
„Chybí nám tam Ježí šek!“

Rád vzpomínám na bohoslu�by v Dobřichovicích,
kterými jsme otevírali dveře �tědrého večera a pro�ívali
oslavu Kristova narození. Ji� za tmy, leč v čase, kdy
je�tě ani malé děti nespí, jsme přistupovali k betlému a
rozjímali tajemství Bo�ího vtělení. Právě přítomnost
malých dětí mne přivedla k my�lence, abychom v�dy
některou z postav betlémské scény doplnili a� tehdy,
kdy malé děti přijdou na to, �e tam chybí. Pak jsme se
mohli společně zamý�let i nad tím, proč nám tam chybí
Panna Maria, sv. Josef, pastýři, tři králové...
Nezapomenu na zkoumavé, téměř detektivní pohledy
malých před�kolních dětí i na plačtivý hlas, který v�em
oznamoval: 

�Chybí nám tam Je�í�ek!�,
i na radost, se kterou děti uvítaly chybějící

figurku betlémského Dítěte.
Vstupujeme společně do krásného období

adventu a ka�dým adventním dnem si budeme stavit
�svůj� leto�ní betlém. Pravda, nebude to asi stáj
s jesličkami, volkem a oslíčkem, pastýři a
ovečkami... �ijeme přece v moderní době, a tak
k �na�emu� betlému neodmyslitelně patří vánoční
stromeček, napečené vánoční cukroví, kapr
s bramborovým salátem a předev�ím hromada dárků
pro na�e blízké, jejich� obstarání nám zabere tolik
času a energie! Mo�ná nás to bude stát i hodně nervů
a peněz, proto�e nic není zadarmo. A pak konečně
přijdou očekávané chvíle �tědrého večera, a my se
spolu se svými drahými zahledíme na �svůj� betlém... 

�Nechybí nám tam Je�í�ek?�
 P. Josef Pecinovský
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 Zpr á v y z far n o s t i
První pátek v měsíci � 4. prosince. M�e sv. začíná v kapli Pový�ení sv. kří�e v 18.00
hodin, po ní následuje adorace před Nejsvětěj�í svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je
mo�né přijmout svátost smíření.
M�e sv. k poctě sv. Mikulá�e pro děti � sobota 5. prosince v 16,30 v Loděnici v
kostele sv. Václava.  Zveme rodiče s dětmi k účasti na bohoslu�bě �pro děti�, která se
tentokrát koná na den svátku �tědrého světce a v příjemné atmosféře kostelíka v
Loděnici. Při m�i svaté zazní dětské písničky s kapelkou 4K. Po m�i svaté přijde ke
kostelu sám svatý Mikulá�! (Balíčky s sebou! Podrobnosti v rubrice K-klub!)
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
" M�e sv. budou v úterý 8.12. � v den slavnosti:

# v Králově Dvoře (v Počaplech):     v 17.00 hodin
# v Berouně (v kostele sv. Jakuba):   v 18.00 hodin
# na Tetíně (v kostele sv. Kateřiny):  v 19.30 hodin

Kající bohoslu�by, příle�itost ke svátosti smíření. Kromě obvyklých příle�itostí ke slavení
svátosti smíření � ve v�ední dny půl hodiny před m�í sv. � vám nabízíme kající bohoslu�by:
" v Berouně (v�e v kapli Pový�ení sv. kří�e a v areálu farních budov)

# v pátek 18. prosince    od 16.00 � 18.00 hodin,
# v sobotu 19. prosince  od   9.00 � 12.00 hodin,
# v neděli 20. prosince   od 16.00 � 18.00 hodin.

" v Loděnicích (v kostele sv. Václava)
# ve čtvrtek 17. prosince od 16.00 � 17.00 hodin,
# v neděli 20. prosince    od 11.00 � 12.00 hodin.

" v Králově Dvoře (v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech)
# v neděli 20. prosince od 9.00 � 9.30 hodin,
# v úterý 22. prosince od 17.30 � 18.30 hodin.

" na Tetíně (v kostele sv. Kateřiny)
# v neděli 20. prosince od 10.20 � 11.00 hodin

" v Chýňavě (v kostele sv. Prokopa)
# v neděli 20. prosince od 15.30 � 16.00 hodin 

" v Hýskově (v kostele Narození Panny Marie)
# v sobotu 19. prosince od 17.00 � 17.30 hodin

" v Ni�boru (v kostele Pový�ení sv. kří�e)
# v sobotu 19. prosince od 15.00 � 16.00 hodin

" ve Svatém Janu pod Skalou (v kostele Narození sv. Jana Křtitele)
# v sobotu 19. prosince od 17.30 � 18.00 hodin

K dispozici vám ke slavení svátosti smíření budou kně�í berounské farnosti, případně
pozvaní kně�í z vikariátu. Společné slavení svátosti smíření nabízí pro�ít společnou
radost z odpu�tění a smíření.
Letáček �Nedělní liturgie�. Připomínáme, �e na stolku s tiskovinami najdete
periodikum �Nedělní liturgie�, kde jsou uvedeny liturgické texty i s výkladem nejen na
neděli, ale na celý liturgický týden. Jsou k volnému rozebrání.
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Vánoční výzdoba kostela. Proto�e bude třeba nainstalovat betlém a vánoční stromky,
prosíme zvlá�tě mladé o pomoc. Sejdeme se v pondělí 21. prosince v 15.00 hodin.
�tědrovečerní setkání u jesliček pro děti � 24. prosince. �tědrovečerní setkání u
jesliček bude pro děti a jejich rodiče v kostele sv. Jakuba od 15.30 hodin. Tě�íme se, �e
si spolu zazpíváme koledy, domů si pak budete moci odnést �betlémské světlo�.
�Půlnoční� bohoslu�ba v Berouně � 24. prosince. Vánoční vigilie slavnosti Narození
Páně začne ve čtvrtek 24. prosince v kostele sv. Jakuba ve 22.00 hodin. Rozpis
vánočních bohoslu�eb v Berouně a okolí, viz tabulka na str. 23.
Svátek Svaté Rodiny. V neděli 27. prosince, v den svátku Svaté Rodiny, pro�ijí
man�elé při dopolední liturgii v kostele sv. Jakuba obnovu svých man�elských slibů.
Farní knihovna je otevřena v�dy v neděli v sudém týdnu, tedy 13.12. a 27.12. od  
10.00 do 10.30 hodin v přízemí fary v Berouně.
Konto � �nový oltář�. Projekt zhotovení nového oltáře do kostela sv. Jakuba
v Berouně je mo�né finančně podpořit příspěvkem na konto: 019 � 361038389/0800 (u
ČS Beroun). Jako variabilní symbol je mo�né uvést rodné číslo, té� je mo�né �ve zprávě
pro příjemce� uvést název �oltář�.
Sbírka na charitu. V neděli 1. listopadu se uskutečnila sbírka �na charitu�, při které se
v na�í farnosti vybralo 6.500,- Kč. V�em dárcům děkujeme.
Ministrantské setkání pro mlad�í ministranty  se uskuteční v sobotu 12.12. (kluci
cca od 9 do 14 let) v Sedlčanech. Zahájení v 9.30 v kostele. S sebou ministrantské a
sportovní oblečení a obuv (do tělocvičny) a příspěvek 120,- Kč (60,- Kč jako příspěvek
na oběd, 60,- Kč příspěvek řidiči na benzín). Oběd a svačina zaji�těna. Ukončení cca
v16 hodin. Bli��í informace: Alois Va�ků tel.: 602 129 195 nebo P. Benedikt Hudema
(benedikthudema@atlas.cz) 
Příprava dospělých ke křtu: Od počátku �kolního roku probíhají pravidelná setkání
pro dospělé, kteří svou cestu k Bohu a k pro�ívání své víry v Církvi teprve hledají, a to v
budově fary ka�dou středu od 18.00 - 19.00 hodin. 
Příprava mláde�e ke křtu: Pravidelná setkání � příprava ke křtu, tentokráte spí�e pro
�...náctileté� � budou probíhat v budově fary ka�dou středu od 16.00 - 17.00 hodin.
Biblické hodiny: Ke společným biblickým hodinám se v leto�ním �kolním roce budeme
scházet pravidelně ka�dé úterý od 18.00 � 19.00 hodin na faře v Berouně.
Pravidelné náv�těvy nemocných: Na�e �staré a nemocné�, kteří se nemohou účastnit
bohoslu�eb, či se ocitli kvůli nemoci v tě�ké �ivotní situaci, bychom rádi nav�těvovali
pravidelně, a to ka�dou středu od 9.00 � 12.00 hodin. V případě nutnosti nebo
�naléhavého případu� pak volejte kdykoli(!) na na�e tel. čísla 724 227 853 (P. Josef
Pecinovský) nebo 605 981 000 (P. Cyril Kubánek).
Adventní a vánoční setkávání maminek: Dovolujeme si touto cestou pozvat v�echny
maminky s dětmi z farnosti (i mimo ni), aby se s námi vydaly pří�tí středu 2. prosince
na Karl�tejn obdivovat krásu českých betlémů. Děti jistě ocení, �e pojedeme vláčkem, a
to z berounského hlavního nádra�í v 9.57 hod. � sraz pod odjezdovou tabulí v 9.50.
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Poobědvat bychom mohli před návratem v karl�tejnské nádra�ní restauraci, či jinde po
dohodě. Mikulá�ské setkání maminek s dětmi se letos pro nedostatek zájmu a pro
�neulovitelnost� adepta na Mikulá�e mezi tatínky konat nebude, co v�ak nastane, bude
středa 9. prosince, kdy se v 9 hodin dopoledne na půdičce kaplanky uskuteční setkání
vpravdě vánoční � zazvoní zvoneček, zazní koledy, zazní i příběh vánoční o pastýřích a
hvězdě, bude cukroví a veselo taky! Přijďte!☺                             Kontakt:  732 508 097,
                                                                                    www.beroun.farnost.cz - �Maminky�.
Předvánoční modlitební spolčo: Ano, sejdeme se i v prosinci, tentokrát ve čtvrtek 10.12.
ve 20 hodin na půdě farní klubovny Beroun. Vstupné � jedna koleda zpaměti! :)   tým MS

