
Svátek v každém všedním dni
V nedě li 29. prosince oslavíme svátek Svaté Rodiny a v jednotlivých

farnostech při této příle�itosti mohou man�elé přistoupit k obnově
man�elských slibů.

Zvlá�ť proto se s vámi nyní chceme zamyslet nad situací dne�ních man�elství
v době, kdy svatba není v módě, proto�e �lejstro je�tě neznamená patent na dobrý
vztah�. To je často pravda, stejně jako skutečnost, �e zatímco před dvaceti lety bylo
dítě z rozvedené rodiny vzácností, dnes je exotické �ít v harmonické rodině bez
střídajících se �strýčků či tet�. Dítě, které poznalo man�elství rodičů jako vztah
nefunkční, se logicky bojí do podobného modelu vlo�it své city. A tak raději �ijeme
jen tak na zkou�ku a kdy� se to nepovede mů�eme kdykoli jít dál... Mo�ná, �e to

přes v�echna negativa má v sobě
zárodek čehosi kladného. Přes
v�echny moderní fráze má svatba
�příchuť� závazku, který nechci
poru�it. Potvrdím-li svoje rozhodnutí
přijmout cele svého partnera  před
svědky, znamená to zodpovědnost.
Před okolním světem přiznávám, �e s
ním počítám v �ivotě. Pro křesťany
má man�elství navíc rozměr
duchovní - v křesťanském svazku do
man�elského páru vstupuje osoba
třetí - Bůh. Uvědomíme-li si dosah
této jednodu�e řečené skutečnosti,
nemů�e se pak na�e man�elství stát
v�edním, necháme-li Boha ov�em do
na�eho vztahu skutečně vstoupit.
Potom teprve bude ka�dý ná� v�ední
den svátkem a jenom vlastním
pro�íváním krásy man�elství mů�eme
poselství o důle�itosti této �instituce�
předat svým dětem.                       -iv-
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“Já už od života nic nečekám. . .”  
Vstupujeme opět do nového církevního roku, do doby adventní a následné

doby svátků Narození Páně. Je to čas, kdy bychom si mohli znovu klást otázku:
�Co vlastně ve svém �ivotě je�tě očekávám?�

Vzpomínám si na jedno setkání s člověkem, který mi řekl naprosto �jasně�: �Já
u� od �ivota nic nečekám, já u� to nějak to na tom světě  doklepu...� Kdyby tehdy
�lo o nějakého starce, tak by se to dalo snad pochopit, ale já měl tehdy před sebou
mu�e kolem čtyřicítky, tedy stejně starého, jako jsem nyní já! A tak mne ta otázka
�Co vlastně ve svém �ivotě je�tě očekávám?� na začátku adventu znovu provokuje.
Sna�ím se při vzpomínce na onoho mu�e bez jakéhokoli soudu �pochopit� prázdnotu
jeho �ivota (nevím, co v�echno měl tento mu� v �ivotě ji� za sebou, čím musil projít,
o co v �ivotě při�el, či co ztratil...) a přiznám se, �e mne u� jen představa, �e bych
sám ji� od teď neměl v �ivotě a od �ivota co očekávat, tak trochu děsí. V�dyť člověk,
který v �ivotě u� nic neočekává, je ve skutečnosti za�iva mrtev!

�Co vlastně ve svém �ivotě  je�tě očekávám? Co mohou ode mne očekávat
druzí?� Na tyto otázky se mů�eme, milí farníci, v nastávající adventní době pokusit  
najít odpověď, ka�dý ji� sám za sebe. Adventní doba, či spí�e adventní �ivotní styl je
přece krásný právě tím, �e mů�eme i ve svém �ivotě očekávat �věci stále nové�: Stále
nový příchod Bo�í do na�ich �ivotů, stále nový příchod na�ich blízkých do na�ich srdcí
i na�e nové �vtělení se� do �ivotů lidí, které se sna�íme mít upřímně rádi!

Přeji nám v�em po�ehnaný advent a naplnění v�ech na�ich očekávání!     JP

V Zpr ávy z far n os t i
V První pátek v měsíci připadá na  5. prosince 2003. Od 1600 hodin je mo�né v

sakristii kaple Pový�ení sv. Kří�e přistoupit ke svátosti smíření. V 1730 hodin zde
začíná m�e svatá, po ní následuje pobo�nost k Nejsvětěj�ímu Srdci Je�í�ovu.

V Adventní duchovní obnova na Tetíně: V sobotu 13. prosince  ve 1300 hodin v
kostele sv. Kateřiny začne setkání adorací. V programu bude kromě předná�ek
prostor pro rozhovory účastníků na dané téma, prostor pro modlitbu v kostele,
případně i příle�itost k přijetí sv. smíření. Kolem 1800 hodin zakončíme setkání
m�í sv. Program setkání obnovy bude je�tě včas upřesněn.

V Kající bohoslu�by v Berouně  - �adventní� svátost smíření: Kromě
obvyklých příle�itostí ke slavení svátosti smíření (ve v�ední dny půl hodiny
přede m�í sv. nebo na první pátek 5. prosince od 1600 do 1730 hod.) vám
nabízíme mo�nou účast na kajících bohoslu�bách:

- ve středu  17. prosince od 1600 do 1730 hod. a  od 1800 do 2000 hod.
- v pátek     19. prosince od  900 do 1200 hod., 

v�e v kapli Pový�ení sv. Kří�e a v areálu farních budov. Při těchto
bohoslu�bách vám budou k dispozici ke slavení svátosti smíření v�ichni kně�í
berounské farnosti. Společné slavení svátosti smíření nabízí mo�nost pro�ít
společnou radost z odpu�tění a smíření.

Zpravodaj  
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V Zvlá�tní příle�itost ke sv. smíření v Loděnici:  v sobotu 20. prosince  v
kostele sv. Václava v Loděnici od  1700 do 1800 hodin, v případě potřeby déle.
V ostatních farnostech bude je�tě upřesněno.

V Vánoční výzdoba kostela: V nedě li 21. prosince  po večerní m�i svaté od 1830 do
2000 hodin bude třeba instalovat Betlém a vánoční stromky. V pondělí 23. 12. v
dopoledních hodinách prosíme o pomoc při předvánočním úklidu chrámu.

V Setkání u jesliček nejen pro děti a jejich rodiče na �tědrý den  24. 12. od 16 00 hod.
V V neděli 29. 12. u příle�itosti svátku Sv. Rodiny při dopolední liturgii pro�ijí

man�elé �obnovu svých man�elských slibů�.
V Prodej vánočních pohledů, sada 16 ks v ceně 25 Kč, i samostatně, té� pohledy s

motivem Berounských jesliček, dále knihy �Potkal jsem velkou lásku� a �Otec
vyho�těných� obě v ceně 50 Kč. Od 30. 11. do 21. 12. 2003 v�dy po večerní m�i, v
neděli té� po ranní m�i sv. prodává ve vchodu kostela v Berouně pan Pavel Jambor. 

