

sbírky (i koncertů) podpoří 

služby pro seniory na 

Berounsku a Hořovicku.  

Pokud máte zájem, 

vypravíme i k Vám skupinku 

králů na požádání. Stejně tak se 

můžete přihlásit jako 

dobrovolníci, kteří nám stále 

chybí. Volejte paní Ivě Vašků 

na tel. 733 741 269 nebo pište 

na e-mail: ivanav@charita-beroun.cz, děkujeme.  

 


Druhou adventní neděli rozezněl v Berouně plzeňský soubor Touch of Gospel, 

který přijel zazpívat do kostela sv. Jakuba na benefiční adventní koncert Charity 

Beroun. Kapelník gospelového sboru ToG Michal Beránek říká: „Jsme přesvědčeni, že 

evangelium (= dobrá zpráva) a hudba k sobě patří od samého počátku. A tak jsme tu a 

šíříme dobrou zprávu zpěvem.“ A zprávy to byly opravdu dobré, spirituály a gospely 

hýbaly barokním mobiliářem i nohama a rukama diváků, pozitivní energie kostelem 

vibrovala a všech téměř 200 návštěvníků včetně rodin s dětmi odcházelo po hodinovém 

„nabíjení“ nadšeno.  „Děkujeme, že jste přijeli a dovolili nám načerpat v této době do 

letošního adventu tolik radosti“, rozloučil se s ToG ředitel Charity Beroun Petr Horák. 

A koncert přinesl dobrou zprávu i sociálním službám a projektům Charity Beroun, na 

potřebné se tak podařilo i díky podpoře MU Beroun vybrat více než 14 000,- Kč. Všem 

moc děkujeme.  
Ivana Vašků 

 


Vzpomínka: Marie Novotná 22. 4. 1947 – 22. 12. 2022 

Nedělní večer roku snad 1990, jedu z bruslení od kamarádky a v nové kapli na 

farním dvoře se svítí. Jsem v chození do kostela nováčkem, ještě se stydím říci 

kamarádce v neděli ráno, že jdu na mši. Naštěstí je právě nedělní večerní mše, 

slavnostní otevření kaple Povýšení svatého kříže. Malý prostor přetéká návštěvníky, ale 

přesto se pro každého najde poté místo na faře. Na mé zazvonění u starých dveří 

v přízemí fary, kde byl ještě před rokem státní archív, se ozve: „Koho nám to sem 



 

 

andělé na perutích nesou?“ A usměvavá paní Maruška v černém svetru se stříbrnými 

nitkami mne zve dál do farního sálu v prvním patře, odněkud vykouzlí další tác 

chlebíčků a ještě stihne vyprávět o nezbedném kocourovi, který si dělal srandu z jejího 

strýčka, kováře Mandy. To je jedna z prvních vzpomínek. 

Maruška Novotná, zakládající ředitelka Farní 

charity Beroun, hodilo by se napsat. Pravda je, že ale 

především byla dobrou duší fary. Kdybych měla jedním 

slovem popsat dobu, která je pro mne spojena s osobní 

konverzí, je to PŘIJETÍ. Každý, kdo přišel na berounskou 

faru, dostal dobré slovo a pozvání ke stolu. Sice taky 

práci, ale nějak jsem ji tehdy, coby osmnáctiletá 

studentka, vítala… Cítila jsem se užitečná. Nejvíce práce 

tehdy obnášela činnost pro začínající charitu, která sbírala 

finanční i materiální pomoc pro Slavonski Brod 

v Jugoslávii, kde probíhala občanská válka. A tak kdo měl 

ruce a nohy, balil balíky drogerie a šatstva, nakládal 

vagony a nebo nadepisoval na faře adresy na obálky s poděkováním všem dárcům. 

Práci pro charitu Maruška zvládala dobrovolnicky vedle svého zaměstnání v účtárně 

Městského úřadu Beroun na jeden úvazek a farní hospodyně na druhý. Chodili jsme 

sem na kafe po skautských schůzkách, po společenství mládeže, po mši – často celé 

rodiny s dětmi, po umývání nově opraveného kostela. A vždy jsme měli dveře 

otevřené… Věřící vojáci z tehdejších kasáren, kteří sem zašli na mši, zde pak již měli 

trvalé zázemí k vycházkám – i když vycházky trávili třeba právě stavbou nové kaple. 

