
Advent a rorátn í  zpěvy
Adventní čas je dobou, která s sebou přiná�í výjimečně krásné momenty, při nich� se člověk

mů�e alespoň na chvíli zastavit a povznést svou mysl nad v�echny starosti �ivota, jich� je kolem
plno. Je mi upřímně líto v�ech, kteří se o tuto mo�nost ochuzují a věřím, �e to není případ nikoho
z vás, kdo dr�íte v rukách tento Zpravodaj. Jedním z takových unikátních fenoménů jsou jistě i
roráty. Pravda trochu podivné slovo, ale asi v�ichni víme, co se za ním skrývá. Za roráty
označujeme cyklus zpěvů při adventních bohoslu�bách, v nich� se rozjímá úloha Panny Marie
jako matky Spasitele a pochopitelně té� smysl Jeho narození. Ji� ve 14. století se v českých zemích
prosadilo slou�ení první ranní m�e jako votivní k poctě Panny Marie a s touto bohoslu�bou
souvisel i úvodní zpěv � antifona �Rorate coeli dessuper.� Ze slova �rorate� tedy vznikl název pro
cyklus zpěvů pro tuto m�i. Sám Karel IV. velmi podporoval tyto votivní bohoslu�by a pro
pra�skou katedrálu je přímo předepsal. Během patnáctého století přibyly k původním chorálním
zpěvům latinské písně, které se pak ve století �estnáctém překládaly do če�tiny. Zpočátku to byly
krátké útvary, tzv. tropy. To jsou textové vlo�ky za ka�dou frází chorálu, které mají vysvětlující či
zpřesňující charakter. Postupně se osamostatnily a vznikl tak sled chorálů a písní. Ke ka�dé části
m�e se tedy zpívala chorální antifona a jedna píseň. Roráty se staly velmi oblíbené, proto�e to byla

chvíle, kdy se lid v hojné míře účastnil
svým aktivním zpěvem liturgie, která v té
době byla přece jenom dost uzavřená vůči
věřícím v kostele. Repertoár rorátních
zpěvů se pochopitelně velmi roz�ířil, tak�e
se tyto písně začaly zapisovat do zvlá�tních
knih � rorátníků (první ti�těný rorátník
vznikl v roce 1617). Ve druhé polovině 16.
století se vyskytly i vícehlasé podoby
těchto zpěvů. Zpěv rorátů byl v péči

literátských bratrstev � dobrovolných spolků vzdělaných laiků z řad mě�ťanů i �lechticů.
Literátská bratrstva se velmi roz�ířila v protestantském prostředí, proto�e jejich bohoslu�ba je
zalo�ena na če�tině, kde�to katolická církev preferovala více latinu. Tak je známo, �e v roce 1543
vzniklo literátské bratrstvo z popudu samotného krále Zikmunda I. v Krakově a existovalo a� do
roku 1872! To je skutečně rarita, neboť vět�ina těchto spolků zanikla v době třicetileté války a
následného času, kdy se protestantům u nás příli� nedařilo. S vymizením literátských bratrstev
upadl i zpěv rorátů. Ale u� s počátkem 19. století se objevily snahy o obnovení těchto zpěvů. Byly
několika nad�enci sebrány dosud známé rorátní písně a opět byly ti�těny rorátníky. Av�ak do�lo
k mnoha nestylovým zásahům do původních zpěvů. Nejznáměj�í vydání rorátů, které se zpívají
dodnes v mnoha kostelích, pochází z roku 1912 v Českém kancionále, jeho� redaktory byli
Vladimír Hornof a Dobroslav Orel. Ti v�ak z rorátů vyřadili chorální zpěvy a ponechali pouze
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písně, přesto v�ak je jejich práce naprosto jedinečným počinem. Dnes se opět rozvíjejí snahy o
nové vydání a revizi rorátních cyklů v jejich originální podobě. Přední muzikologové se právě
domlouvají na podobě jejich vydání a je pro na�í farnost velmi přínosné, �e mohla pohostit
účastníky takové konference, která proběhla v sobotu 20. 11. 2004 pod patronací Společnosti pro
duchovní hudbu na na�í faře a v kostele. 

Luká� Petřvalský varhaník
Slovo ke čtenářům:

Spirá la našeho života
Přichází k nám opět doba adventní a spolu s ní nám i začíná nový církevní rok, a tak jsem si

znovu uvědomil, jak ná� �ivot probíhá jakoby po spirále. Některé věci, a není jich málo, se toti�
v �ivotě člověka opakují, tak jako ka�doroční příchod adventu a vánoc, přesto v�ak nelze říci, �e by
to byl návrat do stejného bodu, ze kterého jsme vy�li. Vracíme se, av�ak v�dy jsme přitom o kousek
dál a v�dy to v sobě má i něco nového. �ivot člověka toti� probíhá nikoli po kru�nici, ale po spirále.

Mít mo�nost se jakoby vrátit, to je nesmírně důle�itá věc. Ka�dý z nás potřebujeme
�vnímat své kořeny�, vidět odkud jsme vy�li, na čem stojí ná� �ivot, pro co, či pro koho jsme
se rozhodli..., a tak slavíme v �ivotě nejen advent, vánoce, ale i své narozeniny, obnovujeme
své křestní, kně�ské, man�elské či řeholní sliby, občas si se zájmem prohlí�íme své staré
fotografie a spolu s nimi si také znovu připomínáme, jací to lidé vstoupili do na�eho �ivota...

Současně si v�ak ale také uvědomujeme, �e u� jsme přece jen trochu někde jinde, �e jsme v �ivotě
u�li kus cesty, vnímáme pak také jistý a zcela konkrétní směr na�eho �ivota, uvědomujeme si, �e
nestojíme na cestě, ale �e ná� �ivot je jeden velký pohyb a v�dy máme mo�nost tak trochu i hodnotit...

S ú�asem a s vděčností si ale také mů�eme uvědomovat, �e věci �staré�, ty skutečnosti,
které tu u� v na�em �ivotě byly, či del�í dobu jsou, mohou pro nás být tím pádem stále nové,
znovu a znovu obohacující: ka�dé setkání s někým, koho třeba u� i dlouho znám, je a mů�e
být stále nev�ední a jedinečné, ba co víc je něčím, co mů�e k tomu minulému znovu a znovu
něco krásného přidávat, a tak jsme a mů�eme být svědky i přímými účastníky a aktéry toho,
jak v na�em �ivotě �něco� roste... 

Ka�dý den na�eho �ivota tak je, či mů�e být adventem, stále novým příchodem Boha i na�ich
blízkých do na�eho �ivota, příchodem, který, ač je opakujícím se, zůstává nev�edním.

Přeji vám, milí čtenáři zpravodaje, po�ehnaný advent a radost z toho, co má ve va�em
�ivotě pevné kořeny, co roste a stále novým způsobem vá� �ivot obohacuje.

J. Pecinovský

V Zpr á v y z farn o s t i
V Dětská m�e se koná 2. 12. 2004. Motto: �Začíná advent... hm, a co to je?� Děti mohou

vyrobit malý adventní věnec i z netradičního materiálu či papíru. Sejdeme se v Berouně v
kapli Pový�ení sv. Kří�e v 1730 hodin, rytmické nástroje s sebou.

V První pátek v měsíci připadá na  3. prosince 2004.  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 4. prosince v 915 hodin začne
v kostele sv. Kateřiny 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 15. hodiny zakončíme setkání opět v kostele sv. Kateřiny.

Zpravodaj  
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Program setkání bude je�tě včas upřesněn. Pro ty, kdo nemají mo�nost vlastní dopravy,
zajistíme odvoz auty. Případný odjezd z farního dvora je v 900 hodin.

V Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie - 8. prosince: M�e sv. v den slavnosti
bude od 1730 hodin v kostele sv. Jakuba. Celebrovat bude P. Mikulá� Uličný, novokněz a
t.č. farní vikář ve Vla�imi, který po m�i sv. bude udílet své novokně�ské po�ehnání.

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 svatou - vám nabízíme kající bohoslu�by:

- ve středu  15. prosince od 16 00 do 17 00 hod. 
                                    a  od 18 00 do 20 00 hod.
- v pátek    17. prosince od    9 00 do 12 00 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.

V Zvlá�tní příle�itost ke sv. smíření v Loděnici  bude v kostele sv. Václava v neděli 19. prosince
po dopolední m�i sv., tedy cca od 1030 hodin. V ostatních farnostech bude je�tě upřesněno.

V Prosba: opět se neuvěřitelnou rychlostí blí�í Vánoce. Opět budeme slavit půlnoční. Také
letos bude třeba pomocníků (čtení, svíce, přímluvy...) Proto se obracím na v�echny, kteří
mohou a chtějí pomoci, aby se mi přihlásili. Děkuji.         M.  Němeček

V K-klub ve spolupráci se skautským střediskem Radost a naděje prosí farníky, aby při�li
na brigádu na farní zahradě v sobotu 11.  12.  od 9 do 12 hodin.