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY 2003-04:
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4 Kon c e r t y v kos t e l í c h
4 Adventní koncert v  kostele Narození Panny Marie v Hýskově 14. 12. v 1500

hod., účinkuje studentský soubor Besharmonie.
4 Chrámový sbor sv. Jakuba a orchestr ZU� doprovází 24. 12. půlnoční

bohoslu�bu provedením �Tomanovy m�e vánoční�. Koledy s varhanami 25.
12. při dopolední liturgii v 930 hodin.  Podrobnosti o hudbě během vánoc najdete
v rubrice chrámového sboru.

4 Vánoční koncert chrámového sboru v kostele sv. Jakuba se uskuteční 26. 12.
v 1500 hodin. Výtě�ek koncertu bude pou�it na obnovu svatojakubských varhan.

4 V neděli 28. 12. od 1500 hodin zazpívá v kostele sv. Jakuba vánoční m�i J. J.
Ryby �Hej mistře� soubor Státní opery Praha. 

4 Srdečně Vás zveme na adventní koncerty ve Svatém Janě  pod Skalou. První
se uskuteční v nedě li 14. 12. od 15 00 hodin. Vánoční m�i a adventní písně zde
přednese profesionální vokální soubor �Dobrý večer kvintet.� 

4 Druhý, tradiční vánoční koncert se ve Sv. Janě  pod Skalou uskuteční 23. 12.
od 18 00 hodin. Rybovu českou m�i vánoční a dal�í vánoční písně a koledy
přednese berounský sbor Slavo�  se svými hosty. Vstupné na oba koncerty je
dobrovolné a výtě�ek bude tradičně věnován na opravy svatojánských památek.

T  Skauti
T Oddílové schůzky Lvíčat:  Čtvrtky 4. 12., 18. 12., 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2.

v�dy od 1600 do 1800 hod. (Data schůzek mohou být změněna.)
Světlu�ky: 5. 12. od 1600 do 1800 hod. a dále ka�dý ��kolní� pátek; 

19. 12. � 20. 12.  Vánoční víkendovka světlu�ek
Oceloti:  ka�dou středu od 1600 do 1800 hod.

T Středisková rada se koná 12. 12. 2003 v klubovně na faře od 1830 hod.

j  Diář Man � e l s k é h o spol e č e n s t ví
J Tradiční Setkání s Mikulá�em je nachystáno na pátek 5. 12. 2003 od 1700

hodin. Rodiče prosíme, aby dárkové balíčky pro své děti zřetelně označili
jménem a případný stručný �dopis� pro Mikulá�e napsali tiskacím písmem.

JMan�elské společenství se v prosinci sejde Na Jarově  u Prů�ů v úterý 9. 12.
krátce po 20. hodině . Z obvyklé středy jsme setkávání přesunuli na úterý
vzhledem k tomu, �e středa bývá dlouhý pracovní a úřední den, není ov�em
vyloučeno, �e se budeme scházet střídavě v úterý či ve středu, aby se mohli
zúčastnit i ti, jim� nevyhovuje úterý.

J Stavění Betlému s dětmi, neděle 21. 12.  v kostele sv. Jakuba po večerní m�i svaté.

Zpravodaj  
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! z vi k ar i á t u
! Vikariátní konference: Ve středu 10. prosince se ve Zdicích uskuteční

poslední setkání kně�í na�eho vikariátu v leto�ním roce. Kolegium kně�í
nav�tíví pan kardinál Miloslav Vlk, který bude také v úvodu konference
předsedat m�i sv., která začíná v místním kostele v 900 hodin. V�ichni, kdo se
mohou bohoslu�by a modliteb za na�e farnosti účastnit, jsou vítáni.

Lidé stále uct ívají znamení kříže
I v dne�ní době zaznamenáváme příklady, kdy lidé si uvědomují sepětí s

duchovními stavbami. V�dyť tady byli křtěni, tady se konaly svatební obřady i
rozloučení s těmi, kdo ode�li z na�eho pozemského světa. V těchto stavbách a u

nich - pokud to byly kří�ové cesty nebo jen samotné
kří�e - se konaly pobo�nosti i poutní zastavení. Tady
se lidé sjednocovali v modlitbách při prosbách i
děkováních.

Takové místo je i v obci Ví�ina nedaleko Osova, kde
byl před časem vichřicí vyvrácen kří�. Starosta obce se
nejdříve sna�il opravu zajistit u kameníků a kří� nějak
slepit. Marně. Tak vlastními silami vyrobil bednění a
udělal hlavici z betonu, do které byl kří� zalit. Nezůstalo
jen u toho a obec opravila i okolí, tak�e v�e dělá obci čest.

Osovský farář Krzyzstof Drzazga pak na po�ádání
rád o posvícení kří� vysvětil. Této slavnostní chvíle se
zúčastnilo téměř padesát občanů. Na jejich přání hlásá
nápis na kří�ku: �Bo�e, chraň na�i obec�.              -vac-

Dal�í kří� byl opraven  na náklady obce a vysvěcen
o svátku v�ech svatých v �elezné za účasti starosty obce pana Valenty. Se�lo se asi
čtyřicet přihlí�ejících a �lo o velmi hezké setkání zvlá�tě v době, kdy zde do kostela
nikdo nechodí a kostel je uzavřen.                                                                           -red- 

O naději s režisérem
Dušanem Kleinem

Ospalý nedě lní podvečer, duhová hra
zapadajícího slunce, zvonivé chladno. Jen
přijí�dějící blikající sanitka poněkud neladí s
pokojnou atmosférou u kostela a fary na
loděnickém náměstí. Stalo se snad něco? Vlastně
ne. To jen filmaři přijeli do Loděnice natočit
jednu z posledních scén filmu �Jak básnící
neztrácejí naději�, pátého pokračování známé
�básnické� série v re�ii Du�ana Kleina. 
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av



Na schodech před farou stojí Pavel Kří� alias doktor �afránek s mladou
těhotnou rusovláskou. Ta je evidentně těsně před porodem, asistentka popadne
velkou ta�ku a odvádí budoucí maminku do sanitky. Pak je�tě jednou. A znovu.
Dokola neuvěřitelné dvě hodiny, ne� je kdesi za kamerou schovaný malý mu� s
knírem a typickou dýmkou v ústech konečně spokojený. Vzrůstem malý, ale velký
re�isér, spoluautor filmu a průvodce osudy a láskami �těpána �afránka, pan Du�an

Klein. Chvilku předtím, ne� padne
úplná tma a ozve se: �Kamera,
klapka! Ticho! Akce!�, vyu�ívám
přímo se nabízející a hlavně milé
příle�itosti popovídat si s ním. 

Řeknu-li �Básníci�,  skoro
ka�dý si namísto zasněných
poetů představí peripetie
mladého doktora �afránka z
va�ich filmů. Jaký je vá� vztah k
básním a poezii?

Já jsem vyrůstal stejně jako
ná� hrdina �těpán �afránek. Psal
jsem holkám básničky, jak to

v�dycky bývá. Stejně tak moji synové psali básničky. Samozřejmě to bylo v
pubertě ve vztahu k dívkám, ale přerostlo to ve skutečný zájem o poezii, který mi
zůstal dodnes. Ne �e bych psal poezii, ale rád jsem ji četl, rád ji čtu dodnes.