 Z vi kar i á t u  
Slavnostní m�e sv. na hradě Karl�tejně� 29. listopadu O 1. neděli adventní, 29.
listopadu, ve 14.00 hodin bude v kapli sv. Mikulá�e na Karl�tejně sllou�ena slavnostní
m�e sv. - requiem za Karla IV. Přijměte pozvání k účasti!
Vikariátní konference � 15. prosince V úterý 15. prosince se v Berouně uskuteční
setkání kně�í na�eho vikariátu. M�e svatá, při které se budeme modlit zvlá�tě za farnosti
na�eho vikariátu, začíná v kapli Pový�ení sv. kří�e v 9.00 hodin.
Večerní m�e sv. se pak ji� nekoná!

 Kon c e r t y v kos t e l í c h
Adventní chorály při tradiční m�i svaté na Karl�tejně za Otce vlasti Karla IV. Při
liturgii zazní adventní chorály v podání �enské scholy ze Svatojakubského chrámového
sboru v Berouně. Bohoslu�ba začne ve 14.00 hodin v kapli sv. Mikulá�e na hradě Karl�tejn.
První neděli adventní 29. 11. 2009 vystoupí od 15.00 hodin v kostele sv. Jakuba
soubor Ludus musicus, jeho� uměleckým vedoucím je Franti�ek Běhounek. Na
programu budou adventní zpěvy doby renesance.
Na třetí adventní neděli 13. 12. 2009 je připraven v kostele sv. Jakuba koncert, který
začne v 15.00 hodin. Zazní na něm adventní chorály v netradičním podání místní
�enské scholy cantorum. Program doplní varhanní improvizace varhaníka chrámu sv.
Jakuba Luká�e Petřvalského, řídit bude Jiří Be�čec. 
Malé vánoční zpívání v kapli sv. Maxmiliana ve Svatém Janu pod skalou 24. 12.
2009 ve 14 hod. Vánoční repertoár zazpívá a ke společnému zpěvu koled vás pozve
pěvecký sbor Comodo z Loděnice. 
Slavnostní bohoslu�ba Slavnosti Narození Páně 25. 12. 2009 se bude konat v 10.00
hodin v kostele sv. Jakuba. Svatojakubský sbor a komorní orchestr provedou Vánoční
m�i F dur Edmunda Paschy. 
Tradiční vánoční koncert Svatojakubského chrámového sboru a komorního orchestru
se uskuteční 26. 12. 2009 od 15.00 hodin v kostele sv. Jakuba. Zazní Vánoční m�e
Edmunda Paschy. Řídí Jiří Be�čec. 
Tříkrálový koncert. Farnost Panny Marie a ZU� Praha 7 vás srdečně zvou na
Tříkrálový koncert, na programu J. J. Ryba Česká m�e vánoční, účinkuje: smí�ený
sbor GAUDIUM pod vedením Zdeny Součkové a Vladislava Součka, neděle 3. ledna
2010 16.00 hodin, kostel Panny Marie Sně�né, Jungmannovo nám. 18, Praha 1.
Vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2010. 
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 Ska u t i
Schůzky dívčího kmene: 

SVĚTÝLKA: středa 16.00-18.00 hodin pod vedením Veroniky Rejskové v�dy
jednou za 14 dní. 
SVĚTLU�KY: pátek od 17.00 do 19.00 hodin  pod vedením Marie Stielové.
LASIČKY:  úterý 16.10-18.10 hodin pod vedením Kristýny Kodrasové.

Schůzky chlapeckého kmene: 
LVÍČATA: středa 16.00-18.00 hodin pod vedením Dominiky Kodrasové s Pavla
Konráda v�dy jednou za 14 dní.
VLČATA: pátek od 17.00 do 19.00 hodin. pod vedením Pavla Schöberle, Jakuba
Kodrase a Jana Franty.
OCELOTI: středa od 16.00 do 18.00 hod. pod vedením Petra Čaply a Luká�e
Klimoviče. 
ROVEŘI & RANGERS: schůzky se konají ka�dý sudý týden ve čtvrtek od 18.00
do 20.00 pod vedením Milana Vaňka, Jirky Hazuky ml. a Jana Marka.

Středisková výprava: 5. 12. 2009 se koná mikulá�ská výprava. Sraz na faře v 9 hodin a
návrat zpět na faru ve 14 hod. S sebou oblečení podle počasí a věci na výlet.
Podrobněj�í informace budou na internetu, na nástěnce nebo u pořadatelů Marie
Stielové, Kristýny Kodrasové a Eniky �vandové.

Pravidelná páteční setkání: Scházíme se ka�dý pátek večer po m�i svaté, to je cca v
19.00 hodin. Přijďte!

Mikulá�: M�e svatá pro děti proběhne tentokrát v kostele sv. Václava v Loděnici v
sobotu 5. 12. 2009 v 16,30 hodin. K poctě �tědrého světce celebruje m�i P. Josef
Pecinovský a pro radost dětem zazní písničky v podání kapelky 4K. Po m�i svaté bude
před kostelem čekat sám svatý Mikulá�, aby děti obdaroval! Chcete-li, aby se i va�e
děti účastnily nadílky, vezměte s sebou balíčky zřetelně označené jménem a přede
m�í je ulo�te do připraveného ko�e na schodech ke kúru - zezadu za kostelem. (Snad tuto
rubriku nečtou malé děti☺...) Zveme celou �na�i� farnost - tedy i Beroun, Tetín, Sv. Jan,
Hýskov, Chýňavu atp.☺ Parkování na náměstí pod kostelem, autobus 384 z Berouna aut.
nádr. 15,43 hod., C20 odtamté� 16,22 hodin. Srdečně zveme!
Promítání a cestopisné vyprávění Letem světem tentokrát kvůli bohatému farnímu
adventnímu a vánočnímu programu plánujeme a� na leden, na pořadu bude pravděpodobně
cestování Estonskem s Janem Markem. Datum upřesníme v pří�tím čísle zpravodaje.

F A R N Í  CH A R I T A  B E R O U N
Tříkrálová sbírka ji� opět klepe na dveře:  Farní charita Beroun hledá dobrovolníky
na Tříkrálovou sbírku, která bude probíhat v na�í farnosti od neděle 3. ledna do pondělí
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11. ledna 2010. Setkání dobrovolníků bude v neděli 13. prosince. Sejdeme se po
ukončení dopolední m�e svaté, tedy přibli�ně v 10:00 hodin na farním dvoře.
Dobrovolníci se mů�ou také přihlásit v kanceláři FCH Beroun na tel: 311 622 422, nebo
koordinátorce Tříkrálové sbírky p. Jakůbkové na 724 105 925
Betlém, klub pro děti a rodinu, od pondělí 12. 10. změnil své působi�tě z důvodu
probíhající rekonstrukce objektu (objekt se přestavuje na azylový dům pro matky s
dětmi v tísni). Po dobu rekonstrukce (zhruba rok) bude Betlém vyu�ívat prostory na
Obecním úřadě v Lochovicích ka�dé pondělí a středu 9.00 - 18.00. Keramická dílna
bude v provozu ve středu v odpoledních hodinách (podle programové nabídky).
Veřejná sbírka Pokojíčky na podporu azylového domu pro
matky s dětmi v tísni v Lochovicích. Veřejná sbírka Farní
charity Beroun �Pokojíčky� je od 13. 9. 2008 zapojena do
DMS. Va�e dary vyu�ijeme na vybavení budoucího Azylového
domu svatého Josefa pro matky s dětmi v tísni. Na podporu
na�eho projektu ode�lete dárcovskou SMS ve tvaru DMS
POKOJICKY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30
Kč, veřejná sbírka Pokojíčky obdr�í 27 Kč. Více informací
najdete na www.darcovskasms.cz.  Fórum dárců spustilo
společně s mobilními operátory novou slu�bu pod názvem DMS Roční podpora. Tato
slu�ba funguje na stejném principu jako standardní dárcovská SMS. Pomocí této slu�by
mohou dárci pravidelně v průběhu roku přispívat men�ími finančními částkami vybrané
neziskové organizaci. Pokud byste měli zájem podpořit na�i sbírku touto formou, je postup
jednoduchý. Dárce za�le SMS-ku ve tvaru DMS 2008 POKOJICKY na telefonní číslo
87 777. Ka�dý měsíc po dobu jednoho kalendářního roku vám bude automaticky odečtena
částka 30 Kč. Konto této sbírky, na které je také mo�no přispívat, je 0400642379/0800.
Charitní pečovatelská a odlehčovací slu�ba a osobní asistence přesídlila od
16.11.2009 do Komunitního cen tra v Berouně, Bezručova 928. Spolu se změnou
pracovního zázemí a vedení slu�by (V. Kare�ová se nyní bude věnovat zavedení nového
projektu zaměřeného na seniory a zdravotně handicapované) zároveň dochází ke změně
kontaktu. Tel: 311 510 652, Martina Malá a Marta Altmanová. 
Kurzy počítačové gramotnosti Nechcete se nadále stydět před svými dětmi a
vnoučaty? Naučte se základy práce s počítačem, internetem a e-mailem. Psát, vytvářet
tabulky a prezentace v programech MS Office. Kurzy se konají od ledna 2010 v budově
Komunitního centra v Berouně, Bezručova 928. Cena kurzu 500,- Kč / měsíc. Pro
seniory 40% sleva. Výuka probíhá 1x týdně v bloku 90 minut. Zaručujeme osobní
přístup. Přihla�ujte se ji� nyní na tel. 605 009 309, Ondřej Sklenička.
Klub Betlém ve spolupráci s obchůdkem Výtvarným ráj pořádá ve dnech 4. 12. a
11. 12. 2009 výtvarné kurzy pro veřejnost.