Něco o tom vím, jednoho z vojáků, kteří na faře též pocítili domovský přístav, jsem v té 

kapli poznala a vzala si za pár let za muže. A protože mu zemřela maminka, k oltáři jej 

vedla právě maminka náhradní, berounská – Maruška.  

Milá Maruško, věřím, že tě do nebe okamžitě andělé na perutích donesli za 

všechno dobré, co jsi v životě vykonala. Děkujeme! 
Iva Vašků s rodinou 

 



 

 


Dopis od Dominika - prosinec 2022: 

Milí přátelé, v tomto období Vánoc Vás opět zdraví Váš Dominik. Já i ostatní děti se 

máme dobře. Rád bych Vám popřál radostné Vánoce a 

šťastný nový rok 2023! 

Mé studium pokračuje s Vaší pomocí dobře. Měli jsme 

také deset dní prázdniny ke svátku Dasara. Během 

prázdnin jsme se spolužáky hráli kriket, fotbal, 

badminton a házenou. Dokončil jsem také nějaké školní 

projekty. S kamarády jsem pomáhal zametat areál. 

5. října jsme v naší škole slavili Den učitelů. 

Poblahopřáli jsme jim s růžemi a připravili kulturní 

program a také hry. Pro vítěze byly připravené ceny. Já 

jsem se zapojil do skupinového tance. 

Těšíme se na zimu, zatím tu stále prší a je chladno. 

Sestra Joel mi Vaším jménem předala dárek k Vánocům, 

velice Vám děkuji. Tímto končím s láskou svůj dopis. 

Váš Dominic Sujith 

 

Dopis od Violety - prosinec 2022: 

Dobrý den, píše Vám Violeta. Chodím už do 4. třídy, 

pokračuji také v docházce na taneční kroužek. Navíc jsem 

začala hrát fotbal. Ráda bych Vám pověděla, jak jsem 

strávila léto. První letní měsíc jsem jela k babičce. Od 

babičky jsem přijela společně s bratrancem. Jmenuje se 

Nikita. Bylo nám veselo. Hodně času jsme trávili na pláži. 

Hodně jsem se také procházela se sestrou v parku a 

pomáhala mamince na zahradě. Mnoho času jsem také 

trávila se svým kocourem Tigranem, hodně vyrostl. 

Přeji Vám vše dobré! K Vánocům mnoho lásky, dobra a 

pevného zdraví. Ať Vám ve všem Bůh pomáhá! 

Violeta 

 


Stojíme na začátku nového roku a říkáme si, jaký asi bude a co nám přinese. 

Jedno je jisté – i v letošním roce se narodí další generace, rodiče svým potomkům 

vyberou nějaká pěkná jména, děti křesťanů budou pokřtěny. „Pojďme a nahlédněme do 

dávných časů, do doby před čtyřmi staletími,“ zvala jsem vás loni. Letos vás pozvu do 

časů o sto let pozdějších, do r. 1723. Jak to bylo před třemi sty lety? 

V Berouně v té době působil děkan Jiří František Procházka de Lauro, byl zde 

již pár let od 23. února 1718 a úplně první dítě, které po svém příchodu v kostele sv. 

Jakuba pokřtil, byla „dne 9. Marty Anna Alžběta, jejíž otec p. Karel Plánický varhaník 



 

 

berounský a matka Kateřina.“ Jako kmotra je uvedena urozená paní Alžběta Preslová a 

jako svědkové urozená paní Veronika Schönfeldová a paní Barbora Každá, obě 

z Berouna. Dále urozený pan Samuel Eysl, primátor, a pan Vojtěch David, radní. Samá 

tehdejší berounská smetánka! Budou často za kmotry a svědky křtů i v r. 1723, jak brzy 

uvidíme. 

Budeme hledat v digitalizované matrice křtů Beroun 06 z let 1712 – 1738. Do 

matriky byly zapisovány pokřtěné děti z Berouna, Bítova, Hudlic, Jarova, Karlovy 

Huti, Králova Dvora, Levína, Otročiněvsi, Počapel, Popovic, Svaté, Tetína, 

Trubína, Trubské, Zahořan a Zdejciny. Latinský nápis na deskách hlásá, že je to 

matrika pokřtěných, a to i nemanželských dětí. Děti narozené mimo manželství byly 

zapisovány zvlášť až na konci celé knihy, jsou označovány jako děti, nikoli jako 

„pancharti“ (jak tomu bylo před sto lety), a ani jejich matky nejsou nijak 

dehonestovány, ale zapsány tehdy obvyklým slovem máteř. Tento seznam na konci 

knihy (Matricula illegitimorum) ovšem začíná až rokem 1724, rok 1723 a předchozí 

jsem nenašla. (Nebo spíš nehledala, protože matrika má celkem 268 snímků a načítání 

je dost pomalé. Pokřtěné legitimní děti z r.1723 jsou na snímcích 94 – 102.) 