Tento film má být o naději. Co pro vás znamená slovo naděje?
V mém věku to, �e je�tě chvilku vydr�ím a snad nějaký film natočím. Tento je

věnován v�em, kteří zůstávají věrni svým snům. Je stra�ně důle�ité pro �ivot v
době, kdy jsme v�ichni trochu orientováni k �materiálu�, aby du�evno a ideály
zůstaly zachovány.

Splnily se va�e naděje z roku 1989?
Jsem konstruktivní pesimista.

Samozřejmě, �e se splnila určitá
naděje v té změně, po které v�ichni
tou�ili a nevěřili, �e mů�e nastat.
Zároveň jsem skeptik a vím, �e
demokracie není to nejlep�í, ale nic
lep�ího nikdo nevymyslel. Tak�e je to
alespoň demokratické se v�emi
okolnostmi, které systém provázejí. S
tím, �e my v�ichni jsme vstoupili do té
změny trochu nepřipraveni, se v�emi
�patnými zvyky z minulých čtyřiceti let. To se tě�ko odbourává.

Zpravodaj  
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Nic se nestalo, to jen přijeli filmaři...                     foto av

 �To je va�e první dítě?�                               foto av



Teď se pohybujeme na �půdě� křesťanského farního časopisu, proto bych
se ráda zeptala na vá� vztah k věčné Naději?

Nikdy jsem nevyrůstal v nějakém nábo�enském prostředí. Narozen jsem v třicátém
devátém roce v �idovské rodině, ale nebyli jsme nijak ortodoxní rodina. Čím je v�ak
člověk star�í, tím víc pomý�lí na to, co snad bude dál. Ale raději se tím nezabývám - u�
jsem měl jeden infarkt a říkám si: nemyslet na to a �ít a pracovat, pokud to jde.

Nakonec se zeptám, jaká je na�e naděje na poslední díl �básnické série�.
Dojde i �těpán �afránek ke splnění svých nadějí?

Já si myslím, �e ano. U� konečně potká tu pravou. Ta naděje je v tom, �e se lidé
rodí a umírají, něco končí a něco začíná - nějaký nový �ivot. V téhle scéně �těpán
přijí�dí k případu a zjistí, �e dítě, které se má narodit, je vlastně jeho. Film začíná
pohřbem maminky a končí narozením dítěte. To je �ivot! Opakující se koloběh.

Děkuji, �e jste si udě lal čas, ráda jsem vás poznala. Přeji, ať se i vám splní
v�echny va�e naděje.                                                                             Ivana Va�ků

OSOBNOST I NAŠICH FARNOST Í

 Sloužit Bohu v těch, kteří nejvíce potřebují lásku
Pře dpos le dní lis topadová ne dě le , farní klubovna poněkud praská ve  �ve ch,

s toly zase  pod tíhou dobrot z rukou zúčastněných. Pate r Jose f, os lave ne c, říká:
�Chtě l bych teď v tuhle  chvíli vzpome nout také  na tu, kte rá mne  teď obrazně  řeče no
�v tom ne chala samotné ho� a kte rá v těchto dne ch také  s laví naroze niny. Loni jsme
se  tady se � li společně  při os lavě  je jích
kulatin, dne s  to bohu�e l ne jde , ne boť
pro pře trvávající zdravotní potí�e  je
po ope raci kyče lního kloubu s tále
je � tě  v ne mocnici. Tak�e  ale spoň na
dálku pře je me  a pros íme , ať se
uzdraví a vrátí me zi nás .� Souhlasná
re akce  za�umí dave m: �Kdyby
pámbu dal!� Snad tu pos ilu
mnohohlasé ho sboru zas le chne  při
re habilitaci na Malvazinkách i Jana
Frie drichová, dě tmi milovaná
kate che tka a hlavně  osůbka, be z kte ré
by be rounská farnost ne byla tou
pravou. 

Moje první vzpomínka na Janu Friedrichovou je z doby, kdy jsem vedla vlčata. Malí
skautíci si v dlouhém řetěze podávali cihly na stavbu �kolky. Do kaple mířila sympatická
dáma v klobouku a o berlích. Kdy� viděla děti, neodolala a s jakousi veselou
průpovídkou se zapojila do řetězu také. A takhle si jí vybavím poka�dé - sama o
berličkách s entuziasmem rozdává radost v�em, které potkává. Přesto, �e se do Berouna
přistěhovala teprve po revoluci, dnes jednou z nepostradatelných du�í farnosti. Ve svém
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 Jana Friedrichová na Malvazinkách             foto av



�ivotě toho pro�ila tolik, �e by to vydalo na román. Proto jsem se rozhodla polo�it jen
dvě otázky... A jak jsem tu�ila, stačilo to na del�í a dost �dobrodru�né� povídání.

�Jani, tvoje  víra mi v�dycky připomínala radost konve rtity. Uvěřila js i v
dospělosti, nebo pochází� z věřící rodiny? �

�Jsem odmala věřící. Pocházím z Tě�an u Brna. Strýček byl kostelníkem, pomáhala
jsem mu uklízet kostel, hlavně oltář Panny Marie; s kamarádkami jsme také dělaly
oltáříčky na Bo�í tělo. Potom se chodilo po vsi dlouhým průvodem. Poutě nás
sjednocovaly. K prvnímu svatému přijímání jsem �la za války, pamatuji si, jak jsme �li ve
vypůjčených �atech, závoji a bílých teniskách! Celou dobu války to bylo zlé, ale
zapomenout nemohu na kobercové nálety na Brno. Utíkali jsme v�dycky do bunkru ve
statku - do vyhloubené jámy, kam navíc začala téct voda. A tam jsem nejvíc pro�ívala
modlitbu. Já jsem byla nejmlad�í, asi osmiletá, tak mi babička v�dycky řekla: �Ty se za
nás modli.� Procházeli tudy Rusové z NKVD, proti nim Němci, střílelo se, mnoho lidí
zahynulo, vesnice hořela. Ale v�ichni z té �jámy� jsme to pře�ili! Třetí den po
kobercových náletech bylo obrovské ticho. Z jedné strany vyběhl německý voják, z druhé
strany od hořící vesnice Rus. Oba vystřelili a oba padli na zem. Najednou lidi křičeli: �Je

konec války!� A já jsem si v�imla rozkvetlého
�eříku, na který létaly včely. (Pak jsem v
dospělosti sly�ela Báseň o Bratislavě, byla přesně
taková, jak si to pamatuji sama...)

Nastalo zvlá�tní období. V celých Tě�anech
byly zbořené budovy. Zorganizovala jsem tehdy
děti ze třídy, sbírali jsme nerozbité cihly, dělali z
nich chodníky, vymalovali jsme si místnosti, kde
jsme se mohli scházet. Stavěli jsme si i �kolu.
Chodili jsme pomáhat také rolníkům, i dědečkovi,
který měl pár polí. Vzali nás na �ebřiňáky a my
měli takovou radost, �e jsme pomohli. Tahle radost
mě pak provázela celý �ivot - pocit, �e kdy� se
něco dělá pro druhé, je z toho jen dobro... Poledne
se odzvonilo zvonem, i kdy� po�kozeným, na poli
se rozprostřela velká plachta, na ní se polo�ily
nakrájené chleby a misky s jídlem - talíře jsme
neměli, v�echno bylo rozmlácené - a v�ichni jsme
se pomodlili Anděl Páně. Takhle jsem pro�ívala
víru.

