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Rorate,  caeli ,  desuper  - Dej rosu nebe nad námi!
Požehnané a pokojné prožití času adventního a skutečný pokoj v našich srdcích

přejí a vyprošují všichni z redakce Berounského katolického zpravodaje!

 kresba Jaroslav Goldmann



Návod k Vánocům
Nedávno se mi dostal do ruky návod k čínské počítačové klávesnici, kterou prodávali v

Lidlu. Všichni známe, jak je klávesnice jednoduchá věc a k čemu slouží. Návod byl přeložen
nikoli člověkem, ale počítačovým překladačem, a tak jsem se smíchem četl, jaké nesmysly
nám výrobce díky strojovému překladu radí: …Bezdrátový myš adoptuje pokročilý oční
orientace metoda, inteligentní energie spásonosný cíl 800 CPI…

Pak jsem si ale říkal, zda někdy také moje či naše jednání není trochu podobné návodu
z čínské klávesnice. Prostě překotné, zmatené, nejasné atd. Ne, nechci moralizovat. Všichni
známe ten strašlivý okamžik, kdy člověk neví, kde mu hlava stojí. Myslím na smysl či důvod
jednání. Tak ku příkladu slavení vánoc. Co by se tam mohlo, mělo a nemělo objevit, když
slavíme vánoce? Objeví se lecos ze zvyků a nápadů. Ale podstatou vánoc je přeci příchod
Spasitele světa. Jak to prožít?

Den před štědrým dnem se přináší betlémské světlo. Tato novodobá forma zbožnosti lze
hezky využít k tiché modlitbě anebo reflexi s dětmi. On je světlo světa. Nechme ve tmě hořet
svíci. Její jas mnohé ukazuje.

Na štědrý den  je velmi dobré zajít na hřbitov a pomodlit se u našich blízkých. Také
vůbec neškodí malý půst nejen od sladkostí ale i od velkého jídla. Když přijde stanovená
chvíle, začíná rodinná slavnost štědrovečerní večeře. Je to asi největší rodinná slavnost, kterou
současná česká kultura skutečně slaví! Myslím, že by měla začínat čtením z Písma a číst by
měl otec rodiny. Lze vzít různé texty (např. Jan 1,1-14; Lk 2, 1-14; ale také Mich 5,1-4a; Ž 45,
Ef 1,3-14; Kol 1,14-20). Po přečtení textu se modlíme za celou rodinu, tedy i za ty, kdo nás
předešli na věčnost i za nás samotné. Můžeme svými slovy, ale i např. takto: Náš Pane,
děkujeme ti za celý uplynulý rok. Děkujeme za všechno, co se podařilo. Děkujeme za to, že jsi
nás chránil. Odevzdáváme do tvých rukou ty, kteří nás předešli k tobě. Dej, ať se u tebe
můžeme setkat. Svěřujeme do tvých rukou následující rok. Chraň nás, žehnej našim dětem, ať
spočine na naší rodině tvůj pokoj. A připojíme společnou modlitbu Otče náš. V rodinách, kde
jsou malé děti, mohou rodiče také dětem požehnat křížkem na čele a krátkým požehnáním
např.: Bože chraň N, veď ho, žehnej jeho životu, naplňuj ho svojí moudrostí. 

Po modlitbě nesmíme zapomenout na přípitek! Mnohdy je to vynikající příležitost
poprosit vzájemně za odpuštění toho, co jsme během roku udělali chybně. Někdy muži mají
pro svojí ženu připravenou kytičku. Po přípitku se může zasednout ke stolu. Po večeři je
velký okamžik stromečku. Ale i tady není nutné spěchat. Lze před stromečkem zazpívat
koledy nebo rozsvítit svíčky v betlému za každého člena rodiny atd.! Pak teprve se rozbalují
dárky. Ačkoli je to asi běžné, myslím, že k štědrému dni naprosto nepatří televize. Pořady se
dají zaznamenat a pustit jindy. Když se celý večer určuje televizní program, ztratí štědrý
podstatný náboj. Je to úžasný čas pro radost ze sebe navzájem, z darů, z možnosti povídat si
nebo třeba i návštěvy blízkých.  Tento večer lze zakončit Půlnoční.  

Tím ovšem nic nekončí! Naopak. Pravá slavnost narození Krista je 25., tedy na Boží hod
vánoční. Je to druhý největší svátek v církevním roce! Oslavujeme ho především
bohoslužbou, můžeme v televizi sledovat požehnání papeže, které zprostředkovává odpustky
i pro televizní diváky. Je velmi hezké, když oběd má také charakter slavnosti s přípitkem a
modlitbou (můžeme zvolit Ž 8, Ž 24,…) 

V neděli na svátek Svaté rodiny je velkou výzvou udělat si čas na sebe s partnerem. Je to
také pozvání k obnově manželského slibu a modlitbě se svou rodinou. Opět ideální nejen při
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mši, ale také před nedělním obědem nebo večer. Lze k tomu využít i domácí betlém, který
jistě doma budete mít postavený.

Vánoce mají dva vrcholy. Prvním je slavnost narození 25. a druhým je slavnost Zjevení
Páně, kdy si připomínáme, že se Kristus stal zjevným celému světu. Proto se tento den světí
křídy, jimiž označujeme své byty a domy. Jako bychom provolávali: Zde vládne Kristus!
(C+M+B znamená Christus mansionem Benedicat – Kristus, ať žehná tomuto domu). V tyto
dny také kněží chodí po domech a žehnají je. Nevím, nakolik to dokážu sám splnit, ale
rozhodně můžete sami projít bytem a v každé místnosti se modlit za ty, kdo v ní bydlí, za
jejich práci, školu, za jejich ochranu, za ochranu bytu před živly a přítomnost Božího pokoje
v tomto domě. Vánoce trvají do svátku Křtu Páně.

Přeji Vám Bohem naplněný čas adventu i Vánoc. Do nového roku naději a Boží světlo.
A pokud máte také vy nějaký „návod k Vánocům“, pak Vám budu vděčný, když mi ho
napíšete a pošlete. 

Všem vám vyprošuji Boží milost a požehnání                                     P. Michal Němeček

 Zpráv y z farnos t i
První pátek v měsíci – 3. prosince. Mše sv. začíná v kapli Povýšení sv. kříže v 18.00
hodin, následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné
přijmout svátost smíření.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – 8. prosince. Mše sv.
bude ve středu 8. 12. – v den slavnosti:

� v Berouně (v kostele sv. Jakuba):  v 18.00 hodin

Kající bohoslužby, příležitosti ke svátosti smíření. Kromě obvyklých příležitostí ke
slavení svátosti smíření – ve všední dny půl hodiny před mší sv. – vám nabízíme:
� v Berouně (vše v kapli Povýšení sv. kříže a v areálu farních budov)

� v pátek 17. prosince    16.00 – 18.00 hodin,
� v sobotu 18. prosince    9.00 – 12.00 hodin,
� v neděli 19. prosince   16.00 – 18.00 hodin.

� v Loděnicích (v kostele sv. Václava)
� ve čtvrtek 16. prosince 16.00 – 17.00 hodin,
� v neděli 19. prosince     9.00 –  9.30 hodin.

� v Králově Dvoře (v kostele Nanebevzetí Panny Marie)
� ve středu 15. prosince  16.00 – 17.00 hodin,
� v neděli 19. prosince      7.30 –  8.00 hodin.

� na Tetíně (v kostele sv. Kateřiny)
� v úterý 21. prosince  18.30 – 19.15 hodin

� v Chýňavě (v kostele sv. Prokopa)
� v neděli 19. prosince  11.30 – 12.00 hodin 

� v Hýskově (v kostele Narození Panny Marie)
� v sobotu 18. prosince  17.30 – 18.00 hodin

� v Nižboru (v kostele Povýšení sv. kříže)
� v sobotu 18. prosince  16.00 – 16.30 hodin

� ve Svatém Janu pod Skalou (v kostele Narození sv. Jana Křtitele)
� v sobotu 18. prosince  17.30 – 18.00 hodin
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K dispozici vám ke slavení svátosti smíření budou kněží berounské farnosti,
případně pozvaní kněží z vikariátu. Společné slavení svátosti smíření nabízí
možnost prožít společnou radost z odpuštění a smíření.

Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb na berounsku najdete na str. 23.
Zpívané roráty se mší sv. budou v adventní době každý čtvrtek ráno v 7 hod. na Tetíně
v kostele sv. Kateřiny.

Vánoční výzdoba kostela. Protože bude třeba nainstalovat betlém a vánoční stromky,
prosíme, zvláště mladé o pomoc. Sejdeme se v pondělí 20. prosince v 15.00 hodin.

„Půlnoční“ bohoslužba v Berouně – 24. prosince Vánoční vigilie slavnosti Narození
Páně začne v pátek 24. prosince v kostele sv. Jakuba ve 23.00 hodin. Rozpis vánočních
bohoslužeb v Berouně a okolí - viz tabulka na str. 23.

Štědrovečerní setkání u jesliček pro děti – 24. prosince. Štědrovečerní setkání u
jesliček bude pro děti a jejich rodiče v kostele sv. Jakuba od 15.30 hodin. Těšíme se, že
si spolu zazpíváme koledy, domů si pak budete moci odnést „betlémské světlo“. 

Svátek Svaté Rodiny – 26. prosince. V neděli 26. prosince, v den svátku Svaté Rodiny,
prožijí manželé při dopolední liturgii v kostele sv. Jakuba obnovu svých manželských slibů.

Vánoční půlnoční mše ve Svatém Janu: Ve Sv. Janě bude po mnoha letech opět
sloužena půlnoční. Celebrování této mše se ujmou řádoví bratří salesiáni z Prahy.
Začátek tradiční půlnoční štědrovečerní mše je ve 22.30 h. 

Novoroční „půlnoční“ bohoslužba ve Svatém Janu pod Skalou – 1. ledna.
Novoroční vigilii slavnosti Matky Boží Panny Marie bude přesně od půlnoci z 31. 12.
2010 na 1. 1. 2011 v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou
sloužit pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. Ještě před slavnostní bohoslužbou
požehná ve 22.00 hodin (31. 12.) obnovené „Mariánské sousoší“.

Farní knihovna je v přízemí fary v Berouně otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy
12. 12. a 26. 12. od  11.00 do 11.30 hodin.

Letáček „Nedělní liturgie“:  Připomínáme, že 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.

