
”Za správnou volbu povolání a požehnání pro práci”
Vstupujeme do nového roku 2006 a jsme mo�ná i plni očekávání, co nám asi přinese.

�ivot člověka a tím spí�e křesťana by v�ak neměl být jen v nějakém pasivním očekávání běhu
událostí, ba právě naopak! Nakolik je to při na�í omezené lidské svobodě mo�né (některé věci
není v na�í moci měnit), natolik bychom to měli být my, kdo určuje směr a obsah svého �ivota.
Říkám-li �my�, tak to není v protikladu s tím, �e věci na�eho �ivota utváří Bůh. Pokud mu to
�dovolíme� a necháme-li se vést jeho Duchem, tak i to je na�e svobodná volba.  Na měsíc
leden jsme si ve farnosti zvolili úmysl společných modliteb �za správnou volbu povolání a
po�ehnání pro práci�. Také v nastávajícím roce budeme v�ichni vícekrát činit důle�itá �ivotní
rozhodnutí, budeme stát na různých kři�ovatkách �ivota a budeme muset volit (nejen do
Parlamentu), kudy dál. Pro některé z nás to pak mohou být rozhodnutí vskutku ��ivotní�, tedy
taková, je� mohou a snad i mají rozhodnout o celém jejich dal�ím �ivotě! Správná volba je zde
nanejvý� důle�itá. Chceme proto hned na počátku nového roku prosit o pomoc Ducha Svatého,
který je Duchem moudrosti, aby nám při těchto rozhodnutích stál nablízku a dal poznat, co je
dobré a kde je na�e místo. Velkou část nového roku vět�ina z nás stráví �v pracovním
procesu�, ať u� v zaměstnáních, či ve �kolách. Budeme to opět �my�, kdo svou prací budeme
rozvíjet a uplatňovat své schopnosti, plody své činnosti obohacovat bli�ní a spolupracovat s
Bo�í milostí na proměně a utváření světa kolem nás. Aby tomu opravdu tak bylo a práce nám
nebyla jen břemenem či nutným prostředkem k hmotnému zaji�tění �ivota, chceme společně
prosit o �Bo�í po�ehnání, bez něho� je marné lidské namáhání�. V modlitbách pak mů�eme
vzpomenout i na v�echny,
kdo se ocitli v tě�kých
osobních i existenčních
podmínkách tím, �e svou
práci ztratili. Prosit mů�eme
také za to, aby vidina
rychlého a vět�ího zisku
nevedla zaměstnavatele k
utváření takových pracovních
podmínek, kde by člověk
přestával být člověkem a
stával se jen pracovní silou.
Ké� nám v�e, o co se budeme
v novém roce sna�it, prospívá
k dobrému a přiná�í radost!
 J. Pecinovský
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V Zpr á v y z far n o s t i
V M�e sv. �pro děti� - 5. ledna. S nejmen�ími se opět setkáme v kapli Pový�ení sv. kří�e

5. 1. v 17.30 hod. 
V Slavnost Zjevení Páně - 6. ledna.  M�e sv. v den slavnosti se koná v kostele sv. Jakuba v

17.30 hodin. K bohoslu�bě si mů�ete přinést k po�ehnání vodu, sůl, křídu a kadidlo.
V Setkání s �nově pokřtěnými�: V neděli 8. ledna se v prostorách fary uskuteční setkání

těch, kdo byli jako dospělí v posledních čtyřech letech pokřtěni. Obsahem setkání bude
sdílení �zku�eností� �ivota s Kristem a v Církvi.

V Ekumenická setkání berounských křesťanů. V dnech 18. - 20. ledna se uskuteční ji�
tradiční modlitební setkání berounských křesťanů. Setkání budou probíhat v�dy od 17.30
hodin, a to:
ve středu 18. ledna:    Církev římskokatolická - kaple Pový�ení sv. kří�e                              
                                                            (Dagmar Ondříčková)
ve čtvrtek 19. ledna:   Českobratrská církev evangelická - Husovo nám. 4                            
                                                             (Pavel Smolka)
v pátek 20. ledna:       Církev adventistů sedmého dne - Tylova 8, Závodí                            
                                                              (Josef Pecinovský)

V Nedělní m�e sv.: �za farnost� Nedělní dopolední m�e sv. budou v Berouně slou�eny
v�dy �za farnost�!  (O smyslu me�ních intencí - viz str 17.)

V Biblické hodiny: Pravidelně ka�dý čtvrtek po večerní m�i od 18.30 hodin v budově
kaplanky se scházíme ke společným biblickým hodinám. V leto�ním roce se seznamujeme
s  prorokem Jeremiá�em. Kdo chce  pro�ívat  společenství nad Písmem, je zván a vítán.

V Farní knihovna otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 1. 1., 15. 1., 19. 1. atd. od  
10.30 do 11.15 hodin v přízemí fary v Berouně. 

V SBÍRKY: 4. prosince proběhla v na�ich farnostech Mikulá�ská sbírka na bohoslovce,
při které se vybralo 3620,- Kč. V�em dárcům posíláme upřímné poděkování!  Dal�í
sbírka 29. ledna bude určena na hospic "Dobrého Pastýře" v Čerčanech.

V Setkávání maminek na mateřské dovolené. Ka�dou středu v 9 hodin se scházejí v
budově kaplanky (ve druhém patře �na půdě�) i s na�imi nejmen�ími dětmi. Zvány jsou
samozřejmě i maminky, které t.č. na mateřské nejsou, s dětmi i bez nich. Kontakt: Gábina
�torkánová tel: 604 282 879.

V Farní dovolená 2006.  Znovu vyzýváme: zatím není známé ani místo, ani organizátor.  Chtěl
by někdo �farnost� pozvat do svého oblíbeného koutku přírody? Na�el by se někdo, kdo by tíhu
organizace vzal tentokrát na svá bedra? Podotýkáme, �e se nejedná jen o akci man�elského
společenství - k účasti, ale i k organizaci je zván kdokoli.  Ať �ije léto 2006!                       -MY-

V Na stolku s tiskovinami najdete periodikum �Nedělní liturgie�, kde jsou uvedeny
liturgické texty i s výkladem nejen na neděli ale na celý lit. týden. Jsou k volnímu
rozebrání, tedy neváhejte.

 Z v i kar i á t u  
Vikariátní konference v Berouně. V úterý 17. ledna se v Berouně uskuteční první setkání kně�í
na�eho vikariátu v leto�ním roce. M�e sv. začne v kapli Pový�ení sv. kří�e v 9.00 hod. V�ichni,
kdo se mohou modliteb za na�e farnosti účastnit, jsou vítáni.
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4 Kon c e r ty v kos t e l í c h
4 Divadlo Tereza a trio Regius zvou na Vánoční zpívání u jesliček 1. 1. 2006 v 16h v kostele sv.

Jakuba  Lidové divadlo �Divadlo Tereza� uvede dvě krátké lidové hry: Hvězdička betlémská �
vánoční putování pro rodiny s dětmi, Betlémský příběh � aneb legenda staročeská o narození
na�eho Pána Je�í�e Krista. V podání tria Regius zazní známé i méně známé vánoční písně,
koledy a několik písní ze sbírky Loutna česká Adama Michny z Otradovic. 

4 Loděnická farnost v�echny zve ke svému u� tradičnímu NOVOROČNÍMU KONCERTU
v neděli 8. 1. 2006, který v kostele sv. Václava v Loděnici uvede P. Michal Němeček v
15.00 hodin. Na programu bude vánoční hudba klasických i starých mistrů. Své umění
budou prezentovat loděnické varhanice Pavla Bočková a Pavla Fabianová spolu se
sopranistkou  Ludmilou Pexovou, hostování přislíbili té� violista Luká� Valá�ek a flétnistka
Michaela Nejedlá. S pásmem koled vystoupí krátce také �áci Z� Loděnice pod vedením
paní učitelky Girettové. Dobrovolné vstupné bude věnováno na potřeby kostela.

T  Ska u t i
T Schůzky skautského oddílu Ocelotů. se konají v�dy v pátek od 16.00 do 18.00 hodin

ve skautské klubovně na faře.
T Schůzky dívčího oddílu Světlu�ek a Lasiček se konají té� v pátek od 16.15 do 18.15

hodin ve vedlej�í klubovně.      
T Ka�dou středu od 16.00 do 18.00 se ve skautské klubovně, v budově kaplanky, koná

schůzka nejmen�ích holčiček, které si říkají �Světýlka� a vedou je na�e rangerky,
Maru�ka Stielová a Kristýna Kodrasová. Tento oddíl sdru�uje děvčata ve věku 6 a� 8 let.
První schůzka ji� proběhla a dětem se moc líbila. Jestli chcete vědět více o programu atd.,  
mů�ete zavolat Maru�ce na číslo 606458114. 

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
Omlouváme se a opravujeme e-mailové adresy :

                   Farní charita /ústředí: fchberoun@seznam.cz (bez tečky)
                  Azylový dům sv. Jakuba: marieb.fchberoun@seznam.cz                             -moss-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA proběhne v rozmezí dní 2. - 8.ledna 2006. Více v rubrice
FCH  na straně 14.
ARTETERAPIE HROU. Seminář zaměřený na harmonii, sebepoznání, relaxaci a
zlep�ení osobní pohody.  14. ledna 2006- sobota od 9 hod. Více  v rubrice FCH str 15.