V Vánoční výzdoba kostela:  V neděli 19. prosince po večerní m�i svaté od 1830 do 2000 hodin
bude třeba instalovat Betlém a vánoční stromky. V pondělí 20. prosince v dopoledních hodinách
(od 900 hodin) pak prosíme o pomoc při předvánočním úklidu chrámu. 

V �tědrovečerní setkání u jesliček pro děti a jejich rodiče bude v kostele sv. Jakuba
od 1530 hod. Tě�íme se, �e si společně zazpíváme známé i méně známé koledy, děti mohou
přinést ručně vyrobené ozdoby, aby společně vyzdobily vánoční strom pro Betlémské děťátko.

V �tědrovečerní bohoslu�ba 24. 12. začne v Berouně v kostele sv. Jakuba ve
2200 hodin. Rozpis vánočních bohoslu�eb zde i okolí najdete na straně 19.

V Obnova man�elských slibů:  V neděli 26. 12. u příle�itosti svátku Sv. Rodiny při
dopolední liturgii pro�ijí man�elé  ve svých farnostech �obnovu svých man�elských slibů�.

V Vánoční představení �Nám, nám narodil se...� se chystá 2. ledna 2005 na Tetíně. Více
v článku na str. 12.

Z vik a r i á t u
! M�e sv. na hradě Karl�tejně:  v neděli 28. listopadu 2004 ve 14 00 hodin bude v kapli

sv. Mikulá�e na hradě Karl�tejn slou�ena m�e sv., která je tradičně v tomto termínu
(výročí smrti Karla IV. - 29. 11.) modlitbou za Karla IV. - �Otce vlasti� a za dar víry pro
český národ. Při této příle�itosti bude do kanovnického úřadu slavnostně uveden P. Josef  
Pecinovský. K účasti na m�i sv. jste v�ichni zváni.

! Vikariátní konference: Ve středu 14. prosince se ve Zdicích uskuteční poslední setkání kně�í
na�eho vikariátu v leto�ním roce. M�e sv. začíná v místním kostele Narození Panny Marie v
900 hodin. V�ichni, kdo se  mohou bohoslu�by a modliteb za na�e farnosti účastnit, jsou vítáni.
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! Hýskovský advent proběhne ve dnech 18. a 19. prosince v prostorách kostela Narození
Panny Marie. Výstavu organizujeme tentokrát ve znamení dřeva ve v�ech jeho rozličných
podobách. Svými exponáty se vedle dětských výtvarníků představí jak místní, tak přespolní
mistři řezbáři, J. Viktora z Hýskova, M. Patřičný z Debrna, J. Bím ze V�enor a dal�í.
Výstava bude přístupná po oba dny od 9 00 do 17 00 hodin.V neděli 19. prosince od 17 00

hodin se pak představí v recitálu písničkář Petr Maria Lutka. � Tradiční zpívání
koled se letos uskuteční o druhém svátku vánočním 26. prosince v 16 00 hodin, kdy se
tě�íme na hojnou náv�těvu zpěváků v�ech pěveckých i věkových kategorií, aby si za
doprovodu varhan (J. Novák) a houslí (P. Resch) společně zazpívali ty nejkrásněj�í a
nejznáměj�í české vánoční koledy. � Na závěr Vánoc nezapomeneme ani na Pochod
tříkrálový v průběhu víkendu 8. a 9. ledna, to v�ak ji� budeme v pří�tím roce�

! Výstava ve Sv. Janu pod Skalou: Svatojánská kolej a Ekocentrum Kavyl srdečně zvou
na adventní výstavu Světlo ve Svatém Janu. Otevřeno od 26. 11. do 22. 12. o sobotách a
nedělích od 1000 do 1600 hodin. Ve v�ední dny po předchozí domluvě. 

! Nový kněz na Hořovicku: Na začátku listopadu přivítali farníci v Hořovicích,
Praskolesích a okolí nového faráře. Je jím P. Jan Maksymilian Putyra CCG z Polska.
Přejeme hodně sil a radosti z kně�ské práce. V na�em vikariátě tak nyní působí devět
kně�í a jeden jáhen (kromě dvou karl�tejnských kanovníků P. Grimmiga a G. Nováka).

4 Kon c e r t y v kos t e l í c h
4 V sobotu 4. 12. v 1600 hodin se v kostele sv. Jakuba  v Berouně bude konat varhanní

koncert, kde zazní francouzská katedrální hudba 19. a 20 století. Hraje Luká� Petřvalský.
4 Svatojánská kolej a Ekocentrum Kavyl zvou na Adventní koncert 11. 12. ve 14 hod. do

refektáře Svatoján. koleje. Představí se Křivoklát�tí hudci a hudba J. J. Ryby a F.X. Thuriho.
4 Adventní koncert, 19. 12. 2004 o 4. neděli adventní v 15 00 hodin, zazpívá chrámový

sbor za varhanního doprovodu L. Petřvalského v kostele sv. Jakuba  v Berouně adventní
písně a varhanní meditace.

4 Adventní koncert v Hýskově se v kostele Narození Panny Marie v rámci �Hýskovského
adventu� uskuteční v neděli 19. 12. v 17 00 hod.   Účinkuje Petr Lutka.

4 Ve středu 22. 12. proběhne předvánoční koncert �áků a přátel Základní umělecké
�koly V. Talicha v Berouně v 17 hodin ve velkém sále ZU�, kde poprvé veřejně zazní
Vianočná om�a F dur Edmunda Paschy. Instrumentace L. Petřvalský, zpívá Chrámový
sbor sv. Jakuba, hraje orchestr ZU� V. Talicha v Berouně, varhany L. Petřvalský,
sbormistr Jiří Be�čec, dirigent Jiří �imáček.

4 Vánoční koncert pěveckého sboru Slavo� se bude konat 23. 12. v 18 00 hodin v kostele
Narození Sv. Jana Křtitele ve Svatém Janě pod Skalou. Tě�it se mů�ete na Českou m�i
vánoční  Jana Jakuba Ryby a koledy.

4 �tědrovečerní bohoslu�ba 24. 12. začne ve 2200 hodin v kostele sv. Jakuba v Berouně,
Chrámový sbor za zvuku varhan v podání Luká�e Petřvalského podpoří vánoční
atmosféru písněmi Adama Michny z Otradovic.

4 Bo�í hod vánoční 25. 12. 2004: bohoslu�ba slavnosti Narození Páně začne v kostele sv.
Jakuba  v Berouně v 930 hodin.  Zazní zde Vianočná om�a F dur Edmunda Paschy:
instrumentace L. Petřvalský, chrámový sbor, orchestr ZU� V. Talicha v Berouně,
varhany L. Petřvalský, sbormistr Jiří Be�čec, dirigent Jiří �imáček
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4 Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba v Berouně, 26. 12. v 15 00 hod., Edmund Pascha:
Vianočná om�a F dur, chrámový sbor, varhany L. Petřvalský, řídí Jiří Be�čec. Výtě�ek
koncertu bude pou�it na obnovu svatojakubských varhan.

4 Tříkrálový varhanní koncert se pravděpodobně uskuteční v kostele sv. Václava
v Loděnici. Přesné datum se dozvíte v pří�tím zpravodaji. Výtě�ek dobrovolného
vstupného půjde na Tříkrálovou sbírku Arcidiecézní charity.

4 12. 1. 2005 v 1800 hodin koncert Chrámového sboru a orchestru ZU� V. Talicha v sále
Základní umělecké �koly Radotín, Edmund Pascha: Vianočná om�a F dur,
instrumentace L. Petřvalský, chrámový sbor, orchestr ZU� V. Talicha v Berouně,
varhany L. Petřvalský, sbormistr Jiří Be�čec, dirigent Jiří �imáček. 

! Setkání se sv. Mikulá�em: Proto�e se nám k na�í radosti přihlásilo více rodin s dětmi
ne� farní klubovna pojme, pozvali jsme tentokrát sv. Mikulá�e do berounské Sokolovny,
a to v neděli 5. prosince od 15 do 17 hodin. Díky tomu je nyní mo�ná účast je�tě
i nepřihlá�ených, místa je dost! Vstupné se nevybírá (děkujeme milým sponzorům za
finanční podporu),  balíčky pro své děti přinesou rodiče s sebou, stejně jako �seznam
hří�ků� do zlaté knihy. Obojí odevzdají organizátorům při příchodu, nejpozději deset
minut před začátkem, poté u� to nebude technicky mo�né.

! Připravujeme soutě� v rodinném zpívání koled �O putovní pohár rodin�. Prosíme
zájemce, aby se do tohoto závodu zaregistrovali na tel. čísle 602 945 017 do 20. 12. 04.

! Připravujeme Masopustní country/ma�karní bál pro rodiče s dětmi v sobotu
29. 1. 2005 v čase od 17 do 21 hodin s mo�ností tance,  soutě�í a tombolou. Prosíme
takté� o předbě�né nahlá�ení rodin i jednotlivců na tel. č. 606 933 521. Tato akce se bude
konat jen v případě dostatečného počtu zájemců. 