Sbírka na charitu. V neděli 7. listopadu se uskutečnila sbírka „na charitu“, při které se
v naší farnosti vybralo 6.595,- Kc. Všem dárcům děkujeme.

Příprava mládeže ke křtu. Pravidelná setkání – příprava ke křtu, tentokráte spíše pro
„...náctileté“ – probíhají v budově fary každou středu od 16.00 do 17.00 hodin. 

Příprava dospělých ke křtu: Od počátku školního roku probíhají pravidelná setkání
pro dospělé, kteří svou cestu k Bohu a k prožívání své víry v Církvi teprve hledají, a to v
budově fary každou středu od 18.00 do 19.00 hodin.

Biblické hodiny. Ke společným biblickým hodinám se v letošním školním roce budeme
scházet pravidelně každé úterý od 17.00 do 18.00 hodin.

Pravidelné návštěvy nemocných. Naše „staré a nemocné“, kteří se nemohou účastnit
bohoslužeb či se ocitli pro nemoc v těžké životní situaci, bychom rádi navštěvovali
pravidelně, a to každou středu od 9.00 do 12.00 hodin. V případě nutnosti nebo
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„naléhavého případu“ pak volejte kdykoli(!)  na naše tel. čísla 724 227 853 (P. Josef
Pecinovský) nebo 605 981 000 (P. Cyril Kubánek).
RANNÍ CHVÁLY - modlitba breviá ře. Každou neděli před hlavní mší svatou v 9.30
hodin se v Berouně společně modlíme ranní chvály. Jste srdečně zváni.
Setkávání maminek. Rozmilé děti, nastává nám snad ten nejkrásnější zimní měsíc plný
pohádkového tajemna, rozsvícených světélek, překvapení a hlavně narození našeho
Pána. Pokud si s námi chcete připomenout tuto radostnou událost, přijďte ve čtvrtek 16.
prosince v 9 hodin ráno na půdičku farní kaplanky - zazpíváme si koledy, poslechneme
tajemný vánoční příběh, pohrajeme si a třeba dojde i na malé překvapení.☺ 
Rozmilé maminky, neb je možné, že v průběhu adventu bude podniknut výlet vláčkem na
Karlštejn za českými Betlémy, a neb ještě není jist termín (pravděpodobný je 9. prosinec),
prosím, pokud se s dětmi chcete účastnit, pošlete svou mailovou adresu na tel. číslo 732 508
097 a stanete se informovanými maminkami.Farní maminky přejí hezký advent a vánoce! ☺☺☺☺

Modlitební společenství: Milí skalní a neskalní příznivci našeho pravidelného
setkávání - ježto nám nastává měsíc plný svátečních údálostí, rádi bychom se tentokrát
sešli ještě před svátkem Narození Páně  - tedy v pondělí 6. prosince a opět v pondělí
20.prosince ve 20.00 v budově kaplanky. Přijďte ☺
Ministrantské setkání pro mladší ministranty (chlapci cca od 8 do 15 let) se
uskuteční v sobotu 11. prosince v Praze na Lhotce. Zahájení v 9.30 v kostele,
předpokládaný konec cca v 16 hodin. S sebou 120,-Kč (60 Kč jako příspěvek na oběd,
60 Kč příspěvek řidiči na benzín), ministrantské a sportovní oblečení. Mše sv., hry,
soutěže, fotbálek... Ukončení cca v 16 hodin. Případní zájemci, hlaste se včas, aby se
domluvilo potřebné množství automobilů, na tel. 602 129 195 - Alois Vašků, nebo
P. Benedikt Hudema (benedikthudema@atlas.cz).
Setkání starších ministrantů (cca od 15 o 25 let). 17. a 18. prosince bude setkání
starších ministrantů v Kojeticích u Neratovic. Zahájení v pátek mší sv. v kostele sv.
Vojtěcha v Neratovicích v 18.00 hod., večerní posezení u ohně, případně film. V sobotu
ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, odpoledne
fotbálek. S sebou 150,- Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. Kontaktní osoba:
Jan Štromajer (721 314 100) nebo P. Benedikt Hudema (benedikthudema@atlas.cz).

 Z v i kar i á tu  

Slavnostní mše sv. na hradě Karlštejn ě. O 1. neděli adventní, 28. listopadu ve
14.00 hod. bude v kapli sv. Mikuláše na hradě Karlštejn sloužena slavnostní mše sv.
Přijměte pozvání k účasti!
Slavnostní requiem za Karla IV. na hradě Karlštejn ě – 29. listopadu. V pondělí 29.
listopadu, v den výročí úmrtí Karla IV. (1378), bude od 17.00 hodin v kapli sv. Kříže na
hradě Karlštejn sloužit slavnostní requiem pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka.
Slavnostní bohoslužbu, které se z důvodu malé kapacity kaple mohou účastnit jen pozvaní
hosté, bude v přímém přenosu na 2. programu vysílat Česká televize. Tato mše sv. bude od
znovuotevření kaple v roce 2000  (po téměř dvacetiletém restaurování kaple) v pořadí
teprve druhá, kterou zde pražský arcibiskup sloužil. Poprvé to bylo u příležitosti 650. výročí
založení místní kapituly v březnu 2007, kdy bohoslužbu sloužil Miloslav kardinál Vlk.
Vikariátní konference. V úterý 14. prosince se v Žebráku uskuteční setkání kněží
našeho vikariátu. Mše svatá, při které se budeme modlit zvláště za farnosti našeho
vikariátu, začíná v kostele sv. Vavřince v 9.00 hodin.
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 Konc e r t y v kos te l í c h
První neděli adventní 28. 11. 2010 zazní Staročeské roráty v úpravě Lukáše
Petřvalského v kostele sv. Jakuba v Berouně od 15.00 hodin. Zpívá Svatojakubský
chrámový sbor, na varhany hraje Lukáš Peřvalský, řídí Jiří Beščec.
Druhou neděli adventní 5. 12. 2010 a také čtvrtou neděli adventní 19. 12. 2010 bude
nedělní slavení Eucharistie v 10.00 hodin v Berouně doprovázeno adventními zpěvy
gregoriánského chorálu v podání Svatojakubské scholy cantorum.
Bohoslužba Slavnosti Narození Páně v sobotu 25. 12. 2010 se bude konat od 10.00
hodin v kostele sv. Jakuba a bude při ní ve světové premiéře provedena Missa
pastoralis titulárního varhaníka chrámu sv. Jakuba Lukáše Petřvalského. Svatojakubský
chrámový sbor a komorní orchestr bude řídit Jiří Beščec, na varhany bude hrát autor. 
Tradiční vánoční koncert se bude konat 26. 12. 2010 od 15.00 hodin v kostele sv.
Jakuba. Zazní Missa pastoralis Lukáše Petřvalského (druhá premiéra). Svatojakubský
chrámový sbor a komorní orchestr řídí Jiří Beščec, na varhany hraje Lukáš Petřvalský.
Hýskovský advent. Dne 11. prosince 2010 v 16.00 hodin pořádá občanské sdružení
TAJDOM  v hýskovské kostele Narození Panny Marie tradiční Hýskovský advent.
Vystoupí pěvecké a hudební sdružení Opera Antiqua Bohemica s interpretací děl W. A.
Mozarta, A. Vivaldiho, J. Haydna a dalších světových autorů. Těšíme se na Vaši
návštěvu. Pokud si budete chtít sami zazpívat a navodit vánoční atmosféru, přijďte též na
sousedské zpívání koled 26. prosince v 16,00 hodin, a to opět do hýskovského kostela.
Na Tetíně v kostele sv. Ludmily se bude v neděli 12. 12. v 16.00 hodin konat adventní
koncert sboru COMODO z Loděnice.
Slunce z hvězdy vyšlo - pásmo adventních písní a povídání. Pondělí 6. 12. 2010 od
17.00 v Městské knihovně v Berouně. Zpívá a na loutnu, kytaru, dudy, citeru a niněru
hraje a slovem provázi Tomáš Najbrt. Ve spolupráci s Městskou knihovnou pořádá
Církev bratrská v Berouně. www.tomasnajbrt.cz 
Vánoční koncert ve Sv. Janě: Letošním posledním koncertem bude tradiční Vánoční
koncert. Také letos vystoupí berounský pěvecký sbor Slavoš, sólisté Státní opery Praha
a orchestr Vysoké školy ekonomické z Prahy. Tradiční vánoční koncert se vždy těší
velké oblibě a uskuteční se již podevatenácté. Z důvodů neobdržené dotace na kulturu a
vysokých nákladů spojených s pořádáním koncertu bylo letos stanoveno pevné vstupné
na tento koncert - 100.- Kč dospělí, 50.- Kč děti 7-15 let. Koncert se bude konat jako
každoročně 23. prosince od 18,30 hod.
Svatý Jan pod Skalou - Štědrodenní zpívání: Také letos 24. prosince vystoupí
loděnický pěvecký sbor Comodo. Protože prostor hřbitovní kaple je pro tuto akci již příliš
malý, bude se letos zpívání koled konat přímo v kostele. Začátek akce je ve 14 hodin.

 Skau t i
Schůzky dívčího kmene: 

SVĚTÝLKA:  úterý 15.30-16.30 hodin, vedou Veronika Rejsková a Zuzana
Karbušická - Pastelka. 
SVĚTLUŠKY: pátek od 17.00 do 19.00 hodin,  vedou Marie Stielová - Myška,
Enika Švandová - Vydra a Hana Klimovičová - Rajčátko.
LASIČKY:  úterý 16.30-18.30 hodin, vedou Kristina Kodrasová a Ludmila Beščecová.
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Schůzky chlapeckého kmene: 
LVÍ ČATA : středa 16.00-17.30 hodin, vedou Pavel Kondrád a Dominika Kodrasová
VLČATA:  pátek od 17.00 do 19.00 hodin, vedou Pavel Schöberle - Mauglí a Jan
Franta - Frantík.
OCELOTI:  úterý od 16.00 do 18.00 hod., vedou Petr Čapla - E.T. a Jan Marek.
ROVEŘI & RANGERS: každý sudý týden v pátek od 19.30 do 21.00 hod., vedou
Jakub Kodras, Jirka Hazuka ml. - Siki a Milan Vaněk - Veverčák

POZDRAV. Všechny skauty a neskauty pozdravuje doktor Tonda Pečený (bývalý člen
střediska Radost a Naděje).