P Pravidelná setkání ka�dý čtvrtek od 1900 hod. v Berouně na faře v přízemí.  Zveme v�echny
mladé nejen věkem, kteří chtějí strávit večer u čaje či kávy, ale i s modlitbou a pro�itkem
blízkosti. Tu a tam společná cesta do přírody, za zábavou apod.  Tě�íme se na vás.

j  Diář Man� e l s k é h o spo l e č ens t v í
J Poprvé v nastávajícím roce pozveme tentokrát v�echny, kdo �ijí či �ili v man�elství a mají

chuť se setkávat s podobně �posti�enými :-)�. Kam a kdy? Na faru v Loděnici ve středu
11. 1. 2006 krátce po 20. hodině večerní. Ať jsou pro nás tři jedničky v datu znamením
nového začátku v souladu se záměrem Nejvy��ího...                                                        -iv- 
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 Zpr á v y od j in u d
Kardinál Miloslav Vlk bude 2. 1. 2006 od 16 hodin slavit Tříkrálovou m�i svatou pro
tříkrálové skupinky, pracovníky a dobrovolníky charity. Koncelebrantem bude biskup
Karel Herbst. Srdečně v�echny zveme, hlavně koledníky v tříkrálovém převleku. Pro
v�echny je následně zaji�těno občerstvení a setkání s otcem kardinálem. Arcibiskupství
pra�ské, Hradčanské nám. 16, Praha 1. 
Konference s názvem "Význam Bible pro novou Evropu" se uskuteční 13. 1. 2006 od
9 hodin v refektáři benediktinského klá�tera Emauzy v Praze. Hosty konference bude řada
významných osobností akademického světa, jakými jsou například prof. Paul Michael
Zulehner z univerzity ve Vídni a prof. Alfred Grosser z paří�ské Sorbonny. Účast je třeba
potvrdit nejpozději do 6. 1. 2006 na telefonním čísle 222 320 190/1 nebo e-mailem:
kasprag@kasprag.cz  

Proto�e Vánoce (ač pro obchodníky ji� skončily) pro nás na�těstí stále je�tě trvají, nabízíme je�tě, co
se do minulého čísla neve�lo:

Histor ie předvánoční aneb O děkanu Seydlovi
Jak to bylo s vánočkou
Právě to byly dva roky, co jsem dostala pozvání na �křest� knihy. Milo� Garkisch, ředitel

Státního okresního archivu Beroun, vydával Kroniku královského města Berouna děkana
Josefa Antonína Seydla. Kronika měla vyjít o pár měsíců dřív, ale nakonec se tisk a vazba
stihly v době těsně předvánoční. A na to tedy já hned tak nezapomenu.

Toho dne jsem brzy ráno zadělala na vánočku - ta velká sláva na radnici je a� odpoledne.
Do té doby bude vánočka dávno upečená. - Nebyla. Těsto podle tradičního receptu, pěkně
mastné a sladké, kynulo jako naschvál je�tě pomaleji ne� jindy. Kdy� konečně vykynulo po
mém vydatném přemlouvání, hbitě jsem upletla vánočku, posázela ji mandlemi, potřela
vajíčkem a dala dokynout. Nekynula. - Nojo, ale takhle to do křtu Seydlovy kroniky
nestihnu! Ponechala jsem ji na teplém místě jejímu osudu; jednou vykynout musí. Vánočky
peču u� nejmíň deset let, v�dycky se povedly, �ádný problém! Odcházím. Ona si to zatím
rozmyslí a pak ji hned upeču. Za hodinu jsem doma! Za hodinu jsem doma nebyla. Na radnici
se v obřadním sále se�lo hodně hostů, Milo� Garkisch zasvěceně promluvil o děkanu
Seydlovi a přiblí�il nám jeho osobnost i dobu. Potom se rozproudila �ivá zábava, celé se to
pěkně protáhlo, místo hodinky to byly dobré dvě - a vůbec, přece odtud nebudu utíkat! Kdy�
jsem dorazila domů, vánočka byla rozteklá po celém plechu, proto�e překynula, a byla
placatá �jako platejz�. Co s tím? Upeklo se to krásně a bylo to moc dobré, samé rozinky a
mandle, ale bohu�el jen tak na dva prsty vysoké. Ale kdy� se věci správně nazvou ... pomsta
byla sladká. Říkala jsem tomu Seydlova - Garkischova vánoční pochoutka. Zaručený recept
podle Rettigové!

Ale teď u� vá�ně
Jeden výtisk Seydlovy kroniky jsem dostala od M. Garkische i s podpisy editorů, a tak

jsem si ten dárek polo�ila pod stromeček. O Vánocích jsem se do kroniky začetla. Děkan Josef
Antonín Seydl mi byl od prvních stránek sympatický. Postupně jsem v něm poznávala člověka
velikého rozhledu, jen� se díval na dějiny, které dopřály Berounu doby rozkvětu a slávy, ale
také město stíhaly hlubokým hmotným i duchovním úpadkem, i na dávné obyvatele svého
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rodi�tě s nesmírnou moudrostí, pochopením pro lidské slabosti, s laskavostí a někdy i
soucitem. Mo�ná to byla doba osvícenství, v ní� pro�íval mládí a v ní� studoval, mo�ná
osobnosti jeho učitelů a přátel mu vtiskly pečeť vzdělance velkorysého, objektivního a
spravedlivě posuzujícího. Mo�ná dával na první místo slovo �křesťan� a a� za ně slovo
�katolík�, proto�e se zdá jako katolický kněz velmi tolerantní vůči jiným křesťanským
proudům. Jistě byl upřímný katolík, ale příčí se mu v�echny násilné změny vyznání, jim� byli
na�i beroun�tí předkové vystaveni, ať u� vynucování konverze přicházelo z kterékoli strany.
A tak jsou v jeho očích stejně dobrými křesťany i kněz Jaroslav Mičan, berounský farář,
který se dal r. 1421 upálit od husitů pro své katolictví, i poslední berounský nekatolický
děkan mistr Matěj Vít Perlicius Chlumecký, který byl roku 1623 pro své luterské vyznání
vypovězen z Berouna i ze země. Oba odmítli konvertovat - a oba jsou podle Seydla stejně
neochvějní �horliví církve berounské správcové�. Husity odsuzuje pro naprostou intoleranci,
ale nelíbí se mu ani násilná rekatolizace v pobělohorské době. �Berounským tedy, jen� chtěli
setrvati ve vlasti své, nezbejvalo ov�em nic jiného, ne�li jestli ne ihned z celého srdce,
alespoň počátečně na oko ke katolické víře se přiznati, a tak pritvářiti, co� i také činili... Byli
jsou Beroun�tí nuceni kdys 1421, aby přestali, a nyní 1623 opět nuceni, aby začali katolíky
býti.� (str. 120 - 121)

Dívám se na Seydlův portrét. Sympatická odu�evnělá tvář, lidský a chápavý úsměv,
dobrotivé vlídné oči. Z jeho obličeje vyzařuje pochopení, moudrost a tolerance. S těmi
vlastnostmi se člověk nenarodí, ale má-li to �těstí, �e je k nim veden, mů�e k nim dojít.
Dospět. Dozrát. Portrét v knize je jenom černobílý, ale jsem přesvědčená, �e J.A.Seydl měl
světlé, �edomodré oči. A �e k moudrosti opravdu do�el.                        PhDr. Lidmila Fričová

Holandsko — chladné počasí a hřejivé přátelství
Prohlí�ím si fotografie z minulého roku, vlastně v nich dělám pořádek... architektura, milé

tváře, momentky. To v�e znovu o�ívá a jistě ka�dý z nás ten pocit dobře zná. Kdy� jsem loni 16.
září odlétal do Holandska, moc jsem se tě�il, proto�e tuto zemi jsem do té doby je�tě dostatečně
neznal, a taky proto, �e Holandsko je na�emu kostelu i celému městu velmi blízké. Na�i přátelé
z farnosti Rijswijk mě pozvali, abych zahrál v kostele sv. Bonifáce koncert. A tak mi nevadilo
ani chladné počasí, je� věstila v�echna mně dostupná média, neboť mě u srdce hřála my�lenka na
krásný čas naplněný hudbou a setkáními s přáteli. Má náv�těva se svým termínem odchylovala
jen o několik málo dní od výročí jednoho roku, co byly v na�em kostele slavnostně po�ehnány
nové varhany � dar farnosti, do které jsem mířil. U� při prvních krocích leti�tní halou