T  Skauti
T Schůzky dívčího kmene ka�dý pátek 16 00- 18 00 hod.
T V prosinci dívčí kmen čeká vánoční víkendovka - sleduj nástěnku, tam najde� podrobné

informace k víkendovce a tajnou zprávu!
T Ka�dou středu se koná oddílová schůzka chlapeckého kmene od 1600 do 1800 hod.

v klubovně na farním dvoře v Berouně; ka�dou třetí sobotu (neděli) v měsíci se koná
1- 2 denní výprava.

j  Diář Man� e l s k é h o spo l e č ens t v í
J První prosincovou středu 8. 12. se ve 20 hodin sejdeme v Hýskově u Maru�ky

Fukové. Tě�íme se na hojnou účast, doufáme, �e nám ji nepokazí sněhová kalamita
podobně jako vloni...

J Adventní duchovní obnova pro man�elské páry s P. Prokopem Bro�em se bude konat
4. 12. 2004 v Praze 6 - Dejvicích ve Farním centru u sv. Václava, Probo�tská 3, od 9 30

do 16 00 hodin. Svou účast hlaste cpr@apha.cz
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! Zpr á v y od j i nu d
! Celopra�ské setkání katolické charismatické obnovy a následná adventní chvála se

slavením eucharistie, motto: �Připravujte cestu�.  Sobota 4. prosince
od 1700 do 2100 hodin v Křesťanském centru � ji�ní Město, Modletická 1401, Praha
4, vchod A. Naslouchání Bo�ímu slovu � modlitby za uzdravení � vzájemné setkání �
večer chval (hraje konferenční kapela doprovázející KCHK) � mo�nost zakoupení knih.

! Cyklus předná�kových setkání s P. Michaelem �pilarem v Dobří�i na téma Bible
a modlitba v�dy ve čtvrtek v 1930 hodin v těchto termínech: 16. 12., 20. 1., 24. 2., 31. 3., 12.
5. v Pastoračním centru sv. Tomá�e v Dobří�i, Na Nábře�í 1650, Dobří�, tel. 318 521 165.

! Společná modlitba za povolání. První pátek ka�dého měsíce se koná v kostele
sv. Ludmily v Praze (nám. Míru) adorace za nová povolání ke kně�skému
i k zasvěcenému �ivotu, za rodiny a za věrnost v�ech. Adorační den je v�dy zahájen m�í
svatou v 730 hod., po ní následuje celodenní eucharistický výstav s mo�ností individuální
adorace. Společnou adoraci od 1530 hod. vedou v�dy bratři a sestry z různých společenství
zasvěceného �ivota. Adorace je zakončena společným slavením eucharistie v 1630 hod.
Bli��í informace o pří�tích adoračních dnech naleznete na internetových stránkách
Konference vy��ích představených �enských řeholí v ČR. www.volny.cz/kvpzr

! Adventní duchovní obnova pro �eny s P. Janem Rybářem SJ. Na pravidelnou
adventní duchovní obnovu 4. 12. 2004 v 900 hodin zve Unie katolických �en. Na
programu budou předná�ky a diskuze, příle�itost ke svátosti smíření, na závěr m�e
sv. Předpokládaný konec cca v 17 hod. Oběd v refektáři klá�tera lze objednat v kanceláři
UK� na tel. 220 181 329 do 30. listopadu 2004. Farní klub u Panny Marie Sně�né,
Jungmannovo náměstí (vchod z Franti�kánské zahrady), Praha 1.

! Adventní duchovní obnovy na Svaté Hoře 11. 12. 2004 s pra�ským arcibiskupem
kardinálem Miloslavem Vlkem a 18. 12. 2004 s prof. Petrem Piťhou. Program: 600 - m�e
sv. se zpěvem rorátů; 900 - katecheze; kající pobo�nost, příle�itost k přijetí svátosti smíření;
1100 - m�e sv.; 1200 - koncert duchovní hudby; beseda s hostem, po�ehnání. Občerstvení
zaji�těno, toalety k dispozici, v kostele se topí. Vět�í skupiny prosíme, aby se ohlásily
předem. Kontakt: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Příbram - Svatá Hora, 261 80 Příbram II - Svatá Hora 591, tel.: 318 626 351, fax: 318
624 744, e-mail: basilica@svata-hora.cz, www.svata-hora.cz, bazilika Nanebevzetí
Panny Marie Příbram - Svatá Hora.

! III. ročník Výstavy Betlémů: Římskokatolická farnost �těchovice pořádá ji� III. ročník
VÝSTAVY BETLÉMŮ spojený se soutě�í o nejkrásněj�í betlém. Výstava bude probíhat
od 4. 12. 2004 do 19. 12. 2004 v kostele sv. Jana Nepomuckého ve �těchovicích a
přístupná bude ka�dou sobotu od 15 do 19 hodin a neděli od 15 do 18 hodin. 

! 150. výročí vyhlá�ení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie (8. prosince
1854) si připomeneme v pondělí 6. 12. 2004 v 1000 hod. v kostele sv. Vojtěcha v
Dejvicích. Program: 1000 hod. - Zahájení; 1005 hodin: Maria � mateřská tvář Boha (prof.
Ctirad V. Pospí�il, Th.D.); 1050 hodin: K zobrazování Neposkvrněné v barokní
ikonografii (prof. PhDr. Ing. Jan Royt); 1130 hodin: Ukončení. Na slavnostní program
Vás zve prof. PhDr. Ludvík Armbruster, děkan Katolické teologické fakulty UK, kostel
sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 - Dejvice.

Zpravodaj  
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Nová pastoračn í (farn í ) rada
Na základě voleb do pastorační rady, které proběhly v neděli 24. října, byla ustanovena

nová pastorační rada v tomto slo�ení:
Zvolení:

Prů�a Daniel
Va�ků Alois
Petřvalský Luká�
Be�čec Jiří
Be�čecová Jana
Čaplová Jana

Jmenovaní:
Rochlová Eva

Duchovní:
Josef Pecinovský  - farář
Cyril Kubánek      - farní vikář
Michal Němeček  - farní vikář

Delegovaní:
Stielová Jana - ředitelka Katolické mateřské �koly
Civínová Jana - Kongr.sester sv. Cyrila a Metoděje

                                  ředitelka farní charity

Nová pastorační rada, která začne pracovat od leto�ního adventu, vás prosí o duchovní podporu.           
- jp-

Svatocecilské setkání chrámových hudebníků
V sobotu 20. listopadu se v na�í farnosti uskutečnilo setkání chrámových hudebníků

pořádané Společností pro duchovní hudbu (SDH), jeho� téma bylo ji� ryze adventní. Účastníků
setkání bylo bezmála 40, z pra�ské arcidiecéze, ale i odjinud. Po úvodní předná�ce generálního
vikáře P. Michaela Slavíka o �procesu obnovy farností� se ji� v�e točilo okolo adventních
�rorátů�. Cílem SDH je uvést zpěv rorátů, které jsou krásným a výlučným pokladem české
duchovní hudby nemajícím ve světě obdoby, více do �ivota i v současné obnovené liturgii.

- jp -
Pozvánka na dětské mše

Tato fotografie zachycuje atmosféru dětské m�e,
která se konala o prvním listopadovém čtvrtku a
kterou vedl P. Michal Němeček. Téma dárků, které
děti vyrobily a nesly společně s obětními dary Je�í�i,
tentokrát znělo: papíroví dráčci. Dva draci, jeden
poslu�ný a jeden neposlu�ný, provázeli té� Michalovu
promluvu k dětem. Kytarové písničky ze zpěvníků
Ztracené kapely zase provázely děti cinkáním,
chrastěním a rozličným ťukáním do rytmických
nástrojků, co� bylo zdrojem radosti největ�í.

Nejbli��í dětská m�e je přichystána na
první prosincový čtvrtek 2. 12. 2004 v kapli Pový�ení sv. Kří�e v Berouně od 1730 hodin.
Tématem dárečků, které děti mohou vyrobit (děti z prvních a druhých tříd je vyrobí v rámci
nábo�enství) je tentokrát samozřejmě malý adventní věneček, ať u� tradiční přírodní, či
hliněný, pečený, papírový, malovaný ap... Přijďte, dětské �zlobení� se zde toleruje!          -iv-

Hlas pro farní web
 V portálu sv. Izidora -  patrona internetu a internautů - probíhá soutě� O nejlep�í

www stránky. Jsou v ní přihlá�eny té� stránky farnosti Beroun. Kdybyste měli chuť ná� web
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podpořit svým hlasem, stačí kliknout na úvodní stránce www.omadeg.cz/farnostberoun na
příslu�ný odkaz.                                                                                                                   -av-

Farní dovolená 2005
Sice máme před sebou zimu, ale u� je pravý čas připravovat farní dovolenou. Jde o

dovolenou pro kohokoliv z farnosti, nejen pro man�elské páry či rodiny! Tyto pobyty s námi
absolvuje i P. Josef Pecinovský, který má po čtyři dopoledne v týdnu připraveny duchovní
předná�ky. Tentokrát pojedeme 20. - 27. 8. 2005. Místo se je�tě hledá, zřejmě Orlické či
Jizerské hory. Budete-li mít zájem se přidat, udělejte si na tento termín volno, případně se
ozvěte. Kontakt: Monika Horná: 604 251 946, Anička Veverková: 776 186 860. 