Léta Páně 1723 bylo v berounském chrámu sv. Jakuba (výjimečně i někde jinde 

v okrsku) pokřtěno více než 110 dětí. Holčiček bylo víc než chlapců. Jméno má 

zapsáno 66 dívek a 47 chlapců (Před sto lety 1622 to bylo přesně naopak – 54 děvčat a 

74 chlapců.) Pak jsou tam ještě zápisy o některých dalších dětech, které se bohužel 

narodily a hned zase zemřely. Například: „Z Berouna 7. febr. pokřtěno skrz babu 

dítě v Horčickejch chalupě. Jedním dnem na svět i ze světa. Z lůna matky do lůna 

země.“ (Tou „babou“ se rozumí porodní bába.) Nebo: „Z Počap. Křtěno dítě 

kantorovo, které brzy se světem se rozloučilo a dne 19 spolu s máteří Annou do 

hrobu šlo.“  Počítala jsem hlavně jména dětí, ale tady nebylo uvedeno ani jméno, ani 

pohlaví nebohého novorozence. Dívky v těch dobách byly označovány jako děvčátka 

(diewczatka), chlapci jako pacholátka, ale děkan Procházka je všechny zapisoval 

výrazem „dítě“, „pacholátko a děvčátko“ jsem našla pouze u dvojčat. Jedno dítko bylo 

také ke křtu přineseno odjinud: „Z Tobolky. 4. febr. pokřtěno dítě z Tobolky, 

jehožto zápis v knihách karlštejnského chrámu se vynachází.“ Děkan Procházka 

sice dítko pokřtil, ale nic bližšího o něm nezapsal. Proč ho tak trochu nenáležitě přinesli 

(přivezli?) do Berouna a ne do Karlštejna, kam patřilo, jsme se nedověděli. (V knihách 

karlštejnských asi někde zapsané je, ale já jsem ho tam v r. 1723 nenašla.) Jedno dítě se 

narodilo jako pohrobek – byl to chlapec z Hudlic „Tomáš Josef po nebožtíkovi 

Tomášovi Stříbrským mlynáři narozen na sirobu z máteře Doroty“.   
Všechny záznamy jsou vedeny důsledně česky, pouze dva křty jsou zapsány 

latinsky, ale nedá se to moc přečíst (to mi potvrdil i P. Petr Bouška). U prvního křtu 

není ani uvedeno křestní jméno, jen příjmení: „Ze Svatý 14. 8bris křest Slapničkův“ a 

latinské věty asi znamenají, že „toto krátce žijící nemluvně už nepotřebuje křest“. Ten 

druhý je „Z Berouna 20. 8bris křest Špicnerův“. Latinský text: „Toto dítě je šťastnější 

než pozemské, o které se matka nestará; odešlo ze světa. Ve jménech sv. Václava a 

Šimona je statečnost.“ Pokud někoho překvapil výraz „8bris“, tedy „oktobris“, tak to 

asi byl v té době obvyklý zápis. Až do srpna nejdeme v matrice známé latinské názvy 

měsíců, ale počínaje měsícem září používal děkan Procházka zápis 7bris, 8bris, 9bris a 

Xbris. (V prosinci nám hezky přešel z arabských číslic k římské desítce!)  



 

 

Křest byl udělen většinou téhož dne, kdy se dítě narodilo. To platí zejména o 

novorozencích berounských, ostatní byli křtěni většinou následující den či během pár 

dní. Se svátostí křtu se spěchalo, aby snad děťátko neodešlo ze světa nepokřtěné. 

Kromě kostela sv Jakuba v Berouně bylo pár dětí pokřtěno v starobylém (prý 

roubeném) kostelíku sv. Tomáše v Hudlicích, který stával na místě dnešního velikého 

kostela stejného zasvěcení. (Jen na okraj – prý ten nový velký kostel stavěli kolem toho 

původního malého, a teprve když dokončili hrubou stavbu, rozebrali starý kostelík 

uvězněný uvnitř.) Jedno dítě bylo pokřtěno v Králově Dvoře v kapli. (Patrně byla na 

místě pozdější novogotické kaple z počátku 20. století, ale ani ta už neexistuje, stála 

v křižovatce Praha – Plzeň – Hudlice – Králodvorské železárny a musela ustoupit 

rozvoji dopravy začátkem 60. let 20. století.) 