Výroba adventních věnců, které v minulých letech pořádalo naše středisko, se letos
pořádat nebude.

STŘEDISKOVÁ AKCE - MIKULÁŠSKÁ VÝPRAVA 4. 12. 2010 (SOB OTA) ; tuto
akci zastřešuje a má na svých bedrech Enika Švandová, sraz v 9,00 hod. před
„kaplankou“ - (!!!za deštivého počasí sraz v 10 hod!!!), na sebe: KROJ, s sebou:
kapesník, velké pití, svačinu, pláštěnku, KPZ, zápisník, tužku, uzlovačku, šátek, batoh,
uzeninu (buřty, párky apod.) na opečení, dále pastelky či fixy, modelínu, barevný papír,
lepidlo, nůžky; konec akce v 18:00 hod u kaplanky (!!!za deštivého počasí v 17 hod!!!)

Vlčata 3. 12. 2010 nebudou mít páteční schůzku, důvodem je účast na výpravě 4. 12.
Dne 14. 11. 2010 proběhlo skautské webové školení - školícím byl Alois Vašků st.;
celková doba školení byla cca 90 min a zúčastnilo se 7 činovníků. Každý z nich obdržel
certifikát o absolvování školení. Lojzovi Vašků touto cestou děkujeme.

Všichni činovníci po proběhlém školení budou plně využívat k informování rodičů a teď
i celé farnosti nejen dosavadní informační toky, ale i webové stránky naší farnosti s
aplikacemi - rychlé info, kalendář k plánování akcí a vkládání fotek ze skautských akcí. 

FOTOALBUM.  Na webových stránkách se objevila kolonka "FOTOALBUM
skautského střediska" - rozklikněte ji a uvidíte nejen fotky chlapeckého a dívčího
kmene, ale i fotky ze střediskových akcí.

Středisková rada bude 10. 12. 2010 19,15 hod. 
Letní skautský tábor. Předběžný termín letního skatského tábora je 9. až 23. července
2011, hlavním vedoucím a koordinátorem je Jakub Kodras (tel: 720 351 778).

Betlémské světlo přijede i do Berouna - 18. 12. 2010 - kolem poledního rychlíkem z
Prahy. Vezměte si sebou lucerničky, petrolejky a špejle k napálen. Chcete Betlémské
světlo přinést tento den domů? Skauti vám ho rádi tento den přinesou, stačí zavolat na
telefon 605 983 228 - Jan Franta - Frantík (dejte nám vědet do 12. 12. 2010). 

Skautská schránka na dopisy i na vaše vzkazy je nainstalována vedle dvou poštovních
schránek v průchodu na faru - už se těší na své první dopisy. 

Skautský sněm. Dne 16. 11. 2010 proběhl skautský sněm v okrese Beroun. Do funkce
předsedy okresu Junáka Beroun byl opět zvolen br. Pišvejc. Naše středisko bude mít v
této okresní radě dva nové členy, a to Eniku Švandovou - Vydru a Jana Frantu - Frantíka,
kteří byli tímto sněmem mimo jiných zvoleni. Pozn. Lukáš Klimovič jako střediskový
vůdce má účast na jednáních okresní rady z titulu své funkce již předem danou. 
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Během prosince 2010 bude podepsána nová nájemní smlouva pro rok 2011 mezi farou a
skauty na využívání 1. patra kaplanky. V minulých letech se nájemné též platilo, ale v
paušální výši 19.000 Kč/ročně včetně energii a tato částka nikdy nepokryla plně
provozní (energetické) náklady. Letošní předloha nájemní smlouvy nám dává krásný
nájem 12.000 Kč/ročně. Na straně druhé je ve smlouvě druhá položka 30.000,- Kč/rok
za energie. Potrženo sečteno 42.000,- Kč/rok. Potřebujeme Vaši pomoc (více ve článku
"Nová nájemní smlouva pro skauty od nového roku 2011"). 
Bankovní spojení střediska Radost a naděje : 164329638/0300 (při placení pomoci za
energii prosím uvádějte variabilní symbol 8888)(pokud chcete platit v hotovosti, obraťte
se na Jana Frantu - Frantíka, Lukáše Klimoviče a nebo Marušku Hlaváčkovou)
Dne 17. 11. 2010 se oddíl Ocelotů zúčastnil okresní akce Junáka Prahy - západ,  tzv.
Kamikaze. Jednalo se nejen o setkání, ale zahrání si velké hry v lese. Akce se
vydařila.Více ve skatuské rubrice.

Dětská schola: Pod záštitou K-klubu se od pátku 19. 11. pravidelně schází dětská schola a
zve další děvčata, ale i chlapce od 6 do 15 let. Setkání každý pátek od 15,30 - 16,45 hodin  
vedou Dominika Kodrasová a Pavel Konrád. Zpíváme dětské křesťanské písničky a vše, co
se hodí ke mši a co se dětem bude líbit☺. Bližší informace u Dominiky (tel. 774 944 803).

Mikuláš: Svátek štědrého světce letos vychází na neděli, a tak se sejdeme k poctě sv.
Mikuláše 5. 12. v Berouně v 18 hodin na nedělní večerní mši svaté, která se k tomu
přímo nabízí. Dá-li Pán, sejdeme se tam také “naposledy” s kapelkou 4K a písničkami
od Ztracené kapely, (než žezlo převezme dětská schola☺). Svatý Mikuláš pak bude
bezprostředně po mši na děti čekat na farním dvoře, aby jim předal podle míry jejich
hříšků a ctností dárečky, (které si pro své děti přede mší laskavě odložte do dvou
připravených dárkových košů v budově kaplanky).                                                      -iva-

Společenství mládeže se schází na faře v Berouně každý čtvrtek od 19 do 21 hod. Svou
účast přislíbil P. Cyril Kubánek. Informace: spolcoberoun@centrum.cz!

FFFFARNÍARNÍARNÍARNÍ     CHARI TACHARI TACHARI TACHARI TA  B B B B EROUNEROUNEROUNEROUN
Jak již mnozí asi víte, dne 9. prosince 2010 v Lochovicích slavnostně otevřeme
azylový dům. Objekt přijde vysvětit arcibiskup Mons. Dominik Duka. Hledáme ochotné
lidičky z farnosti, kteří by nám pomohli v Lochovicích připravit pohoštění pro naše VIP
hosty a v průběhu  slavnosti o hosty náležitě pečovali. Děkujeme Vám za pomoc při této
výjimečné slavnosti.                                              Tým pracovníků Farní charity Beroun
Pečovatelská služba: Máte v rodině seniora či zdravotně postiženého a potřebujete pomoci?
Jste to vy sami, kdo potřebuje naše služby? CHRPA – CHaritní Respitní (odlehčovací)
Pečovatelské služby a osobní Asistence  při Farní charitě Beroun - nabízí své služby
zájemcům v berounském okrese. Orientační cena za 1 hodinu je 100 Kč. Nabízíme vám
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možnost využití našich terénních sociálních služeb (přímo ve vaší domácnosti), jako např.:
pomoc při zvládání běžné péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při obnovování pohybu,
zajišťování stravy, zajišťování chodu domácnosti (úklid, praní, žehlení, nákupy, donášky),
doprovody k lékaři, na úřady, na procházky, na bohoslužby, za kulturou atd., pomoc při
obstarávání osobních záležitostí aj. Potřebujete odjet do lázní, na dovolenou aj. a nemáte, kdo
by se vám postaral o seniora či zdravotně postiženého člena rodiny? Obraťte se na CHRPU a
neváhejte nás nezávazně kontaktovat. Kontakt: vedoucí: Ing. Patricie Bedrnová 724 084 368,
patricieb.fchberoun@seznam.cz, zástupce:  Marta Altmanová 724 216 813
Odpoledne v azylovém domě - otevřeno pro veřejnost. Farní charita Beroun zve na
prohlídku azylového domu pro matky s dětmi v tísni do Lochovic.  Ve čtvrtek 9. 12. 2010
od 14:00 do 17:30 otevírá Farní charita Beroun dveře lochovického Azylového domu sv.
Josefa veřejnosti. Odpolední program bude vskutku bohatý. Návštěvníci si prohlédnou
zrekonstruovaný a nově vybavený dům pro matky s dětmi a získají odpovědi na své otázky
ohledně jeho výstavby a dalšího fungování. Připravena bude tematická výstava fotografií a
dětských prací. Aby rodiče a prarodiče měli více klidu na prohlídku a děti se zatím nenudily,
bude mezi 14:00 a 15:00 k dispozici dětský koutek. Od 15:15 zahraje divadelní soubor
Buchty a loutky v sále Obecního úřadu v Lochovicích představení pro děti od 3 let s
názvem Andělíček Toníček. Od 16.30 vystoupí děti z tanečního a hudebně dramatického
kroužku z Betléma, klubu pro děti a rodinu. Pro diváky bude o přestávce připraveno malé
občerstvení. Na závěr ještě dobrá zpráva pro ty, kdo mají problém se v tomto čase do Lochovic
přepravit. Pro zájemce o prohlídku azylového domu bude vypraven zvláštní autobusový
spoj z Berouna, Zdic a Hořovic. Do autobusu mohou cestující nastoupit v Berouně na
Wágnerově nám, před budovou České pojišťovny ve 13:45, dále ve Zdicích na autobusovém
nádraží ve 14:10. Z Hořovic spoj odjíždí ve 14:35 z Palackého náměstí, od budovy Městského
úřadu Hořovice. Na zpáteční cestu autobus vyjede z Lochovic v 17:30.          Martina Mossóczy