 Fotografie z minulé dovolené si mů�ete prohlédnout na www.omadeg.cz/farnostberoun.
-red-

Světlo adventu a vánoc
Skončil letní čas a začalo období krátkých dnů a

dlouhých večerů. Na mnohé z nás nepůsobí dobře tma,
která tak brzy přichází do na�ich domovů. A přece i tento
čas má své neopakovatelné kouzlo. S pokorou se
zaposloucháváme do hlasů zvonů, které z kostela
sv. Jakuba hovoří k na�í du�i. Z jejich tónů k nám
promlouvá doba, kterou nazýváme adventní. Slovo
advent znamená příchod a pro nás v�echny by měl být
čekáním na příchod něčeho vzácného, krásného, co
naplní lidská srdce Světlem naděje a opravdové lásky.
Pravá láska je v�dy darem který nelze zaplatit. Letos
začíná advent v neděli 28. listopadu. V ten den se na
adventních věncích rozsvítí první svíce a  druhou
adventní neděli to ji� budou svíce dvě. Následující neděli
rozsvítíme svíce tři a čtvrtou adventní neděli � 19.
prosince � bude ji� ka�dý věnec v plné záři. Za dveřmi
budou vánoční svátky a to kvarteto svící by nám mělo
připomínat jejich skutečný význam. V�dyť samotný
adventní věnec má být symbolem vítězství a radosti. Jak
na něm po ty čtyři neděle přibývá světla, tak by se i na�e

srdce měla naplnit Světlem, které přiná�í tomu druhému pocit jistoty, pohody, bezpečí a
opravdové obětavé lásky. Přiznejme si v�ak, �e si to jen málo uvědomujeme. Na�e srdce jsou
mnohdy naplněna sobeckou láskou, která zapomíná na ty, kterým se lásky nedostává. Kolik
lidských srdcí zůstává opu�těno a často marně čeká na příchod a náv�těvu těch, kterým sama
dala tolik lásky. Kolik dětí zůstává v ten kouzelný vánoční čas v dětských domovech, kolik
jich marně čeká, �e si je rodiče nebo příbuzní vezmou domů. To v�e bychom si měli uvědomit
právě v té vzácné adventní době a nezapomínat na ty, kteří potřebují pomoci. Mohou to být
nemocné nebo opu�těné děti, staří lidé a kdokoli, kdo nějak trpí. Právě je by jistě potě�il
i sebemen�í dáreček. Právě ten je projevem dobré vůle a přiná�í radost tomu, kdo obdarovává.
Jen tak si nejlépe dovedeme představit magické kouzlo vánoc, které nás provází od dětství a�
do konce �ivota.

 Věra Pokorná
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A lid, který chodil v temnotách, uvidě
veliké světlo. Iz 9,1              L. Svato�



Ze �ivota svatých
Edm u n d  Ka mp iá n

( 1. prosince ) 
 Tohoto světce si připomínáme 1. prosince. Pro nás je

zajímavý předev�ím tím, �e ve svém pestrém �ivotě zavítal
do Čech a na Moravu a výrazně zde ovlivňoval �ivot.

Edmund Kampián se narodil r. 1540 v Londýně. Ve věku
dvacetičtyř let se stal mistrem svobodných umění. V mladém
věku uznal královnu Al�bětu za hlavu církve. K tomu ho
přivedla nezřízená láska k vlasti a cti�ádost. Brzy po tomto
neblahém kroku dostal Kampián list od přítele doktora Řehoře
Martina, jen� ho zapřísahal, aby se vzpamatoval a poznal, kam
ho jeho cti�ádostivost zavedla. Tento list otevřel Edmundovi
oči. Učinil před svědky katolické vyznání víry a slíbil, �e za
svůj poklesek bude činit celý �ivot pokání.

Vstoupil do Tovary�stva Je�í�ova a působil v Praze a
v Brně. Naučil se česky a kázával také v chrámu sv. Víta. Zalo�il první mariánskou dru�inu studentů.

Mezitím bylo v Římě usneseno, aby byli vysláni do Anglie misionáři. Mezi nimi byl
i Edmund. Anglická vláda vydala rozkaz, aby byl Edmund Kampián ihned zatčen, jakmile
vstoupí na anglickou půdu. On v�ak přestrojen za kupce pro�el v�emi strá�emi a dostal se �ťastně
do Londýna. Tam byl přijat v domě horlivého katolíka Jiřího Gilberta. Kolem nich se brzy
shromá�dila skupina katolických mu�ů, kteří pronajali prostorný dům a zřídili v něm v�e, co bylo
potřebné ke slu�bám Bo�ím. Kampián byl zde zaměstnán celé dny, slou�íval m�i svatou,
zpovídal, kázal, vyučoval ty, co se navraceli k víře. Vláda po něm dlouho marně pátrala a mohla
ho zatknout, a� kdy� byl udán bídným zrádcem. Kampián byl předveden před anglickou
královnu a to ho nutila, aby prohlásil, �e ji uznává za hlavu anglikánské církve. Edmund to
odepřel. Nato byl s jinými třinácti odsouzen k smrti. Po mučení byl 1. prosince s odsouzenci
vezen na káře na popravi�tě. Před svou smrtí prohlásil: �V katolické víře jsem �il, v ní chci
i zemříti. Byl jsem věrným katolíkem, knězem, jezuitou. V�em, kdo mě vydali na smrt, ze srdce
odpou�tím.� Poprosil přítomné, aby se modlili �Věřím v Boha�. Tak skonal 1. prosince 1581.

-vac-

Kostel sv. Prokopa v Chýňavě
Chýňava patřila od XIV. století do farnosti �elezná

spolu se Lhotkou, Libečovem, Malými Přílepy a Hýskovem
- Starou Hutí. Po třicetileté válce se farnost stala filiálkou
Berouna, ale od r. 1655 zde působili samostatní duchovní.

První písemná zmínka o kostele sv. Prokopa je z roku
1396, jeho gotickou stavbu připomíná trojboký závěr
kně�i�tě. Nyněj�í podobu dostal kostel a� na počátku XX. století, kdy po důkladné přestavbě
dostala vě� jiný tvar. Oltáře jsou z roku 1876 a obrazy maloval ve zdej�ím regionu známý
Josef Hellich. Poslední rozsáhlé úpravy byly dokončeny v roce 1976 a při nich byl zazděn
i vedlej�í vchod. Nezapomnělo se ani na prohlídku zvonu, který je velmi vzácný a pochází
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z roku 1518 od zvonaře Bartoloměje z Nového města Pra�ského. Je na něm nápis: �Hle, já
zvon marně neohla�uji ani po�ár, slavnost ani čestný pohřeb. Budi� chválu Bohu
v�emohoucímu a P. Marii.� Zvon opravil podle návrhu mistra Manou�ka příbramský zvonař.
Dostal nové srdce i zvonovou stolici na kuličkových lo�iskách.

K chýňavskému kostelu patří
i kaplička, která stojí na blízké návsi.
O její vzhled se stará jak církev, tak obec
a místní obětaví občané. Poslední opravy
byly provedeny v roce 1982. Farář ze
�elezné upozorňoval, �e sídlo pro faráře
by bylo lep�í v Chýňavě, kde jednak
chodí více lidí na m�i sv. a kde je i více
aktivních katolíků. Bohu�el se v Chýňavě
obydlí pro duchovní správce nesehnalo.

Je nutno se zmínit alespoň o jednom
katolíkovi. Je jím akademický mistr Karel
Stádník, který s velkým citem a obětavostí
pečoval o renovaci soch a odbornou opravu
a vyči�tění oltářních obrazů. Bez práce celé

řady obětavých farníků by církevní stavby v Chýňavě, �elezné, Hýskově a Ni�boru nemohly
slou�it tak, jak je nyní známe. Je to dlouhá řada jmen, jejich� výčet bohu�el přesahuje mo�nosti
tohoto článku. Snad se k některým budeme moci vrátit.

Kronika farnosti ukazuje, jak se duchovní otcové starali nejen o místní katolické
společenství, ale jak pečlivě sledovali, co se děje ve světě, v národě a  jak na to reagovali. Řídili
se slovy: je lépe o situaci hovořit, ne� k problémům mlčet. Příkladem jim byl tehdej�í pra�ský
arcibiskup Dr. Josef Beran, který napsal: �Kristus řekl: �Kdybych nebyl k nim mluvil, byli by
bez hříchu. Nyní v�ak nemají výmluvy pro svůj hřích.� Podobně napsal sv. Pavel: �Zapřísahám
tě před Bohem a Kristem. Hlásej slovo, trvej na něm, ať je to vhod nebo nevhod.´� Pravdivé
poznávání historie je jistě potřebné i pro ná� současný �ivot.                                               -vac-

Podobenství o (ne)umytých oknech
Začaly plískanice, sněhanice, večerní tma a ranní mráz.