v Amsterdamu jsem nabyl dojmu, �e se ocitám
v ději zcela výjimečném. Slunce malovalo na nebi
tak skvostné scenérie, �e jsem stále obracel oči
vzhůru a zase dolů na krajinu, kterou jsem si nechtěl
nechat ujít od prvních chvil, a tak jsem působil asi
dost podivně, z čeho� Paul Schott a Nick van Dam
usoudili, �e mě cesta velmi unavila, a rychle mě
vezli do překrásného penzionu v centru Rijswijku.
Jejich pohostinnost mi doslova vyrazila dech a to
jsem netu�il, �e v�e dostane je�tě s postupujícím
časem gradaci. Ten den jsem neměl �ádný program,
o únavě nebylo ani řeči a přímo nabitý touhou
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poznávat nové končiny jsem vyrazil je�tě tého� dne do Amsterdamu. Je to krásné město a lidé
taky. Překvapilo mě, �e navzdory velmi hustému provozu a velkému stavebnímu ruchu není toto
město tak hektické jako jiné metropole, které znám. A taky jsem s nemalým překvapením
zaregistroval, �e Holanďané jsou lidé velmi vysocí, téměř atletických postav a rozje�ených,
do�iroka se usmívajících hlav. Je nasnadě, �e se svými proporcemi jsem vypadal jako exemplář
zahradního trpaslíka či zaslou�ilý bojovník ve vysoké trávě. Kdy� jsem se pustil do centra města
podél malebných kanálů, cítil jsem téměř hmatatelně dějiny. Uvědomil jsem si, �e v�echno zlé,
co lidé napáchají, je prostřednictvím času v rukách Stvořitele proměněno v ryze pozitivní
skutečnosti. Obrazoborecké hnutí protestantské společnosti poté, co se Holandsko vymanilo
z nadvlády �panělska (bitva u Lepanta v roce 1572), bylo zvlá�tě silné a odstranilo prakticky
ve�kerá díla z té doby. Nicméně kdy� se dnes díváte na stavby z červených cihel, čistých linií a
interiéry otevřené pohledům z ulice, zjistíte, �e to má své kouzlo. Takový holandský dům toti�
působí zabydleně, dýchá z něj teplo a příjemná atmosféra. Holanďané nejsou snobi a mají
osobitý vkus se smyslem pro le�érní a praktickou eleganci. A navíc jsou mile komunikativní,
nikoli v�ak netaktní. Rádi s vámi zapředou hovor a �ivě se zajímají, odkud jste, co děláte, jak se
vám líbí v Holandsku a jaká je va�e země. Jsou velmi tolerantní a jejich způsob uva�ování je
přesně v rovině �zdravého selského rozumu�. Snad proto, �e v této zemi �ije mnoho
přistěhovalců (v poslední době je to palčivý problém), nestane se vám zde, �e byste se snad cítili
jako nevítaní. Procházel jsem krásným Amsterdamem jen tak bez cíle (ztratit se tam prostě
nemů�ete), pozoroval město přes hledáček fotoaparátu, nakoupil nějaké knihy, sýrům jsem
neodolal, několika malebným kavárnám taky ne a večer jsem se u� skutečně unaven vrátil zpět....
A v sobotu začalo to pravé křepčení ve spojitosti s hudbou. Dopoledne jsem připravoval ve�keré
registrace na varhanách, které jsou v pravdě impozantním nástrojem. Cestou jsem je�tě
prozkoumal tradiční trh na náměstí kolem Oude Kerk (starého kostela) � roztodivné vonící
pečivo, ryby, maso, sýry, ko�íky a záplava květin. To v�e se nabízelo obyvatelům, kteří s klidem
ve tvářích a proutěnými ko�íky nakupovali. Vzpomněl jsem si na sortiment sobotního trhu
v Berouně a měl poněkud rozpačitý pocit. Tedy varhany hrály, vymý�lel jsem si barvy a
kombinoval, a� najednou vytáhnu rejstřík a... u� jsem jej nezatlačil zpět. Paul Schott, který u
kostela bydlí a stále se mi věnoval, byl velmi vydě�ený, �e nástroj není ve stoprocentním stavu,
hned sháněl pana varhaníka, ten zase pana varhanáře. Tak jsem je zastavil a po�ádal o �vercajk�
a vysvětlil, �e v Čechách na to máme specifickou metodu �urob si sám�. Tedy jsem zapadl do
útrob těchto krásných varhan a zjistil chybu. Byl to jen jeden uvolněný �roub vodící li�ty
příslu�ného rejstříkového táhla, co� se mi s excelentní akrobatickou kreací podařilo za malou
chvíli vyře�it. Paulovi se ulevilo, mně taky a panu kolegovi varhaníkovi snad nejvíce. 

 (dokončení pří�tě)
Luká� Petřvalský, varhaník

Svá t o s t sm í ř e n í I I
V minulém zastavení jsme se pokusili ukázat základní postoj, který je

nezbytný k naplnění smyslu svátosti smíření.
Smíření je akt v�dy alespoň dvou partnerů. Právem se tedy ptejme,

kdo je partnerem ve svátosti smíření. Jistě snadná odpověď, ale víme
skutečně, kým tento Partner je? Bůh, nekonečně vzne�ený, veliký,
absolutně čistý, ryzí a zářící spravedlností. K této fascinující bytosti
přistupuji já, hří�ník. Mů�e ze své podstaty nekonečně ryzí Bůh mít ve své
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blízkosti kohokoli, kdo jeho jedinečnost odmítl? Co�pak nezahyne dotyčný, sotva se k zářivé
bo�í jasnosti přiblí�í? Nejde o nesná�enlivost Bo�í, jde o podstatu věcí. Je to podobné jako
kdy� děti rovnou ze zahrady vletí na koberec v obýváku. Musí ven. Nikoli proto, �e je nemáme
rádi, ale proto�e tato �pína do vyzdobené místnosti nepatří. A tak milé dítě stojí přede dveřmi a
je na�tvané nebo pláče...

Toto přirovnání odpovídá na�í situaci. I my bychom chtěli být blízko Bohu, ale nejde to. My
jsme zavinili nemo�nost skutečného přiblí�ení. Skutečné setkání s ním nenastane, my sami jsme
se izolovali. Podstatou této izolace je na�e NE vůči Bohu: "Ne, já si �těstí získám jinak, ne� Ty
mi nabízí�. Tvoje cesta je moc slo�itá, náročná..." A člověk Boha skutečně odmítne poslechnout
a toto odmítnutí  Boha je podstatou ka�dého hříchu. Jak mohu já, který někdy řekl NE, najednou
jen tak přijít a bez narovnání vztahů dělat, �e se nic nestalo? To je le�, nepoctivost a křivost.
Takového člověka Bůh ve své blízkosti nemů�e vystát.

Ře�ení? Je to velmi prosté: Smiřme se! A tak člověk začíná hledat, jak na to. V�e má veliký
háček. Bůh je neskonale vět�í ne� my. Jak mu budu něco vracet nebo se s ním vyrovnávat.
Představte si třeba pape�e, který vám podá ruku, ale vy namy�leně uhnete. Po chvíli si to
rozmyslíte. Půjdete sebevědomě opět k němu, �e si tedy tu ruku u� podat mů�ete? Proto první
krok ji� dávno učinil sám Bůh. Nabídl cestu a to v následování jeho Syna.

Velice bych si přál, kdybychom obnovili v sobě skutečný obraz o Bo�í vzne�enosti. V
posledních letech se roz�ířil velmi familiární způsob komunikace s Bohem. Není to �patně, ale
vzniká tím velké nebezpečí, �e Boha vlastně poní�íme na jakousi součást na�í domácnosti, na
stejnou úroveň, na jaké komunikujeme s na�ím psem nebo s jakou  zapínáme vysavač. Bůh je
nekonečný ve své moci, ale i vzne�enosti, je krásný a člověk jeho hlubiny nikdy nepronikne
(ani na věčnosti)! Tato záře Bo�í slávy se více dá vyjádřit hudbou ne� slovy či obrazy. Celé
nebe �asne nad Bohem. Fascinováni touto bytostí volají "Sláva". 

A nyní tu stojíme my, hří�ní a poznamenaní svým vlastním NE. 
Druhým krokem ke slavení liturgie svátosti smíření je tedy správné vědomí o Bohu.

Člověk, který se ve své samo-spravedlnosti domnívá, �e se Bohu mů�e postavit tváří v tvář,
kdykoli se mu zachce, bude asi velmi zoufalý, proto�e zakusí jen prázdnotu a tupost. Bůh
vy�aduje pravdivost.                                                                                                               -mn-

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Ct i ho d n á Ma r i e E l ek t a

(11. ledna)
V českém církevním kalendáři má v tento den svátek Marie

Elekta od Je�í�e. 
Narodila se 28. ledna 1605 v Terni v Itálii a původně se jmenovala

Kateřina Tramazolli. Do klá�tera vstoupila ji� v roce 1612 a roku 1629
skládala řeholní sliby. Hned potom ji představení posílají do
vídeňského klá�tera karmelitek u kostela sv. Josefa. Po devíti letech je
Marie zvolena představenou klá�tera. Ve Vídni v�ak nezůstává
natrvalo, její pouť pokračuje je�tě dál. 1. září 1656 odjí�dí do Prahy a
tady působí také v karmelitánském klá�teře. Překvapivě rychle se učí

česky a stává se opět vůdčí osobností a vzorem pro ostatní. V té době je v�ak ji� zřejmě nemocná.
Později strádá horečkami a velmi trpí. Ve velkých bolestech umírá 11. ledna 1663 v Praze. 
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Její sestry z řádu ji ctily jako světici hned po její smrti, a proto po�ádaly, aby mohl být její
hrob otevřen. Stalo se tak 16. ledna 1666 a k ú�asu v�ech se ukázalo, �e Mariino tělo je po
třech letech neporu�ené. Klá�ter byl v�ak roku 1772 za časů spoluvladařství Marie Terezie a
Josefa II. zru�en. Tehdy bylo tělo Marie Elekty přeneseno do Pohledu ve východních Čechách.
V roce 1792 se její ostatky vrátily zpět do Prahy; od té doby jsou ulo�eny v kostele svatého
Benedikta na Hradčanech.                                                                                   Lidmila Fričová

Památné a církevní stavby našeho kraje
V Berounském katolickém zpravodaji se sna�íme

přiblí�it bohatou historii památných sakrálních staveb. To
nejsou jen kostely, ale i kapličky, bo�í muka, kří�e i na�e
hřbitovy. Tyto stavby jsou výmluvným svědectvím víry,
historie a �ivota občanů, na jejich� základě stavíme
současnost a neseme �tafetu generací. Dnes o jedné stavbě: 

Kapl i čka je srdcem obce Žloukovi ce  
První písemná zmínka o �loukovicích je uvedena v �Pamětech města Berouna� od Josefa

Vávry. To se psal rok 1357. Léta plynula  a nebyla pro obyvatele  lehká. V roce 1565 obec
vyhořela do základů a po válce třicetileté zde byly jen tři chalupy obydlené. Snadno si
domyslíme, jaký byl zde �ivot. Obydlí byla dřevěná, lepená hlínou a krytá do�ky. Vařilo se a
vytápělo v krbech a svítilo loučemi. Začátkem 18. století zde postavili kapličku, která stojí
uprostřed obce a občanům slou�í přes 300 let. Jsou proto v�ichni na tuto kulturní památku py�ní.
Od svého vzniku sdělovala nejen čas, ale i v�echny důle�ité obecní zprávy. Slou�ila hlasem
svého zvonu, který byl sly�et �iroko daleko do zalesněných strání, kde vět�ina �loukovických
nacházela ob�ivu. Tam v�ude v hlubokých křivoklátských lesích káceli dřevo, pálili dřevěné uhlí

v milířích a �eny sázely stromky. Hlas zvonu oznamoval nejen
poledne, ale i úmrtí v obci, katastrofy, které su�ovaly obec jako
po�áry nebo záplavy. Ke kapličce se občané scházeli i pro dal�í
informace, a tak se stala přirozeným kulturním a informačním
bodem. Občané si obětavě předávali �tafetu zvoníků. To trvalo a�
do roku 1947, kdy byla do obce zavedena elektřina a rozhlas.