 Zpráv y od j i nud
Modlitba Taizé: Farnost Praha - Bohnice. Zveme vás na pravidelnou modlitbu Taizé v
kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8, která se koná 1. prosince od 20.00 hodin. Modlitby
se konají pravidelně vždy první středu v měsíci.
Objednej si kratičký citát z Bible na každý den e-mailem nebo do mobilu. Web
www.vira.cz poskytuje službu, která zdarma poskytuje rozesílání krátkého citátu z Bible
na příslušný den dle liturgického kalendáře. Text je vybírán tak, aby se vešel do jedné
SMS. Více info a možnost přihlášení zde: www.vira.cz/biblicky-citat-denne-emailem
„Podmaněná planeta“ Česká křesťanská akademie 29.11.2010 pořádá v Pastoračním
středisku Arcibiskupství pražského od 20.00 hodin přednášku prof. Bedřicha Moldana
„Podmaněná planeta“.
Dny otevřených dveří: Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Střední
odborná škola sociální svaté Zdislavy a Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního
řádu maltézských rytířů zvou na Dny otevřených dveří, které se konají 1. prosince 2010
a 11. ledna 2011 vždy od 17:00 v Ječné ulici 33, Praha 2. Více na www.skolajecna.cz.
Kreativní dílna pro ženy: 7. prosince od 9.30 do 12.00 hodin a 8. prosince od 14.00 do
16.00 hodin v kanceláři UKŽ, Thákurova 3, Praha 6. Setkání budou věnována výrobě
drátěných a korálkových vánočních ozdob. Vstup je volný.
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Adventní duchovní obnova pro ženy. V sobotu 11. prosince 2010 od 9.00 do 16.00
hodin ve Farním klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1
(vchod z Františkánské zahrady). Duchovním průvodcem bude P. Vladimír Málek.
V případě zájmu o oběd je třeba se do 8.12. přihlásit na tel. 220181329.
Společenské odpoledne na téma: Kanárské ostrovy – Lanzarotte, ve středu 15. prosince
2010, 14.30 – 16.30 hod. ve Farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí
18, Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady), přednáší RNDr. Ondřej Bartušek.
Proč se dobrým lidem stávají špatné věci aneb Bůh: Víkendovka v Tuchoměřicích,
křesťanská apologetika. Začátek akce: 4. 12. 2010 08:00; Konec akce: 5. 12 .2010
14:00. Jak hovořit o své víře s nevěřícími přáteli - jak to Bůh myslel, že nevinní trpí,
žijeme uprostřed válek, rodí se handicapované děti? Hostem bude David Novák z Církve
bratrské v Praze, ženatý se dvěma dětmi. Mnoho let pracoval jako vedoucí mládeže,
věnuje se aktivně dialogu s nevěřícími. Pořádá otevřené ´arény ,́ kde mohou lidé
jakkoliv útočit na Boha a vyžadují obhajobu víry. Po mnoha letech práce získal velkou
zkušenost, jak jednotlivé otázky víry nevěřícím lidem vysvětlit.
Víkend pro mládež 14-18let: Blíží se advent, Vánoce, Nový rok. Začátek akce:
10.12.2010, 18:00 Konec akce: 12.12.2010, 14:00 Opakování: Místo: Tuchoměřice,
klášter. Pojďme se v tom spěchu zastavit a hledat kam vlastně jdeme? Co jsou Vánoce,
proč dárky, proč stromeček a kdo to je Ježíš? Víkend zaměřený na předvánoční
"přípravu", hry, modlitba, přednášky, diskuze...
Modlitba Taizé 17. 12. 2010, 20:00. Pastorační středisko. Modlitební setkání s
biblickými čteními a zpěvy, adorace u ikony kříže tak, jak je to obvyklé v komunitě v
Taizé. Každý 3. pátek v měsíci.

Co se dělo:  Křest z rukou jáhna
Není to tak dávno, co jste na těchto stránkách četli o jáhenském svěcení v naší farnosti. S

mnoha prvenstvími proběhl uprostřed listopadu křest miminka - Terezky, která měla prvenství
dcerky v rodině se dvěma synky. I pro nás v Berouně bylo poprvé zažít křest dítěte z rukou
pana Ondřeje Mrzílka, nového zdejšího trvalého jáhna, prvního za velmi dlouhou dobu a
prvního, se kterým jsme mohli prožít slavnost vysvěcení. A jestli jsme správně pochopili,
poprvé to bylo i pro samotného “křtitele”. Může jáhen křtít? Řečnická otázka. Jednak po celou
dobu křtu byl jáhen pod otcovským dohledem P. Josefa Pecinovského a jednak všichni víme,
že ve vypjatých situacích ohrožení života můžeme křtít i my. (V případě nebezpečí smrti a

ohrožení života
může udílet svátost
křtu každý, i
nepokřtěný, při
splnění podmínek
křtu vodou, ve
jménu Otce i Syna
i Ducha svatého s
úmyslem dělat to,
co Církev křtem
rozumí!) Jak by
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nemohl křtít jáhen, tedy člověk takříkajíc na prvním schůdku ze tří stupňů kněžského svěcení
(řádnými udělovateli svátosti křtu jsou nositelé svěcení - biskupové, kněží a jáhni). Píši-li “na
prvním schůdku”, může to být trochu zavádějící. Každý kněz prožívá nejprve svou “dobu
jáhenskou”, která kněžství předchází. Ne každý jáhen se však může stát knězem. V případě, že
aspirant jáhenství žije v manželství, stane se tzv. trvalým jáhnem. K dalším stupňům kněžství už
dále nemíří. Asi nejznámějším českým trvalým jáhnem je Max Kašparů, kterého jistě znáte z jeho
knih, z jeho lékařské praxe a nebo dokonce přímo z Berouna, kam před asi 15 lety na pozvání P.
Bulína často jezdil a přednášel. Z jeho promluv mi utkvělo jeho osobní (rozhodně ne věroučné)
dělení jáhnů - na chovné a tažné☺. Chovný jáhen je tzv. na parádu. Tažný je ten druhý.

Trvalí jáhni, to může být odpověď nevěřícím i některým pokrokovým věřícím na
námitku: “tak těm kněžím zrušte celibát, ať jich máte víc.” Ne každý je povolán ke kněžství,
kde je knězi rodinou farnost, která vyplňuje všechen jeho volný čas. Ale i ten, kdo je povolán
k životu v rodině, může pomoci v pastoraci s mocí svěcení - se silou, která je jáhnům,
kněžím a biskupům sesílána skrze  “pomazání na kněze”, abych tak řekla “hebrejsky”.

Ale to jsem trochu odbočila. Přeji jáhnu, panu Ondřeji Mrzílkovi, aby ho jeho služba ve farnosti
Beroun rozhodně nemrzela☺. Zatím svou službou ve farnosti Vráž, potažmo Beroun osvědčuje, že
bude rozhodně “tažným”. Přejeme sílu jemu, jeho manželce i oběma dětem!                    Ivana Vašků

Píšete nám:  Významná událost Svatojánská
Ve Svatém Janě pod Skalou bude v samém závěru roku požehnáno obnovené Mariánské

sousoší. Původní barokní sousoší bylo v průběhu 20. století téměř zničeno. Obnova sousoší je
výsledkem více než šestiletého úsilí a
cílené spolupráce obce Svatý Jan,
farnosti Beroun a Svatojánské
společnosti. Žehnání nových soch
proběhne velmi netradičně - u
příležitosti návštěvy arcibiskupa
Mons. Dominika Duky. Ten si
osobně přál ve zdejším chrámu
sloužit půlnoční mši svatou na
přelomu roku. Na Silvestra po 22.
hodině proběhne slavnostní akt
požehnání sousoší. Poté bude
následovat malé posezení s panem

arcibiskupem na Obecním úřadě a ve zdejší hotelové restauraci. Přesně ve 24 hodin začne
Dominik Duka celebrovat půlnoční mši ve zdejším kostele. Výjimečná událost obnovy
památného sousoší byla shodou okolností spojena s podobně výjimečnou příležitostí – půlnoční
mší pana arcibiskupa ve Sv. Janě.  Pro mnohé z nás se zdá být tento čas nevhodným. Ale věříme,
že i přesto se někteří lidé rádi této slavnostní akce zúčastní. Máme tak příležitost obvyklé trávení
silvestrovského večera s televizí, slavnostním jídlem, alkoholem, či půlnočním ohňostroj nahradit
mimořádným duchovním zážitkem. Jedním z kritérií, které naši volbu ovlivnilo, je datum 1.
ledna. Je to datum nejstaršího církevního mariánského svátku – svátek Marie matky Boží. Je to
svátek velmi významný, tradovaný v církvi od 5. století. Je to dokonce jeden ze dvou dní v roce
(společně s 25. prosincem), kdy je každý křesťan povinen být přítomen na mši svaté, když tento
svátek nevychází na neděli. Pro obnovení Mariánského sousoší je toto datum více než příhodné.
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Osud Mariánského sousoší
Nejedná se o klasické sousoší, jak jsme si jej dnes zvykli nazývat. Jde o soubor soch tří

hlavních patronů Sv. Jana pod Skalou, kterým jsou zasvěceny zdejší dva chrámy (starý
jeskynní kostel Panny Marie a nový barokní chrám sv. Jana Křtitele a sv. Ivana). Sochy dvou
světců z roku 1731 pochází z dílny významného barokního sochaře Františka Ignáce Weisse.
V roce 1801 byly sneseny z průčelí prelatury zrušeného kláštera a byly postaveny po bocích
raně barokní sochy Panny Marie na prostranství v obci. Důvodem byla údajně jejich velká
hmotnost a nebezpečí zřícení. Důvodů pro snesení soch z prelatury tedy bylo více. Z
pramenů vyplývá, že tehdejší majitel zámku byl šlechtic se silně protestantským vyznáním.
Zrušený klášter přestavěl na textilní továrnu na manšestr, kterou sem přestěhoval z Prahy.
Postavy světců na jeho továrně nebyly žádoucí. Údajné nebezpečí jejich zřícení byla pouhá
záminka pro jejich odstranění.

Od té doby byly sochy tří patronů vnímány jako
jednotné sousoší. Zub času se na nich nemohl nepodepsat,
zejména v dobách nedávno minulých. V roce 1937 byla
jako první zničena nákladním autem socha sv. Jana
Křtitele. O deset let později byla nahrazena nepříliš
kvalitní kopií, vyrobenou prý na náklady řidiče. V roce
1964 byla uražena hlava sochy Panny Marie. V 70. letech
památkáři natřeli dvě původní sochy ochrannou směsí
z NDR, která zacelila jejich povrch. Ale tím bylo
zabráněno přirozenému odvětrávání pískovce a došlo ke
kondenzaci vlhkosti hlouběji pod povrchem. Mráz potom
ze soch odtrhával celé kusy kamene, takže se sousoší
rozdrolilo na stovky malých kousků. Socha Panny Marie
již ani tvarem nepřipomínala postavu a kolem roku 1980 se
její torzo zřítilo na zem. Podobný osud čekal i sochu sv.
Ivana, která se zřítila k zemi o dvacet let později.