Pak ale v roce čtyřicet devět za mnou při�li z
dru�stva a říkali: Ty jsi taková aktivní, tak

přesvědčí� dědečka, aby �el do JZD. Já jsem tehdy neměla rozum a za dědečkem jsem �la:
Dědečku, bude� mít traktor... No, on �el a komunisti ho pak tři dny dr�eli, a� ostatní sedláci
to nevydr�eli a nakonec podepsali. Nám v�echno sebrali, dědovi statek, tátovi �ivnost,
mamince obchod... Tatínek mi říkal: Pamatuj si jednu věc. Ta doba, která přichází je moc zlá,
těmto lidem nikdy nevěř!�

�Jak jsi se dostala k výuce nábo�enství?�

Zpravodaj  
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 �těstí s berličkami                     foto av



�V�dycky jsem chtěla slou�it Bohu v lidech, hlavně v dětech, které potřebují  
nejvíce opravdové lásky. Byla jsem učitelka a dvacet devět let jsme �ili s man�elem na
Slovensku. Tam jsem oficiálně o víře mluvit nesměla, nábo�enství učil pan děkan. Ale
kdy� jsem učila v dějepise o středověku, vzala jsem děti �pro názornost� do kostela. A
tam jsem měla mo�nost v klidu jim něco o víře říct. Před kostelem v�ak hned čekal
tajný... Děti mě ale v�dycky podr�ely. Jinak jsme s man�elem moc do kostela nechodili,
on byl voják, to ne�lo. Úplný návrat k víře při�el, kdy� jsme se v osmdesátém devátém
přistěhovali do Berouna. Tehdy k nám hodně chodil P. Libor Bulín, připravoval �tátu� na
přestup ve víře. Man�el byl původně evangelík, ale v Berouně přestoupil na katolickou
víru a měli jsme i církevní svatbu. To u� byl man�el ale tě�ce nemocný. Modlila jsem se
za něj, pětkrát mně Pán vysly�el, man�el pět operací pře�il. A� pak jsem poznala, �e se u�
moc trápí, a dokázala jsem ho �propustit� do Bo�í náruče...  Pak jsem občas za�la na faru
a P. Libor říkal: Jano, jestli pámbu dá, tak tady po těch schodech budete chodit učit.� No
a měl pravdu. Chodila jsem do katechetického kurzu a od té doby učím...

Jsem �ťastná, �e někam patřím, děkuji �Berounu� za v�echny projevy podpory i za
modlitby v tomhle u� čtyři měsíce trvajícím odloučení a v�echny moc zdravím.�

I já děkuji za to, �e  js i svolila k tomuhle  povídání (vím, �e  ne stojí�  o publicitu, ale
doufám, �e  nakone c to bude  k dobré mu), děkuji Hospodinu za Te be . Spolu se  v�e mi
farními �souroze nci� a přáte li  vypro�uji hodně  s íly, zdraví a  ne končící Nadě je !

Ivana Va�ků
Dopisy od vás

Vá�ená redakce Berounského katol ického zpravodaje!

V na�em zpravodaji jsem četla v článku Vědec o víře zajímavou odpověď
Alberta Einsteina v tajence, zda je vesmír dílem náhody. Jeho odpověď: �Vybuchla
tiskárna a v�echna písmenka dopadla dolů tak, �e vznikne  dokonale naučný
slovník�, plně potvrzuje, �e Einstein věřil v Boha a sám několikrát, jak víme

potvrdil, �e není pravdou, kdy� o něm prohla�ují,
�e je atheista, právě naopak. A nejen Einstein
věřil v Prozřetelnost Bo�í, ale i mnoho dal�ích
vědců. Jak jsem nedávno četla v jednom časopise
slova nositele Nobelovy ceny, astrofyzika Maxe
Plancka. Opsala jsem je pro ná� zpravodaj, abych
se s jeho my�lenkou s vámi podělila. Planck pí�e:
��ádná hmota jako�to taková neexistuje.
Ve�kerá hmota vzniká a trvá pouze působením
síly, která atomové částečky uvádí do pohybu a
dr�í pohromadě v maličkém slunečním systému
onoho atomu. Proto�e v�ak tato síla nemů�e být
sama od sebe, ale musí být stvořena, musíme za
tuto sílu přijmout vedoucího a inteligentního
Ducha a nestydím se nazvat tohoto tajuplného
Stvořitele stejně, jak Ho nazvaly v�echny
kulturní národy Země: Bůh.�                 Čtenářka 

Berounského katolického zpravodaje
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Ze � i v o t a sv a t ý c h
Sv. Jan , apo � t o l

( 27. prosince )
Sv. Jan, apo�tol byl synem Zebedea a

Salominy. Jeho bratr byl Jakub a oba synové i
jejich otec byli rybáři. Nejprve byl Jan učedníkem
Jana Křtitele, později byl zvolen za apo�tola Páně.
Jan byl svědkem Kristových zázraků, byl při
proměně Páně na hoře Tábor, byl svědkem i
Kristova ukři�ování. Umírající Kristus svěřil
Janovi do ochrany svou matku. Po
nanebevstoupení Páně Jan spolu s Petrem pilně
roz�iřovali církev a byli oba mrskáni od �idů.  Po
smrti a nanebevzetí Panny Marie působil Jan ve
městě Efesu. Měl řadu �áků a chtěl doplnit zprávy
stávajících tří evangelií. Proto sepsal své
evangelium. V roce 94 za pronásledování císaře
Domiciána byl Jan zajat a uvr�en do kotle
naplněného vroucím olejem. Bo�í mocí se

zachránil a byl vypovězen na ostrov Pathmos. Tam napsal knihu �Zjevení� o
hlubokých tajemstvích. stavu a budoucnosti církve. Po dvou letech se vrátil do Efesu.
Je známo, �e Jan byl nejdůvěrněj�ím přítelem a učedníkem Páně. Sám se nazýval
�učedník, kterého Je�í� miloval�. Hlavním učením Janovým byla víra a láska. 

Legendy vyprávějí o projevech lásky v Janově působení. Jedna z nich
popisuje, jak Jan přivedl nadaného a zbo�ného Jinocha k otci biskupovi. Po�ádal
ho, aby pečoval o jeho výchovu a spasení. Biskup z počátku vedl mládence na cestě
zbo�nosti, ale později se domníval, �e mládenec u� jeho pozornost nepotřebuje.
Zatím se ne�ťastný jinoch dostal do �patné společnosti, klesal hlouběji a hlouběji,
a� se stal náčelníkem loupe�ivé bandy. Kdy� Jan opět při�el k biskupovi, řekl mu:
�Vrať mi poklad, který jsem ti svěřil, vrať mi mládence�. Biskup mu smutně
odpověděl, co se s mládencem stalo. Jan sedl na koně, jel do pohoří, kde banda
řádila a tam jej členové loupe�níků zajali. Jan jim řekl: �Uveďte mě k svému
náčelníkovi�. Jakmile náčelník poznal apo�tola, dal se na útěk. Janovi se podařilo
tak působit na náčelníka, �e ho vyslechl. Jan pravil: �Kdy� bude třeba, i já za tebe a
odpu�tění tvých hříchů umřu, jako Kristus umřel za nás. Věř, �e Kristus mě poslal
za tebou�. Na kolenou Jan přísahal, �e mládenci vyprosí u Krista odpu�tění. Janovi
se podařilo mládence smířit s Bohem a církví. Jan ve shromá�děních neustále
opakoval: �Bratři, milujte se navzájem�. Kdy� se Jana dotazovali, proč to stále
opakuje, odpověděl: �To je hlavní Bo�í přikázání Páně!�

Jan zesnul jako devadesátiletý smrtí klidnou a bla�enou.                            -vac-

Zpravodaj  
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Toto výročí dokazuje, �e občané tehdej�ího městečka si u� tehdy
pova�ovali za čest mít na důstojném místě  - ve středu obce - svůj kostel. I kdy�
to původně  byl filiální kostel - kaple - vyhradil Hynek Berka z Dubé v nadační
listině odvádět z daní desátek �Bohu a kostelu v Hostomicích�. 