Zajímavé také je, kolik dětí se narodilo v jednotlivých měsících. Zimní období 

překvapivě zvítězilo! V lednu se narodilo devatenáct dětí, v únoru třináct, ještě 

v březnu patnáct a potom až v prosinci dvanáct. Ostatní měsíce jsou slabší – v dubnu 

sedm dětí, v máji devět „májových koťátek“, v červnu sedm, v červenci a v srpnu po 

osmi, v září čtyři, v říjnu pět a v listopadu sedm dětí. V každém tom měsíci se narodilo 

víc dívek než chlapců, pouze v říjnu chlapci vedli nad děvčaty čtyři ku jedné. Během 

celého roku se u nás třikrát narodila dvojčata, zapsaná jako „blíženci“ nebo „děti 

dvoje“. V lednu to byli Jan Václav a Anna Lidmila z Berouna, v září Václav a Lidmila 

Kateřina ze Svaté, v prosinci Eva a Anna z Trubína. (Trubín si zapamatujme!)  

Ještě zajímavější je ale počet dětí narozených v jednotlivých místech. Kolik měl 

v té době Beroun obyvatel, to nevím, ale r. 1723 se tu narodilo více než padesát dětí. 

Hned za ním následují Hudlice, měly přes dvacet novorozenců. Králův Dvůr a 

Otročiněves měly po sedmi dětech. Na Svaté se jich narodilo šest, v Popovicích pět, na 

Jarově čtyři. Na Zdejcině spatřily světlo světa dvě děti. V Levíně, v Karlově Huti, 

v Počaplech a v Trubské přišlo na svět za celý rok po jednom dítěti. No ale to nejlepší 

nakonec – netuším, kolik lidí žilo tou dobou v Trubíně, ale bylo to zřejmě podivuhodně 

plodné či úrodné místo. Narodilo se tu celkem deset dětí, z toho jednou dvojčata. 

Nejzajímavější je ovšem tento zápis: „Z Trubína. 9. Aprilis naroz. 11. dtto pokřtěno 

dítě Benigna z otce Kryštoffa Kreisingera rychtáře trubínského (to je již 26. dítě 

z dvouch manželek) z matky Anny.“ Zmíněný otec zajisté nebyl mohamedán a neměl 

současně dvě manželky, ale ta první zkrátka zemřela a své šestadvacáté dítě měl s tou 

druhou. Holčička dostala neobvyklé jméno po své kmotře Benigně Šmidtové (Benigna 

znamená Dobrotivá). 

Některé děti se narodily „se stříbrnou lžičkou v ústech“ – jejich rodiče jsou 

označeni jako urození. První byla Josefa Lidmila (Jozeffa Lydmilla) z otce urozeného 

pana Václava Šenfelda (jindy je zapisován také německy) a z matky Veroniky 



 

 

(Weronyky) roz. Salátové z Berouna, druhé vybrali jméno Johanna a byla to dcera 

urozeného pana Antonína Eysla, také z Berouna. Třetí byla rovněž berounská Anna 

Marie (Marye), dcera urozeného a statečného rytíře pana Václava (příjmení nepřečtu) a 

matky urozené paní Kateřiny rozené Častolárové z Dlouhé Vsi. Konečně čtvrté dítě 

byla Anna Josefa Kateřina z otce urozeného a statečného rytíře Ferdinanda Plotta 

z Popovic, hejtmana kumpanie regimentu. (Zajímavé – urozeným se toho roku narodily 

samé holčičky!) 

Pro budoucí duchovní život v Berouně bylo ovšem důležitý jeden chlapec 

narozený v březnu: „Z Berouna. 10. Marty narozeno, 10. též pokřtěno dítě Josef 

Antonín z otce p. Adama Každýho měštěnína Ber. M. (matky) Anny.“ Ke křtu ho 

přinesl kmotr p. Antonín Eysl, mezi přítomnými svědky byl také Václav Schönfeld. 

Šťastný otec byl berounský měšťan, kožešník, majitel domu č. 29; pokřtěný synáček 

později bude působit v letech 1767 – 1798 v Berouně jako děkan. (Pokračování příště)    

Lidmila Fričová 



 Společný úmysl apoštolátu modliteb na leden: 

Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství, a ne 

soupeření, a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

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 
 