Kaplička se stala kulturní památkou, ke které se i nadále pojí
mnoho dramatických příběhů. Jeden z nich je o zvonu, který Němci
ve 2. světové válce zabavili a odvezli na přelití pro válečné účely.
Zdálo se, �e tím historie zvonu skončila. Co ale nikdo nečekal, stalo
se. Zvon se po válce nečekaně objevil v Rakovníku, kde ho
neohro�ení vlastenci ukryli před zničením. Vrátil se zpět a tvoří
součást památné kapličky. Je�tě dodatek. Předkové ji postavili tak
�ikovně, �e k ní nikdy nedosáhla povodňová vlna a vzedmuté vody
se zastavily před kapličkou. V roce 1986 byla provedena výměna

�indelové střechy a v roce 1996 místní malíř a lakýrník O. Kopecký provedl opravu a nátěr zdiva.
I v současnosti lidé o tento skvost pečují a jsou hrdí na tuto chráněnou památku. 

�loukovičtí prý v�dy poznali podle hlasu zvonu, jestli vyzvání na poplach, nebo oznamuje
radostnou zprávu. Hlas zvonu se měnil i podle �patných a lep�ích časů. Ké� zvon vyzvání
v�dy jen vesele.                                                                                                                      -vac-
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Advent v kostele svatého Jakuba ve znamení hudby
Čtyři adventní neděle - čtvero koncertů duchovní hudby. Ka�dý jiný, ka�dý jinak krásný.

První adventní nedělí 27. listopadu vstupujeme do adventní doby, začal nový liturgický
rok. Odpoledne jsme mohli umocnit tento slavnostní pocit něčeho nového prvním koncertem u
sv. Jakuba. Chrámovým prostorem zněly české i latinské vokální skladby; tzv. staročeské roráty
- anonymní chorální zpěvy z 16. století, ale i vokální polyfonie, to v�e v podání na�eho
Svatojakubského kvarteta a Svatojakubské scholy cantorum. Varhanní skladby  interpretoval
Luká� Petřvalský. Bylo to slavnostní, vá�né a přitom radostné poselství o očekávaném příchodu
Spasitele. Koncert se uskutečnil za podpory Městského úřadu Beroun, který ov�em měl
podmínku - koncert duchovní hudby skončí v 16 hodin, aby mohl plynule navázat program na
náměstí spojený s rozsvícením vánočního stromu před radnicí. Kdo pro�il v kostele nádherné
chvíle zti�ení, klid a odpoutání od světa venku i od starostí v�edních dní, vnímal starobylou
melodiku a nechal se jí přenést někam hluboko do minulosti, a pak si vyslechl byť jen na chvíli
venku na náměstí vystoupení Y. Blanarovičové, které nemělo s adventem pranic společného,
ten měl opravdu �krásné� srovnání, co jsou trvalé hodnoty prověřené časem a co podbízivost,
komerce a nepochopení duchovního rozměru  a hloubky adventní doby.

Druhou adventní neděli 4. 12. se v podvečer rozzářený kostel zaplnil podruhé, na
adventním věnci uprostřed u� hořely dvě svíčky. Tentokrát jsme se tě�ili z hudby
instrumentální - koncert měl název Mistři baroka a klasicismu a pořádal ho Nadační fond
Letorosty pod zá�titou senátora Jiřího Oberfalzera, který se také osobně zúčastnil. Představila
se nám v něm Česká komorní filharmonie s dirigentem Vojtěchem Spurným. Ve vynikající
interpretaci zazněly známé, a přece stále nad�eně přijímané skladby J.A. Bendy, W.A.
Mozarta, L. Boccheriniho, J.S. Bacha, T. Albinoniho a J. Bárty. Nádherný souzvuk, vynikající
barva jednotlivých nástrojů, dokonalé provedení, znovu a znovu nad�ený potlesk. Hudba
starých mistrů je prostě nestárnoucí, věčně �ivá.

Třetí koncert se uskutečnil v neděli 11.12. ve spolupráci s Muzeem Českého krasu. Do
Berouna zavítal Polyphonion, vokální soubor gregoriánského chorálu a renesanční polyfonie.
Na adventním věnci hořely u� tři svíčky a kostelem se opět nesly vá�né melodie, tentokrát z 8. a
16. století, vybrané z bohaté staročeské hudební literatury i z hudby evropské. Kromě částí
gregoriánského chorálu (Rorate caeli desuper, Quem vidistis pastores) jsme vyslechli je�tě
mariánskou polyfonní píseň Ave pura tu puella, moteto Znamenaj křesťan věrný a dal�í písně.
Na varhany hrál Martin Moudrý - byla to improvizace na adventní téma a adventní preludium a
fuga. Soubor Polyphonion pod vedením  Igora Angelova určitě v�echny nadchl - přenesli jsme
se do dávných časů a pro�ívali umění tehdej�ích autorů hudby, ji� vět�inou zůstali anonymní.
Jednohlasý zpěv gregoriánského chorálu zapůsobil svou naléhavostí, prostotou a starobylou
melodickou linií. V polyfonních skladbách jsme zase mohli ocenit vyvá�enost a témbr
mu�ských hlasů, přesnost a dokonalost provedení a nad�ení zpěváků pro tento hudební styl. 

Poslední z čtvera koncertů duchovní hudby v leto�ním prosinci má název Staročeské
roráty. Kruh se uzavírá - roráty jsme začali, roráty znějí i poslední adventní neděli. Chorální
zpěvy a písně s adventními texty, jejich� námětem jsou proroctví o příchodu Mesiá�e,
zvěstování Panně Marii a radost z Kristova narození, znějí v podání Chrámového sboru sv.
Jakuba, na varhany doprovází Luká� Petřvalský. Jednohlasé chorály, prosté a jakoby naléhavé,
se střídají s rorátními písněmi v úpravě L. Petřvalského pro smí�ený sbor a varhany, a�
zaznívají závěrečné radostné písně Chvalme Boha vesele a Pane Je�í�i Kriste. Členové sboru
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zpívají nad�eně  a s plným nasazením, v�dyť se přípravě pod vedením Jiřího Be�čece věnovali
celý podzim!

Co zbývá dodat? Vyslovit poděkování Římskokatolické farnosti Beroun, zejména
P. Josefu Pecinovskému, �e umo�ňuje tyto koncerty pro veřejnost v kostele sv. Jakuba konat, i
městu Berounu, �e tyto významné kulturní akce, které roz�iřují nabídku pro milovníky
skutečného umění a nepomíjivých hodnot, zaji�ťuje finančně svým grantem. Poděkování patří
také v�em, kteří přispěli během koncertů svým darem na přístavbu Katolické M� nebo na
Farní charitu Beroun.

Kruh koncertů duchovní hudby leto�ního adventu se právě uzavřel - podobně jako
adventní věnec, na něm� hořely u� v�echny čtyři svíčky. Adventní věnec je �ivý, zelený, z
jedlového chvojí. Přejeme hudbě v na�í farnosti, aby byla k Bo�í slávě také stále zelená a �ivá,
aby stále platilo ono latinské �musica semper viva!�                                        Lidmila Fričová

Bohatství hudebních vánoc
Po několikerém vystoupení s rorátními zpěvy během

adventu se u� členové Chrámového sboru sv. Jakuba tě�ili na
hudební Vánoce. Jednak jsme si zazpívali při �půlnoční� v

deset hodin tři písně Adama Václava Michny z Otradovic z jeho Svatoroční muziky, jednak
byla na programu Česká m�e vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou jsme nastudovali spolu s
orchestrem ZU� Václava Talicha a smí�eným pěveckým sborem Slavo�. Zazněla u� 21.12. V
sále ZU�, ale to nejkrásněj�í nás teprve čekalo, proto�e kostely mají přece jen jinou akustiku a
také zcela jinou atmosféru. Úplně jinak se tam zpívá! Hudba je tam úplně jiná!

