
 

 

 

 






(Poselství papeže Františka ke Světovému dni sdělovacích prostředků 24. 1 2018) 

 

Milí přátelé, 

opakovaně jsem si v těchto dnech vybavoval vzpomínky na jednu z velkých 

osobností české církve, která ke své schopnosti rozlišovat dobro a zlo nedospěla 

v příjemném pohodlí farářského či biskupského obydlí, ale v komunistickém lágru. 

Mám na mysli lidsky zralého a moudrého muže, křesťana a kněze Josefa Zvěřinu. 

Nejen že při slavení eucharistie pravidelně vkládal do přímluvných modliteb prosbu: 

„Abys nás Hospodine, při zdravém rozumu zachovati ráčil!“, ale také často připomínal, 

že každou k totalitě a povrchnímu populismu směřující moc charakterizují dva postoje: 

lež a strach. 

Když tu a tam zaslechnu názor, že bych se jako kněz měl zdržet komentářů 

k tomu, co se odehrává ve veřejném prostoru, zpravidla si kladu otázku, jak by v dané 

situaci reagoval onen rabi z Nazareta, který, jak známo, nebyl kněz, a tudíž nepatřil 

k jeruzalémské chrámové elitě, ale jako laik, o němž někteří jeho současníci 

prohlašovali, že se pomátl na rozumu, velmi otevřeně a drsně kritizoval pompéznost, 

pokrytectví, vnitřní prázdnotu a zbožné fráze „duchovních“ své doby. 

Nemohu se ubránit dojmu, že Ježíš Kristus, člověk a Boží Syn, mířil stále a 

opakovaně jedním směrem: „Vnitřní proměna a způsob, jak vnímat realitu života, není 

záležitostí slov a vzletných frází, není o těch či oněch vnějších projevech rituální 

zbožnosti, ale je vždy záležitostí srdce!“ Byl to učitel pravdivosti a moudrosti, byl tím, 

kdo stále znovu připomínal, že pokud mne má víra nevede ke schopnosti naslouchat, 

vést dialog, s úctou respektovat druhé, stává se jen a pouze sebestřednou ideologií. 

Děkuji vám všem, kteří ve svých vztazích, rodinách a zdánlivě všedních 

událostech života usilujete o pravdivost a odvahu. Nejsme držiteli pravdy. Daleko více 

jde o to, aby ten, který řekl, že je cesta, pravda a život, držel, formoval, proměňoval a 

pročišťoval náš vnitřní zrak a vedl nás po cestě moudrosti, která plodí pokoj, radost a 

milosrdenství, tedy opak hlouposti, prostoduchosti, řevnivosti a rozdělení. 

To vše přeji nejen vám, ale také všem, kteří v této zemi žijí. 
                                                                                                                                      Petr Blecha, kněz 
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 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

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

o   9. 2. - tichá meditace s Karmelem - Komunitní centrum sv. Ludmily 

  Tetín od 20 hod. 

o 16. 2. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb 

- kaple Povýšení sv. kříže Beroun od 20 hod. 

Všichni jste srdečně zváni! 

„Vylitý olej je tvoje jméno.“ (Pís 1,3) 

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 

 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 – 3. února 

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

následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

 Úklid betléma v Berouně – 5. února 

Prosíme o pomoc s úklidem betléma u sv. Jakuba v Berouně po mši svaté v neděli 5. 

února. 

 Úklid kostela sv. Jakuba – 6. února 

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

o pomoc s úklidem v pondělí 6. 2. 

 Příprava k biřmování 

pod vedením jáhna Jiřího Cikánka bude zahájena ve středu 1. února v 16.30 na faře 

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

svátosti přislíbil Mons. Karel Herbst. 

 Nedělní školička na Tetíně 

se v únoru uskuteční při mši svaté (během bohoslužby slova) v neděli 5. a 19. 2. 

V komunitním centru bude pro děti v předškolním a mladším školním věku 

připraven doprovodný program a výklad biblických textů. Poté se děti opět vrátí do 

kostela. 

 Sbírka Haléř sv. Petra 

určená na humanitární aktivity církve je vyhlášena na neděli 19. února. 

 Popeleční středa – 22. února 

Popeleční středou dne 22. února vstoupíme do doby postní. Bohoslužby: 

 Beroun 8.00 a 18.00 

 Tetín 19.30 



 

 

Připomínáme, že tento den je dnem přísného postu (půst od masa zavazuje katolické 

křesťany od 14 let, půst újmy od 18 do 60 let). 