Neklamné to znamení, �e krásný podzim definitivně ode�el a nastal
čas adventně předvánoční. Ač u� na náměstích září ozdobené
vlasatice, přece jen lidé tu�í, �e pravé vánoce zatím skutečně
nenastaly. Navozujíce si tu �skoroúplněopravdovou� atmosféru
pálením franti�ků, nemají přece klidu. Tolik je toho třeba udělat: ko�e dárků nakoupit, hory cukroví
upéct, ve�keré kouty vysmýčit a okna  umýt, abychom do něj ozdoby vyvěsili jako první v ulici...

Okna! Myla jsem je před svatováclavskou poutí. To snad jsou je�tě dost čistá. Advent
neznamená úklid domu, ale úklid du�e! S tímto přesvědčením vydr�ím přesně týden: To přece nejde
nechat být. A tak hadr, iron, kyblík, �idli... Le�tím, prsty skoro ubrou�ené, neboť ve�kerých na�ich
devět oken barokních obná�í jednostočtyřicet�est okenních tabulek dvacet krát dvacet centimetrů.
Ne� stačí� vyrazit na �mouhu s patřičnou vervou, u� tě zabrzdí protilehlý kraj... A kdy� u� jsem v tom
le�tění: kuchyňská linka taky potřebuje trochu bublinek a hadříku. Alespoň �do vý�e očí�, ne?

Zpravodaj  
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Hotovo, nale�těno, uklizeno. Teď u� mů�e začít advent i gruntování unavené du�e. Hned
druhý den si na to pěkně přivstanu. Před rozedněním, tak to mám nejrad�i. Rodina je�tě spí,
čtu si texty, co při m�i skrz klidnění svých ratolestí nestačím vnímat, a dívám se, jak slunce
vychází (pokud vychází). A dnes vy�lo! Venku mráz, ale nebe jako malované. To se to kouká
přes čistá skla... Čistá?! Slunce nabývá na síle a skrze neodbytné paprsky se objevuje tolik
�mouh a kocourů... I v té �vysmýčené� kuchyni odhalí dokonalé světlo přehlédnuté dětské
prstíky na lince, zaprá�ené flíčky pod linkou a nevymetené pavučinky. Mů�u uklízet dál...
Nebylo by nakonec lep�í, aby slunce vůbec nevy�lo? Aby zůstala tma?

�Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi �eré smrti, zazáří
světlo�, čtu úvodní ver� deváté  kapitoly Izajá�e. A náhle mi vy�lo světlo v du�i (tzn. svitlo - pozn.
autora). Takhle je to s námi také. Chodíme na bohoslu�by, o půstu i ke zpovědi, tak�e jsme docela
čistí... Setkáme-li se v�ak na konec tváří v tvář se Světlem Bo�í moci, pak uvidíme jeho zrakem na
své du�i je�tě mnoho �mouh a kocourů. On je ale vyčistí! Svou láskou ke mně. Teď je�tě bychom
ale Ono dokonalé Světlo neuměli unést. A proto zatím smýčíme temnoty du�í, jak umíme. A
čekáme na příchod Jeho Světla, mo�ná krutě pravdivého, přesto očistného a laskavého.                 
                                                                                                Ivana Va�ků

ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA

F AR N Í  CH A R I T A  B ER O U N

Seydlovo nám. 24  Beroun 266 01    tel:  737 282 819

Azylový dům finišuje
Práce na rekonstrukci ji� vrcholí. Zedníci,

instalatéři, elektrikáři a obkladači se předhánějí,
kdo dřív a kdo lépe zakončí své dílo, pod
dohledem majitele firmy, sledováni stavebním
dozorem. Jen na�i sociální asistenti a několik
klientů je�tě stále dýchá prach stavby, ale nenudí
se. Úklid sutě a následného prachu je práce
nekonečná. Nejraději máme malíře, co� znamená,
�e u� se blí�í zlep�ení ubytovacích podmínek pro
klienty, zejména pro ty, kteří ji� nedočkavě čekají
na zahájení plného provozu AD. Ale také v�ichni
zaměstnanci se tě�í na zlep�ení pracovního prostředí. Máme slíbeno majitelem stavební firmy,
�e práce budou dokončeny do konce listopadu. Za co� v�em řemeslníkům  firmy REDOM
srdečně děkujeme. Dík patří i na�im sponzorům � Pekárnám u Kří�ů, hotelu �Obecná �kola� ve
Sv. Janu pod Skalou, �Řeznictví  Alfery� v tr�nici Nad Branou Beroun a v�em drobným dárcům
z farnosti a �irokého okolí, �e nejenom po dobu adaptace, ale po celý rok dbali o zaji�tění
potravin, nádobí, o�acení a dal�ího zařízení pro Azylový dům a jeho obyvatele i náv�těvníky.
Největ�í podíl na obnovení Azylového domu má ředitelka Farní charity, JUDr. Civínová, která
dokázala zargumentovat rekonstrukci AD na ředitelství Arcidiecézní charity v Praze tak, �e pro
nás uvolnilo finanční prostředky nemalé vý�e.

Teď u� nás čeká vybavení nových prostor. Kancelářský nábytek snad bude vyhovovat, chybí
nám pouze dvě malá křesílka a konferenční stolek  k dovybavení zázemí  kanceláře. Nepřeká�í
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vám něco podobného doma? A také je�tě prosba: kdo z čtenářů
by mohl věnovat elektrický nebo plynový dvouvařič do
kuchyňského koutu pro klienty? Velmi by nás to potě�ilo. 

Od 1. ledna 2005 přechází Azylový dům pod správu
Farní charity Beroun. S tím jsou spojeny nejen prostorové, ale
i personální změny. Budeme potřebovat sociální asistenty na
směnný provoz. Podmínka je S� vzdělání, dobré
komunikační  a organizační schopnosti a zvládání zátě�ových
situací. Dále sociálního pracovníka na denní provoz
s vysoko�kolským vzděláním, příp. absolventa Vy��í odborné
�koly se sociálním zaměřením a schopností samostatného
ře�ení sociálních problémů. Máte-li tedy zájem, budou pro
vás dveře na�eho domu otevřené.

S blí�ícím se třetím rokem  fungování Azylového domu
nezávisle na �městě�, přejeme redakci Katolického

zpravodaje a v�em čtenářům zdraví a Bo�í po�ehnání ke ka�dodennímu konání.
Pracovníci a klienti  Azylového domu

 Pozvánka na účast ve vánočním představení

“Nám, nám, narodi l se …”
Pro zapojení se není nutné výrazné herecké nadání a

zku�enost s divadlem (i kdy� obojí je samozřejmě vítáno).
Docela postačí nadchnout se pro věc, najít si čas a pak �
přiznejme si � odvahu případně se společensky znemo�nit.
Proto�e divadlo je dobrodru�stvím plným kouzla a radosti, ale
i nástrah. A amatérské divadlo zvlá�ť! V na�em pojetí se jedná
hlavně o akt jakési (nejen) vánoční vzájemnosti, tedy
bezprostředního setkání souseda se sousedem a společné
dotknutí se vánočního poselství � tak nějak obyčejně, ka�dý
v rámci svých mo�ností. Věkové hranice nejsou stanoveny. 

Celé představení má 7 dějství a 3 intermezza. Děj vychází z textu Luká�ova evangelia �
od předpovědi o narození Jana Křtitele a� po klanění tří králů a útěk do Egypta. Hlavními
vypravěči příběhu jsou ale andělé a andílci, zvlá�tě pak strá�ní andělé hlavních postav.

Původní scénář k představení vznikl v rámci jedné velmi amatérské (zato nad�ené) divadelní dílny
a jako takový (otevřený dal�ím mo�nostem a úpravám) je i koncipován. Tak�e ke spolupráci jsou zváni
i ti, kdo se o sobě domnívají, �e nejsou schopni zapamatovat si přesně text nebo �patně artikulují,
dokonce i ti, kdo se obávají slo�itého pohybu po jevi�ti. Také počet postav, zvlá�tě vedlej�ích, se mů�e
libovolně rozrůst dle potřeby. Snad jen děti do 5 let by měly hrát s jedním z rodičů.

Scéna je zamý�lena pro přírodní představení (v na�em případě nejspí� prostranství před
kostelem sv. Jana na Tetíně), ale v případě nepřízně počasí si mů�eme zahrát i v krytých
prostorách (např. sokolovny). Kulisy k představení jsou ji� hotové, ale vítány jsou i nové
tvůrčí nápady, zvlá�tě návrhy a úpravy kostýmů nebo výroba zajímavých rekvizit. Proto�e
vkomponovanou součástí představení bude i občerstvení pro diváky (případně  herce), vítáme
také ka�dou přičinlivou hospodyňku.
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V danou chvíli je zkou�ení v plném proudu a původní scénář nám o�ívá a mění se pod
rukama. Stále ale zveme zájemce, kteří si chtějí zahrát lidičky klanějící se u jesliček nebo
sousedy vítající na svět Jana Křtitele.