Koncert se konal na sv. �těpána od 16 hodin. Kostel byl plný, ve vzduchu očekávání ze
strany publika, na na�í straně trocha napětí, jak se nám to povede. Rybova Česká m�e vánoční
�Hej, mistře� je fenomén, který u české hudební veřejnosti k Vánocům neodmyslitelně patří, a
to u� od dob národního obrození! Doufáme proto, �e očekávání posluchačů nezklameme.
Varhany znějí jásavě, orchestr rovně�, sólistům se zpívá dobře, dirigent Jiří �imáček se na nás
vět�inou spokojeně usmívá. Jestli někde nějaká ta nota spadla pod pult, tak to mohlo jedině
přispět k vět�í autentičnosti. Jakub Jan Ryba přece tenkrát nepsal svou m�i pro nějaký velký
pra�ský kostel s profesionálními pěvci a hudebníky a s chlapeckým či jiným chrámovým
sborem, ale pro ro�mitálské muzikanty a zpěváky z řad obyčejných lidí, kteří neměli �kolené
hlasy a hudbou se ne�ivili, ale mo�ná zpívali a hráli o to upřímněji. Kromě toho - ve velkém
pra�ském kostele by asi chtěli bě�ně zavedený úzus, jakýsi obvyklý standard, to jest latinu, a
ne řeč nějakého venkovského řemeslníka, kterého slovy �Hej, mistře! budí někdo ze spaní.
Představa, �e Betlém le�í od Ro�mitálu co by kamenem dohodil, by asi byla také málo
vzne�ená. (Ačkoli - kdoví, v Praze u� byli vlastenci, ale národní obrození je v 90. letech 18.
století zatím pořád ve své první fázi a če�tina zdaleka nemá vyhráno...)

Myslím, �e se nám hrálo a zpívalo dobře. A �e s ka�dým takovým koncertem se mů�e
aspoň na chvilku vrátit atmosféra kdysi tak proslulého českého muzicírování. Ka�dý si mů�e
uvědomit, v čem spočívá pravé bohatství Vánoc. Někdo potřebuje akci coca-cola a kamióny
zbo�í. Někdo se kvůli Vánocům dokonce zadlu�í (Če�i si prý letos půjčili od bank na dárky 7
miliard Kč). A někdo zpívá a hraje. Jen tak. Třeba pro radost. Svoji i druhých. Třeba k chvále
a slávě Bo�í. A někdo mo�ná tak trochu i pro českého kantora Jakuba Jana Rybu, který se ve
svém �ivotě �ádné slávy, ba ani uznání nedočkal, a přece jeho m�e �Hej, mistře!� dnes patří ve
světě k nejhraněj�ím dílům české hudební tvorby.                                              Lidmila Fričová
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Ve znamení stálého začátku
Kdy� si rok starý podává ruku s novým, hodí se snad trochu

zabilancovat. V leto�ním roce jsme předev�ím stále váhali, co dál...
V �ir�ím slova smyslu se společenství farních man�elstev čile
rozrůstá. Přibývají potomci, přistěhovaly se mnohé rodiny a
seznam sms-pozvánek na ve�keré prorodinné akce ji� čítá nejméně
60 �telefonních čísel�. Společné vět�inou víkendové akce rodičů s
dětmi jsou velmi oblíbené a té� hojně nav�těvované. Na�e pravidelná setkávání zhruba jednou za
měsíc ve středu večer v�ak jednu chvíli téměř za�lo na úbytě, od září se scházíme v počtu asi 5
párů. Ač skoro poka�dé jiných, to nevadí... Nicméně scházení nás stále baví a tak vás zase
v�echny zveme: ty, kteří ji� chodí, ty, kteří ji� zkusili i ty, kteří je�tě nezkusili. Minimálně nám
mů�ete říci svůj názor, či přinést kus vlastní invence. Tě�íme se na vás i na nové začátky v
novém roce 2006. Nejbli��í setkání ve znamení jedniček 11. 1. 2006 u Va�ků na faře v Loděnici.

PS: A samozřejmě přejeme v�em man�elům a man�elkám u příle�itosti novoročních
gratulací trochu pokoje, trochu trpělivosti, velký ko� sebezapření a pochopení k chybám
druhé polovice. Trochu moudra: Partner o moc jin�í nebude, změnit se mů�e jedině můj
pohled. K tomu nám pomáhej Bůh, v dobrém i zlém...                                                          -iv-

Koncem roku...
Také křesťanský klub by se rád na přelomu roků ohlédl přes

rameno, konkrétně za posledními dvěma akcemi. Před začátkem
adventu jsme pro vás přichystali Duhový ples farností na Tetíně, a

proto�e byl u� třetí v pořadí a tedy výroční,
chtěli jsme, aby se stal té� něčím zvlá�tní.
Nesl se tedy, jak název nenechal nikoho na
pochybách, v duchu duhovém. Duha
nenápadně symbolizovala spojení lidí (i těch
na plese) s Oním nad námi. Přípravu jsme
zahájili ji� v září a neskromně doufáme, �e i
proto se ples opět povedl. Ačkoli je�tě
čtrnáct dní před ním jsme měli velký strach,
zda prodáme dost lístků (to kvůli pokrytí
nákladů) a zda bude dost cen do tomboly, na
poslední chvíli se v�e obrátilo a plesových
hostů jako� i dárků bylo více ne� loni. V�em,
kdo poskytli ceny a dary, v�em velkým
sponzorům, jejich� jména byla uvedena na plakátech, ale i v�em sponzůrkům, kteří si velkoryse
zakoupili lístek, ani� hodlali na ples sami jít, velmi děkujeme. A děkujeme i za na�i farní
�kolku, které připadl výtě�ek z prodeje tombolových lístků ve vý�i �esti tisíc korun! I kdy�
napřesrok nehodláme usilovat o lámání nových rekordů, byli bychom rádi, kdybyste byli i
nadále alespoň takto �s námi�.

Ve shonu kolem plesu se málem ztratila akce Mikulá�, ale děti nezapomněly. Ač se konal
v Eldorádu na �dalekém� Jarově, cestu si jich tam nepočítajíc rodiče na�lo nejméně čtyřicet
(pro v�eobecné hem�ení se počet nedal zcela odhadnout). Odměněny byly maličcí veskrze
sladce, bonbónky za účast ve hrách, které pod vedením ��acha�  Pavla prováděli �Pat� Dan a
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Man že l s k é
společenství

Pohled do příjemně plného tetínského sálu.       foto av 



�Mat� Lojza, sladčeji v podobě
loutkového divadla v rukou Jany,
Blanky a Ondry �Č.� a Kristýnky �K.�
(s kulisami ze �tětce Čaplové Lenky) a
nejsladčeji díky dárečkům, které pro
v�echny v ko�i schraňoval �ale úplně
doopravdický� svatý Mikulá� (či spí�e
Petr, jak jinak, té� �Č�.). Ten si
tentokrát u� vzal na pomoc čerta
�Dominika�, ne v pytli jako loni, ale v
celé kráse. Nicméně bez nadílky
nezůstal nikdo. I kdy� - na�lo se i pár
uhlíků a brambor, z čeho� se v�ak

maminky spí�e radovaly - budou bramboráky... No tak sbohem a pří�tě zas.
Do nového roku přeje K-klub Vám i sobě dostatek elánu v�em zúčastněným a plnost

Bo�ího po�ehnání do v�eho konání. Máme zku�enost, �e to ostatní přijde �samo�.           -iv-

Čas vybízejíc í k zamyšlení
Ráda vyu�ívám mo�nosti, prostřednictvím zpravodaje, k vyjádření

díků a vděčnosti  vám v�em, kteří na na�i �kolku myslíte a vypro�ujete
pro ni Bo�í po�ehnání. Děkuji té�, jménem v�ech jejích zaměstnanců,
za ka�dou korunku, kterou jste jí věnovali, a podpořili tak její
rekonstrukci. Pokud se nám společnými silami podaří v�e dotáhnout do

zdárného konce, děti va�i pomoc určitě po svém ocení. 
Máme za sebou  konec jednoho kalendářního roku a před sebou začátek druhého. Čas

vybízející k zamy�lení, novému �nadechnutí�, nabízející naději s radostí. Snad se mnou budete
souhlasit, �e to není doba přiná�ející smutek a pesimismus� 

Přeji proto vám v�em, aby vám bylo dobře u srdce a měli jste chuť si od radosti poskočit
anebo alespoň zazpívat.              Za kolektiv KM�

 Lenka Čaplová
Přístavba Katolické

mateřské školy
Během leto�ního podzimu byly konečně po

v�ech předchozích potřebných schvalovacích
řízeních zahájeny práce na projektu �přístavby na�í
KM��. Podařilo se vyhotovit vlastní projektovou
dokumentaci, následně realizovat výkopové práce
při zaji�tění nutného archeologického dozoru. Na to
úspě�ně navázalo zalo�ení základů a stavba
obvodového zdiva. Rovně� bylo nutné přelo�it
hlavní uzávěr plynu. V�e bylo mo�né realizovat z finančních prostředků, které byly ji� k dispozici
jednak díky darům věřících na�ich farností v uplynulém období a jednak díky příspěvkům ze
strany Arcibiskupství pra�ského a nadace Renovabis, je� shroma�ďuje dary věřících z SRN na
podporu Církve u nás i v jiných zemích. Příjmy a výdaje k datu 27. 12. 2005 jsou následující:
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�Opravdický� Mikulá� pod dohledem čerta Dominika rozdává své dárky .  av 

Stavební práce v počátcích, nyní je v�e zazimováno.  av  



Příjmy: Nadace Renovabis         243.760,-
Arcibiskupství pra�ské         150.000,-
Farní účet KM�: sbírky a dary věřících                   217.415,-        
Celkem:                     611.175,- Kč

Výdaje: Zaji�tění hrnčířských trhů                                                                    4.268,-
Zpracování projektové dokumentace a autorizovaný dozor             12.400,-
Změna stavebního povolení                         300,-
Archeologický dozor                       5.000,-
Výkopové a bourací práce                              125.300,-
Nákup materiálu pro zvý�ení kapacity hromosvodu                       1.457,-
Zalo�ení základů a stavba obvodového zdiva                    243.760,-
Přelo�ení hlavního uzávěru plynu                                19.950,-        
Celkem:                                                                                            412.435,- Kč 
Zůstatek na farním účtu �KM�� ke dni 27.12. 2005:                198.740,- Kč  

V roce 2006 nás čekají dal�í práce. Jejich objem bude přímo úměrný finančním
prostředkům, které se podaří získat. V současné době je podána �ádost na nadaci Renovabis o
dal�í příspěvek, Arcibiskupství pra�ské přislíbilo příspěvek 150.000,- Kč. Oslovit se pokusíme
i dal�í mo�né sponzory. Přirozeně je nutné se �spolehnout i na vlastní kapsu�. Nyní se
zpracovávají nabídky u odborných firem a z těchto důvodů se nedá celková cena přestavby
blí�e specifikovat (odhad dle m3 je okolo 1.500.000,- Kč). Konečnou cenu mohou velmi
ovlivnit sponzorsky provedené práce a brigádnické hodiny farníků... 