 Křížové cesty 

se v postní době konají: 

 v Berouně v pátek od 17.30 

 v Počaplech v neděli od 7.20 

 na Tetíně v neděli od 10.45 

 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). 

 

 



Je to neuvěřitelné, jak ten čas běží! Je to již dobrých třicet let, co 

pan farář Bulín založil Farní charitu Beroun. Zprvu to byla malá 

dobrovolnická organizace jako mnoho jiných v naší diecézi. Po deseti 

letech její existence začala její profesionalizace. Od té doby se v jejím 

čele vystřídalo několik ředitelů, kterým bylo svěřeno její vedení. Za 

všechny bych zmínil Janu Civínovou, která ji dovedla během svého 

desetiletého působení k její celkové profesionalizaci a velikosti. 

Do berounské Charity jsem přišel v roce 2015, když začala „ztrácet dech“ a 

množství tehdejších problémů vedlo k odchodu hned několika nejschopnějších 

vedoucích. V tomto stavu jsem ji v roce 2017 přebíral. Letos tomu tedy bude už sedm 

let, co jsem byl pověřen jejím řízením. Mám radost, že do třicátého roku působení 

Charity v Berouně vstupujeme jako dobře fungující organizace, která přestála všechny 

před ní kladené výzvy a nástrahy. Před čtyřmi lety jsme jako velká profesionální 

organizace dostali od arcibiskupství nový název Charita Beroun, který dnes nahrazuje 

dříve užívané názvy „oblastní“ a kterým se označuje to, že rozsah jejího působení 

pokrývá oblast vícero farností. V uplynulých třech letech jsme byli hlavním partnerem 

města pro zvládnutí epidemie nemoci covid a v pomoci patnácti stům válečných 

uprchlíků z Ukrajiny. Za tuto službu byla Charita Beroun oceněna Cenou města 



 

 

Berouna. Kvalitu působení našich kolegyň pak ocenila Charita Česká republika svou 

cenou, kterou udělila vedoucí naší terénní pečovatelské služby Martě Altmanové. 

Do jubilejního roku naší diakonie tedy vstupujeme s dobrým pocitem a výhledem 

do budoucích roků. Rád bych proto poděkoval všem kolegyním a kolegům, kteří se na 

tomto zdařilém díle kdy podíleli, všem našim pomocníkům a dobrovolníkům a Vám 

všem, kteří se nám na tomto společném díle snažíte pomáhat. Velmi si Vás všech vážím 

a jsem vděčný za možnost se na tom všem s Vámi podílet  

V úctě  
Petr Horák, ředitel Charity Beroun 

 




 

V neděli 15. 1. skončila Tříkrálová sbírka, která probíhala i u nás v Berouně a 

z velké části jste se jí účastnili právě vy, ať už přímo 

koledováním, a nebo darem. Charita Beroun tak mohla na 

celostátní konto zaslat neuvěřitelných 286 218,- Kč 

nasbíraných v 90 pokladničkách, které z celkového počtu 105 

zapečetěných našly své nositele. Spolu s on-line dary 

17 850,- a dary přes QR kód 7 850,-  činí 311 918,- Kč! 

Z toho se víc než 200 000,- vrátí zpět do regionu, konkrétně 

znovu do služby Terénní péče o seniory Charity Beroun. 25 

% sbírky jde na záměry Arcidiecézní charity Praha a desetina 

je určena na rozvojovou a humanitární pomoc Charity ČR v zahraničí. 

Jako charita, která vzešla z farnosti 

sv. Jakuba, máme jednu velkou výhodu, a 

to Vaši pomoc.  

Nejpočetnější skupinou koledníků jsou 

tradičně „naši“ skauti střediska Radost a 

Naděje Beroun, kterých i letos koledovalo 

zhruba 100 v 13 skupinkách od předškolních 

dětí přes světlušky a vlčata až k velkým 

skautům a skautkám, resp. R&R. Celkem 

vykoledovali 20 882,- a nejšikovnější byly 

nejmladší Borůvky následované stejně 

starými Lvíčáky. Našimi nejvěrnějšími 

koledníky jsou pravidelně také děti 

z Katolické mateřské školy se svými 

úžasnými učitelkami, které pro nás letos 

vykoledovaly přes 10 000 Kč. Nově koledují 

také děti z hodin náboženství Marie Rejskové 

či hudebního kroužku Triangl Kateřiny 

Kavalírové. Se čtvrtinou kasiček roznášeli 



 

 

požehnání do domu a prosbu o koledu sami zaměstnanci Charity Beroun, od týmu 

pečovatelek paní Marty Altmanové, po nejroztomilejší tříkrálovou „jednotku“ - děti 

z Dětské skupiny Beránek a jejich chův, které koledují již pátým rokem při 

procházkách na domovském Jarově.  