1. Kurz točení na hrnčířském kruhu pro děti. Doba trvání od 15:00 do 16:30, Cena kurzu
: 70,- Kč. Maximální počet účastníků: 6 dětí. Děti si odnesou domů vytočený a  engobovými
barvami pomalovaný výrobek bez vypálení. Dodatečné vypálení za příspěvek 40,- Kč/kus.
2. Kurz točení na hrnčířském kruhu pro dospělé. Doba trvání: 17:00 - 19:00, Max
počet přihlá�ených: 3 účastníci kurzu, Cena včetně materiálu 300,- Kč. V ceně je:
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ukázka točení s vysvětlením postupu, individuální práce na kruhu s korekturou
odborníka, práce na dekoru s engobami. Vytočené výrobky v ceně kurzu, bez vypálení.
Za vypálení příspěvek 40 Kč/kus.
Místo si mů�ete rezervovat ve Výtvarným ráji v Hořovicích nebo na
tel: 777 873 947. Kurzovné přispěje na realizaci sociálních projektů  Farní
charity Beroun v Lochovicích.

Dne 6.12.2009 proběhne v kostele sv. Jakuba v Berouně tradiční adventní koncert
pod zá�titou senátora Jiřího Oberfalcera. Výtě�ek  této benefiční akce bude věnován na
provoz Stacionáře svaté Ane�ky v Berouně na Závodí a dal�ích slu�eb Farní charity
Beroun zaměřených na seniory.                                      (hodina neuvedena!  pozn.red.)
Dne 26.12.2009 proběhne v kostele sv. Jakuba v Berouně m�e svatá na úmysl
Farní charity Beroun. Prostřednictvím této bohoslu�by by charita ráda poděkovala za
Bo�í pomoc a posilu v průběhu uplynulého roku a vyprosila si sílu pro svou dal�í
činnost. V rámci bohoslu�by bude zároveň posvěcen obraz svatého Jakuba pro Azylový
dům pro osoby bez přístře�í v Berouně na Zavadilce. Autorem pozoruhodného
výtvarného díla je jeden z klientů azylového domu.    (hodina neuved.)

 Zprá v y od j i n u d
 Modlitba Taizé: Farnost Praha - Bohnice. Zveme vás na pravidelnou modlitbu Taizé v
kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8,  která se koná 2. prosince od 20.00 hodin. Modlitby
se konají pravidelně v�dy první středu v měsíci.
VÝSTAVA NEJHEZČÍCH ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH BETLÉMŮ se koná od  
23. 12. 2009 � 2. 1. 2010 v Gymnáziu Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6. Otevřeno bude ka�dý
den od10 � 17 hod., 23.12. 13 � 17 hod, 24.12. 9 � 14 hod, 31.12. 9 � 14 hod, 1. 1. 13 � 17
hod, 2. 1. 9 � 14 hod. Spojení tramvaj č. 22, stanice Pohořelec. Bude vystavováno více ne� 200
exponátů z různých materiálů, např. ze sádry, vosku, keramiky, dřeva, slámy, kři�ťálu, �ustí,
ků�e, alabastru, lávy, čiroku, perleti, betlém malovaný na
kamenech, polínkách, pryskyřice, z těsta, paličkovaný,
vy�ívaný, z mramoru, vajíčkový, z motýlích křídel,
malovaný na peří, ze sádla� Betlémy jsou z různých
koutů světa, např. z Německa, Itálie, Malty, Mallorky,
Rakouska, Francie, Vatikánu, USA, Chorvatska, Bolivie,
Argentiny, Chile, Filipin, Kolumbie, Afriky, Peru,
�panělska, Izraele� www.betlemy.eu
Adorace za povolání v kostele sv. Ludmily V kostele
sv. Ludmily v Praze na Vinohradech se v pátek 4.
prosince 2009 koná adorace za nová povolání ke kně�skému i k zasvěcenému �ivotu, za rodiny
a za věrnost v�ech, která je zakončena slavnostní m�í sv., které bude předsedat kardinál
Miloslav Vlk. Společnou adoraci povedou bratři dominikáni a sestry dominikánky. Adorační
den se koná v�dy první pátek v měsíci. Je zahájen m�í svatou v 7.30 hodin, po ní následuje
celodenní eucharistický výstav s mo�ností individuální adorace. Společnou adoraci od 15.30
hodin vedou bratři a sestry z různých společenství zasvěceného �ivota. Adorace je zakončena
společným slavením eucharistie v 16.30 hodin.
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Aby h r o b y ne z ů s t a l y op u š t ě n é
Nedávno o Du�ičkách bylo nejlépe vidět, kde se starají o místa pozemského odpočinku

svých blízkých, a naopak kolik hrobů zůstalo opu�těných. I na berounském hřbitově, blízko
místa odpočinku dirigenta V. Talicha, je takový bezejmenný hrob. Nad travnatou plochou je

výrazný kří� s Kristem, jinak nic.
Těch několik �ijících pamětníků vzpomíná, �e jsou

zde pochovány řádové sestry, které svou slu�bu věnovaly
berounských občanům. I kdy� neznáme jména zde
pochovaných, víme jména řádových sester, které v
Berouně pomáhaly potřebným. Tenkrát na přání děkana
Jana Chalupeckého přijely do Berouna první sestry
apo�tolátu 3. řádu sv. Franti�ka v dubnu 1938. Byly to
Bla�ena �ustrová a Blondina Dopitová, které se rozdělily
o řadu úkolů, jako byl církevní tisk, vyučování konvertitů
a starost o nejvíce potřebné občany. To usnadnilo práci
panu děkanovi, který byl na v�echno dříve sám. Později
se zapojila do práce Klementa �noblová a Emilie
Fajtlová, to ji� bylo na začátku 2. světové války v roce
1939. K sestrám přicházeli chudí a pro ně sestry
vyvařovaly polévky, půjčovaly knihy, organizovaly
besídky i hry s duchovní tematikou. Sestra Bernadetta
vypomáhala i v děkanské kanceláři. Kdy� byl P.
Chalupecký postaven před alternativu buď kaplana nebo
sestry, rozhodl se dál v kaplance ponechat sestry. Kdy�

se v roce 1947 připomínalo 950. výročí mučednictví sv. Vojtěcha, pomohly sestry vystrojit
slavné přijetí ostatků mučedníka. Kromě těchto sester charitativní činnost vykonávala obětavě
sestra Aloisie Silva-Tarouca a dal�í sestry v berounské nemocnici, o nich� jsme ji� psali.

Snad tato informace přispěje k tomu, abychom těm sestrám, které jsou pohřbeny na
berounském hřbitově, jsme věnovali svou lidskou pozornost.                                           -vac-

Ples? No byl tam Eben s Kostkovou ,
 Janečková s pošVákem Ondrou,  i Mareš  s Banášovou. ..

... a taky více ne� stopadesát příznivců, přátel a členů farnosti berounské a okolních i
přespolních. K na�í velké radosti jsme tentokrát zaplnili sál
skutečně a� po (no asi ne po okraj, ale určitě alespoň po)
dveře. Dokonce do�lo i na lístky k stání, kdy� u� vá�ně nezbyla
�ádná �idle; a to jsme je�tě tři stoly a dvacet �idlí vezli z
vlastních zásob. Také se letos se�li téměř v�ichni hosté u�
zpočátku plesu, za co� jsme byli velmi vděčni jednak proto�e předtančející Mí�a Bartlová a
Jiří Hazuka nenacvičovali romantický taneční příběh zbytečně, a �druhak� proto, �e i
hodina plesu bez lidí něco stojí. Stojí to na�e nervy☺. Ale děkujeme, dobře to dopadlo.