Někdejší podoba sousoší se dochovala pouze na
několika starých fotografiích. Až když se k zemi naklonila
i socha poslední, bylo v roce 2005 přistoupeno k její
záchraně. Poslední socha sv. Jana Křtitele (kopie z roku 1947) byla od silnice přestěhována
na bezpečnější místo. Torzo někdejšího sousoší bylo památkáři označeno za „neexistující“ a
administrativně bylo farností darováno obci. Stalo se tak po vzájemné dohodě a na základě
předpokladu větší šance na získání peněz na jeho obnovu. Naštěstí se ukázal tento krok
prozřetelným. Projekt na obnovu sousoší s rozpočtem kolem 1,7 milionů korun byl následně
schválen. Svatojánská společnost dále získala na obnovu sousoší finanční dar ve výši 400
000 Kč, kterým byl uhrazen podíl obce. 

Tak konečně bylo v roce 2009 přikročeno k výrobě kopií chybějících dvou barokních
soch Panny Marie a sv. Ivana. Z přibližně 160 ks zbylých úlomků sochy sv. Ivana byla
„slepena“ původní podoba sochy. Podobně, ale za použití historických fotografií, byla
vytvořena maketa sochy Panny Marie. Podle těchto vzorů byly v letošním roce vytesány dvě
nové sochy, které budou v prosinci osazeny na zpevněný podstavec k soše sv. Jana Křtitele.
Společně se sochami byla instalována i kopie původního kovaného barokního zábradlí. 
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Nová socha sv. Ivana v ateliéru pana
Váni. Obě nové sochy budou na místě

usazeny 15. prosince  foto J. Ševčík



Obnova sousoší za posledních 7 let stála 1 960 000 Kč. Z toho 200 000 Kč věnovala
Svatojánská společnost, obec a farnost (byla použita i veřejná sbírka na speciální konto). Všichni
máme upřímnou radost, že neuvěřitelné se stalo skutkem i v případě sousoší. Pro mnoho lidí (i
věřících) jsou to vyhozené peníze, pro turisty docela vhodná věc pro zkultivování tohoto místa, ale
pro některé z nás i veliká radost z obnovy něčeho již téměř zaniklého a víra v Boží požehnání do
další práce na záchraně památek. V neposlední řadě je zde rozměr duchovní, kdy přímluvy tří
patronů jistě tomuto místu přinesou ochranu a požehnání. Ve Svatém Janě je samozřejmě
podobných kriticky ohrožených památek více. Mnohé z nich se nám již podařilo zachránit, na jiných
se právě pracuje, některé však stále čekají na svůj osud stejně beznadějně, jako kdysi čekávalo
Mariánské sousoší. Není bez zajímavosti, že každá taková zdařilá akce bývá lidmi v širokém okolí
vnímána jako malý zázrak.                                        Jiří Ševčík, předseda Svatojánské společnosti

Co se dělo:  Kř í ž
V sobotu 23. 10. 2010 v 16.00 hod.

odpoledne požehnal P. Josef Pecinovský
 nově vztyčený kříž na Hradišti ve
Stradonicích. Na místě, které se díky
pozůstatkům keltského osídlení a nálezu
zlatého pokladu v roce 1877 proslavilo
v celém archeologickém světě.

K tomuto místu se váže několik pověstí. 
Nejznámější je ta o uhlíři Františku

Prachovi, kterému vidina nálezu
zlatého pokladu nedala spát. Proto
v sobě potlačil veškerý strach
z údajných strašidel a zlých duchů řádících na Hradišti, a aby byl pokladu co nejblíže,
vystavil si chaloupku přímo na tomto místě. Usilovně hledal poklad, avšak jednoho večera se
objevil mocný duch Křivoklátských lesů Dyma, který mu chaloupku zapálil. František si
ještě útěkem stačil zachránit holý život. 

Chaloupka shořela do základů a mocný Dyma zmizel. Tak si to údajně povídali lidé
z pokolení na pokolení. Na místě Prachovy chaloupky postavili dřevěný kříž, který nazvali
Prachovým křížem….

Dřevěný kříž zde stával od nepaměti.  Poslední kříž, který zde byl od padesátých let
minulého století, vzal letos vinou zubu času a vandalů za své, a tak bylo třeba na tomto místě
vztyčit kříž nový. To zajistila Obec Nižbor, kříž vyrobil řezbář Petr Dobrý z Nižbora a při
všem byl velmi nápomocen pan Jaromír Pecka.                                             Kateřina Zusková

Nová nájemní smlouva pro skauty 
od nového roku 2011

Tímto článkem bych vás chtěl informovat o skutečnosti, že skauti a skautky
skautského střediska Radost a Naděje, kteří patří do našeho farního společenství,
platí od prvních dní své existence nájemné za využívání Kaplanky, kde mají své
klubovny. V minulosti platili nájem za celý objekt a v posledních letech, kdy je objekt
využíván i pro účely farnosti (náboženství, společenství maminek, spolčo, promítání,
agapé...) platí nájem pouze za dvě místnosti (klubovny) umístěné v prvním patře. 
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Nájemní smlouva, jejíž platnost stále ještě běží a která končí prosincem letošního roku,
byla farou a skauty uzavřena s nájemní částkou včetně energií. (Pozn. tato částka nikdy
nepokryla plně provozní (energetické) náklady této budovy.)

Letošní předloha nájemní smlouvy nám dává symbolický nájem.
Částka pro nás skauty velice dobrá a od fary krásné a milé gesto.
Děkujeme. Na straně druhé je ve smlouvě druhá položka, která je za
energie. Při současném rozpočtu, kdy výběr registračních poplatků
od členů pokryje sotva nájem a pár drobných nákupů nášivek či
průkazek pro děti, se dostaneme do záporných čísel. (Větší částka
registračního poplatku se zasílá na ústředí!)

Potřebujeme vaši pomoc. Pan vikář Josef Pecinovský již požádal
krásnými slovy při nedělních ohláškách v berounském kostele dne

14. 11. 2010 vás, farníky, o finanční pomoc pro krytí nákladů na energie pro naše (farní)
skautské středisko, aby jeho úloha pro naše farní společenství – tj. výchovná a zážitková
činnost; pastorační směr; utváření si osobního vztahu s Pánem; čtrnáctidenní letní tábor;
pomoc při hrnčířských trzích, pomoc při agapé... atd.) nezanikla, a my ostatní poté nehledali
nové zdroje pastorace či podobného kolektivu nejen pro naše děti, dorost, ale i dospělé. 

Toto skautské středisko vzniklo před 20 lety a byla to farnost, která iniciovala a chtěla
zde mít skauty a skautky. Prosím, nezapomínejme na to!

Moc vás prosím, bratři a sestry, o jakoukoliv finanční pomoc, za kterou vám toto
skautské středisko bude vděčné. Na tomto místě bych vás chtěl nejpozději za rok
(v prosincovém či lednovém zpravodaji) informovat (a beru si to za své) o výši vybrané
částky. V případě, že bychom požadovanou částku přesáhli, převedli bychom tuto sumu do
dalšího roku. Na Vaše dotazy rád odpovím!
      Předem děkujeme                                                                          Jan Franta – Frantík 

Zástupce vedoucího střediska Radost a Naděje

Bankovní spojení střediska Radost a Naděje : 164329638/0300 
(při placení pomoci za energii, prosím, uvádějte variabilní symbol 8888)

Co se dělo:  Loučení s Hájkem
Pro letošní rok se uzavřela poutníkům brána vikariátního poutního místa v Hájku

u Červeného Újezda, aby se zdejší prostory postupně se
probouzející z totalitních časů ponořily do zimního odpočinku.
Poslední mši svatou věnovanou vzpomínce na všechny věrné
zemřelé dne 6.11. celebrovali bratři františkáni z kláštera u
Panny Marie Sněžné v Praze P. Jan Maria Vianney Dohnal, P.
Filip Rathouský a P. Michal Pometlo. Asi na 60 poutníků, z
nichž většinu tvořili již stálí návštěvníci, se po mši svaté
odebralo do loretánské kaple k modlitbě loretánských litanií a
modlitbám za zemřelé. Přestože pořad dne byl takřka obvyklý s
bohoslužbami předcházejícími, bylo tak nějak ve větší míře cítit
stmelení té naší hájecké rodiny, která se tu letos schází již
počtrnácté. Přestože jsme z různých farností, už se známe.
Zdravíme se, jako bychom se znali odjakživa. I otec provinciál
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si všiml povědomých tváří, se kterými se zde pravidelně setkává. Závěrem se se všemi
přítomnými také rozloučil a znovu shrnul, co se v areálu Hájku za letošní rok podařilo
obnovit a opravit. Loučili jsme se trochu jako Karafiátovi broučci před nástupem zimy, s
trochou smutku a pevným předsevzetím, že - dá-li Pán Bůh - v květnu roku příštího se zde
opět sejdeme ke cti a slávě Boží i Panny Marie Hájecké.                                                   -atm-

Setkání v modlitbě — Tatínku! Už (se) nezlobím!
„Vítám vás na dnešním setkání s naším Pánem, Ježíšem Kristem,“ uvádí pan farář mši, zas

trochu netradičně. „Kéž zažijeme Jeho přítomnost v našem středu. Setkání s tím, který má moc
uzdravovat naše  h ř í c h e m  z r a n ě n á  s r d c e.“ Zlobím se ještě skrytě na někoho, kdo mi (aniž
přímo chtěl) ublížil? Bůh miluje hříšníky, nenávidí hřích. S tím vědomím jsem se modlila za svého
otce i vloni v cizí zemi, v čase vánočním, v pravděpodobném čase jeho smrti ve věku čtyřiceti let.

Jaký by asi byl, kdyby nezemřel smeten alkoholem? Zapomněl by na zranění utržená od
lidí? Stačily by mu “jeho oběti” odpustit? Na všechno člověk sám nestačí, s Bohem je vše
možné k dobrému. Představa, jak asi tátovi bylo, když o Vánocích sám opuštěný všemi, které
od sebe v alkoholovém opojení brutálně odháněl, usnul pod prášky zapitými pivem u
plynové trouby, je černá. Před x lety se zas “jen” naplnilo: prach jsi a v  prach se obrátíš. 