V některých lokalitách se do tříkrálové 

koledy zapojuje celá obec a návštěva tří 

králů s požehnanou křídou je tu velmi vítána: 

Hýskov, Koněprusy, Lochovice, Srbsko, 

Vysoký Újezd, Žebrák. V pomyslné soutěži 

zapojených obcí tak vyhrál Králův Dvůr 

s paní Ivanou Daňsovou 37 350,-, druhý byl 

Nižbor (díky paní starostce Kateřině 

Zuskové získal 25 274,- kč), následovaný 

Újezdem u Cerhovic (23 054,-) pod vedením 

paní Marie Šebestové. Krásné čtvrté místo 

patří Tetínu, kde se do koledy dětí zapojily 

dokonce dvě skupinky dobrovolníků a ve 

spolupráci s místními hasiči a ZŠ a MŠ 

Tetín, KC sv. Ludmily, farníky z kostela, s 

Vinotékou pana Hampejse a Farm shopem 

pana Matěje Durase pod taktovkou paní 

Anne-Marie Páleníčkové vykoledovaly 

11 438,-.  A víte, jak v Tetíně koledníci 

poznají, u kterého domu mohou zazvonit? 

Na určený den tříkrálového večerního průvodu si tetínští zapálí přede dveřmi svíčku na 

znamení, že o návštěvu tří králů stojí.  

Velkou podporou jsou pro berounskou Tříkrálovou sbírku každoročně dva 

Tříkrálové koncerty loděnického pěveckého souboru COMODO, které v Loděnici a 

v Berouně navštívilo více než 130 lidí. Výtěžek dobrovolného vstupného činil přes 

11 000,-. Velmi děkujeme za dvoudenní nasazení, zvláště letos, kdy polovina souboru 

onemocněla a druhá polovina prý hlasivky přemlouvala, aby ještě vydržely. Na 

výsledku a krásném zážitku to ale nebylo znát! 

Stejná částka se také našla hned ve třech pokladničkách. Jednou z radostí 

Tříkrálové sbírky je tipovat, kolik v které kasičce bude a kolik bude činit výsledek. 

Každý z koledníků pak chce vědět, kolikátý byl. A nejplnější kasičkou ze sta byla ta, do 

které přispělo pravděpodobně nejvíce z vás na tříkrálové mši v Berouně. Ministranti 

před kostelem zpívali „My tři králé…“ obětavě asi dvacet minut a vykoledovali tak 

11 878,-Kč.  Druhou nejplnější kasičkou byla kasička Michala Šedivého ve Sv. Janu – 

11 683,-. A podobnou částku 11 021,- Kč vykoledovaly roztomilé „králky“ Ivanka a 

Zazinka, které obcházely spolu se svými charitními maminkami v rámci koledy po 

místních firmách. Druhou takovou skupinku vedl ředitel Petr Horák za doprovodu 

úžasných kolednic Magdalenky a Jitušky po Žebrácku a Hořovicku. 

Není v našich silách vyjmenovat všechny zapojené. Rádi bychom všem 

skupinkám i jednotlivcům, ale v neposlední řadě všem dárcům velmi poděkovali za 

účast a podporu, snad jsme vám na oplátku zase přinesli svou koledou trochu radosti a 



 

 

novoročního požehnání. Mluvíme tu sice o penězích, ale rádi bychom obešli co nejvíce 

domácností s tím prvotním a nejdůležitějším – tříkrálovým požehnáním. TO je také to, 

co Tříkrálovou sbírku odlišuje od klasických sbírek. 

Bohužel se nám letos minimálně ve dvou případech stalo, že falešní tři králové 

obešli oblíbené lokality dříve, než registrovaní koledníci – v Králově Dvoře a v Srbsku. 