Máte-li zájem, chuť a odvahu, v nabídce jsou je�tě tyto role; o něco méně hlavní, leč
velmi důle�ité: občané, občanky, malí občánkové, muzikanti, řemeslníci, vandrovníci,
hospodyňky, dal�í pastýři a pastýřky, ovečky, pes, oslík, kravička, vůl, dal�í zvědavá
zvířátka, hlasy ode dveří. Předpokládané datum představení: neděle 2. ledna 2005  v
15 hodin. Zkou�ky budou probíhat 10. 12. a 17. 12. 2004 v 18 30  na Tetíně
(sokolovna). Zaujalo vás na�e pozvání, nebo o něm alespoň uva�ujete? Ozvěte se nám! 

Na viděnou se tě�í JUDr. Jana Civínová, Martina Mossóczy 
Farní charita Beroun

Co znamená K-klub?
Od začátku podzimu se v rámci různých farních

akcí setkáváte na plakátcích s informací �pořádá
Křesťanský klub Beroun�. Ať u� to bylo divadélko
pro děti, zájezd do Vodního světa v německém
Lamu, předadventní farní ples s tombolou na podporu KM� či nyní Mikulá�ské setkání,
které se chystá na neděli 5. 12. 2004 v Sokolovně vedle TJ Beroun. Zajímá-li vás, co či kdo
se za tímto názvem skrývá, čtěte následující řádky.

Co je to tedy K-klub?
K-klub je zkratka pro občanské sdru�ení Křesťanský klub Beroun, který byl v na�í

farnosti zalo�en v roce 1993 P. Mgr. Liborem Bulínem. Jeho prvním prezidentem byl
profesor Jaroslav Goldmann. Sdru�ení ji� tehdy mělo podle stanov ambice předev�ím rozvíjet
duchovní a kulturní formy volného času dětí i dospělých a dal�í činnosti s tím spojené.
Organizovalo zájezdy do přátelských farností holandského Rijswijku, jeho členové vedli
společenství mláde�e, účastňovali se arcidiecézních mláde�nických setkání a té� novoročních
setkání Taize. Pod hlavičkou K-klubu několikrát zdolali Berounku, pod názvem Smrk
úspě�ně vystoupila skupina členů, kteří doprovázeli tzv. �páteční kytarové m�e�  na festivalu
Sacro song´95 ve Vla�imi ap. 

A náplň K-klubu dnes?
Mottem, které vyjadřuje hlavní smysl a činnost K-klubu je podpora spolupráce

tradičních rodin. Dnes není příli� obvyklé, �e děti �ijí v úplné rodině, �e mají na celý �ivot
jednoho tatínka a maminku. Není příli� obvyklé mít více dětí a není příli� času ani příle�itostí
ke společným aktivitám rodičů s dětmi. Tradiční rodina, dle na�eho názoru, není příli�
podporována státem ani uznávána současnou společností. Na�ím cílem je aktivní podpora a
naplnění společného času rodin, sna�ících se �ít podle tradičních hodnot. V praxi to
znamená pořádat volnočasové programy pro rodiny s dětmi, zájezdy, například do divadel, do
Z00, za sněhem, prázdninové či víkendové pobyty rodin. Uva�ujeme o zaji�tění hodin plavání
či bruslení, případně přívítáme dal�í va�e nápady, které nám pomů�ete zrealizovat.

Kdo se mů�e stát členem sdru�ení?
Samozřejmě v�echny rodiny, a to i neúplné, ve farnostech na berounsku a okolí. Ka�dý

stejně smý�lející, který se chce činností pro tyto rodiny zabývat. Prozatím se jedná o čtyři
rodiny a jednu příznivkyni. K na�í velké radosti se k nám připojují dal�í rodiny, ale i
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jednotlivci! Samozřejmě členství v klubu mů�e přinést i různé výhody,  co� není a� tak
důle�ité, ale někdy to mů�e být příjemné. Například ni��í cena vstupného na předadventním
plese atd.                                                                                                                           -pk, iv-

 Jak naučit varhany zpívat
Slíbil jsem čtenářům Zpravodaje je�tě jedno povídání o tajuplné

varhanářské kuchyni. Tedy tentokrát bych rád prozradil něco
z oblasti, kterou mů�eme vskutku nazvat zvukovou alchymií. Tou je
intonace, jinými slovy proces, v něm� se pí�ťaly varhanního stroje
naučí zpívat. Pí�ťala je tvořena třemi částmi: spodní část roz�iřující se
směrem nahoru je noha. Ta má díky svému tvaru usměrnit vzduch,
který do ní vniká. V místě, kde se na nohu napojuje vlastní tělo
pí�ťaly je uvnitř uzávěr s tenkým výřezem. Tím se proud vzduchu
koncentruje do sloupce s potřebným tlakem. Ten nará�í na třetí,
nejdůle�itěj�í část pí�ťaly � jádro s ostrým lábiem (rtem). Na něm se
vzduchový sloupec rozřízne, část odejde mimo pí�ťalu (proto je u
velkých pí�ťal trochu průvan), část se rozkmitá v těle pí�ťaly. Proto�e
zvuk je vlnění s pravidelným kmitočtem, tyto kmity sly�íme jako tón.

Podle velikosti pí�ťal sly�íme tón různě vysoký � čím vět�í obsah, tím
pomalej�í kmit a tím hlub�í tón a naopak. Pochopitelně takové zařízení je
velmi citlivé na přesnost provedení. Na výrobu pí�ťal se pou�ívá slitina
80-85% cínu a 15-20% olova, přičem� platí, �e čím více cínu, tím je zvuk
průzračněj�í a čistěj�í, av�ak vzhledem k ceně materiálu jde taky o velmi
nákladnou zále�itost. Z roztavené hmoty se vytvoří tenký plech, který se
vybrousí na stejnou tlou�ťku, odřezky putují znova do tavícího kotle,
proto�e ani gram vzácné slitiny nepřijde nazmar. Pak se z plechu
nastříhají patřičné díly a ty se pak přesně letují. Dnes se pou�ívají
moderní chemikálie, ale je pozoruhodné, �e na�i předkové pou�ívali při
letování směs �ťávy z cibule a medu, aby spoje byly zcela hladké a
přesné. Kovová pí�ťala je po svém vyrobení prakticky němá. Teprve
varhanář ji postaví na vzdu�nici a �učí ji zpívat�. Vrchní ostrou hranu
postupně zařezává a aby nasměroval sloupec vzduchu, dělá do spodního
labia malé zářezy. Zároveň reguluje mno�ství přiváděného vzduchu
v noze pí�ťaly. Takto pracuje s ka�dou pí�ťalou. Vytváří tak optimální
sílu, barvu, aby se pojily mezi sebou, v�e vztahuje k akustickým
podmínkám prostoru. Dřevěné pí�ťaly jsou precizní řezbářskou prací.

Vět�inou se pou�ívá dubové dřevo, které musí být přibli�ně dvacet let staré, aby bylo zcela
vyschlé a nepracovalo. Jádra pí�ťal se někdy vyrábějí z javoru, smrk bývá levněj�í variantou.
Problémem jsou suky, které jsou v pí�ťalách ne�ádoucí a musí se odstraňovat. Výroba
dřevěných pí�ťal i jejich intonace je náročněj�í, proto�e jakýkoliv zásah do dřeva je prakticky
nevratný (kov se dá přetavit). Dřeva zaji�ťují varhannímu zvuku plnost. Takové pí�ťaly znějí
měkce, dobře se nesou prostorem, vyu�ívají se hlavně v basových polohách, které dodávají
majestátní fundus. Na�e nové varhany mají tu zvlá�tnost, �e mají jen dva rejstříky ze dřeva.
Ostatní jsou z kovu. Proto znějí tak průzračně a přitom plně. Zcela zvlá�tní konstrukci mají
pí�ťaly jazykových hlasů. To jsou ty, které znějí jako dechové nástroje � trubky, pozouny,
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hoboje, �almaje, atd. Vzduch rozkmitává kovový jazýček ulo�ený v kovovém tubusu, ten
nará�í na kovový dřík a tím vzniká typický zvuk (trochu to připomíná hlas kozy). Do
výsledné podoby se zvuk modeluje v ozvučně �
dlouhém trychtýři. Výsledkem je silný, lesklý zvuk
velké průraznosti. Jsou to obvykle nejsilněj�í
rejstříky varhan, anebo mají krásné barvy pro sólové
pou�ití. Krásný zvuk varhan není bez práce. Aby v�e
bylo sladěno, musí se varhanám věnovat patřičná
péče � ladění, či�tění, regulace. Mo�ná by někdo
poznamenal, �e digitální nástroj je z tohoto hlediska
laciněj�í a pohodlněj�í a měl by pravdu. Takovým
lidem v�ak předesílám, �e varhany jsou �ivý nástroj,
digitální varhany jsou jen imitace. Je to stejné, jako kdy� srovnáte hlas �ivého zpěváka nebo
autentického sboru a poslech rádia nebo CD. Myslím, �e investice časové i finanční se do
takového fenoménu, jakým jsou varhany, opravdu vyplatí. 

Luká� Petřvalský, varhaník
Mám jednu velikou prosbu ke všem čtenářům tohoto
farního časopisu a ke všem příznivcům SKAUTU! 