Prosíme i o duchovní podporu projektu. Děkujeme pak nejen v�em dárcům, ale i v�em,
kdo se za na�i KM� modlí!                                                                                     J. Pecinovský
Číslo účtu na podporu KM�:  019 - 361038389/0800 u České spořitelny Beroun.

Vloni se podvakrát vloudilo chybné číslo,  redakce se omlouvá za způsobené problémy. 

Milí  spolufarníci !   Dovolte mi, abych Vám na prahu nového roku poděkovala
za Vá� zájem o dění v na�í mateřské �kolce a za ka�dou Va�i podporu, ať ji� duchovní či
morální, materiální nebo finanční. Věřte, �e je pro nás skutečně velkým povzbuzením a
posilou, zvlá�tě nyní, kdy před námi stojí nesnadný úkol �kolku přestavět. 

Hledíme-li do budoucna a myslíme na ty, které máme rádi, nebo na zále�itosti, které jsou
pro nás důle�ité, klademe si často nejrůzněj�í otázky. Také my ve �kolce se nyní ptáme: Jak
bude letos stavba pokračovat? Stihne se v�e včas? Jak to bude s financemi?

Chtěla bych dnes spolu s Vámi vlo�it v�echny na�e starosti a obavy do Bo�ích rukou. On
zná na�e mo�nosti, síly, schopnosti, ale i snahy a úmysly. On ať řídí na�e kroky a vede nás po
svých cestách! Není čeho se bát�

Ké� Vás Pán naplní svým pokojem a provází po celý rok svým po�ehnáním!         Jana Stielová

Vážení přátelé,
mám bilancovat, podívat se spolu s vámi na uplynulý rok ve farní charitě, zhodnotit, o co nám

vlastně v té charitě jde. Proto bych se s vámi ráda  podělila o jeden nev�ední a stále trvající zá�itek.
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Občas chodím do Berouna na m�i svatou a v�dy asi
jednou za měsíc za mnou přijde stará paní, která tě�ko
chodí, vtiskne mi nenápadně do ruky obálku a ti�e řekne:
�To je na charitu.� V�dy znovu se mě poka�dé zmocní
rozpaky (nejsem toti� zvyklá přijímat dary od starých,
nemocných �en), ale pak mě doslova zavalí naprostý ú�as,
pocit radosti a vděčnosti. Je to mo�né? 

Je mo�né, �e stále je�tě existují lidé, kteří �dávají ze
svého nedostatku, to, co mají na �ivobytí�. Z evangelia jistě
znáte �vdovin gro��� V té obálce je sto korun. Snad si
řeknete: �To tedy charitu nevytrhne, kdy� musí hospodařit
s miliónovými částkami. Cítíme ten nepoměr. Bez toho se
charita přece obejde, bez toho přece mů�e �ít�� 

V�dycky, kdy� znovu nad tímto skutkem přemý�lím,
kdy� hledám, z čeho pramení ten pocit ú�asné radosti, vím, �e
právě bez takového jednání, bez takových lidí charita �ít
nemů�e, právě takové lidi potřebuje ke svému �ivotu. Jednání
této paní je toti� něco víc ne� jen finanční pomoc. Myslím, �e
právě tak jednala Matka Tereza � začala sbírat umírající lidi na
ulicích, jednoho, dva, několik desítek� Mnozí jí vytýkali, �e svým jednáním pomů�e jen
nepatrné hrstce. �Je důle�ité budovat organizace, vytvořit systém, který zabezpečí, aby lidé mohli
umírat důstojně�, říkali. Ale ona se starala o těch pár lidí, které měla na dosah. A milovala je.

Děkuji této paní, která ve světě, tak zaměřeném na úspěch, peníze a moc (a přiznejme si, i
my jsme hluboce poznamenáni tímto světem) svým jednáním říká něco úplně jiného: �Pojďte,
budeme se mít rádi, budeme se starat jedni o druhé.�

A to je poselství charity (to slovo toti� znamená láska).                                Jana Civínová
ředitelka Farní charity Beroun

Poděkování
Děkuji vám v�em, kteří nás jakýmkoli způsobem podporujete, modlitbou, finančně,

materiálně i dobrým a povzbuzujícím slovem. Věřte mi, �e ka�dého z  vás potřebujeme. Ani
zdaleka nejsme takříkajíc �za vodou�. A proto vás zvu ke společné modlitbě za charitu, za
na�e farnosti a za jejich potřeby. Oficiální společná modlitba za charitu a spolu s ní se koná 2.
března v Berouně, ale neoficiálně bychom rádi poděkovali za uplynulý rok a vyprosili si Bo�í
po�ehnání u� 5. ledna ve 20 hodin v kapli v Berouně. Kdo mů�ete, přijďte se modlit s námi!
Velmi nám i sobě prospějete.                                                                                       JC

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V rozmezí dní 2.-8.ledna 2006 (od čtvrtka do soboty) se v Berouně bude opět

konat Tříkrálová sbírka. Akci pořádá tradičně Česká katolická charita a v Berouně ji
organizačně zaji�ťuje Farní charita Beroun. Městem budou procházet skupinky Tří
králů, doufejme �e tentokrát opět v �dobovém oblečku�. V ka�dém případě budou
označeni jmenovkou a logem Tříkrálové sbírky. Příspěvky budou vybírat do zapečetěných kasiček. 

Letos je za FCH hlavním organizátorem akce Mgr. Tomá� Petříček (vedoucí Centra
volného času CVOČ). Připraveno je celkem 5 tříkrálových skupinek, ale počet �koledníků�
v doprovodu je�tě stále mů�e narůstat!! (nenápadná výzva)
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Doufejme, �e letos bude akce nejméně tak úspě�ná jako v loňském roce. Výtě�ek je určen
na sociální projekty Charity, tedy těm, kteří na�i pomoc nepochybně potřebují. Děkujeme vám
proto za jakoukoli formu pomoci, zvlá�tě pak děkujeme v�em více-ne�-třem-králům.     -moss-

ARTE-TERAPIE HROU  
14. ledna 2006- sobota 9:00 -17:00 hod. Lektor - Zuzana Svobodová
Ji� druhý seminář zaměřený na harmonii, sebepoznání, relaxaci a zlep�ení osobní pohody.

Nebojte se kreslit a malovat, je to prvotní vyjadřovací schopnost ka�dého člověka. Dříve ne�
člověk uměl mluvit � kreslil. Cena: 300,-Kč na osobu, Počet účastníků:  5 -10 osob. Bli��í
informace a přihlá�ky na tel. čísle: Tomá� Petříček 724569120 nebo 606409575 nebo přímo
Zuzana Svobodová. 311611970 (po 20:00 hod)

FARNÍ CHARITA 2006
Začíná nám nový rok a tím nové dobrodru�ství. Rádi bychom vás farníky informovali

více o na�ich plánech v tomto roce, ale zatím jsou nám samotným skryty. Pouze tu�íme.
Očekáváme toti� napjatě výsledky dotačních řízení na provoz jednotlivých projektů (neboli u�
zase jsme u financí). Zatím víme pouze tolik, �e na�e projekty pobě�í alespoň první tři měsíce
r.2006 vět�inou v té podobě, v jaké je doposud znáte. O případných změnách vás budeme
informovat průbě�ně v dal�ích číslech farního zpravodaje.

Aktuální informace budete letos moci průbě�ně sledovat také na nové nástěnce Farní
charity (v době vánočních svátků prozatímně umístěné přímo v kostele sv. Jakuba). Také letos
se budeme sna�it více se věnovat aktualizaci webových stránek o na�í činnosti. Doufáme, �e
nám i v tomto roce zachováte svou přízeň. Děkujeme.                                                      -moss-

FARNÍ  KRONIKA  2005
UNOR :
NAROZENÍ: 19. 2. Jan Daniel Va�ků

z Loděnice
POHŘBY: pan Josef Vybíral, paní Helena

Bednariková, paní Bo�ena Novotná a paní
Jiřinka Urbanová (v�ichni z Berouna)

BØEZEN : 
JUBILEA: 86 let P. Gustav Novák, 55 let paní

Strnadová z Hýskova, 79 let JUDr.
Vladimír Jansa z Vrá�e, 77 let Mgr.
Ludvík Svoboda z Berouna. 10 let  od úmrtí
pana Jaroslava Goldmanna z Berouna

KŘTY: paní �árka Haklová z Berouna, pan
Pavel Doubek z Berouna a pan Pavel
Tvrzník z Vrá�e. Ve Sv. Janu p. S. při
velikonočních obřadech přijala
Veronika Klára Hubertová iniciační
svátosti a pokřtěna byla Eli�ka Marie
�edivá ze Sv. Janu p. S. 