 Mo�ná k tomu trochu přispěla i soutě� o tři nejrychleji obsazené stoly, kterou jsme v
minulém zpravodaji vyhlásili. Absolutním vítězem se stal stůl patřící Vaňkům a Schöberlům,
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kteří se se�li v�ichni ji� půl hodiny před
začátkem☺ a získali tak poukázku na víno dle
vlastního výběru, které bylo k vyzvednutí ve
skvělém občerstvení cateringové firmy pana
Nekolného. Gratulujeme!  Ale to skáču sem tam.
Tak zpět:

Ples toti� netradičně zahájily úvodní tóny
znělky soutě�e Star Dance a na pódium vstoupil
uhlazený gentleman v motýlku a s pěstěným �in�
porostem na bradě a tvářích doprovázen sličnou a
elegantní partnerkou. Profesionální hlas (znělo
to skoro jako Otakar Brousek) ze zákulisí ohlásil
Marka Ebena a Terezu Kostkovou! �Tý joo�,
za�umělo sálem, ��e by fakt přijeli? To nebyla
sranda..?� Zku�ené oko brzy ale rozeznalo
drobné,  ...i kdy� tě�ko postřehnutelné rozdíly:
Del�í vlasy (ne� u Marka) a světlej�í (ne� u
Terezy) a na druhý pohled ji� bezpečně poznalo

v moderátorské dvojici Jana Be�čece a Barboru Hrdličkovou, kteří se během večera skutečně
dokonale proměnili je�tě v Ester Janečkovou a po�ťáka Ondru (to kdy� �hledala� paní Eva
Hazuková z K-klubu paní ředitelku Janu Stielovou, aby jí mohla pro KM� předat �ek na
7000,- Kč získaných z prodeje tomboly...), v ji� dokonale oholeného Leo�e Mare�e a Adélu
Baná�ovou (to kdy� se s přesvědčivou dikcí i gesty obou zmíněných loučili s přítomnými na
konci celého večera), a dokonce ve sportovního komentátora Roberta Zárubu a tanečníka
Vlastimila Harapese(!), aby originálním způsobem ohlásili tombolu. A ukázalo se, �e
tajemným profesionálním hlasem ze zákulisí není nikdo jiný ne� Robert �árský, který se
laskavě uvolil naplnit hudbou z mixá�ního pultu ten čas, kdy stará známá a výborná skupina
Vynyl Band bude dr�et přestávku.

Po pozdravení členů K-klubu při�el čas přivítat Hosta Nejvzácněj�ího a vyprosit Jeho
po�ehnání, k čemu� se na počátku plesu laskavě uvolil P. Benedikt Hudema. Ten k na�í
velké radosti přijel a� z Neratovic s několika tamními mladými. Děkujeme! A děkujeme také
vám v�em, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě, chodu a finančním
zaji�tění tohoto Předadventního společenského večera s plesem. V první řadě děkujeme v�em
hlavním sponzorům: Římskokatolická farnost Beroun, Skautské středisko Radost a naděje
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Beroun, Spel s.r.o. Králův Dvůr, D&I Finservis Beroun,
Řeznictví a uzenářství Alfery z Berouna, Pedikúra PETRA
Beroun, Truhlářství Paulíček Rudná; jako� i sponzorům
drobným - v�em dárcům darů do tomboly a půlnočního
slosování vstupenek a tradičně také čtyřem dámám z kostela
v Loděnici, které si ka�doročně uvědoměle koupí lístky, i
kdy� na ples nejdou, jenom aby nás podpořily☺. Děkujeme
mladým �atnářům, kteří se letos museli obejít bez Pavla
Jambora, jen� je stále je�tě nemocný, a tak jsme mu ka�dý
věnovali aspoň malou vzpomínku při odevzdávání svého
kabátu. Velmi také děkujeme skautům, kteří pomohli s
přípravou sálu - rozmístit stoly a �idle si musíme
ka�doročně sami - a v neposlední řadě také Martině Černé,
která i s pětiměsíčním miminkem a dvěma dal�ími syny
zvládla vytvořit krásná aran�má na stoly. A je�tě jednou
velmi děkuji i Vám, kteří jste při�li a je�tě více vám, kdo jste

se i dobře
bavili. Bez
vás by bylo
na�e sna�ení zhola zbytečné a samosnubné!
Mluvíme-li tu o plese,  při zvaní přátel jsme
mnohokrát sly�eli: �Víte, my jsme netančící,
my na ty plesy moc nejsme.☺� V této
souvislosti chci velmi poděkovat i těm, kteří
při�li, i kdy� netančí, prostě se pobavit, setkat
se s přáteli či jen podpořit. Například
ka�doroční stůl berounských dam, které si
stejně jako loděnické uvědoměle zakoupí
lístky a pak i přijdou, přesto �e by si mohly
stě�ovat na nedostatek tanečníků, na hlasitost
hudby, jak u� to na podobných akcích bývá.
(Mimochodem,  letos jsme se dozvěděli, �e

hlasitost hudby se prý odvíjí od hlasitosti
bubnů, ty zti�it nelze a hudba se přizpůsobí
tak, aby ji nepřehlu�ovaly...) Farní
předadventní společenský večer tak není
jenom plesem, ale předev�ím setkáním.
Mů�eme se setkat i jinde, ale ruku na srdce,
kde a kolikrát do roka se takto setkáme? Snad
při farním agape.

Doufám, �e jsme na nikoho a na nic
nezapoměli a na závěr bychom  je�tě chtěli
uvést na pravou míru jednu věc: Dostala se k
nám stí�nost a pár vrácených lístků, proto�e
jsme prý nepravdivě lákali na Marka Ebena.
Milí přátelé, díky zlomyslnému �otkovi, který
u� nevěděl, jak vás nalákat, v minulém
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zpravodaji z věty ...přijede Eben a Kostková... vypadlo slůvko prý... Nebyla to záměrná
mystifikace! Samozřejmě �e Marek Eben by asi neměl čas na farní ples a my bychom zase
�neměli� na Marka Ebena...! Ale kdo byl na plese, pochopil! Tomu, kdo se cítil ura�en, se
omlouváme. Na jednu
stranu je to ale zajímavá
sonda do farního �ivota -
jak i v tak malé farnosti
příli� nevíme, kterak to při
pořádání podobných akcí
chodí. A také se ukázalo,
�e by kvůli Ebenovi bývali
na ples při�li i ti, kteří
bě�ně nechodí. �e přijít
na farní ples není jen
otázkou volného času a
tanečního umění, ale
předev�ím vůle.  Av�ak
chápeme, �e s Markem
Ebenem soupeřit fakt
nemů�eme☺. Uznejte ale, �e nové moderátorské hvězdy Be�čec a Hrdličková☺ rozhodně
nebyly jen nějakou náhra�kou. Tedy nashle zase za rok, pokud nám Pán Bůh ráčí
zachovati zdravý rozum a pevné nervy, doufáme a tě�íme se, �e i vy  nám pří�tí rok
zachováte přízeň, ač teď u� víte, �e Marek Eben asi nepřijede. I kdy� kdo ví?                    
                                                                                                  Za K-klub Beroun Ivana Va�ků

Po c t a dě k a n u F . X . S t r a c h o v s k é m u
ane b Má l e m zap o m e n u t é vý r o č í 

Často se zahledím na hlavní oltář v na�em děkanském kostele. Na obraze
uprostřed svatý Jakub v oblacích, obklopený andílky, jeden mu podává poutnickou
hůl. Kolem sochy čtyř evangelistů, bílé, zdobené zlatem. Bělostný svatostánek se
zlacenými dvířky, nad nimi Beránek Bo�í. Vlevo nad vchodem za oltář stojí sv. Petr a
dr�í v ruce zlaté klíče, na protěj�í straně se svatý Pavel opírá o meč. Bohatě řezané
zlacené hlavice barokních sloupů, tabulka s nápisem Altare privilegiatum, nad ní
modrozelená zeměkoule. A úplně nahoře souso�í Nejsvětěj�í Trojice... Nedávno mě
napadlo, jak u� je tu ten oltář asi dlouho. Musím se podívat do Seydlovy kroniky,
copak nám tam ná� milý děkan pí�e...  A tou zvlá�tní náhodou jsem zjistila, �e brzy
uplyne právě tři sta let od narození kněze, který se nejvíc zaslou�il o proměnu
interiéru na�eho kostela v 18. století. 

�Kněz Franti�ek Xaver Kazimír Strachovský rytíř ze Strachovic děkanem v Berouně 10 let, 7
měsíců a 22 dní. Má vlast Beroun jest i tohoto urozeného kněze vlastí, kde se 1709 dne 3. prosince
z otce Franti�ka a mateře Anny Al�běty, rozené Častolárové rytířky z Dlouhé Vsi, a Longa Villa,
von Langendorf v domě U Tří korun řečeném, N. 90 narodil. Ani půl léta nedospěl a ji� mu otec
umra, tady v kostele svatého Jakuba počestně pohřben byl.� ( J. A. Seydl, od něho� jsou i v�echny
dal�í citace v textu.) Dostalo se mu vynikajícího vzdělání, vstoupil do konviktu urozených u sv.
Bartoloměje v Praze, kde studoval filozofii a teologii. Dosáhl titulu magistr filozofie, později na
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pra�ské univerzitě titulu doktor teologie.
Někdy kolem r. 1733 byl vysvěcen, neví se,
kde strávil kaplanská léta, jako farář začal
působit ve vesnici Krasilově na
Hora�ďovicku. Ve svých dvaceti osmi
letech �dostal se mocí presentací od
císaře Karla VI. dne 7. června 1737
obdr�ené� do Berouna  jako děkan a
spolufarář osady počapelské a hudlické. J.
A. Seydl k tomu dodává: �On byl
z berounských synků, jak dalece vím,
první, páter Ka�dý druhý a já třetí
v Berouně děkanem.�

Město ov�em r. 1735 celé vyhořelo,
a tak jeho příchod do Berouna byl spí�
neradostný. Po�ár zcela zničil dosavadní
děkanství, na jaře 1736 se začalo s výstavbou nového. Stavitel Václav Bi�ovec předlo�il tři
návrhy, městská rada jeden vybrala a vyčlenila na stavbu 500 zlatých z městského rozpočtu.
Stavba trvala dva roky, nová budova byla postavena z kamene (a stojí dodnes). Kostel sv. Jakuba
byl u� sice pokryt novou prejzovou střechou, ale děkan Strachovský bydlel prozatím v kaplance
narychlo zastře�ené, jeho administrátor v děkanském dvoře na Plzeňském předměstí a kaplan
v jakémsi mě�ťanském domě. Proto měl děkan velikou péči o to, aby práce na v�ech staveních
rychle a zdárně pokračovaly, a také o navrácení zádu�ních pozemků, které mezitím vyu�ívali
radní. Kdy� bylo děkanství dostavěno, proměnilo se v �sídlo bezmála �lechtické�; děkan
zaměstnával k osobní obsluze lokaje a oba jeho kaplani, Jakub �tika i rytíř Jan Hrobčický
z Hrobčic, byli �lechtického původu. Zaslou�il se r. 1739 o roz�íření děkanské zahrady na severní
straně o pozemek původně rodu Preslů, na ji�ní straně děkanství proměnil dosavadní smeti�tě také
v příjemnou zahradu a� k Zákostelské ulici. Stejně jako jeho předchůdce kněz Jiří Procházka dbal
i F. Strachovský o zvelebení kaple Panny Marie na Studánce. Od r. 1738 tu �il trvale poustevník,
r. 1746 byla kaple schválena a posvěcena jako me�ní kaple a děkan tam slou�il dne 23. listopadu
první m�i svatou (mohla se tam slou�it pouze ve v�ední dny). V r. 1738 byl také výrazně přestavěn
či spí� znovu vystavěn kostel Zvěstování Panny Marie za branou. 

Největ�í pozornost v�ak věnoval děkanskému chrámu sv. Jakuba � r. 1739 daroval kostelu
�dva krásné velké obrazy svatého �ebestiána a Snětí Krista Pána z kří�e, je� dosavad před
rukama jsou.� V letech 1741 � 1745 nechal vystavět nákladem 500 zlatých nový velký hlavní
oltář, pro něj� namaloval r. 1744 nový oltářní obraz svatého Jakuba pra�ský malíř Jan Petr
Molitor za 76 zlatých.  Byl obnoven také oltář sv. Antonína (r.1740). Kromě toho nechal
postavit i oltáře zcela nové. Od r. 1723 působilo v Berouně Bratrstvo nejsvětěj�í Panny Marie
Bolestné Matičky Bo�í, ale bylo �toliko jako soukromé dr�eno, konečně nyní teprve dne 12.
máje 1745 veřejně a slavně zavedeno bylo.� K té slavnosti byl zřízen nový oltář nákladem bratří
a sester, do něho� byl vlo�en vzácný obraz Bolestné Matky Bo�í při kladení Pána Je�í�e do
hrobu stojící, jej� daroval kostelu u� r. 1732 svobodný pán Tunkl z Ausprunu a jen� tu dosud
visel v kostele na zdi. Obraz pochází ze �koly A. van Dycka.
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Časy byly neklidné, zemí táhla několikrát vojska. Roku 1744 ohro�ovala Beroun pruská
armáda, velitelem byl generál Hans Christoph  von Hacke. Stalo se to 6. září, byla právě neděle
a Prusové zaútočili na Beroun od východu, z Herinků a z �ibence, a střelbou po�kodili hradby,
brány, mnoho domů i vě� kostela, dokonce ustřelili kus zvonu. Beroun�tí za�ili mnoho úzkosti.
Velmi časně se vypravil P. Strachovský v pondělí do chrámu Páně sv. Jakuba a slou�il tu m�i
svatou, bez sezvánění, ve v�í tichosti a pokoře. U hlavního oltáře se se�lo skrovné shromá�dění.
Po m�i svaté udělil v�em po�ehnání a pak promluvil velmi �alostně k přítomným, �e učinil slib,
aby milosrdný Bůh odvrátil od města a v�ech jeho obyvatel nebezpečí, �e toti� se bude po celý
rok modlit s lidem ka�dý večer v kostele rů�enec a potom dr�et po�ehnání s velebnou Svátostí,
zdali i oni s tím souhlasí. V�ichni přítomní s pláčem mu slíbili, �e ten slib budou s radostí
plnit, aby je Pán teď neopou�těl. Zázračná moc Bo�í se projevila, sotva ten slib učinili, nepřítel
odtáhl směrem na Prahu a město bylo zachráněno. Rů�encová pobo�nost se potom věrně konala
ka�dý večer po klekání za velké účasti vděčných věřících. (Na epi�tolní straně nad patronátními
lavicemi visel dříve veliký obraz - nyní v depozitáři - představující Strachovského slib, který
maloval v letech 1932 � 33 malíř Zikmund Rudl z Prahy.)

Roku 1752 u� sice v Berouně P. Franti�ek Strachovský nepůsobil, ale na své město
nezapomínal.  Objednal nový oltář sv. Jana Nepomuckého, který slíbil kostelu u� při svém
odchodu r. 1748. Nechal ho postavit vlastním nákladem místo star�ího oltáře, který byl
tomuto světci zasvěcen u� dříve, krátce po moru r. 1680 (přesto�e Jan Nepomucký byl
oficiálně svatořečen a� r. 1729). Pro
oltář nechal také namalovat nový
obraz, znovu od Jana Petra Molitora,
jak o tom svědčí nápis �J. P. Molitor
pin. et sin. Ao 1752�. Jan Nepomucký
je tu zobrazen jako almu�ník a �malíř
byl tak ostrovtipný, �e mu
k největ�ímu potě�ení nás v�ech, jen�
o tom víme, dal jak tvář, tak i celou
postavu na�eho kněze ze Strachovic,
ji� jako kanovníka pra�ského�.

10. srpna roku 1744 byl P.
Strachovský jmenován administrátorem berounského vikariátu, v lednu r. 1747 byl jmenován a
potvrzen skutečným vikářem. Na odchod z Berouna zřejmě nijak nepomý�lel, věnoval se řádně
vedení agendy, zanechal po sobě v berounském děkanském archivu dva spisy s názvy Kniha
pamětní a právní děkanátu berounského. Ode mne Franti�ka Xavera Strachovského,
uvedeného děkanství správce, sepsána, pro známost a znalost ctěných pánů nástupců,  a
také Poní�ené přiznání příjmů a výdajů berounského beneficia učiněné v děkanském
chrámu 30. 7. 1747 (oba spisy jsou pochopitelně latinské).

Nastal nový rok 1748 a 10. ledna byl P. Strachovský zřejmě nečekaně zvolen kanovníkem
svatovítské kapituly. Kdy� v�echno v Berouně uspořádal, odstěhoval se do Prahy, asi někdy na jaře.
Na svoji otčinu v�ak nikdy nezapomněl, ale naopak � čím lépe se mu v Praze vedlo, tím více na
berounské kostely a děkanství pamatoval, a celková částka jeho darů přesahovala 6000 zlatých.
Kromě u� zmíněného oltáře Jana Nepomuckého věnoval v r. 1770 na přistavění krucht k děkanskému
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kostelu 99 zlatých, později je�tě 150 zlatých. Kdy� se dověděl, �e praská klenba v zábranském kostele
Zvěstování Panny Marie, před třiceti lety nově postaveném, nechal stáhnout krovy a klenbu opravit za
84 zlatých. Městskému �pitálu daroval na kapitál postupně v letech 1770 � 1781 částky 1500, 2500 a
4000 zlatých, aby z jejich úroků byly pro v�echny časy peníze na dva berounské počestné chudé
rodáky. Do kostela věnoval překrásnou stříbrnou lampu za 961 zlatých, dal přelít zvon sv. Jakuba,
jen� pukl r. 1776. (Beroun�tí nechali na tomto novém zvonu ulít jméno �tědrého dárce.)

V Praze se P. Strachovskému v�echno dařilo, r. 1769 ho císařovna Marie Terezie
ustanovila za �direktora teologie� na pra�ském vysokém učení, r. 1770 byl zvolen probo�tem
v chrámu sv. Víta. Nezahálel ov�em ani v jiném směru � např. jako probo�t a patron na svém
panství v �árce dal od základů přestavět kostel sv. Matěje apo�tola, proto�e u� pro farníky
nestačil, okrá�lil ho třemi oltáři a vyhlásil ho jako farní. V katedrále sv. Víta dal zhotovit místo
čtyř dřevěných andělů nesoucích baldachýn nad hrobem sv. Jana Nepomuckého čtyři stříbrné
anděly za 18 954 zlatých. Byl a� k nevíře �tědrý k chudým; děkan Seydl o něm napsal, �e velmi
dobře učinil malíř J. P. Molitor, kdy� v osobě almu�níka Nepomuckého zachytil podobu
na�eho kněze v děkanském kostele, kde jsou pohřbeny obě jeho babičky i otec. Velké částky
věnoval i na zvelebování různých kostelů. J. A. Seydl uvádí, �e celkově měl Strachovský za svůj
�ivot na bohulibé účely poskytnout sumu 77800 rýnských.

Franti�ek Xaver Strachovský 4. února 1786 �v 77. roce svého stáří v Pánu nábo�ně
skonav, na věčnost se odebral, aby tam v končinách nebeských věnec slávy za své dobré
skutky vzal...� Byl pohřben v kostele sv. Matěje v �árce, jeho� byl patronem, a spolu s ním
vymřel (podle Seydla) i celý rod Strachovských ze Strachovic. Při pohledu na barokní oltáře
v na�em kostele sv. Jakuba i my na něho mů�eme s vděčností vzpomínat.