Proto bychom rádi apelovali na všechny dárce: Nebojte se ověřit si, že dáváte koledu 

pravým třem králům – do zapečetěné kasičky s razítkem obecního úřadu, průkazkou 

koledníka a povolením ke sbírce. Bohužel pak není jisté, kam se vykoledované peníze 

dostanou a v neposlední řadě, jestlipak mají falešní králové tu pravou požehnanou křídu 

z kostela, aby vám dům označili modlitbou K+M+B+2023, Christus mansionem 

benedicat - Kristus ať požehná tomuto domu - i letos! 
A.D. 2023 

Ivana Vašků 

Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Beroun 

 


(Pokračování) 

V lednu jsme opustili berounskou matriku křtů před třemi stovkami let v r. 1723. 

Můžeme si stejně jako loni položit otázku, která jména v té době děti dostávaly při křtu 

a jaká byla frekvence těch jmen? Změnilo se něco během jednoho století od roku 1622, 

který jsme sledovali loni? Ano, změnilo! Zatímco r. 1622 měli všichni lidé zapsaní 

v matrice (právě pokřtěné děti, jejich rodiče, kmotři a kmotry a další svědkové křtů) 

pouze jedno křestní jméno (tehdy měl dvě jména jenom Matěj Vít Perlicius, berounský 

děkan luterského vyznání), tak r. 1723 získává většina dětí křestní jména dvě. 

V několika případech dokonce tři!  

Jak vlastně rodiče vybírali pro své děti v tomto roce jména? Šest chlapců má 

první jméno po svém otci, sedm děvčátek po matce. (Nevíme ovšem, jaké je pořadí 

ostatních dětí z matriky v rodinách, možná mají jména po rodičích už jejich starší 

sourozenci.) Na řadu přicházejí kmotrové a kmotry, označení v matrice vždy latinským 

slovem „Levans“. Holčičku přináší ke křtu vždy kmotra, chlapce vždy kmotr. Pouze 

jednou za celý rok byl u křtu dívky jako kmotr muž. Šestadvacet děvčátek dostalo své 

první jméno po kmotře, deset chlapců po kmotrovi. Sedmnáct holčiček má po kmotře 

druhé jméno, své druhé jméno po kmotrovi si odneslo třináct chlapců.   

Zajímavý je také seznam jmen, z něhož rodiče volili. Ačkoli se v tom roce 

narodilo 66 děvčátek a 47 chlapců, tedy dívek bylo téměř o dvacet víc, rodiče vybírali 

celkem ze sedmnácti ženských prvních křestních jmen a ze čtrnácti jmen druhých. (Pět 

holčiček dostalo ještě jméno třetí.) Pro chlapce bylo určen výběr z celkem patnácti 

prvních jmen a dokonce z dvaceti jmen druhých, přitom jich bylo o téměř dvacet méně. 

(Ovšem pouze tři chlapci si odnesli do života také jméno třetí.) Pro děvčata byl počet 

jmen, z něhož se vybíralo, stejně jako před sto lety vlastně chudší. Matek a otců je 

v matrice rovný počet (nemanželské děti tu nejsou zapsány, takže matek není uvedeno 

víc), ale seznam jmen otců je bohatší (celkem 28) než seznam jmen matek (celkem 21). 

Kmotry a kmotři jsou na tom podobně – rejstřík jmen kmotrů obsahuje 21 jmen, 

kmotry mají celkem 17 jmen, ačkoli je jich o dvacet víc.  



 

 

Žádné módní trendy či výstřelky ani r. 1723 ohledně křestních jmen v Berouně a 

okolí nenastaly, za sto let se toho moc nezměnilo. Životu lidí dávaly směr tradiční 

hodnoty, jejich vyznání, zvyky jejich předků. Přesto jsou některá zjištění překvapivá. 

Tak např. žádný chlapec (pacholátko) nebyl pokřtěn ani jménem Petr, ani Pavel. 

Zatímco devět otců má křestní jméno Pavel, Petr je mezi otci pouze jeden. Mezi kmotry 

je jeden Pavel, Petr vůbec žádný. To v naší současnosti je Petr třetí nejčastější 

jméno v ČR (mužská i ženská jména dohromady) a Pavel je v pořadí sedmý! Petrů 

je přes 272 tisíc a Pavlů přes 200 tisíc. (Údaje pocházejí z r. 2016.)    