Vloni jsem po mši v Británii zůstala sedět v zadní řadě a připojila se k modlitbě
Růžence. Na západě chodí do kostela minimálně tolik mužů kolik žen. Přidává to na úplnosti
rodinné sounáležitosti. Byl pátek, blízko Vánoc. Obětovala jsem ten Růženec za svého tátu,
nešťastného člověka, jak mi později po jeho smrti vyprávěla maminka. Když byl tříletý, zabil
se mu otec v autě s milenkou. Jeho nešťastná matka se citově upnula jen na něho a on na ni.
Tolik se bál, aby jí nebylo ublíženo, až sám byl tím, kdo ji ukrutně nejednou ranil. Nepřijala
jeho ženu, nechtěla si ho nechat “odloudit”. Táta neměl jiný mužský vzor, než pokřivený.
Těžko říci, jak o něm slyšel mluvit. Náboženství doma nepěstovali.  Tátův přístup k řešení
životních problémů byla hospoda. Jako jeden z řady jiných nešťastníků, z mnoha
rozbouraných rodin... Nezvládl to. Bůh suď, jaký to s ním tenkrát bylo. Ublížil hluboce těm
nejbližším a sám promarnil život. Pro člověka by to bylo dost k prokletí nadosmrti.

Setkání s tím, kdo má moc uzdravovat  hříchem  zraněná srdce, mění vidění situace.
Není to Bůh, který by použil hřích člověka k jeho záhubě. Odpusť, bylo ti odpuštěno. Jak
bych se na tebe mohl více zlobit, že ses nechoval(a) tak, jak bych si představoval. Hřích
sobectví se nabaluje na osten sebelásky, následně z toho se blýská k hněvu, hřmění strachu,  
a – ledová koule nedůvěry s duněním zavalí Boží pole... A Zlý, Bože ochraňuj, má žně. Ježíš,
nešťastně do tebe zamilovaný, trpí a čeká. A modlitbu vyslyší, když Mu dáme Slovo.

„ Prosím vás“, přerušil mou modlitbu starší muž v ošuntělém kabátě. Instinktivně jsme
se odtáhla. Odpor k alkoholu mám rodově v krvi, nemusím ho čuchat, a už vůbec ne v božím
chrámu. Ještě že v kostelní lavici odpor dlouho netrvá. „Prosím,“  odpovídám, i když
neochotně, s prsty na třetím desátku Růžence bolestného. Modlitba konejší, a tento muž mě

nutí sahat na “trny”. Vzápětí zůstávám překvapená, jak se proplétá realita s modlitbou. Bože
díky, plesám, když slyším: „ Prosím vás, pomodlete se za mou matku, a za mě!“ Přikyvuji.
Ten muž je ve věku, mno.. můj táta by tak mohl dnes vypadat... Muž odtušil mou účast.
„Umírá... víte, nechoval jsem se k ní dost dobře, pil jsem moc často...“ Slepené šediny
prosvětluje kající duch. „Ráda, velmi ráda, modlím se za tebe, za ni,“ slibuji a plním vděčně
vzápětí. Co bych si více vzdálená domovině mohla přát, než setkat se se “synem své
babičky” a modlit se za ně. Hřích hněvu, hořkosti vzala vlna modlitby. Čas nestaví hráze.
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Blíží se Jeho pokoj. Toužím pohlédnout do tváře toho pokorného syna, ale zmizel. Jeho
dárek však zůstal. Uzdravené srdce, které bylo zraněné hříchem, nikoliv konkrétním
člověkem. A to je jen začátek. Končiny lidského srdce zná jen jeho Stvořitel (Ž33). “Jděme
ve jménu Páně” může i dnes zase začít. Kéž jsou v čase vánočním našimi dárky odpuštění,
smíření, radost a láska pro život.                                                                              makozska

SBOREČEK PRO DĚTI
Už bylo první zpívání pro děti, víte to? V pátek 19.  11. se

sešli Dominika, Pavel a osm holčiček. Aspoň o jedné vím určitě:
Nejdřív to bylo otrávené: "Zase zpívání? A proč? Mně se tam

nechce..." A pak tam najednou byla, a pak byla nadšená. "Koukej, tyhle tři písničky jsme
zpívali, jsou hezké, viď? A tady bude moje třetí sloka a Maruška má první a budem zpívat při
dětské mši, Pavel to říkal. A taky se ptal, jestli na něco nehrajeme, takže příště mám přinést
housle a prý tam budou i klávesy pro holky a můžu tam vzít tyhle t'ukátka, co máme doma?"

Jsem strašně ráda, že konečně bude mít mše pro děti i dětský hudební doprovod - jen ty
děti by taky mohly na tuto mši svatou chodit více .

Takže první krok mají za sebou. Nezbývá než držet palce a vám, Domčo a Pavle moc
děkuju. Za sebe, je to skvělý nápad, přesně tohle nám ve farnosti opravdu chybělo, i za celou
kapelku 4K - to bude úleva! Ne že bychom nehráli rádi, ale když vůbec není čas se sejít a
zkoušet... A prosím - “Chtěl bych jít za tebou” - už nehrajte. Je to hezká písnička, ale myslím,
že naše x-letá každoměsíční interpretace úplně stačila. A Tebe, Bože, prosím o pevné nervy a
spoustu trpělivosti a elánu pro Dominiku a Pavla, budou to potřebovat. A kluci, teď už záleží
jen na vás, bude-li to čistě holčičí záležitost nebo jim to překazíte, co vy na to?

P.S. V pátek večer: "Tak musím napsat Domče, abych to zpívání zrušila..." "Cože? To
tam nebudu moct chodit?" "Ne, jen příští týden kvůli plesu." "Uf, to jsem si oddychla, já se
bála, že to odhlásíš..." Tak si troufám tvrdit, že u nás je to na dobré cestě. 

Lucie a Anička Lidmilovy

Reportáž psaná před plesem-neplesem
 Berounským, Loděnickým, Vrážským, Svatojánským, Železenským a

Chýňavským, Tetínským, Králodvorským - Počapelským, Nižborským, Hýskovským,
Stradonickým a Hudlickým tančícím i netančícím pozdrav a požehnání! 

Na tomto místě vždy v adventu informujeme o tom, jak proběhl farní společenský večer.
Záměrně nepíši ples, který evokuje pouze tanec. (I když plesání je příbuznější jásání a radování
než tancování.) Tentokrát před ním, za ním i mimo něj bylo ještě asi milion dalších akcí☺,
uzávěrka zpravodaje (která povětšinou vyjde právě na den plesu) se musela konat tentokrát
daleko před nedělí vydání. Tyto řádky proto píši ve středu, kdy oproti loňsku je rozebrána sotva
polovina lístků a vůbec se neví, zda ples nebude nakonec prodělečný. Váš “sponzorský
dobrovolný☺” příspěvek na “místo k sezení” činí přesně setinu minimálních nákladů na sál a
hudbu, račte si to prosím spočítat. Ostatní náklady nepočítajíc. O peníze ale úplně nejde: V době,
kdy vám píšu, sice nevím, zda jsme měli dost na pokrytí nákladů, nevím, kolik se vybralo v
tombole ve prospěch naší milé katolické školky (i kdybychom to měli doplatit ze svého, stejně
školce ale pravidelný obnos odevzdáme, neb dárkový “šek” již máme připravený podle počtu
tombolových lístečků a školka si to zaslouží☺), nevím,  zda se ples vůbec líbil, zda Old School
Band hrál tak krásně, jak sliboval, zda opravdu proběhla tři předtančení, tombola a slosování a
zda opravdu bylo v programu zařazeno i “Ticho”, abychom si mohli dopovídat, co jsme před
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kostelem nestihli. Zato zcela určitě vím, že o farní večer není příliš velký zájem. Jistě chápete,
jak se mi tato “reportáž” píše. Zvlášť, když jsem právě odklikla poslední zvací mail a poslední
sms SOS-Farní PLES, kterou jsem posílala především mladým párům či bezdětným manželům,
kteří se na farní večer nechystají, protože... (dosaďte si - nabízím z reálných možností odpovědí:
netančí, druhý den večer jdou do práce, tento den se vrátí před plesem z práce, nechce se jim,
jdou na jiný ples..., všechny skutečně zazněly jako odpověď na naše pozvání). Podotýkám, že i
někteří z nás jdou ráno po plese do práce, jiní na výpravu a nebo na duchovní obnovu do

Tuchoměřic, o které, dá-li Bůh, se něco
dočtete příště. Milí a milejší farníci: Mysleli
jsme, že farní společenský večer s hudbou a
tancem je prima příležitost k setkání i jinde,
než třeba na agape. Spolu s námi si to myslí i
nejméně osmdesát lidí, kteří určitě přišli, neb
místa k sezení již měli zamluvena. Nepřišli
jen tančit - ostatně některé naše sestry dříve
narozené dorazí vždy třeba i s berličkami - ty
dámy, které mají pravidelně lístky objednané
první! Jiní zase pravidelně posílají peníze, ač
nikdy nepřišli - a já vím, že i mnoho z vás,
kteří nejdete, též přispělo svými dary do
tomboly. Děkujeme o to víc! 

Neodpustím si amerikanismus: Farní ples není o jen tanci! Chtělo by se mi napsat, přijďte se
podívat. Ale v tuto chvíli opravdu nevím, zda se náš předadventní společenský večer nekonal
naposledy. Nebo zda příště nebudeme muset vybírat vysoké vstupné... To by asi nepřišlo ani
oněch osmdesát věrných. V širé farnosti je nás nejméně třistapadesát, odpočítám-li asi polovinu
dětí, vyjde mi 160 loňských účastníků. No jo no, řeknete, ale vloni jsme šli “na Ebena”... A letos?
Ale vždyť Oldřich Nový a Adina Mandlová byli jistě chick... (Na tomto místě musím pochválit
oba protagonisty - Jendu i Báru, kteří byli dokonale připraveni dávno předtím, než jsme v
K-klubu na letošní plesání vůbec pomysleli.) ...No a to jsem tu chtěla psát o tom, jak se v K-klubu
na tento večer vždy docela těšíme a docela rádi jej připravujeme.  Pro sebe to ovšem neděláme.
Velmi rádi bychom, aby tento večer nebyl jenom “náš”, ale především “váš”. No, v nejhorším
případě budeme mít příští rok o starost míň☺.  Zvláště v dnešní době a zvláště naše farnost se
však skutečně potřebuje setkávat. Tak prosím, pokud se příští Farní večer bude konat, podpořte
jej! Tento měsíc se spoelčně modlíme za pokoj a uzdravení. Naše farní společenství potřebuje
pokoj a uzdravení. Nedělní “chození” do kostela ještě společenství nedělá. Osud setkávání
společenství farnosti na “plese neplese” však pro jistotu svěříme též Pánu. Třeba to tak má být.
Třeba “ples” nemá být... Rozhodně by to bylo vhodné pro pokoj v rodinách pořadatelů☺.