  Lidmila Fričová (podle Seydlovy kroniky)

Z e � i v o t a s v a t ý c h
Sv .  Da ma s  I . (Ho s t i v í t )  

( 11. prosince )
Jeden z velkých pape�ů se narodil kolem roku 305 v

Římě, kde rovně� skončil 11. prosince 384 svůj bohatý �ivot. 
Jeho �ivotní cesta se dá sledovat od doby, kdy jako

jáhen provázel svého předchůdce Liberia. Ten se musel
uchýlit do exilu, kdy� byl vyhnán pro spory s Ariány. Kdy�
Liberius zemřel, zvolila vět�ina Damase za pape�e roku 366.
Začal dlouholetý rozpor mezi Damasem a Ursinem -
protipape�em. Vznikaly krvavé rozepře, při nich� bylo přes
sto mrtvých. V roce 377 byl dokonce obviněn protivníky z
vra�dy, ale k jeho vysvobození do�lo na pozděj�í synodě.
Damas I. silně potíral bludná učení. K jeho nejdůle�itěj�ímu
rozhodnutí do�lo, kdy� dal příkaz sv. Jeronýmovi revidovat

překlad bible. Tato �Vulgáta�, jak se Jeronýmovo dílo později nazývalo, nabyla velkého
významu. Podr�ela si svou platnost a� do dne�ních dnů (Vulgata Nova).

Náv�těvníky Říma upoutávají četné památky na tohoto pape�e, i ve vatikánském
paláci. Je po něm pojmenována nemocnice i kostel. Chrám v Palazzo della Cancelleria na

Zpravodaj  

14. strana 

redakční archív  



ulici Viktora Emanuela slou�í jako palácová kaple a patří k mistrovským dílům
z XV. století.

Sv. Damas I. je patronem proti horečce a je znázorňován s pape�ským dvojitým kří�em a
knihou s nápisem �Vulgata�. Známé je jeho vyobrazení v Sixtinské kapli.                           -vac-

O n a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v í
VIZMEŽ PACHOLÍČKA

Je advent, blí�í se Vánoce, a tak vám tentokrát posílám vánoční pozdrav ze středověku.
Tento krásný zpěv byl poprvé zapsán někdy po r. 1378, proto�e je v něm nará�ka na rozkol
v církvi a nepochybně se týká pape�ského schizmatu. Nejstar�í zápis písně i s notací se
dochoval ve Vy�ehradském rukopisu (Státní ústřední archiv Kv� 376, dříve Vy�ehrad V Cc
4, fol. 92a-b), který vznikl někdy kolem r. 1450. O něco mlad�í druhý zápis byl nalezen
v Třeboňském rukopisu (Třeboň A4, fol. 407a).

Maria, Bo�ie matko
i Panno přečistá,
okoji� nám své děťátko, 
Boha Jezu Krista.
Modleme� sě, křesťané,
prosíc slitování,
Pane ná�, milý Je�í�i
daj� nám ji� sjednání.
Stavi� tě�ká rozdělenie
v tvém svatém kostele,
pro tvé svaté narozenie
nemsti� sě ji� viece.
Rač, Je�í�i, staviti
v�ecky búře �kodné,
od zlého nás zde zbaviti,
daj časy pokojné,
abychom sě vzdálili
ji� od v�ie zlosti,
Boha věčně ji� chválili,
děkujíc z milosti.
V�ickni Bo�ie vyvolení,
proste� Hospodina,
ať nám po na�em skončení
hřiechóv nezpomíná.

Vizme� pacholíčka,
anť v jesličkách le�í,
jeho milost tak veliká,
kto� chce, tenť otie�í.
Blaze, �e jsme dočekali
té milosti nové,
je�toť jsú dávno �ádali
staří prorokové.
Sobě věčné spasenie
v jeho narození
a v�em hřiechóm odpu�tění,
kolikrát proviní.
Veselme sě, křesťané,
Buoh sě nám narodil,
co� jest Adam byl zavadil,
Je�í� vysvobodil.
Radujme sě s anjely,
děkujíc z milosti,
zpievajíc: Budi� chvála
Bohu na výsosti
a lidem mír na zemi
budi� dobrého chtěnie,
pamatujíce s veselím
to anjelské pění.

Přivini� nás, Hospodine,
a�ť před súdem stanem,
ty jsi útoči�tě jisté,
chvála Bohu, amen.

Vysvětlivky: otie�í � pocítí; zavadil � zavinil;
stavi� � zastav; v kostele � v církvi                                                                 Lidmila Fričová
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“DOSPÉLý,  pŕeskoć!”
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F A R N Í  C H A R I T A  B E R O U N
Seydlovo nám. 24  Beroun 266 01    tel:  311 622 422 

 Závěr cyklu.. .
Ocitáme se v závěru na�eho cyklu, který měl přispět k posílení či otevření spolupráce

farnosti a charity a který jsme společně v průběhu roku sdíleli. Rádi bychom Vám za tuto
společnou cestu poděkovali a spolu s Vámi se ohlédli za ji� téměř uplynulým rokem 2009. 

Tento rok nám, jako pracovníkům charity, přinesl mnoho nových věcí � radostných i
bolestných, povzbudivých i tě�kých, jak u� to na cestách bývá. Věříme, �e jsme se v tomto
roce alespoň něčemu přiučili.

Ohlédneme-li se, vidíme toho mnoho, za co je mo�né Bohu poděkovat. Např. za dlouho
očekávané započetí stavby azylového domu pro matky s dětmi v tísni, za tichou trpělivost
pracovníků v jednotlivých střediscích, za nové spolupracovníky nebo za překonání dílčích tě�kostí
při udr�ení jednotlivých slu�eb.
Za na�e klienty, bez kterých by
na�e práce postrádala svůj smysl.
Za lidi z na�eho okolí, za
sponzory, drobné dárce nebo
dobrovolné spolupracovníky. Byl
by to dlouhý výčet. 

Právě tohoto poděkování by
se měl dotknout úmysl  
bohoslu�by dne 26.12.2009,
v rámci které by měl být zároveň
posvěcen obraz svatého Jakuba
star�ího. Obraz bude následně
umístěn nad schodi�tě azylového
domu pro mu�e bez přístře�í.  Autorem obrazu je jeden z klientů na�ich slu�eb. Věříme, �e sv.
Jakub, jeho� jméno ná� azylový dům nese, jako patron poutníků pomů�e doputovat na�ím
klientům do nějakého přívětivěj�ího přístavu, ne� je ulice, ze které k nám při�li.

A tak příhodně končíme ná� cyklus opět na začátku, tedy u lidí bez přístře�í. Ale rádi
bychom na závěr věnovali na přenosném panelu v kostele prostor v�em na�im slu�bám. Proto�e
v�ichni jsme na cestě následování. Na pouti  k druhým lidem, na kterou bychom si rádi spolu
s Vámi vyprosili Bo�í po�ehnání.                               koordinátora sociálních slu�eb a projektů

Martina Mossóczy
Jak j sm e se ú č a s t n i l i

M i s t r o v s t v í sv ě t a an e b
vý p r a v a Ran g e r s  a Ro v e r ů . . . .

Na�e výprava začala na vlakovém nádra�í v Berouně. Sraz byl v 6:40 ráno.
Nakonec jsme se se�li v tomto slo�ení: Jan Marek (vedoucí), Jakub Kodras, Matěj
Gosman za R+R a Rí�a Černý z bývalého oddílu dvojka Beroun. Cestu jsme
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zahájili modlitbou a plni odhodlání jsme se rozjeli vlakem do Prahy.
Z Radotína jsme doslova přeběhli na Zbraslav, neboť jsme mezi sebou
soutě�ili v upravené verzi závodu �kuličková desítka� a v orientaci po městě.
Ze Zbraslavi jsme se Sázavským Pacifikem posunuli jednu stanici do zastávky

Jarov. Při chůzi do
Zvole, kde se konalo
MS ve SMIKu, jsme v údolí objevili zvlá�tě
chráněného �ivočicha mloka skvrnitého, který
je málo k vidění � proto jsme vám ho vyfotili
a přidáváme jeho obrázek. Asi také nevíte, co
je to SMIK? SMIK je zkratka �s migrujícími
kontrolami�. Je to originální obměna
tradičního orientačního běhu s tím rozdílem,
�e kontroly, ke kterým se běhá, nezůstávají na
místě, ale podle předem stanoveného jízdního
řádu se pohybují po lese. Závod odstartoval
přesně v 11 hodin a trval hodinu. Po skončení

závodu jsme se se�li na slavnostní vyhlá�ení. K na�emu údivu z nás nikdo nevyhrál ☺, i kdy� jsme si
(hlavně Jan a Rí�a) nepočínali vůbec �patně. Na dal�í cestu do Dobřichovic jsme vyrazili u� jen ve
třech. Kuba se bohu�el od nás oddělil, proto�e musel na rodinnou slavnost do Prahy. Brali jsme to
vět�inou přímo podle buzoly na směr, co� nám vycházelo a� do Skochovic, kde jsme narazili na
bariéru plotů chatové osady nad tratí. Ne� jsme ji po příkrém zarostlém svahu obe�li, byli jsme
zpocení víc ne� při vlastním závodě.Vltavu jsme překonali po �elezničním mostě, proto�e přívoz
ve Vraném jezdí jen v pracovní dny. Cestou jsme hráli hru Christiana Morgensterna a povídali
si, tak�e nám cesta stra�ně rychle utíkala. Měli jsme je�tě v plánu podívat se na Černolické skály,
ale to u� se začalo smrákat. Na nádra�í do V�enor jsme do�li u� za tmy. Na berounském nádra�í
jsme se v�ichni plni dojmů a nad�ení z vydařené výpravy roze�li domů.