PROSINEC 2004:
JUBILEA: 78let pan Milo� Palkoska, varhaník
NAROZENÍ: 13. 12. Naděnka Křečková z Hořovic.

14. 12. Lina Chadimová z Ledenic
POHŘBY: paní Jiřina Králová ze �elezné a

paní Anna Poláková z Loděnice
LEDEN :
JUBILEA: 35 let paní Monika Horná z Loděnice,

 75 let pan Antonín Chadima z Ni�bora,
55 let pan Pavel Doubek z Berouna

NAROZENÍ: 18. 1. Kateřina Horná z Loděnice,
28. 1.  Eli�ka �edivá ze Svatého
Jana pod Skalou, 28. 1. Kamil
Alfery z Litně

KŘTY: Ivana a Kateřina Hronkovy, Beroun,
kostel sv. Jakuba

 POHŘBY: paní Milu�e K�írová z Chýňavy a pan
Josef Pavlíček z Králova Dvora 

UNOR :
JUBILEA: 70 let paní Zdena �ajglová z Berouna
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ÈERVENEC :
POHŘBY: paní Bla�ena Stádníková z Chýňavy,

pan Jan Folvarčný z Ni�bora.
SRPEN :
JUBILEA: 40 let pan Pavel Rychetský z Korna

a 35 let pan Kamil Alfery z Litně.
NAROZENÍ: 16. 8. 2005 Martin Tadeá�

Pletánek,  ze Sv. Jana.
KŘTY: ve Svatém Janu Adélka �í�lavská.
POHŘBY: paní Irena Karasová z Berouna.

ZÁØÍ :
JUBILEA: 75 let paní Jana Hořej�í z Berouna,

75 let paní Věra Ouřadníková z
Loděnice, 65 let pan Michal  Ga�o z
Králova Dvora, 45 let pan Jiří Hazuka
ze Zdejciny, 35 let paní Jitka
Vomlelová z Berouna. Před 26 lety
zemřel pan Vladimír Ma�ek, bývalý
berounský kostelník.

SVATBY: Slečna Olinka  Doubková a pan
Jiří Trubák z Berouna 10. 9. 2005 na
pra�ském Strahově.

ØIJEN :
JUBILEA: 70 let paní Soňa Matějů z Nenačovic,

40 let paní Kateřina Hrdličková z Tetína,
35 let s. Vlasta Kateřina Čaplová v
Českých Budějovicích, 91 let paní Anna
Bauerová z Berouna,

KŘTY:  Jakub Staniek z Berouna, Olga
Maria Ursula Folkman z Hýskova a
Valentina Maria Duras z Tetína.

NAROZENÍ: 20. října Tomá� Bene� ze Zdic.
POHŘBY: paní Marië Rysová ze Svinař.

LISTOPAD :
JUBILEA: 45 let paní Jana Be�čecová z

Berouna a 65 let paní Anna
Goldmannová z Berouna, 80 let paní
Pavlínka Veselá z Berouna a 80 let paní
Blanka Horáková z Berouna. 5 let od
úmrtí P. Karla Dvorského z Tetína.

BØEZEN :
NAROZENÍ: 9. 3. Klárka �tusáková z Berouna
SVATBY: 28. března v kostele sv. Jakuba v Berouně

 Pavel a Markéta Tvrzníkovi z Vrá�e.
POHŘBY: paní Jitka Beznosková z Berouna,

paní MariieFryaufová z Berouna a paní
Anna No�ičková z Berouna

DUBEN :
JUBILEA: 85 let paní Květa Baumanová z

Nenačovic, 30 let  Jannis Apacidis z
Berouna, 20 let �tefan Duník z Loděnice,
80. let paní Libu�e Stěhulová z Berouna a
80. let pan Jaroslav Hladík z Berouna 

KŘTY: v kostele sv. Václava v Loděnici Sofie
Tereza Světlíková a Kateřina Horná 

POHŘBY: paní Jaroslava Valá�ková, paní
Polana K�ánová, pana Jan Tomko, pan
Aloise Frank, paní Marie Vavrečková a
paní Zdeňka Turková (v�ichni z Berouna) 

KVÌTEN :
JUBILEA: 62 druhé výročí svěcení kanovník

Gustav Novák, 45 let paní Anna
Karbu�ická z Berouna

KŘTY: v Berouně Daniel Prokop Ma�ek z
Karl�tejna, v Loděnici v kostele sv.
Václava Jiří Václav Svato� z Vrá�e a
Jan Daniel Va�ků z Loděnice.

POHŘBY: pan Franti�ek Landa z Chýňavy
ÈERVEN :
JUBILEA: 25let paní Ludmila Apacidisová,

5. výročí udělení svátosti kně�ství P.
Petr Bou�ka,

KŘTY: Adam Franti�ek Hanu�, Klára Terezie
Benedikta �tusáková a Mario Jan
Petro v Berouně a Kamil Petr Dominik
Alfery v Litni. 

SVATBY: v kostele sv. Jakuba Pavel Kautský a
Věra Hofmanová, Jan Voří�ek a
Markéta Havlová.

ÈERVENEC :
KŘTY:  v berounském kostele sv. Jakuba

Daniela Kellerová z Prahy a Maxmilián
Marflák z Berouna.
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PROSINEC :
JUBILEA:  paní �tromajerová, 45 let paní

Marie Fuková z Hýskova, 35 let paní
Tereza Hamouzová z Loděnice, 35 let
paní Anna Veverková z Berouna, 30 let
pan Luká� Petřvalský z Berouna, 40 let
pan Jindřich �tusák z Berouna a 40 let
P. Michael �pilar z Prahy - Stodůlek 

POHŘBY: paní Marii Vlasákovou a pana
Otakara Pro�ka, oba z Berouna.

LISTOPAD :
KŘTY: Denis Winkler z Berouna, Anna Klára

Hrubá z Podkozí, Karolina Alena
Havlíčková z Hostivic a Martin Tadeá�
Eliá� Pletánek ze Sv. Jana pod Skalou. 

POHŘBY: paní Marie �pirková z Loděnice a
Emílie Pavlíková z Berouna

PROSINEC :
JUBILEA: paní Anna Pilerová, 70 let paní

Marie Máchová, 40 let 

Velmi se omlouváme, pokud jste marně hledali v rubrikách jméno někoho, koho máte rádi.
Uveřejňujeme ta jubilea, která známe a naopak neuveřejňujeme samozřejmě �nikoho�, kdo si
to výslovně nepřeje. Pokud i vy víte o nějaké radostné události v �ivotě farnosti, prosíme, dejte
nám vědět, ať se mů�eme radovat s vámi! Upřímně doufáme, �e uprostřed farní rodiny
nemusíme podléhat dnes tolik
modernímu strachu o zneu�ití dat.

A NKETA:  Vyhodnocení anketní
otázky z listopadu a prosince 2005: 

OTÁZKY Z DUCHNY :
Proč při nedělní mši sv.
nezaznívá ve vyznání víry také: “Věřím ve společenství svatých”?
! Formulace �Věřím ve společenství svatých� je součástí tzv. �Apo�tolského vyznání víry.

Při bohoslu�bách v�ak říkáme �Nicejsko-cařihradské vyznání víry� (Název je odvozen dle
koncilů v Niceji a Cařihradě, které blí�e definovaly články víry týkající se osoby Krista).
Zde vyznáváme: �Věřím v jednu, svatou, v�eobecnou, apo�tolskou Církev�. Do této
v�eobecné (katolické) Církve patří přirozeně i �v�ichni svatí�.

Co to jsou mešní intence a co je to mešní stipendium?
! Ji� od dávných dob bývá zvykem, �e m�e sv. je slou�ena v�dy na nějaký úmysl (�intenci�),

za který se přítomní věřící při dané bohoslu�bě obzvlá�tě modlí. Často tak myslíme na na�e
blízké, �ivé i zemřelé, jindy přiná�íme oběť m�e sv. jako své poděkování či prosbu týkající
se aktuálních věcí na�eho �ivota či jiných událostí ve světě a zveme přitom společenství
bratří a sester, aby se k těmto úmyslům na�ich modliteb připojili. Kodex kanonického
(církevního) práva pak ka�dému knězi - faráři ukládá povinnost slou�it jednu nedělní m�i
sv. �pro populo�, tedy za celé farní společenství! V Berouně, kde na rozdíl od jiných
farností jsou bohoslu�by i ve v�ední dny - ka�dodenně, je dost příle�itostí nechat slou�it
m�i sv. na konkrétní úmysl. Z toho důvodu budou nedělní dopolední m�e sv. v Berouně
slou�eny v�dy �za farnost�. �Me�ní stipendium� je pak ná� případný dobrovolný
příspěvek, zpravidla finanční, který věnujeme knězi, aby s ním dále nalo�il ve prospěch
společenství. V na�ich podmínkách to bývá často �na benzin� nebo na podporu sociálně
slab�ích či lidí v nouzi, kteří nezřídka hledají pomoc právě na faře.                                  -jp-
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Nekonečný seriál aneb Život redakce
Neboť konec světského roku vybízí k legraci za ka�dou cenu, přicházíme té� se svou

tro�kou do mlýna interní zábavy na vlastní účet a znovu vás hodláme seznamovat s námi,
kteří pro vás va�e oblíbené čtení připravujeme. Činili jsme tak sice ji� při desetiletém
výročí časopisu, nicméně klidně mů�eme znovu, proto�e poměry se velmi změnily.