Ji� del�í dobu se nedaří v na�em středisku RADOST A NADĚJE
sehnat nebo je�tě lépe přesvědčit na�i přibývající mláde� o potřebnosti
lidí z řad zku�ených a na�ím střediskem protřelých skautů. Třeba i těch,
kteří se nepřímo podílejí na chodu SKAUTA u nás. Nechci zde vypisovat
proč nebo čím je to způsobeno. Není to zále�itost zcela jednoduchá. Lidí

ochotných spolupracovat je ka�dým rokem méně, to bez pochyby. Ale chci říci, �e jsou zde
je�tě stále lidé, kteří se aktivně podílejí na vedení oddílů - chlapeckého a dívčího. A �e to dělají
ne proto, aby se nějakým dobrým způsobem zviditelnili, ale proto�e je to baví. Čas k tomu
potřebný si udělají a nemusí je nikdo kontrolovat a �lapat jim na paty. Těmto lidem za to patří
veliký dík a obdiv. Jen�e i oni jsou jen lidmi a jako lidé mají i omezené síly a čas. Je nás málo a
není, kdo by �el v na�ich stopách. Kdo by byl schopen nás zastoupit. Při velkých akcích, jako je
tábor nebo hory, se dobrovolně přihlásit a jít do toho s námi. Mohu zaručit skvělý kolektiv
mladých a nad�ených lidí pro tuto věc. Spoustu zábavy a dobrodru�ství na ka�dém kroku. To
nejsou vymy�lené fráze. To za nás hovoří mnohaleté zku�enosti s dětmi různého věku a
osobností, někdy i dost problémových. Z vlastní zku�enosti vím, �e kolektiv mladých lidí vás
silně ovlivňuje. Ve skautu to chodí tak, �e s těmito lidmi, va�imi kamarády, pro�íváte na vlastní
ků�i něco, co jste nikdy v takovéto podobě neza�ili. Pak zjistíte, �e tu vlastně nejste sami. Je tu
kolem vás spousta kamarádů, pro které nejste vzduch. Mají o vás osobní zájem. Chtějí společně
podnikat. Ne jenom doma nebo ve svém nejbli��ím okolí, ale mnohdy i daleko od �pinavého a
hlučného města, jako je Beroun. Prostě tu jsou a jste tu i vy a nejste tady jen tak náhodou. Při�li
jste do skautu. Co to je? Co je tam za lidi?

Je to mo�nost, jak nebýt sám a jak pro�ít něco nového, neznámého a� tajemného.
Z vlastní zku�enosti mohu říci: Skaut v podobě, v jaké jsem ho poznal, mi dal mnohem
víc, ne� kdy� jsem chodil na fotbal nebo do výtvarného krou�ku pod ZU� � dal mi
přátele a poznání, co je to krása přírody a krása člověka. Proto vyu�ijte této příle�itosti,
která se vám nabízí. Kdybyste chtěli cokoli vědět o Skautu a o lidech v něm, mů�ete přijít
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na na�i oddílovou schůzku, která se koná v�dy ve středu od 1600 do 1800 hodin v klubovně
na farním dvoře. Prosím předem zavolat na telefonní číslo 605 346 627, 311 622 828.

S pozdravem Čapla Petr � E.T. 
zástupce vedoucího oddílu ocelotů

Přejeme, af se j í u nás líbí!
V zářijovém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o nástupu

nové paní učitelky Olgy Hlavaté do na�í mateřské �koly. Paní učitelka
u nás v�ak působila jen krátce, koncem září byla nucena z vá�ných
rodinných důvodů svůj pracovní poměr ve zku�ební době ukončit. 

Po ní k nám nastoupila od 1. října prakticky ze dne na den nová kolegyně - paní učitelka
Hana Koubková. Mnozí z Vás ji jistě znají z berounského farního společenství a někteří
mo�ná i z pěveckého sboru Slavo� i z chrámového sboru, jeho� je členkou. Hanka ukončila
středo�kolská studia v roce 1996 a od té doby se věnovala dětem v mateřských �kolách
v Neumětelích, v Osově i v Berouně. Kromě toho pracovala rovně� v Asociaci rodičů a přátel
zdravotně posti�ených dětí Klubíčko.

Tě�í nás, �e si děti na novou paní učitelku rychle zvykly a �e také ona se ve velmi krátké
době s�ila s novým prostředím. Přejeme jí ze srdce, aby jí práce v katolické �kolce naplňovala
radostí, a vypro�ujeme jí k tomu hojnost darů Ducha Svatého.

Jana Stielová

Výlet do Polska
O podzimních prázdninách se část

�spolča� vydala spolu s panem vikářem a
otcem Michalem do Polska nav�tívit otce

Kry�tofa, který v na�í farnosti dva roky slou�il a nyní je zpátky ve své vlasti. 
Vyrazili jsme v úterý 26. října navečer. Na�ím cílem byla Ostrava, kde jsme přenocovali.

Druhý den jsme hned ráno překročili hranice a vydali se do Osvětimi. Osvětim je malé městečko,
leč světoznámé. Bývalý koncentrační a likvidační tábor Březinka le�í hned vedle. V současné
době jsou pozůstatky tábora přeměněné na muzeum. Na první pohled to vypadalo skoro jako

normální město - ulice, dvoupodla�ní bytovky ze čtyřicátých
let. Jen tě�ko si lze asi představit, co v�echno to obná�elo, co
tam ti lidé vytrpěli. Víte, kdy� někomu umře babička, tak je to
hrozné. Je to setkání se smrtí. Ale tam je to v�echno vyhnané
přes v�echny dimenze. Hromada brýlí, těch stejných, mluví za
v�e. Po zničující prohlídce jsme se je�tě krátce pomodlili a
připomněli si svatého Maxmiliána Kolbeho, který zde polo�il
�ivot za otce rodiny. 

Na�ím druhým cílem byl Krakov, někdej�í hlavní město
Polska. Na�e první kroky zamířily na Wawel. Wawel je něco
jako pra�ské Hradčany. V komplexu hradu se převá�ně
barokní katedrála sv. Stanislava, polského krále. Pokochali
jsme se výhledem z hradeb na řeku Wislu a pak jsme se pro�li
po krakovské hlavní třídě na hlavní náměstí. Na hlavním
náměstí je tzv. Mariacký kostel s nádherně vyřezanými oltáři.

Zpravodaj  
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Krakovská architektura působí drobně, vět�ina domů v centru má dvě, tři patra, ale v�echno, a
to v celém Polsku, ú�asně dýchá prostorem.

Z Krakova jsme vyjeli ve čtyři hodiny odpoledne.
Před sebou jsme měli je�tě více ne� polovinu cesty, která
celá z Berouna a� do Krasnystawu, současného působi�tě
otce Kry�tofa, činí 1000 km. Na polských silnicích jsme
měli mo�nost si uvědomit, v jakém blahobytu přece jen
�ijeme. Byly dost �patné, jednoproudové a neustále
zacpané. Jet se dá maximálně 80 km za hodinu. Do
Krasnystawu jsme dorazili v deset večer.

Otec Kry�tof nás ubytoval v sousední obci
u sester Polských slu�ebnic, které tam provozovaly
léčebnu pro děti s nemocemi ků�e. Sestřičky nás
královsky hostily. Krasnystaw je městečko asi
o polovinu men�í ne� Beroun. Ve městě jsou tři farnosti a v nejstar�í z nich, při kostele sv.
Franti�ka Xaverského, je otec Kry�tof kaplanem. Ve farnosti jsou celkem čtyři kně�í. Otec
Kry�tof vyučuje na střední odborné �kole nábo�enství. Nicméně ve čtvrtek měl volno a vzal
nás na výlet nejprve do Kaziměře. 

Kaziměř je malé starobylé městečko spjaté s polskou historií. Le�í při toku řeky Wisly a
má mnoho zajímavostí. Přijí�dí se podle výstavních �pýcharů z 18. století. Nad městem je
zřícenina hradu s vyhlídkou. Centrum je tvořeno starobylými domy, které spolu s kamenným
dlá�děním dodává městu romantický vzhled. V hlavním kaziměřském kostele jsou umístěny
největ�í polské varhany a pořádají se v něm také hudební festivaly. Na druhém svahu proti
hradu se nachází malá poutní mariánská svatyně s klá�terem minoritů. 

Po prohlídce Kaziměře jsme popojeli asi 30 km do Pulaw, rodi�tě otce Kry�tofa. Otec
Kry�tof nás pozval ke svým rodičům na oběd. Rodiče jsou nesmírně milí a stejně tak
i Kry�tofův bratr, který pracuje v Londýně. Po dobrém obědě (řízek, ka�e a zeleninové saláty)

jsme se vydali do Lublinu. Lublin je diecézní město.
Otec Kry�tof nás provedl seminářem, kde studoval,
a celým městem. A ují�děli jsme na m�i svatou do
Krasnystawu, která byla také zá�itkem. 