Matěj Gosman + Jan Marek
Vlčácká výprava 31 . 10. 2009 Liteň - Kodská jeskyně - Tet ín -

Beroun očima vlčat

Vý l e t
Nejdříve jsme  se

připravili na výlet,
potom jsme jeli do
Berouna na nádra�í a
tam jsme se setkali s
vlčaty. Potom  jsme
nasedli do vlaku, já s
bráchy  jsme  se
rozloučili s nejmlad�ím

bráchou a potom  jsme  jeli  asi  hodinu
(omluvte dětské vnímání času: trasa pouze
Beroun - Zadní Třebaň bez zpo�dění... cca 10 minut!  Pozn. red.) a potom  přestoupili  do  
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jiného  vlaku  asi  na dvacet  pět  minut  (Zadní Třebaň - Liteň☺) a potom  jsme vystoupili v
Litni. Hledali jsme modrou značku (hra, kdo ji najde jako první), potom  jsme �li  na  náměstí

a kolem Alferyů.                                   
                                                  (Mí�a)

Nejdřív jsme �li kousek po hlavní
silnici, odbočili jsme k lesu a �li k
uměle vytvořenému rybníku, kde jsme
se fotili. Potom jsme se vrátili na
cestu a �li do kopce lesem. Tam byla
hru�eň a na ní hru�ky, které jsme
jedli. Kousek dál do kopce byl
památník, kde bylo něco napsáno pro
Pannu Marii. Nápis jsme někteří četli
a někteří lu�tili. Poté jsme �li po
hlavní silnici do takové vesnice, kde

zrovna lovili rybáři ryby. Tam jsme zase na�li hru�eň... Sedli jsme si tam na chvíli do
autobusové zastávky, aby jsme si odpočinuli a zase jsme se fotili. Těch bylo těch fotek...

Potom jsme do�li k takové skále a tam jsme hledali trilobity. Na�li jsme ale jen nějaké
zkamenělé rostliny a Mí�a na�el polodrahokamy (jen hezké kameny... Pozn. st. bratra), ale
trilobita ne. Potom jsme �li dál na louku a tam jsme hráli hru na házenou. Je to něco
podobného jako fotbal, ale nekope se do míče, jen se hází. Aby hráč dal gól, musí si od
spoluhráče nabít. Něco jako přehazovaná. Napili jsme se a �li jsme dál na pole, kde jsme si
zahráli hru Li�ky - to máme li�čí ocásky ze �átků... Po hře jsme �li do lesa a tam jsme tak
trochu zabloudili - ztratili jsme modrou značku! Frantík ji �el hledat a kdy� ji na�el, zapískal
a my �li s vedoucím Mauglím za pískáním.

Po modré značce jsme �li k jeskyni Koda. Tam jsme se zase fotili, najedli jsme se ze
zásob v batů�ku a prozkoumávali
jsme jeskyni a hledali nástroje z doby
kamenné. �ádné tam nebyly! Kdy� u�
Mauglí řekl, �e půjdeme, sbalili jsme
si �svačiny� a �li jsme do vesničky,
kde byl pramen. U� nevím, jak se ta
vesnička jmenovala. Pokračovali jsme
z kopce do Tetína a hráli jsme hru
Potopa, pila, nálet, medvěd! V Tetíně
jsme se �li podívat na zříceninu na
vyhlídce a tam nás otravovaly nějaké
star�í holky, které nevěděly, co
znamenají turistické značky. Pak se
schovaly a chtěly na vedoucí vybafnout. Ale my jsme to řekli, tak vedoucí spí� vybafli na ně.
Na Tetíně je hři�tě, kde jsme si hráli na piráty a námořníky. Kdy� u� se blí�ila hodina
návratu, �li jsme do Berouna cestou kolem Berounky a na berounské nádra�í, kde na nás
čekali rodiče, jsme do�li potmě. (Matěj)                                                 Vlčata M+M Va�ků
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Upř ímné díky !
Milí spolufarníci! My, kteří jsme v polovině listopadu

nav�tívili leto�ní společenský předadventní večer pořádaný
Křesťanským klubem Beroun, máme jistě na co vzpomínat.
Večer strávený s přáteli v neformálním prostředí berounské
sokolovny s tradičně příjemnou taneční hudbou byl letos
zpestřený i originálními výstupy dvojice moderátorů Jana

Be�čece a Báry Hrdličkové.  
Za na�i mateřskou �kolku bych

ráda poděkovala v�em, kteří se
obětavě věnovali přípravě celé této
zdařilé akce: předev�ím na�im
milým organizátorům � členům
K-klubu, dále muzikantům,
moderátorům, Michaele Bártlové a
Jiřímu Hazukovi za krásné
předtančení, paní Černé za
zhotovení efektních květinových
dekorací na stoly,� 

Upřímné díky ale i vám v�em,
kdo jste pomohli shromá�dit ceny do tomboly nebo si lístky do tomboly zakoupili. Její
výtě�ek také letos věnoval Křesťanský klub na konto přístavby na�í �kolky, a tak jsme během
večera mohli s potě�ením převzít symbolický �ek na 7.000,- Kč. Tyto prostředky byly
převedeny na účet berounské farnosti, která rozsáhlou rekonstrukci Katolické mateřské �koly
financovala.                                                                                                         Jana Stielová

His to r i e váno čn í c h svátků
Nejstar�ím dokladem o slavení svátku Narození Páně je zápis v římském chronografu z

roku 354. Bo�í hod vánoční nebo také Slavnost Narození Páně se slaví 25. prosince, tedy v
den, na který podle nařízení císaře Aureliána z roku 275 po Kristu připadal "dies natalis
Solis invicti" - den zrození nepřemo�itelného slunce. Křesťané se rozhodli slavit v tento den
příchod "pravého světla". Svátek se zpočátku slavil pouze v Římě, odkud také pochází zvyk
slavení tří m�í tohoto svátku. V kostele Santa Maria Maggiore byla vytvořena napodobenina
betlémské jeskyně i s relikviemi jeslí - zde se slavila první m�e v noci. Druhou m�í za svítání
(in aurora) byla bohoslu�ba v řeckém kostele sv. Anastázie, její� svátek připadal právě na 25.
prosinec. Třetí m�e se slavila v 9 hodin v bazilice sv. Petra.

Následující den (26.12.) si křesťané připomínají svátek sv. �těpána, prvního
křesťanského mučedníka.

Následující neděle (v tzv. oktávu) je ve znamení svátku Svaté Rodiny, který byl zaveden
a� v roce 1921.

Bohoslu�ba 1. ledna na slavnost Matky Bo�í Panny Marie je zároveň formována
motivy osmého dne po narození Je�í�e a jeho obřízky, Světového dne míru a prvního dne
občanského roku.
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Na 6. ledna připadá slavnost Zjevení Páně (epifanie). Tento svátek má svůj původ v
Alexandrii, kde se v tento den slavil pohanský svátek zrození boha Eona (bůh času a věčnosti),
jeho� součástí bylo i čerpání vody z Nilu. Egypt�tí křesťané si v tento den připomínali Je�í�ův
křest v Jordánu, později se připojil i motiv proměnění vody ve víno na svatbě v Káně. Tento den
byl ve východní církvi předev�ím důle�itým křestním termínem. V pojetí římské liturgie je
obsahem svátku předev�ím Kristovo zjevení pohanům, které reprezentují mágové přicházející k
betlémským jeslím. V evangeliu sv. Matou�e stojí: "Kdy� se narodil Je�í� v judském Betlémě za
dnů krále Heroda, hle, mudrci (mágové) od východu se objevili v Jeruzalémě... Ve�li do domu;
padli na zem, klaněli se mu a obětovali přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu." Nikde se v
Písmu neuvádí počet mudrců, nato� jejich jména. Ve výkladu starokřesťanského prostředí
kolísal jejich počet od dvou a� po dvanáct. Teprve později se ustálil na třech, počtu odvozeném
pravděpodobně ze tří darů. K záměně mudrců za krále do�lo ve středověku. První autor, který
uváděl jejich jména, byl kancléř paří�ské Sorbonny Petr Comestor ve 12. století. Jména Ka�par,
Melichar a Baltazar jsou známa ze zkratky C+M+B, psané spolu s datem svěcenou křídou na
dveře. Podle některých badatelů v�ak mů�e být její původní význam jiný, zřejmě �lo o
po�ehnání "Christus mansionem benedicat" - "Kristus ať po�ehná příbytek". Obchůzka
duchovního, doprovázeného ministranty, často i kostelníkem, učitelem a �áky, měla nejméně od
třicetileté války stejnou podobu. S modlitbou a zpěvem se dům vykuřoval kadidlem a
vykropoval svěcenou vodou, na dveře či rám nad nimi se psala písmena K(C)+M+B a datum.
Později se v některých vsích ujal této povinnosti kantor, který za ni dostával výslu�ku.
Divadelní hry o narození Krista a příchodu Tří králů hráli v barokní době �áci jezuitských
kolejí. Některé ver�e převzali malí koledníci, kteří obcházeli domy a recitovali různá přání.
Masky "Tří králů" byly jednoduché - papírová koruna, vousy z koudele nebo vaty, místo
vzácného roucha dlouhá bílá ko�ile přepásaná provazem, červeným �átkem nebo stuhou. A
pochopitelně začerněné tváře třetího krále.