O jedenáct let později v r. 1354 dosadil Karel IV. klerika Petra jako faráře do
Bezdědic a Hostomic. Dlouhá staletí tou�ili hostomičtí mít svého faráře. To se jim
podařilo v roce 1743, kdy obec uzavřela smlouvu s bezdědickým farářem, aby byl v
Hostomicích ustanoven jeden kaplan pro pravidelné slu�by Bo�í. Za to město
platilo 70 zlatých ročně.

V�ak hostomičtí občané
v�emo�ně kostelu pomáhali.
Dokazuje to významná pomoc
Kri�tofa Heidlberka při obnově
kostelíku v roce 1744, pomoc
kon�elů, kteří uvolnili na radnici
místo pro obydlí kněze, ne� byla
postavena fara, dar p. V. Lenkvíka,
který věnoval signálový cimbál za
zvony odebrané v I. světové válce. Je
řada dal�ích příkladů obětavosti
občanů, kteří v roce 1922 vybrali na
nové zvony přes 11 tisíc korun, i dar
Občanské zálo�ny na stejný účel. Na
valné hromadě bylo rozhodnuto věnovat na nové zvony 3 tisíce korun. Paní
Hněvkovská darovala kostelu dva velké zvony. Svou přízeň kostelu neprojevovali
občané jen finančními dary. Pan Franti�ek �ťastný, mistr tesařský, ochotně zajistil
vyta�ení a zavě�ení zvonů na vě�. V roce 1902 byl například kostel opraven
odkazem pana Josefa Cafourka, mě�ťana v Hostomicích.

Úzké sepětí kostela s dějinami obce dokazuje řada událostí. Kdy� v roce 1779
začalo hořet v chlévě u radnice, za půl hodiny se po�ár roz�ířil na 55 domů a 28
stodol. Hořel i kostel a za dvě hodiny bylo dílo zkázy dokonáno. Tento po�ár
působil na mysl občanů a tak dalo město ka�dý rok 9. června slou�it m�i svatou
�Aby Pán Bůh město od ohně chrániti ráčil�.

Byly i radostné chvíle, jako kdy� se ke zřízení farnosti začalo slavit posvícení a to první
neděli po 8. září. Dal�í radostný zá�itek se vá�e k roku 1930, kdy byla prvně provedena
zpívaná Česká m�e vánoční �Hej mistře�. V prosinci 1951, kdy byl do kostela zaveden
třífázový proud, ji prvně na varhany s elektrickým pohonem hrála paní Emilie �eflová. 

K historii kostela se vá�í i podivuhodné příhody, jako ta, co se stala za I. sv.
války. To byly pro vojenské účely odebrány v�echny tři zvony. Kdy� 20. prosince
shodili vojáci prostřední zvon, vysoký 50 cm s obrazy Panny Marie a sv. Josefa,
vydr�el tento pád z vě�e bez po�kození.                                                              -vac-
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O Vánocích ož ije hudba Josefa Tomana  
Při�el čas zveřejnit jaké vánoční překvapení chrámový sbor pro farnost i pro

město Beroun připravuje. Ten nápad se zrodil v hlavě pana Milo�e Palkosky. V
době, kdy se sbor připravoval na Bo�í hod Svatodu�ní při�el s nápadem nastudovat
Vánoční m�i F dur Josefa Tomana, místního muzikuse, kantora, varhaníka a
skladatele. Mezi námi je dost lidí, kteří se na něho je�tě pamatují.

Trochu starostí jsem měl se zaji�těním notového materiálu, nakonec nám je
poskytlo Muzeum Českého krasu v Berouně. Proto�e byl pan Toman nevidomý,
vyu�íval při komponování slu�eb hudbymilovných přátel, kteří jeho kompozice
přepisovali na papír. To s sebou přineslo něco technických komplikací � a sice chyby v
partech a také fakt, �e není k dispozici partitura. Dal�í starostí je hledání případných
majitelů autorských práv. Jakkoliv jsem se sna�il takové osoby najít, abych s nimi mohl
jednat o vyu�ití autorských práv, neuspěl jsem. Pan Toman neměl děti a ani o jiných
dědicích nic nevím. Proto bych chtěl vyzvat případné dědice pana Josefa Tomana, aby se
ozvali prostřednictvím římskokatolického
farního úřadu sbormistrovi chrámového
sboru a poskytli svůj souhlas s provedením
Tomanovy m�e.

Je pro nás velmi důle�ité, �e i pro
leto�ní rok se nám podařilo získat ke
spolupráci orchestr ZU� V. Talicha v
Berouně v čele s ředitelem Jiřím �imáčkem.

Podstatné vylep�ení v přípravě
chrámového sboru představuje osoba
varhaníka Luká�e Petřvalského. Pokud
mu dovolí jeho diář, účastní se práce
sboru a dokonce souhlasil s návrhem,
aby některé zkou�ky sboru vedl. Práce
je pod jeho vedením efektivněj�í a pěvci si jeho styl práce pochvalují.

Vánoční m�i F dur Josefa Tomana provede chrámový sbor a orchestr ZU� V.
Talicha pod taktovkou Jiřího �imáčka na �tědrý večer 24. prosince  při půlnoční
bohoslu�bě ve 2400 hod. v kostele sv. Jakuba. Na Bo�í Hod Vánoční 25. prosince  při
slavnostní m�i svaté bude chrámový sbor zpívat vánoční písně a koledy, na varhany
bude hrát Ing. Jaroslav Matys. Na svátek sv. �těpána 26. prosince  se bude konat
tradiční koncert vánoční hudby opět v kostele sv. Jakuba od 1500 hodin. V podání
chrámového sboru zazní vánoční písně a koledy s varhanním doprovodem Luká�e
Petřvalského a také společně s orchestrem ZU� V. Talicha pod vedením Jiřího
�imáčka bude provedena Vánoční m�e F dur Josefa Tomana. Výtě�ek tohoto koncertu
bude pou�it na obnovu svatojakubských varhan. Poslední vánoční akcí chrámového
sboru v této sezóně bude koncert v sále ZU� Radotín 14. 1. 2004 od 1800 hod., kde
společně s orchestrem ZU� V. Talicha provede Vánoční m�i F dur Josefa Tomana.