Tak předev�ím:
někteří členové sice
odpadli, jiní naopak
přibyli, jak mů�ete
číst ní�e v takzvané
tirá�i. Chceme tímto
vzdát v�em hold, neb
na tomto poli bojují bez nároku na odměnu po večerech, po práci... ale jistě s láskou. Navíc
máme potřebu sdělit národu, jak to s výrobou BKZ vlastně je.  Poněvač a proto�e se lehko
řekne: vy�el zpravodaj, případně: jak to �e nevy�el zpravodaj, či je�tě hůř: za těch deset korun
tam toho moc není...:-) 

Tak tedy dle pořadí: P. Josef Pecinovský, P. Michal Němeček, P. Cyril Kubánek - na�i
beroun�tí kně�í. Zpravodaj je jistě odrazem �ivota jejich farnosti, tedy se dle svých mo�ností i
na�ich vynucených po�adavků sna�í ten obrázek vykreslit co nejlépe... (Více legrace si na
jejich adresu vyrobit netroufnu, jsou to přece jen hlavy pomazané, snad mi i toto odpustí a
budou nás podporovat i nadále...)

Ivana Va�ků - dle zakonzervovaného pořadí v tirá�i hned za kně�ími, av�ak dle
momentální aktivity- neaktivity by měla stát a� na konci řady, neboť celý měsíc v�dy statečně
odrá�í výpady svého man�ela na postupné psaní článků v klidu a do zásoby, aby nakonec těsně
před uzávěrkou stvořila buď, řečeno mykologickou terminologií, �úplné houby�, nebo strávila
bezesnou noc nad hledáním toho správného slova do článku, který nebylo mo�no vynechat.
Zářným případem je pokus tento, a tak se vám za �přehmaty předuzávěrkové nedůvtipné�
předem omlouvá...

Jaroslav Vacík - redaktor tělem i du�í, jeho články si velmi pochvalují předev�ím star�í
spolufarníci. Sazečem je milován předev�ím pro své ideálně krátké a výsti�né koncepty.

Lidmila Fričová - na�e nová posila, zatím zpravodajka předev�ím v oboru umění, hudby,
romantiky a historie, takříkajíc chodící historiografický slovník. Vzhledem k radosti, kterou jí
tato práce přiná�í, jistě brzo pronikne i do dal�ích směrů farního �ivota a dal�ích rubrik.

Ivana Prů�ová - ná� výstupní kontrolor. Díky nám znovu oprá�ila svou znalost �psaní
v�emi deseti� (absolventky ekonomky jistě chápou) a pomalu, ale jistě se blí�í k rychlostní
hranici bleskového přepisování v�ech článků, které se k nám dostanou ve formě neelektronické.

Alois Va�ků - napí�u -li, �e by měl stát na prvním místě tohoto výčtu, v�ichni členové
redakce mi dají jistě zapravdu. On je to, kdo ji� první pátek po vydání předchozího ji� svolává
redaktory k redakční radě, on je hnacím motorem v�ech liknavých psavců. Řekne-li Lojza �do
dvacátýho�, jdou v�ichni, kdo mají co napsat, do kolen, neboť tento termín v�dy přijde velmi
nepozorovaně a dřív, ne� by kdo čekal... 

Poté co shromá�dí ve svém počítači v�echny články a v�echny fotografie, pokou�í se o
nemo�né, toti� nalámat osmadvacet stránek textu do povolených dvaceti čtyř včetně fotografií
a zhusta se mu to i daří. Jak? To se ptejte jeho. Vím jen, �e zatímco my ostatní se utě�ujeme
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tím, �e do uzávěrky času dost, on si ji� připravuje �ablony, hotové články umísťuje a i jinak
stráví se zpravodajem mnoho důvěrných chvilek průbě�ně po celý měsíc. A kdy� my ostatní si
odfoukneme, �e hotovo, on to je, kdo znovu zasedne k textům, převádí je do formátu k
uveřejnění na �wwwstránky�... No, co vám budu povídat.

Korektoři: Zvlá�tní druh pasoucí se na chybáchn ostatních, dělí se na dvě skupiny. Kategorie
a/ klasičtí - ti, co čtou korektury na papíře a okusují u toho červenou tu�ku. Do této kategorie patří
vedle v�ech vý�e uvedených je�tě Jana Stielová, Lucie a Kamil Lukav�tí a Jiří Svato�. Kategorie
b/ modernisté - ti se ke korekturám dostanou v podobě elektronické, přečtou v�e v počítači a po
internetu opět vrátí i s označenými překlepy: Gabriela �torkánová a Pavel Rychetský, pota�mo
P. Josef a P. Michal.

Poté co doma autorka této humoresky v�echny korektury vezme, v originálním souboru
opraví a u dvojího a� trojího návrhu ře�ení některých chyb se odvá�í po svém rozhodnout,
znovu v�e předá sazeči, aby znovu lámal a dával (do pořádku). No a pak u� jen vytisknout (cca
3 hodiny), dovézt skladatelům (o skládání se střídají man�elé Jedličkovi a Prů�ovi) a rozvést
(jsme jediné periodikum, kde kamelotem je kněz...) a konec! Konec? Ani náhodou. Uzávěrka
�dvacátýho� se blí�í....                                                                              Ivana Va�ků

Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
10,30 - 11,15  hodin
Fara -  přízemí vlevo

HLEDÁME :
" Nástěnkář pro Beroun? Na�el by se někdo, kdo by se rád staral o nástěnky a vývěsky v

kostele sv. Jakuba a předev�ím v kapli Pový�ení sv. Kří�e v Berouně? Materiály pro tvoření
nástěnky jsou k dispozici.                                                                                     -red-

Interview s Bohem
Pojď dál!, řekl Bůh. �Tak ty bys se mnou chtěl udělat Interview?� �Jestli má� čas,� řekl

jsem. Bůh se usmál a odpověděl �Můj čas je věčnost a proto je ho  dost na v�echno. A na co se
mě vlastně chce� zeptat?� �Co tě na lidech nejvíc překvapuje?�

Bůh odpověděl: �To, �e je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a kdy� jsou
dospělí, zase tou�í být dětmi. Překvapuje mě, �e ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak
utrácejí peníze za to, aby si dali do pořádku své zdraví. Překvapuje mě, �e se natolik strachují
o budoucnost, a tak vlastně ne�ijí ani pro
přítomnost, ani pro budoucnost. Překvapuje
mě, �e �ijí, jako by nikdy neměli umřít, a �e
umírají, jako by nikdy ne�ili.�

Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli.
Pak jsem se zeptal: �Co bys chtěl jako rodič
naučit své děti?� Bůh se usmál a odpověděl:
�Chci aby poznali, �e nemohou nikoho donutit,
aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí
milovali. Chci, aby poznali, �e nejcenněj�í není
to, co v �ivotě mají, ale koho mají. Chci, aby
poznali, �e není dobré porovnávat se s druhými.
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Ka�dý bude souzen sám za sebe, ne proto, �e je lep�í nebo hor�í ne� jiní. Chci, aby poznali, �e
bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo potřebuje nejméně. Chci, aby poznali, �e trvá jen
pár vteřin způsobit lidem, které milujeme hluboká zranění, ale trvá mnoho let, ne� se taková
zranění uzdraví. Chci, aby se naučili odpou�tět skutkem. Chci, aby věděli, �e jsou lidé kteří je
velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděli, �e za peníze si mohou
koupit v�echno kromě �těstí. Chci, aby poznali, �e opravdový přítel je ten, kdo o nich v�echno
ví, a přesto je má rád. Chci, aby poznali, �e v�dycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale �e oni
sami musejí odpou�tět.

Chvíli jsem seděl a tě�il se z Bo�í přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, �e si na mne
udělal čas. Poděkoval jsem mu za v�echno, co pro mne a mou rodinu dělá. A Bůh odpověděl:
�Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen se zeptej a já ti odpovím.�

Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou,
jak se vedle vás cítili.                                                                            -red -

MODLITBA MÌSÍCE : 

V �ivotě ka�dého z nás je �prostor�, který příchod Bo�ího Syna nutně potřebuje. Jsou to
zvlá�tě ty skutečnosti v na�ich �ivotech, které jsou pro nás podstatné a které pouze vlastními
silami často ani nedoká�eme pravdivě pro�ívat... 

Kromě toho jsou zde ale i skutečnosti, které nám jsou společné a které jsou součástí
�ivota celé farnosti, či její hranice dokonce přesahují. Rádi bychom vás pozvali k
modlitbám, do kterých bychom v daném měsíci vlo�ili v�dy jeden společný úmysl. Na tento
úmysl bychom pak pamatovali společně v prosbách při slavení bohoslu�eb, ale také osobně
kdykoli při soukromým modlitbách. 
Věřím, �e toto společné �bu�ení na nebeskou bránu� a prosby o příchod Bo�ího Syna do
konkrétních oblastí �ivota farnosti přinese nám v�em hojnost Bo�ího po�ehnání.               -jp-

SPOLEÈNÝ ÚMYSL MODLIT EB  NA LEDEN :
!!!   za správnou volbu povolání a po�ehnání pro práci   !!!

FARNÍ KRONIKA
JUBILEA: 25let Pavel Schöberle  z Berouna

POHŘBY: V prosinci jsme svěřili do rukou Bo�ího milosrdenství paní Marii Vlasákovou a
pana Otakara Pro�ka, oba z Berouna.
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