Na neděli po 6. lednu připadá svátek Křtu Páně, který se v římské liturgii objevuje
teprve v roce 1960. Tímto dnem končí vánoční doba v rámci církevního roku.

Převzato i internetu

Zvyk y př i ve č e ř i na Št ěd r ý den
     V�ijme se na okam�ik do jiné situace ne� je dnes a i do jiné doby. Vraťme se

tak o 100 - 150 let nazpět.  Světnice musela být vybílena, podlaha vydrhnuta a hospodyně
na ní sypala slámu. Pekly se �tědrovky - vánočky. Jedly se na �tědrý den po celou dobu a�
do večeře. Lidé zachovávali přísný půst. Kdo to nevydr�el a� do večera, neviděl �zlaté
prasátko�. Novým březovým ko�tětem se musel vymést dům, aby se v něm nedr�ely my�i. Na
mísu na stole se dávala ode v�ech plodin semena. Ta se potom přidávala do setby, aby byla
dobrá úroda. Nohy stolu se sepínaly řetězem: mělo to přinést v pří�tím roce soudr�nost
rodiny. Děti ovazovaly stromy povříslem a tak je zvaly symbolicky k večeři. U stolu se při
jídle nechávala jedna �idle volná pro zemřelé členy rodiny. Nikdo nesměl od jídla odejít:
nemusel by se u� vrátit, ani hospodyně nesměla odbíhat pro jednotlivá jídla, riskovala tím, �e
by se jí rozutekla v�echna drůbe� v hospodářství.

     Na stole nesměly chybět magické pomůcky, chránící domácnost před zlými vlivy:
česnek, med, svěcená voda a černý kmín. Drobty z vánočky se házely Meluzíně, aby měla čím

Prosinec 2009

21. strana



nakrmit své děti a aby ne�kodila stavení. Muselo se dávat pozor i na jiné věci. Lízala-li někomu
nohu kočka, znamenalo to, �e přijdou hosté. Toté� značil i nů�, který spadl na zem. Zlým
znamením bylo, kdy� vypadl oharek z kamen na zem. Zajímavým zvykem bylo, kdy� otec
rodiny musel rozmáčknout prostředníkem pravé ruky ořech. Kdy� se mu to podařilo, znamenalo
to pohodu v rodině v pří�tím roce, v opačném případě se daly očekávat neshody a sváry. 

     To jsem se zmínila o nejbě�něj�ích zvycích, které na�i předkové pečlivě o �tědrém
dnu a o vánocích dodr�ovali. �mahem se chodilo na bohoslu�by, ale jedním dechem se stále
dodr�ovalo mnoho pověrečných zvyků, snad aby lidé pro dobro svých blízkých udělali
�úplně v�e�, co �mohou� ☺.                                                                                  Blanka Čaplová (redakčně upraveno)

NABÍDKA :
& Nabízíme audio a videozáznamy z těchto farních akcí: 

CD a DVD První svaté příjímání roku 2006 a 2004; koncerty: CD - Hudba pro �estě a
varhany - Vladimír Roubal, CD - Gregoriánský chorál - Svatojakubská schola
kantorum - Staročeské roráty. Dále dvojalbum DVD z �ehnání varhan u sv. Jakuba
2004 a CD - Vánoční m�e 2006 - Luká� Petřvalský, Missa Brevis Jiřího Pavlici -
2007, Staročeské roráty 2008, Duchovní hudba východních Slovanů 2008. V�e po
100 Kč,- ; objednávky se jménem a kontaktem mo�no vhodit do schránky Dotazy a
články pro zpravodaj v kostele v Berouně, popřípadě elektronickou po�tou na
dprusa@c-box.cz. Výtě�ek bude vyu�it ve prospěch farnosti.                        D. Prů�a
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ÚØEDNOSTI :
Vánoční a novoroční bohoslužby 2009 - 2010

15.0015.00Hudlice

16.0016.0022.00Nižbor

18.0018.0018.00Sv. Jan

16.00Železná

16.00  16.0016.00Chýňava

17.3017.3023.00Hýskov

11.0011.0011.0011.0023.00Tetín

10.00Vráž

10.0010.0010.009.00Loděnice

8.008.008.008.00Král.Dvůr

9.00
18.0018.0018.009.009.009.009.009.0010.0015 30 děti

22.00Beroun

Neděle

3.1.10

Sobota

2.1.10
Pátek

1.1.10
Čtvrtek

31.12.
Středa

30.12.

Úterý

29.12.

Pondělí

28.12.
Neděle

27.12.
Sobota

26.12
Pátek

25.12.

Čtvrtek

24.12.

HLEDÁME :
& Hledám mo�nost bydlení pro jednu mladou chudou rodinku. Čekají čtvrté dítě, a nemají

kde bydlet. Jsou velmi nenároční a budou vděční za cokoliv. Tatínek je �ikovný, mů�e si
prostory opravit. Pomohu v�e domluvit a zařídit. Děkuji předem za nabídky nebo rady.
Kontakt: D. Marek 603 863 266

MODLITBA  MÌSÍCE :  

Milí čtenáři zpravodaje!
O Vánocích si se svými blízkými, kromě jiných věcí, přejeme pokoj, pokoj v na�ich srdcích.
Je to jistě velmi pěkné přání, neboť na�e srdce jsou často tak neklidná a zraněná
nejrůzněj�ími ranami, které nám druzí (a někdy i my sami sobě) zasadili. Příchod Spasitele
ať je pro nás setkáním s tím, kdo jediný je dárcem pravého pokoje!                                  -jp-

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA PROSINEC :
###  �Za uzdravení v�ech zranění v na�ich du�ích                        

                                     a za skutečný pokoj v nás� ###
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Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
10.30 - 11.15  hodin
Fara -  přízemí vlevo

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA: V prosinci oslaví paní Marie Hlaváčková z Berouna 60let, pan Eduard Čapla z
Berouna 70 let, paní Ivana Prů�ová z Jarova 45 let a P. Jiří Zikmund 35 let! Moc
rádi gratulujeme!

V prosinci by oslavil 60 let  P. Franti�ek Hochman, který nás vloni přede�el na cestě
do věčného �ivota.                                                                            Vzpomínají farníci.

KŘTINY: V listopadu přijali svátost křtu Kateřina �áčková, Viktor Vágner, Vanda
Vágnerová, Kateřina Bene�ová, Karolína Marcela �těpánová (v kostele sv. Jakuba
v Berouně) a Jindřich Josef Recina (v kostele sv. Prokopa v Chýňavě).

Velmi se omlouváme, pokud jste marně hledali v těchto rubrikách jméno někoho, koho
máte rádi. Není to na�í leností, ale tím, �e se k informacím o dění v �irokém berounském
společenství někdy nedostaneme, nejsme přímo z Berouna. Byli bychom velmi rádi, pokud
byste se přihlásili, případně nám zaslali data narození a alespoň kontakty své, svých
blízkých a přátel. Děkujeme v�em, kteří tak ji� zodpovědně činí. Věříme, �e v rámci farní
rodiny se nemusíme bát dnes tak skloňovaného zneu�ití dat, a za redakci mů�eme upřímně
říci, �e tato databáze není veřejně přístupná a je pou�ívána pouze pro potřeby farní
kroniky a pro zasílání pozvánek na farní akce. Ozvěte se nám, prosíme, na
e-mail: red.tym@seznam.cz,  na tel. 602 945 017, nebo písemnou formou na lístečku, který
vhodíte v kostele do krabičky �BKZ - Dotazy a články� na stole s tiskovinami.   I+L Va�ků               

SVATBY: V měsíci listopadu uzavřeli v na�í farnosti man�elství pan Jan Vildmon a slečna
Marie Anna Cimermanová (v kostele sv. Jakuba v Berouně).

POHŘBY: V měsíci listopadu jsme v na�í farnosti do rukou Bo�ího milosrdenství svěřili paní
Libu�i Hrubou z Hudlic, pana Václava �mída z Vrá�e a paní Libu�i Malou z Ni�boru.
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Berounský katolický zpravodaj - měsíčník pro farnost Beroun a filiální kostely Loděnice,
�elezná, Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Králův Dvůr - Počáply, Ni�bor, Vrá�, Hýskov,
Strádonice, Hudlice a Chýňava. Redakce: P. Josef Pecinovský, Jaroslav Vacík, Lidmila
Fričová, Ivana Va�ků, Ivana Prů�ová, Alena T. Margraffová, Lucie Lukavská, Irena
Zále�áková. Sazba: Alois Va�ků. Písemné příspěvky mo�no odevzdat nejpozději do 20. dne
měsíce do krabičky �Dotazy a příspěvky� v kostele či do schránky �BKZ� ve vestibulu fary. 
Vydává Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24, pro vnitřní potřebu. 
V elektronické podobě na stránkách farnosti:        www.beroun.farnost.cz

Příspěvek na jeden výtisk: 10,- Kč                   č. ú. farnosti Beroun: 0361038389 / 0800
Kontakt: far. ú. - 311 621 964, redakce - 602 129 195, 602 945 017,  e-mail: red.tym@seznam.cz