Ve čtvrt na �est nás přivítal zaplněný kostel,
přitom polovina byli biřmovanci ve věku 15 a� 16
let. Spolu s knězem se před Nejsv. Svátostí modlili
rů�enec. Zůstali nicméně jen na rů�enec, po jeho�
skončení si �li nechat potvrdit účast. 

V pátek jsme nav�tívili je�tě město Chelm, kde
jsou katakomby po tě�bě křídy, a pak tzv. rů�encová

zahrada, co� je park osázený keři a jehličnany tak, �e tvoří v�echna tajemství rů�ence. Po
obědě jsme se rozloučili a vyrazili jsme směrem domů. Nocovali jsme v Čenstochové.
Čenstochová byla také velmi krásná. Velmi hezká byla večerní pobo�nost s neuvěřitelným
názvem �apel� a s takté� neuvěřitelným počtem poutníků. Ráno po m�i svaté jme se rozjeli u�
jen k domovu.

 Bylo to moc krásné a máme vyřídit pozdravy od otce Kry�tofa.                           J.N.
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Pomozte své farnost i !
S bilancí u příle�itosti konce roku i farnost bilancuje svou finanční situaci. Za podpory

sponzorů i soukromých darů od vás, farníků, se daří plnit úkoly, které si ekonomická i farní
rada vzala za cíl. Výborným příkladem je opravený varhanní stroj v Loděnici. Zkolaudovány
jsou nové varhany v kostele sv. Jakuba, farnosti v�ak je�tě zůstává dlu�ná částka cca 60 000
Kč. Dal�í cíle na své uskutečnění stále čekají: oprava kostela v Hýskově,  podpora KM�
Beroun, oprava lavic v kostele sv. Jakuba, ohradní zeď a omítka kostela v Loděnici. Pokud
byste mohli přispět, zde vám nabízíme přehled způsobů. Dary mohou být dvojí:

A. Příspěvky od organizací.
 Řada organizací, kde jste třeba zaměstnanci, 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 se tyto prostředky dostaly do nepřehledného daňového systému státu,
kde rozhodně není vidět, kde skončí a jak efektivně jsou investovány.

B. Dary od fyzických osob.
I zde je mo�no přispět daňově výhodněj�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. Za důkazní prostředky se pova�ují písemná
darovací smlouva a dále potvrzení o předání předmětu daru obdarovanému  (není � li příslu�né
potvrzení ji� obsa�eno v darovací smlouvě). Darovací smlouva by měla obsahovat:

• Vymezení smluvních stran. Jako obdarovaný by měla být uvedena příslu�ná farnost,
popřípadě jiná konkrétní slo�ka římskokatolické 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 nejasnosti se informujte u kně�í, či členů Ekonomické rady farnosti (kontakty

viz www.omadeg.cz/farnostberoun).
Pokud byste se rozhodli přispět farnosti cestou platby přes bankovní účet, uvádíme 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.                                                                                                       -erf-
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ÚØEDNOSTI :
Vánoční a novoroční bohoslužby 2004 - 2005

15 0015 0015 009 30Nižbor 

8 0017 308 008 00Sv. Jan 

11 00Železná

11 0011 0011 00Chýňava

8 008 008 0022 00Hýskov

11 0011 0011 0022 00Tetín

16 0011 00Vráž 

9 309 309 309 30Loděnice 

9 30

17 30
9 30

17 3017 3017 3017 3017 3017 309 30 

17 30
9 30 

17 30
15 30 děti

22 00Beroun  

Neděle
2.1.05

Sobota
1.1.05

Pátek
31.12.

Čtvrtek
30.12.

Středa
29.12.

Úterý
28.12.

Pondělí
27. 2.

Neděle
26.12

Sobota
25.12.

Pátek
24.12.

NABÍDKA : 
" Prodej pohledů a dárků organizace Likvidace Lepry ka�dou adventní neděli v kostele sv.

Jakuba v Berouně.
Sháním čisté sklenice - obsah 1l, a čistá víčka; prodávám med: lesní, květový, pastový
v ceně 95 Kč za 1kg.                                                                                        Pavel Jambor

" Na�im věrným čtenářům nabízíme zdarma informační měsíčník Rozhled, který je
sumářem internetových informací z křesťanských webů. O �ivotě církve doma i ve světě
se mů�ete dočíst z informací, které se ji� do Zpravodaje neve�ly. Prosíme, abyste nám dali
vědět, zda má smysl Rozhled připravovat a ozvali se man�elům Va�ků 602 129 195,
osobně či písemně, pokud o něj budete mít zájem (svůj názor či počet kusů Rozhledu,
které chcete odebírat, vlo�te na papírku do krabičky �Dotazy a články� na stolku
s tiskovinami v kostele). Vytiskneme tolik vydání, kolik zájemců se přihlásí.               -av-

" V lednu bychom rádi udělali sumarizaci �farního jubileáře a kroniky�. Mo�ná, �e jsme
některé Va�e �ivotní výročí vynechali, nedozvěděli jsme se o narození Va�eho děťátka ap.
Rádi bychom to napravili, pokud nám pomů�ete. Uveřejňujeme ty informace, ke kterým se
dostaneme. Proto prosíme, dejte nám vědět o �ivotních výročích svých přátel, spolubratří a
spolusester ve farnosti, i svých. Vedle krabičky Zpravodaj umístíme malé dotazníčky, kam
se, prosíme, odva�te napsat jméno, kontakt a datum narození či jinou slavnou událost.
Troufáme si říci, �e ve farním společenství, které je ze své podstaty společenstvím lásky,
se nemusíte bát zneu�ití svých dat...                                                                               -red-
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G LOSA:  U� je to tady! Co? Vánoce! S nimi shon a zmatek!
Zastavte se na chvilku! Projděte se třeba jen po vánočním
Berouně! Kdy� je sníh a je večer � to je nádhera! A co takhle
zajet do předvánoční Prahy, projít se na Václaváku a pak jít na
Staromák. Nemusíte nic kupovat, ale jen tak chodit a dívat se na
tu krásu! Na Staromáku bývá ka�dý rok adventní trh a kulturní
program. K čemu drahé dárky? Kupte něco obyčejného, ale
u�itečného a pěkného! Máte v okolí starého osamělého člověka?
Hoďte mu do schránky přání! Nebo po�lete děti s výslu�kou
a udělat výzdobu!  

P.S.: Na 2. svátek vánoční je na Dědu od 14 00 hodin
zpívání koled. Nic jsem neřek...

Pavel Jambor

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA: Srdečně přejeme Bo�í lásku, radost a pokoj v�em prosincovým jubilantům z na�í
farnosti: 7. prosince paní Maru�ce Hlaváčkové, 17. prosince paní Ivě Prů�ové
a 28. prosince Ing. Eduardu Čaplovi; 5. prosince oslaví 55 let P. Franti�ek
Hochman, výpomocný duchovní v �elezné, 27. prosince oslaví 30 let P. Jiří
Zikmund OPraem., který pochází z Berouna. Ať vám v�em Hospodin �ehná
a chrání vás, ať nad vámi rozjasní svou tvář.

KŘTINY: V sobotu 27. listopadu byl v kostele svatého Bartoloměje na Vrá�i pokřtěn
tříměsíční Luká� Pexa.  Přejeme celé rodině mnoho radosti a Po�ehnání! V den
vydání Zpravodaje, v neděli 28. listopadu, se v loděnickém kostele sv. Václava
konají křtiny půlročního Tadeá�e Hamouze. Ať si ho na přímluvu patrona
sv. Tadeá�e navěky zapí�e Pán mezi nebeskými hvězdami, ať celou rodinu chrání
a naplní svým pokojem.

SVATBY: Dne 19. listopadu 2004 v berounském kostele sv. Jakuba si udělili svátost
man�elství slečna Markéta Ha�lerová a pan Jiří Winkler. Novoman�elům
Winklerovým přejeme hodně sil na společné cestě �ivotem.

POHŘBY: V listopadu jsme do rukou Bo�ího milosrdenství svěřili paní Bla�enu Smolíkovou
z Berouna. Blízkým vypro�ujeme Naději ve shledání.

Zpravodaj  

20. strana 

Berounský katolický zpravodaj - měsíčník pro farnosti Beroun, Loděnice, �elezná, Tetín,
Sv. Jan pod Skalou, Králův Dvůr - Počáply, Ni�bor a filiální kostely na Vrá�i, Hýskově,
Strádonicích a Chýňavě. Redakce: P. Josef Pecinovský, P. Michal Němeček, Ivana Va�ků,
Jaroslav Vacík, Ivana Prů�ová. Sazba: Alois Va�ků. Písemné příspěvky mo�no odevzdat
nejpozději do 20. dne měsíce na faře či do schránky �Dotazy a příspěvky� v kostele. 
Vydává Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24, pro vnitřní potřebu.
V elektronické podobě i na internetových stránkách farnosti:   www.omadeg.cz/farnostberoun
Příspěvek na jeden výtisk: 10,- Kč                    č. ú. farnosti : 0361038389 / 0800 
Kontakt: far. ú. - 311 621 964, redakce - 602 129 195, 602 945 017,  e-mail: red.tym@seznam.cz

Kresba J. Goldmann