A tak nezbývá, ne� pozvat celou farní obec i �irokou berounskou veřejnost k
účasti na avizovaných bohoslu�bách a koncertech.                                   Jiří Be�čec
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 Chrámový sbor sv. Jakuba st.

 Zkou�ky sboru se konají v pátek v 1815 hod. foto a



Naučil jsem se. . .
! �e slunce vychází ka�dé ráno...
! �e nejlep�í učebnice �ivota je minulost star�ího člověka, ne� jsem já... 
! �e kdy� jsi zamilovaný, je to na Tobě vidět...
! �e stačí, aby jeden člověk řekl: "Cítím se s Tebou dobře", abych se cítil dobře... 
! �e mít někoho usínajícího v náručí je tím nejkřehčím krásným pocitem na světě...
! �e být přátelský a laskavý je více ne� mít pravdu...
! �e nikdy nemů�e� odmítnout dárek od dítěte...
! �e v�dy je�tě zbývá mo�nost pomodlit se za někoho, kdy� u� nemám sílu mu

pomoci jiným způsobem... 
! �e nezále�í, jak vá�eným jsi v �ivotě. Ka�dý potřebuje přítele, který s ním doká�e dělat i hlouposti... 
! �e v�ichni někdy potřebují dr�et v dlani něčí ruku a srdce, které jim rozumí... 
! �e malá procházka s mým otcem kolem bloku za letního večera, kdy� jsem byl

malý, učinila velké zázraky v okam�iku, kdy jsem dospěl... 
! �e bychom měli být rádi, kdy� nám Bůh nedává v�e, oč ho �ádáme...
! �e právě malé, denní události dělají �ivot velkolepým...
! �e pod  tvrdou schránkou ka�dé osobnosti se skrývá někdo, kdo potřebuje byt oceněn a milován... 
! �e ignorování skutečnosti nemění skutečnost jako takovou...
! �e kdy� chci jít společnou cestou s někým, dávám mu současně mo�nost, aby mi ubli�oval... 
! �e láska, ne čas, zhojí v�echny rány...
! �e nejlehčí cesta vyrůst jako osobnost je obklopit se lidmi moudřej�ími, ne� jsem já... 
! �e ka�dý, koho potká�, si zaslou�í být pozdraven s úsměvem...
! �e nikdo není dokonalý, dokud se do něj nezamiluje�...
! �e �ance nejsou nikdy ztraceny... 
! �e tu, kterou propásne�, dostane někdo jiný... 
! �e je mnoho lidí, kterým bych si přál říci je�tě jednou, jak je mám rád, předtím

ne� jsem je viděl naposledy... 
! �e ka�dý by měl svá slova volit jemná a ně�ná, proto�e zítra se k němu mohou vrátit... 
! �e úsměv je nejlevněj�í způsob, jak zlep�it svůj vzhled...
! �e si nemohu vybrat jak se cítím, ale mohu si vybrat, co s tím udělám... 
! �e ka�dý by chtěl �ít na vrcholu, ale v�echno �těstí a růst se uskutečňuje při cestě tam... 
! �e nejlep�í je dávat rady jen ve dvou případech: pokud jsi o ně po�ádán, nebo

při nebezpečí ohro�ení �ivota... 
! �e čím méně času musím strávit prací, tím více věcí udělám...
! �e láska mů�e změnit i toho největ�ího hlupáka v rozumného mu�e, kdy� při tom

naslouchá, co mu říká �ena... 
! �e dávat je lep�í ne� dostávat...
! �e nejhlub�í studna na světě jsou lidské oči...
! �e někdy je lep�í hodinu poslouchat, ne� minutu mluvit...            dopis z internetu
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“DOSPÉLý,  pŕeskoć!”

-red-
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KMŠ - KATOLICKÁ mATERSKÁ šKOLA
Kolik jsme nasbírali?

Ji� jsme vás informovali o situaci katolické mateřinky i o tom, �e vzniklo konto
na její podporu. V leto�ním roce skupina farníků, rodičů a přátel �kolky včetně
zaměstnankyň vymý�lí a pořádá nejrůzněj�í akce, jejich� cílem je nashromá�dit co
nejvíce finančních prostředků. U příle�itosti Desetiletí otevření KM� se ve stánku s

upomínkovými předměty ve farní
klubovně vybralo 10 369 Kč.
Veřejná sbírka v Berouně v rámci
Hrnčířských trhů a prodejní stánek
na podporu �kolky v kostele sv.
Václava v Loděnici společně
vynesly 2 438 Kč. Výtě�ek z
listopadového charitního ble�ího
trhu čítá 4 651 Kč. Výnos z prodeje
lístků do tomboly na předadventním
Farním plese z pátku 28. 11. nebyl v
době uzávěrky Zpravodaje znám a
dozvíte se jej v pří�tím vydání.

V�echny tyto obnosy v celkové hodnotě  17 458 Kč byly ulo�eny na účet �Pomoc
KM��, č. ú. 019 - 3610328389 / 0800 u České Spořitelny Beroun.                    -red-

ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA

F A R N Í  C H A R I T A  B E R O U N

Seydl ovo  nám. 24  Beroun 266 01    tel: 311 622 422

Pros ba Azylového domu  
Doposud jsme byli zásobováni potravinami z ústředního skladu Charity z

povodňových zásob - potraviny v�ak ve skladu do�ly. Je tedy na nás samotných,
abychom pro na�e klienty zajistili základní potraviny. Proto vás prosíme o pomoc.
Přijímáme trvanlivé potraviny jako jsou: těstoviny, rý�e, dehydrované výrobky -
ka�e, knedlíky, polévky, omáčky, mléko apod. Dále čaj, kávu, cukr, sůl. 
Kontaktní místa:

Kancelář Farní charity 
( Po a St v�dy od 8  do 11 hod. ) 
Seidlovo náměstí 24
Beroun 1 - Centrum

Azylový dům ADCH 
(kdykoliv) 
Roháče z Dubé 131 
Beroun 4 - Zavadilka

Prosinec 2003
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Tříkrálová sb írka
Tradiční Tříkrálová sbírka v okrese Beroun proběhne v termínu 2. - 6. 1. 2004.

Hledáme vrchního koordinátora akce! Mů�ete-li se tohoto úkolu ujmout či jinak se
při této sbírce zapojit, ozvěte se na mobilní tel. číslo Farní charity 731 637 083.

Hledáme zaměstnan ce
Farní charita Beroun hledá v řadách věřících zaměstnance na půl i na celý

úvazek, spí�e mu�e, ale i �eny na dvanáctihodinový směnný provoz v Azylovém
domě na Jarově, maturita podmínkou.

Sbírka šatstva
Oblečení v�eho druhu, boty. lů�koviny, utěrky, zbytky látek, vlnu,  ale i staré

nádobí, starý papír a knihy, v�e čisté a v krabicích se vybírá jednorázově do
automobilu na trasách uvedených na plakátě v kostele a na vývěskách, a to  10. 12.
2003 v Berouně a 17. 12. 2003 na Hořovicku. Bli��í informace podá pan Jambor.