A co apoštolové Páně? Pokřtěná pacholátka dostala pouze jednou jména 

Bartoloměj a Jakub (ani patron berounského kostela to tentokrát nezachránil), třikrát 

Šimon a Matěj a pět chlapců bylo pokřtěno jménem Tomáš. Učedníci Páně tedy stejně 

jako před sto lety nedopadli nejlépe. Jméno Matěj dostali dva chlapci jako druhé jméno 

(z toho jeden po otci nebo po kmotrovi, protože Matějové byli oba). Tomáš je 

zastoupen jako druhé jméno třikrát. Sedm otců se jmenovalo Jakub, pět Tomáš, čtyři 

byli Matějové, jeden Ondřej a jeden (asi ne Čech)  Andres, tedy také Ondřej. 

Podobné je to i u kmotrů. Jména Ondřej, Filip a Matouš nezískal v Berouně toho roku 

vůbec žádný novorozenec. K jménu Jan se ještě vrátíme – u žádného pokřtěného Jana 

není totiž uvedeno, kterého z nich měli na mysli, zda Jana Křtitele, nebo apoštola Páně 

Jana Evangelistu. 

Vždy po jednom dítěti bylo pokřtěno jménem Alžběta, Benigna, Johanna, 

Josefa (Jozeffa), Klára, Kristina, Magdalena, Terezie, Adam, Bartoloměj, 

František, Jakub a Jiřík. (Jméno Jiří – Jiřík a Jíra – bylo před sto lety zastoupeno 

mnohem častěji.) Vždy dvě holčičky dostaly jméno Eva, Marie (Marye) a Zuzana 

(Zuzanna), dva chlapci byli pokřtěni jménem Antonín, Martin a Vojtěch. Celkem 

vždy třikrát bylo při křtu dáno jméno Barbora, Francz (dohromady s českou variantou 

jsou to čtyři Františkové) a Matěj. Lidmila (Lydmilla) a Veronika (Weronyka) jsou 

zastoupeny každá čtyřikrát, Tomáš pětkrát, Josef (Jozeff) šestkrát. Z českých světců 

zabodoval sv. Václav – jeho jméno si od křtu odneslo celkem sedm chlapců. Osm 

děvčátek bylo pokřtěno jménem Dorota, jedenáct jich dostalo jméno Kateřina. Mezi 

mužskými jmény zvítězil jako před sto lety Jan, to jméno získalo celkem deset 

pacholátek (chlapců). Ovšem absolutní vítězkou tohoto pomyslného klání se stala 

Anna, jejíž jméno bylo dáno jako první křestní jméno celkem šestadvaceti děvčátkům!  

Mezi druhými jmény se kromě těchto jmen objevila ještě Judita (Juditha), 

Markéta a Rozina (Rozyna), Daniel, Augustin, Šebestián, Timotheus, Ignác 
(zapsaný též latinsky jako Ignatius), Prokop, Samuel, Urban a Vít. Jeden chlapec má 

zapsané jako druhé jméno Jan Nepomuk, ačkoli náš český zemský patron bude 

svatořečen až za šest let roku 1729, a to 19. března papežem Benediktem XIII. Ovšem 

před dvěma lety 31. máje 1721 byl blahořečen a v Berouně v kostele sv. Jakuba už má 

oltář od moru r. 1680 (ten náš současný je mnohem mladší, až z dob děkana 

Strachovského). Jako třetí jména jsou uvedena Barbora, Františka, Josefa, Kateřina 

a Lidmila, Antonín, Emanuel a Ferdinand. 

Některé děti si „přinesly své jméno s sebou“ – získaly ho podle svého narození a 

svátku v kalendáři. Na konci října byl pokřtěn Šimon Tadeáš z Hudlic a dva chlapci 

z Berouna byli den po sobě pokřtěni jmény Šimon Judas. Oba se narodili 27. října, 

jeden byl pokřtěn téhož dne, druhý 28. října. Začátkem listopadu se objevilo jméno 



 

 

Martin. 24. prosince s narodil a 25. byl pokřtěn Adam Tomáš Emanuel. 24. prosince 

se také narodila v Trubíně dvojčata Eva a Anna.  

Baroko bylo sice v plném proudu, ale jména Josef a Marie na Berounsku moc 

frekventovaná nebyla; Josef je uveden šestkrát jako první jméno, čtyřikrát jako druhé 

jméno. Ve srovnání s Annou je Marie úplná Popelka – dvakrát je dána jako první 

jméno, pětkrát jako druhé jméno. (Matka Boží je ovšem bez hříchu a své mamince jistě 

nezávidí!) 