Toto píšu vlastní rukou a především vlastními slovy z vlastní hlavy, abyste uvěřili, že je
to tak. (A to jsem chtěla psát vtipnou reportáž...☺)

Ivana Vašků, zastupující prezidentka Křesťanského klubu a sestra v Kristu
PS: Ze zoufalství jsem začala zvát na páteční večer i páry s dětmi, ať je vezmou s sebou,

když nemají hlídání, vždyť se zde nebude kouřit. A tak možná má náš předadventní farní
večer světové prvenství v počtu zúčastněných dětí. Vždyť koneckonců některé děti i tančily
historické tance v rámci předtančení - tedy aspoň myslím, příště vám třeba někdo jiný
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napíše, zda ano a jak se mu to líbilo. Taky musím popravdě napsat, že máme každý rok
krásnou a letos jsme měli obzvlášť bohatou tombolu. Rozhodně hraje prim mezi tombolami
všech plesů, které jsem kdy navštívila včetně Městského bálu - sice zde není zájezd, zato
ostatní ceny nejsou jen reklamní hlouposti, ale hodnotné dary. Děkujeme všem dárcům!!!

Z e ž i v o t a s v a t ý c hZ e ž i v o t a s v a t ý c hZ e ž i v o t a s v a t ý c hZ e ž i v o t a s v a t ý c h
Sv . Ade l h a i da   (Adé l a )

( 16. prosince )
Císařovna Adelhaida vstoupila do historie jako velká

podporovatelka církve. Dcera krále Rudolfa Burgundského byla
manželkou Lotara Italského. Už od svého mládí se nestyděla starat o
blaho chudých, darovala  jim  nejen útěchu, ale i peníze. Když zemřel
její manžel, král Lotar, byla jeho nástupcem uvězněna v žaláři.
Podařilo se jí i s dceruškou uprchnout a byla jí navrácena koruna.
Roku 962 byla papežem Janem XI. korunována na císařovnu.

Později se však uchýlila do ústraní a začala zakládat četné
kláštery. Velkoryse vybavovala církevní zařízení své země –
Francie. Jako vzor pro pomáhající ženy byla krátce po své smrti
v roce 1097 papežem Urbanem II. přijata mezi světice.
K Adelhaidině  hrobu v Selzu, kde skonala, se pořádaly pouti až do doby reformace. Její kult
byl rozšířen nejen po celé Francii, ale i ve Švýcarsku a Německu.

Adelhaida je na vyobrazeních vždy oděna do knížecího roucha. Často nese nebo drží
císařskou korunu. Vídáme ji na obrazech, jak rozděluje chudým almužnu.                       -vac-

Jak se před sto lety opravoval
kostel svatého Jakuba

Pojďme a listujme znovu Pamětní knihou
děkanství berounského. Zažloutlé stránky, ti věrní
svědkové dějů dávno minulých, vypravují dál:

„Roku 1903 dílo spolku započato. Dne
28. března prohlédli kostel slovutný pan architekt a prof. Vysoké školy technické p.
Josef Fanta a p. konzervátor ingenieur Herein, kteří zde provedli celý rozvrh oprav
kostelních a uveřejnili jej v časopisu Method č. 5. Navržené opravy schválila nejdříve
konzistoř 4. listem téhož roku, k jejíž žádosti všechny opravy byly zadány Křesťanské
akademii v Praze. Opravy začaty byly v září v nejdůležitější části chrámu, tam kde je
Nejsvětější svátost oltářní, v presbytáři.“

Nejdříve byly vykonány přípravné práce. Městská rada věnovala náklad na třípatrové
lešení pro malbu presbytáře a také pro zasazení nových oken; dále zapůjčila plátna k zahalení
oltářů. Lešení postavil a předběžné zednické práce vykonal zdejší zednický mistr Václav
Zlatník . Pak se začalo s malováním – práci prováděl akademický malíř p. Fröhlich z Prahy.
Dílovedoucím byl Fr. Roztočil, dělníky Bůček a Miškovský.  Sochy a ozdoby z hlavního
oltáře byly speditérem p. Holandem a jeho zřízencem Ant. Kubí čkem odvezeny do Prahy
firmě Haf a Píša, závod pozlacovačský. Pozlacovač pan Pavel Píša na konci října dorazil
do Berouna dokonce osobně a ostatní části opravoval přímo v kostele. Řezbářské práce byly

Zpravodaj  

18. strana 

redakční archív

Pam ě t n í

kn i h a

děka n s t v í

B er o u n



zadány p. Františku Liškovi z pražské Kampy.  Také byl opraven a vyčištěn obraz sv.
Jakuba od Jana Petra Molitora. Do presbytáře přibylo pět nových křesel a nové plyšové
závěsy v průchodech za hlavní oltář. Celková úprava presbytáře byla asi časově dost
„napínavá“ záležitost – malování se zdrželo jakýmsi nedorozuměním při dodání nákresů,
s úpravami se začalo 23. října 1903 a ukončeny byly teprve o půlnoci před Štědrým dnem.
Lešení za oltářem zřejmě zůstalo kvůli oknům dál. 28. prosince dodal totiž p. Kryšpín
z Prahy pět oken do presbytáře, ale ta mohla být zasazena až na jaře, v teplejším počasí. Stalo
se tak 1. května 1904 a zasadil je p. Mejstřík, strojník v Berouně. (Jaká byla dosavadní okna
a do jaké míry byla poškozená, o tom jsem se v kronice nikde nedočetla.) 

Spolek pro obnovu chrámů mezitím vyvíjel horečnou činnost, v r. 1903 už jeho čisté jmění
přesáhlo 3600 korun rakouských, měl  510 členů a ještě zde bylo navíc 32 dárců. Křesťanská
akademie také dodala rozpočet výdajů podle navržených oprav, jenž činil 14210 korun. Na presbytář
7530 K, a to sice 2000 K na hlavní oltář sv. Jakuba, 3500 K na pět oken z katedrálního skla, 550 K na
pět nových křesel, na malbu 500 K a na kovanou mřížku 980 K. Na opravy v ostatním kostele činil
rozpočet 6680 korun, a sice 630 K na kazatelnu, na oltáře:  sv. Anny 790 K, sv. Barbory 470 K, P.
Marie Pomocné 430 K, Snímání z kříže 770 K, sv. Jana Nepomuckého 830 K, P. Marie Karlovské
800 K, Srdce Páně 500 K, Krista na kříži 480 K, sv. Josefa 480. Rozpočet pamatoval i na varhany
(500 K). Kromě toho byl později dodán ještě rozpočet na mramorové zábradlí (1405 K). Malba
v chrámových lodích stála 1600 K. Akademii byla zaslána záloha 3000 korun. 

Opravy kostela mohly pokračovat. Tak například dosavadní mřížka mezi presbytářem a
hlavní lodí byla vyměněna za novou podle nákresů architekta Josefa Fanty. Umělecké
mřížky byly vykovány v závodu Rudolfa Šimonka v Praze. Byly zasazeny do mramorových
sloupků, které věnoval darem p. Hýbl , správce králodvorských lomů. Předtím ale ještě byl
mramor zaslán do Plzně ke zpracování a vyleštění k firmě kameníka p. Cingroše. Kované
mřížky zčásti vyzlatila a vmontovala firma p. Šuberta. 

Roku 1904 se v květnu začalo malovat v hlavní lodi i v obou vedlejších lodích, na kůru i
v zákristii. Všechny lodě byly upraveny podle dobových představ – žebra klenby byla
polychromována; objevil se na nich ornament z chvojových větviček nebo ze stylizovaných
růží. Malby provedl malíř Frölich . Také byl brzy zazděn vchod do kostela pro kněze vlevo
v presbytáři za mřížkou, protože byl proražen nový vchod do zákristie z náměstí a portál byl
upraven podle nákresu architekta Fanty. Na stavbu portálu poskytla městská rada 500 K,
celkový rozpočet činil 973 K a stavby se ujal v dubnu 1906 stavitel Jelínek.

Později byly opraveny všechny postranní oltáře, byly rozebrány a odvezeny do Prahy
opět řezbáři Liškovi.  Na kůru i v kostele byla opravena dlažba a lavice. Ze zvláštní sbírky
byly pořízeny nové kokosové koberce.

Zajímavá byla také konkrétní „naturální“ pomoc různých berounských firem – tak např.
majitel parní pily pan Martin Dusl (podnikatel známý dnes hlavně zajímavou
novorenesanční vilou, již si nechal postavit) daroval pro kostel několik parketových stupňů
k oltářům, a sice k sv. Josefu, k Panně Marii Bolestné a k Panně Marii Lurdské. Zásluhou
štědrých dárců byly pořízeny i nové stupně k hlavnímu oltáři. Horní stupeň byl vykládán
černým dubem, jenž pocházel ze starých pilot z pražského Karlova mostu.  Práci provedla
opět firma p. Dusla a truhlářský mistr p. Hejl .

„Takovým způsobem byl skoro celý kostel prohlédnut, vyčištěn a opraven
nákladem asi třicet tisíc korun. Chudí i bohatí spojili se tu k velikým obětem, jež
ochotně přinášeli k tomuto dílu velikému – oslavě Boží a okrase příbytku jeho. Ovšem
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že ochabovala snad někdy prvotní horlivost spolku, snad nesčetné překážky stavěly se
v cestu. Než také nesčetněkrát p řemohla vše vítězně šlechetnost některých duší, které
v potřebný čas na pravém místě vystupovaly.“

(Pokračování příště, kdy se už konečně dozvíme, jakou hodnotu měly tehdejší peníze!)
Lidmila Fri čová

Loděnice - výročí příchodu
P. Jana Vilíma

Dějiny našich farností byly věrným obrazem osad,
s nimiž prožívaly časy rozkvětu i pohrom. Vždy však byly
nejen centrem víry, ale i středem společenským - řečeno

dnešním jazykem kulturně pokrokovým. To se týká i loděnické  farnosti, která je takovým
centrem  bezmála sedm století.