Ještě jednou k
biřmování

Jaké to je, kdy� člověk
přijímá �pečeť daru Ducha
svatého�? Na to jsme se zeptali
ptali �tefana Duníka, který byl
biřmovaný biskupem Kájou
Herbstem v Loděnici 19. 10. 2003.
Těm ji� biřmovaným mohou
následující slova připomenout
jejich pocity. Těm, kteří se teprve
na přijetí znamení křesťanské
dospělosti chystají, napoví, �e
nejde jen o vněj�í oslavu. 

�Mé pocity z biřmování?
Před obřadem jsem měl v sobě
zvlá�tní pocit. Jako bych měl v
sobě dvě osoby a jedna z nich
měla odejít. Opravdu hodně
zvlá�tní pocit... M�e svatá byla

krásná, slou�ili jí biskup Karel Herbst, P. Josef Pecinovský a P. Michal Němeček,
který nás připravoval. Na m�i při�lo hodně lidí. Mezi nimi byli mí rodiče a spousta
přátel. Při udílení svátosti jsem měl malinko trému. Nesplést se mi dalo hodně
zabrat. Po m�i bylo malé občerstvení na zahradě a pak oběd s biskupem. Proběhlo
to docela dobře a jsem rád, �e to tak bylo. Na závěr bych chtěl poděkovat Michalu
Němečkovi za přípravu, zpěvákům za krásný zpěv a v�em, kteří při�li.�             -red-
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Veselé zv ířecí
příhody  

Tatínek a ba�anti

Kdo rád pozoruje zvířata, moc dobře ví, �e mu mohou připravit dost horké a
nervy drásající chvíle. I tato příhoda je toho důkazem. Odehrála se ve �vermově na
�achtě, kde jsme v dětství bydlel s rodiči. Je to u� řada let, chodili jsme s bratrem
tenkrát asi do druhé třídy.

U na�eho domu tehdy rostla na dvoře veliká vrba. Kolem domu a rozlehlé
zahrady byla pole, místy porostlá křovinami a lesíky. V té době, narozdíl od
dne�ka, se pole, křoviny a remízky hem�ily ba�anty, zajíci a koroptvemi. Taměj�í
myslivci proto zalo�ili svůj spolek a ka�dý, kdo slo�il myslivecké zkou�ky, mohl
nosit pu�ku a chodit na hony. Vyu�il toho i ná� tatínek a stal se myslivcem.

Nyní se vrátím k té vrbě na na�em dvoře. Začali toti� na ní ka�dý večer hřadovat
ba�anti. Tatínek - novopečený nimrod - se proto rozhodl, �e se pokusí o podzimních
honech nějakého střelit a obohatit ná� jídelníček. Od jara vrbu neustále hlídal a my
ostatní  museli div ne po �pičkách chodit kolem, abychom ptáky nevypla�ili.

Kdy� nastal den honu, ná� chrabrý myslivec u� od rána seděl na půdě ve vikýři
na čekané a vyhlí�el rozbřesk, aby mohl konečně vystřelit. Po chvíli se ozvala rána
a my se tě�ili na chutnou pečínku, ale nic ze stromu nespadlo. Jenom jsme zahlédli
podě�eně kdákající slepice, zatímco ba�anti se krásně vznesli nad dvorem,
zakrou�ili a zmizeli s klidem nad poli. Druhý den
lovu nebyl o nic lep�í a ptáci jen radostně zamávali
křídly a opět nabrali kurz nad pole a odlétli. Teprve
třetí den měl tatínek úspěch, ale kořist brokovnicí
trefenou jsme mohli konzumovat jen s největ�í
opatrností a dát si zhotovit protézy. Rozhodli jsme
se, �e raději zůstaneme u kura domácího.

Jindy zase kurník nav�tívil tchoř a ná� �lovec�
se rozhodl, �e ho zlikviduje pomocí �elez. Pečlivě
je nastra�il a čekal, co se bude dít. Pár dní se
nedělo vůbec nic. �eleza klidně odpočívala ve
výběhu pro slepice, které byly ka�dé ráno tchořem
krásně skalpované a vydě�ené. Úspěch se konečně
dostavil, kdy� �eleza přece jen sklapla. Smůlu
ov�em neměl tchoř, ale slepice, která si z nějakého
jenom jí známého důvodu �eleza oblíbila. Ta
ukončila její �bohatý �ivot�. Měli jsme alespoň dobrou polévku! A tchoř, ten se
raději odstěhoval a změnil lovi�tě.

To jsou tedy lovecké zá�itky na�eho tatínka i nás ostatních. Zvířata jsou
vskutku někdy nevypočitatelná.                                                                sestra B. Č.
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Pomozte více finančně své farnost i !
Nelekejte se! Samozřejmě, ka�dý dle svých mo�ností. V následujících řádcích se

Vám v�ak pokusím popsat, jak postupovat nejen daňově správně, ale i optimálně.
Je to něco přes rok, co mne J. Pecinovský jmenoval do ekonomické  rady farností.

Díky tomu jsem získal přehled nejen o na�í farnosti tetínské, ale i o okolních farnostech.
Celkově mám dojem, �e se farnosti daří postupně budovat společenství, které je �ivé a kde
mají lidi k sobě blízko. Ve farnosti je několik lidí, kteří mají plno dobrých nápadů, ale
finanční prostředky, které jsou často nezbytné, se nám daří získávat poměrně velmi tě�ko.
A tudí� se na některé velmi dobré nápady nenajdou finanční prostředky v dostatečné míře. 

Musíme si uvědomit, �e ná� počet je výrazně men�í ne� jsou na�e záměry a cíle: toti�
celkově pozitivně působit v �ivotě společnosti. Jak asi skoro v�ichni víme, je velmi tě�ké
pro na�e záměry získávat finanční podporu ze strany státu, obcí či podniků. Z toho plyne
jednoznačně to, �e bychom měli s prostředky, které jsme ochotni pro prospěch farnosti
věnovat, velmi dobře hospodařit. V následujících řádcích bych Vás chtěl seznámit s
efektivním a legálním způsobem přispívání farnosti tak, aby to bylo daňově optimální.

Dary mohou být dvojí:
A. Příspěvky od organizací.
Sice ne ka�dý vlastní, či je ve vedení nějaké společnosti, ale řada z nás zde

pracuje. Nabízí se mo�nost přispět do farního rozpočtu na různé i obecně prospě�né
úkoly. Řada organizací vytváří zisk a zvlá�tě před koncem roku má na účtu dostatek
prostředků, které raději dá na obecně prospě�né věci a bude vědět, pro co to je, ne�
aby tyto prostředky se dostaly do nepřehledného daňového systému státu, kde
rozhodně není vidět, kde tyto prostředky skončí a jak efektivně jsou investovány.

Kdo z nás mů�e, nebojte se prosím oslovit své �éfy a předlo�te jim záměry
farnosti! Je mo�né, �e některé z na�ich plánovaných aktivit ho osloví.

B. Dary od fyzických osob.
I zde je mo�no přispět daňově optimálněj�ím způsobem ne� penězi v hotovosti.

Je mo�né si dar odečíst od daňového základu.
Jak bychom tedy měli postupovat dle zákona ? 
Od základu daně z příjmů lze odečíst hodnotu darů fyzickým osobám i

právnickým osobám se sídlem na území ČR mimo jiné i na nábo�enské účely pro
registrované církve a nábo�enské společnosti.
• Úhrnná hodnota darů musí u dárců - fyzických osob přesáhnout 2% ze základu daně

nebo musí činit alespoň 1 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvý�e 10% ze základu daně.
• U dárců � právnických osob musí hodnota daru činit alespoň  2 000,- Kč.