Mezi rodiči dětí převažují obdobná jména. Kromě nich se ještě vyskytují spíš 

jednotlivě Justina, Lucie (Lucye), Sabina, Salomena, Žofie (Žoffye), Alexandr, 

Benedikt, Daniel, Havel, Karel, Kryštof, Lukáš, Martin, Ondřej, Samuel. Dvacet 

šest matek se jmenuje Anna, dvacet pět Kateřina, třináct Dorota, devět Lidmila a 

sedm Alžběta. Mezi otci dětí je jedenadvacet Janů, sedmnáct Václavů, devět Jiříků a 

stejný počet Pavlů. Svatá Anna pořád vede! Kmotrové a kmotry jsou na tom podobně. 

Jako výjimečná se jeví pouze jména Blažej, Michal, Quido, Rudolf a německá 

varianta jména Václav Wenzl. 

K častým a pilným tehdy známým kmotrám patřily např. urozená paní Rozina 

Eyslová, „stará primaska“, uroz. paní Anna Helena Eyslová, uroz. paní Anna Marie 

Rozina Častolárka, uroz. paní Veronika Schönfeldová, uroz. paní Lidmila Štiková 

z Paseky, uroz. paní Johanna Stránská, paní Lidmila Rudolfová, paní Anna Rudolfová a 

další. Častými kmotry byli rovněž urození Antonín Eysl, radní Samuel Eysl, radní 

Václav Schönfeld, urozený pan Samuel Vilím (Wylym), Samuel Pressl, primas 

berounský František Štika z Paseky, urozený a statečný rytíř Vojtěch Ottenfeld na 

Drozdově, Matěj Rudolf a také Václav Podleský, z jehož rodu vzejde známá operní 

pěvkyně Tekla Podleská.  

Největší překvapení mě ovšem čekalo v Králově Dvoře. Že se jedna matka 

z Trubské jmenovala Salomena a jedna kmotra z Hudlic Justina, to není vůbec nic ve 

srovnání s tímto zápisem: „Z Kraloweho Dwora 24 8bris narozeno 26 dtto 

pokržtěno ditie Anna Marye z Otce Pawla Swobody M. Lukrecye. Levans: Panna 

Anna Zubata, T. (Testes) P. Lydmilla Rudolffowa, Alžbieta Sladkowa ssaffaržka 

kralod. Rudolff Nosek peczarž, Tomass Sstiepnicžka mistr“  

Lukrécie z Králova Dvora – no to tu ještě nebylo! Víc by mě překvapila snad už 

jenom Kleopatra... Kdyby ta žena byla urozená, tak by se to ještě dalo pochopit, ale o 

tom, že by byla šlechtična, se tu nic nepíše. Jméno Lukrécie je sice latinského původu 

(Lucretia; z rodu Lucretiů), ale pověst o pohnutém osudu této Římanky pochází už z 6. 

století před Kristem; není to tedy jméno ani biblické, ani křesťanské a těžko říci, kde se 

v 18. století v Králově Dvoře vzalo. (Mimochodem v r. 2016 žilo v ČR dvanáct žen s 



 

 

jménem Kleopatra, průměrný věk 27 let, Lukrécií bylo jedenáct, průměrný věk 18 let, 

první se narodila r. 1983.)  

Jak se dětem narozeným r. 1723 vedlo v životě, to opět nevíme, ale ani je 

nečekala žádná idyla. Až jim bude dvanáct let, „1735 dne 22. září hrůzný oheň celé 

město nenadále velmi hltavě stráví.“ (J. A. Seydl) Na podzim 1740 nečekaně zemřel ve 

svých 55 letech císař Karel VI. a vlády v monarchii se ujala jeho čtyřiadvacetiletá dcera 

Marie Terezie. Následovala válka o rakouské dědictví. Že to bylo někde daleko? Omyl, 

Berounu se (stejně jako v předchozím století třicetiletá) nevyhnula. V r. 1756 vypukla 

další, tzv. sedmiletá válka, ani ta Beroun neminula. Žádná procházka růžovou 

zahradou... Loučím se s vámi dobovým pravopisem (snad to přežijete)! 
Lydmilla Frycžova 

 



 Společný úmysl apoštolátu modliteb na únor: 

Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle 

pro místní církve v Evropě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

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 
 