V úhrnu lze odečíst nejvý�e 5% ze základu daně.  
Poskytnutí daru a splnění podmínek pro jeho uznání za odečítatelnou polo�ku od

základu daně musí být poplatník daně  schopen prokázat. Jako důkazní prostředky
by měly být  písemná darovací smlouva a dále potvrzení o předání předmětu daru
obdarovanému  (není � li příslu�né potvrzení ji� obsa�eno v darovací smlouvě).

Zpravodaj  
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Darovací smlouva by měla obsahovat:
• Vymezení smluvních stran. Jako obdarovaný by měla být uvedena příslu�ná

farnost, popřípadě jiná konkrétní slo�ka řím. kat. církve s právní subjektivitou.
• Předmět daru a  prohlá�ení dárce, �e dar daruje. 
• Účel daru. Dar musí být určen na nábo�enské účely, nestačí, �e příjemcem daru

je církev.
• Prohlá�ení obdarovaného, �e dar přijímá.
• Potvrzení  o převzetí daru obdarovaným (není-li toto potvrzení na samostatném

dokladu �  např. výpis z bankovního účtu při bezhotovostním převodu). 
V případě, �e jste se rozhodli touto formou peníze darovat, postupujte
následovně:

1. Vyjasněte si na jaký účel a kolik prostředků mů�ete věnovat.
2. Seznamte s tím pana faráře Pecinovského, nebo někoho ze zástupců

ekonomické rady a projednejte s ním zaji�tění potřebného dokladu. 
3. Převeďte prostředky na příslu�ný účet farnosti: 361038389/0800 u České Spořitelny

Beroun (Pomoc KM� � na č. účtu 019-3610328389/0800 u ČS v Berouně)
4. Uveďte tuto částku v příslu�ném daňovém přiznání, jako odečítatelnou částku.
Podrobný popis plánovaných cílových akcí včetně podrobného popisu Vám na

po�ádání za�lu. 
Pro pří�tí období máme připraveny zvlá�tě tyto akce:

1. Podpora Katolické mateřské �koly, 2. Stavba nových varhan v kostele sv. Jakuba,
3. Rekonstrukce kostela v Hýskově, 4. Oprava varhan v kostele v Loděnicích.

Budete-li mít dal�í dotazy, obraťte se prosím na mne prostřednictvím e-mailu:
martin.hrdlicka@hrdlicka.cz, nebo telefonu: 311 612 875           Martin Hrdlička

člen ekonomické rady farností

Ú ØEDNOSTI :  Z JEDNÁNÍ  FAR NÍ  RADY

Při setkání ve středu 19. listopadu se na farní radě znovu hovořilo o současné
situaci v KM�, o výběru firmy, která získá zakázku na varhany pro kostel sv.
Jakuba, o přípravě na vánoční svátky a dal�ích aktivitách farnosti, které na
stránkách tohoto zpravodaje ji� zmiňujeme. Dále se projednával stav hospodaření a
prací ve farnostech v roce 2003: Díky úspě�né sbírce při Hrnčířských trzích má
farnost při předpokládané státní dotaci potřebné prostředky jako podíl vlastníka na
dokončení opravy varhan. V berounské kapli i v horním patře fary se vyměňují
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Pokud byste se rozhodli přispět farnosti cestou platby přes bankovní účet,
uvádíme znovu číslo účtu farnosti a předev�ím jednotlivé konstantní symboly:
Číslo bankovního účtu farnosti u České Spořitelny v Berouně je
361038389/0800, specifický symbol pro jednotlivé farnosti (abychom mohli
sledovat příjmy a náklady po jednotlivých farnostech): 

TETÍN 0625
�ELEZNÁ 0633

BEROUN 0601
LODĚNICE 0613

Jako variabilní symbol mů�ete dosadit pro kontrolu prvních �est číslic rodného
čísla, příp. IČO u organizací.                                                                              -red-



topná tělesa. V budově kaplanky se natírají okna, arcibiskupství přispělo částkou
30 000 Kč. Od nového roku se připravuje nová nájemní smlouva v �márnici� u
Zábranského kostela, jedná se té� o rekonstrukci a pronájmu farních gará�í. V
Hýskově se na kostele vyměňují vstupní dveře a je instalováno nové osvětlení jako
dar pana Piecyka; v pří�tím roce budou
opravy pokračovat. V Loděnici se
farnost připravuje na opravu varhan v
kostele sv. Václava, odhad oprav
dosahuje částky 50 000 Kč. Na Tetíně
probíhají úklidové práce po
rekonstrukci fary, se kterými vedle
farníků pomáhají klienti Azylového
domu na Jarově. Připravuje se té�
pronájem tetínského kostela sv. Jana
Nepomuckého Obecnímu úřadu Tetín,
je� zde za předpokladu získání
finančního krytí po úpravách zřídí galerii. Marie Bure�ová informovala o �ivotě v
azylovém domě, vznesla té� otázku, proč se slu�bě v sociální a charitativní oblasti
věřící tak málo anga�ují: v azylovém domě jako věřící zůstává sama!               -red-
P OSLEDNÍ SLOVO : Man�elství je opravdu úmluva mezi dvěma lidmi,
skutečnost pozemská. Ale patří do Bo�ího plánu, a tak mohou man�elé dojít ve víře k
poznání, �e to nejsou jen oni sami, kdo se spojili v jeden svazek, �e je spojil Bůh. Tím spí�e,
je-li jejich man�elství svátostí. To sice neznamená, �e by jim v�echny překá�ky zmizely z
cesty, ale přece tato skutečnost představuje velký zdroj jistoty a síly, který je třeba objevit.
Mluví se mnoho o krizi man�elství, o situaci rozvedených, o potřebě dobré přípravy na
man�elství a pastorace rodin atd. Jsou to věci, které není mo�no zamlčet nebo lehkomyslně
přejít. Tím spí� ale nemohou křesťané minout skutečnost, �e je v man�elství spojuje Bůh. A
tuto skutečnost mají objevovat den po dni právě v obyčejném v�edním �ivotě - ne jen
jednou za rok při obnově man�elského slibu.                                           převzato z internetu

FARNÍ KRONIKA

POHŘBY: V listopadu jsme s vírou ve věčný �ivot Bo�ímu milosrdenství svěřili paní
Bo�enu Trubkovou z Berouna.
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Be rouns ký katolický zpravodaj - měsíčník pro farnosti Beroun, Loděnice, Vrá�,
Hýskov, Chýňava, Tetín, Králův Dvůr a Ni�bor. Redakce: P. Josef Pecinovský, P.
Michal Němeček, P. Krzysztof Drzazga, Jaroslav Valá�ek, Jarmila Valá�ková, Jaroslav
Vacík, Ivana Va�ků. Sazba: Alois Va�ků. Písemné příspěvky mo�no odevzdat
nejpozději do 20. dne měsíce na faře či do schránky �dotazy a příspěvky� v kostele.
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