První faráři - Blažek, Přech i Bartoloměj z Bydžova - přinášeli v dobách do roku 1379
do Loděnice i okolí Boží zvěst a získali pro své následovníky důvěru i vážnost obyvatel. To
se projevilo například i v tom, že obyvatelé Loděnic i okolí se nechtěli rozloučit se svým
milým duchovním otcem. P. Vavřinec zde sloužil plných 20 let ve velmi bouřlivých dobách
prakticky až do husitských bouří, kdy zde farnost bohužel zanikla. Věrnost a nebojácnost ve
víře a sžití duchovních otců s osadníky pokračovala i v dalších staletích. Například P. Huml
tady věrné sloužil celý život - neuvěřitelných 40 let až do sedmdesátých let minulého století.

Život Loděnice ovlivňovala
i skutečnost, že osada rostla
podél hlavní cesty vedoucí
z Prahy do Plzně a dál do
západní Evropy. Zde se stavovali
pocestní i formani, kteří sem
přinášeli jak informace ze světa,
tak obohacení obchodem a
zbožím. Bohužel však
Loděnicemi procházela i četná
vojska a ta nejednou drancovala.

Duchovní otcové však vždy
se svými věrnými pozvedali prapor víry i úroveň obyvatel. Takový byl i P. Jan Vilím,  jenž sem
přišel v roce 1870 do neutěšeného stavu nejen věřících, ale i farního hospodářství a budov.
Kam se podíval, tam byly potřebné opravy. Kde však na to vzít? Dostal spásný nápad. V té
době se opět začínala v Čechách pěstovat vinná réva, a tak využil nabídky bohatého pražského
hoteliéra Antonína Cífky a výhodně mu prodal dosud ladem ležící farní pozemek „Kněží horu“,
která je tak dodnes vinicí. Za získané peníze se pustil odvážně do rozsáhlých oprav. První
“přišla” opravit polorozpadlá hřbitovní zeď, farní dvůr a pustil se do velkých oprav kostelní
věže i kostela. Pamatoval i na vnitřní kostelní úpravy, vystavěl novou kazatelnu,
zrekonstruoval hlavní oltář a dal namalovat obrazy sv. Václava a Panny Marie (autorem byl
známý malíř Hellich), opatřil nátěry zpovědnici i skříně v sakristii, zřídil druhý, postranní oltář,
opatřil i nový červený mešní ornát. Při těchto rozsáhlých akcích musel překonávat i různé
překážky. Když dal opravit stávající ornát, stala se tato událost. Ornát byl tehdy z Prahy dodán
na berounskou poštu právě v době, kdy ve městě řádila obrovská povodeň - voda stoupla ještě
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výše než v roce 2002. To bylo 25. května 1872, kdy z postižených míst všichni v hrůze prchali.
Stejně tak i zaměstnanci pošty. Duchapřítomná zaměstnankyně  při útěku vzala ornát k sobě do
bytu, pak však voda stoupla tolik, že žena musela prchnout i z bytu. Ale nakonec se po
útrapách ornát přece jenom na loděnickou faru dostal.                                           Jaroslav Vacík

OOOO     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 ín a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v ín a š e m n e j s t a r š í m p í s e m n i c t v ín 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
Vánoční pozdrav ze středověku aneb Narodil sě Emanuel

Tu půvabnou vánoční píseň zapsal před téměř šesti sty lety (r. 1417) do svého foliantu
písař Mikuláš z Kozlí, ale určitě se zpívala už dřív. Dochovala se ještě ve dvou dalších
rukopisech; jeden je uložen ve Státní knihovně ČR, druhý je známý Jistebnický kancionál,
uložený v Knihovně Národního muzea. Výchozí rukopis Mikuláše z Kozlí prozměnu
zabloudil až do polské Vratislavi. (O životě písaře Mikuláše z Kozlí máme jen kusé zprávy.
Byl to minorita, do františkánského řádu vstoupil r. 1414, působil jako kazatel na Moravě a ve
Slezsku a je autorem rukopisného kodexu s českými, latinskými i německými texty. Od r.
1421 byl sakristiánem v Krnově, kde už ve 13. století založili františkáni klášter a kostel
Narození Panny Marie.) Půvabná středověká píseň působí jako jakási předzvěst budoucích
vánočních koled. Jádrem písně je třetí strofa, český překlad latinského textu Sion lauda
Dominum z tropu Resonet in laudibus, k ní byly vytvořeny další strofy, také podle
latinských vzorů (např. první strofa je vlastně parafráze tropu Magnum nomen Domini
Emanuel). Ve druhé strofě se objevuje tradiční představa svatého Josefa jako starého muže,
která ovšem explicitně z textu evangelia vůbec nevyplývá.

Jezus malý pacholík
a Josef starý mužík;
vsadil Buoha na oslík,
jehožto jest porodila Maria.
Jest naplněno...

Sion chval Hospodina,
Spasitele všeho světa,
jenž hřiešným hřiechy smývá,
jehožto jest porodila Maria.
Jest naplněno...

Narodil sě Emanuel, 
jehož zvěstoval Gabriel,
svědek jest Ezechiel,
jehožto jest porodila Maria.
Jest naplněno, což pověděl Gabriel,
radujmy sě, veselmy sě,
panna syna porodila
to jest byla Buoží milost nemalá.

Lidmila Fri čová

Den otevřených dveří v Azylovém domě sv. Jakuba proběhl
v přátelské atmosféře
Dne 12. 11. 2010 proběhl v AD sv. Jakuba Den otevřených dveří. Zúčastnili se ho

přátelé, spolupracovníci, příznivci, sousedé a sponzoři azylového domu.
Na návštěvě byli například vedoucí a sociální pracovnice sociálního odboru Městského

úřadu v Berouně, s nimiž velmi úzce spolupracujeme při řešení problémů našich klientů, vedení
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FCH Beroun, zástupci Městské policie
Beroun, kteří nám mnohdy pomohli
v nouzi, vedoucí pracovník firmy
Českomoravský beton, která sponzorovala
opravy azylového domu, praktický lékař
MUDr. Ralbovský se sestřičkou, kteří
pravidelně pečují o naše klienty. 

Přišli i bezprostřední sousedé AD,
s nimiž se dělíme o své radosti i strasti a
kteří již mnoho let projevují trpělivost a
vstřícnost vůči našemu zařízení.

Tento slavnostní den byl uspořádán
v souvislosti s dokončením vnějších i
vnitřních oprav azylového domu, které
byly realizovány v rámci projektu FCH Beroun s názvem „Pomůžeme vám uspět“. Klienti AD
dostali příležitost nacvičit si a osvojit si v rámci tohoto projektu nejen pravidelné pracovní
návyky, ale i stavební a údržbové práce a zároveň zvelebit místo, kde dočasně přebývají. 

Díky jejich soustavnému úsilí se podařilo výrazně zlepšit technický stav budovy
azylového domu i jeho okolí. To je, kromě
jiného, velmi cenný bonus, když si
uvědomíme, v jaké situaci se dnes ocitají
nevládní neziskové organizace, a že peněz
na investiční náklady na opravy budov je
zoufale málo.

Setkání proběhlo v atmosféře
přátelských rozhovorů. Ke zdárnému
průběhu dne přispělo i domácí občerstvení,
které nachystali pracovníci a příznivci
azylového domu. Občerstvení bylo
samozřejmě věnováno i klientům azylového
domu a nesměl chybět ani domácí maskot -

kocour Mourek, který den oslavil konzumací chutných zbytků hostiny. 
Den otevřených dveří byl významným příspěvkem k vytváření neformálních,

přátelských vztahů s lidmi, kterým na azylovém domě záleží.                         Petra Müllerová

Kamikaze: Výprava do Řevnic  
Měli jsme sraz na vlakovém nádraží, pak jsme jeli vlakem do

Řevnic. V Řevnicích je lesní divadlo. Když jsme šli na Brdy,  Honza
Marek nám ukazoval, jak se pracuje s buzolou. Tam jsme potkali vlčata
z Řevnic.  Šli jsme někam nad Mníšek,  mířili jsme po zelené značce a
hráli hru Léčka. Pak nám Honza ukazoval, jak se má chodit podle

orientační běžecké mapy. Když jsme dorazili na určené místo, tak jsme hráli hru Kamikaze. 
Kamikaze jsme hráli takto: Nejdřív nás rozdělili do skupinek a, b, c, d,  e... Začali jsme

běhat po skupinkách na různá stanoviště, když skončila první fáze hry, začali jsme hrát
druhou. Ta se hrála tak, že se běhá po lístečkách s čísly. Ta jsme si měli zapamatovat, ale
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Den otevřených dveří AD    2x foto J. Hazuka

Setkání v atmosféře přátelských rozhovorů  J. Hazuka



nesměli nás chytit teroristi. Během dne jsme si vyměňovali se skauty z ostatních středisek
takové poznávací lístečky s názvem střediska a jménem dárce. My jsme si dělali doma každý
20 takových kartiček, a potřebovali jsme jich tam jenom osm. Ostatní se třeba budou hodit
jindy. Před odchodem jsme se rozloučili pokřikem, rozdělili se do dvou skupinek a šli jsme
podle mapy na určené místo, kde jsme se měli setkat. K vlaku jsme šli už za tmy.  Cestou jsme
měli hledat reflexní pásky, ale nakonec to byl svítící náramek, ale on byl vidět jenom, když se
na něj přímo svítilo. Pak už jsme došli do Řevnic, odkud nám odjížděl vlak. Zde jsme znovu
potkali na hřišti řevnická vlčata, i když z lesa vyšla až po nás. Asi znala nějakou zkratku.

Matěj Vašků

BOHOSLUŽBY VÁNOCE A NOVÝ ROK 2011 
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(Železná)HýskovTetínVrážLoděnice

Králův
DvůrBeroun

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

SPOLEÈNÝ  ÚMYSL  MODLITEB  NA PROSINEC :

���   „Za uzdravení všech zranění v našich duších                      
                           a za skutečný pokoj v nás“  ���

Prosinec 2010
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Otevřena každou
neděli v SUDÉM týdnu
11.00 - 11.3011.00 - 11.3011.00 - 11.3011.00 - 11.30 hodin
Fara -  přízemí vlevo

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA : V prosinci oslaví Marie Fuková z Hýskova 50 let, Tereza Hamouzová z Loděnice
40 let, Danuše Chadimová z Nižboru 60 let, Kristýna Kodrasová z Berouna - Závodí
20 let, Eva Rochlová z  Berouna 30 let, Anna Veverková ze Záhořan 40 let, Radek
Hána z Berouna Závodí 45 let, Marie Máchová z Berouna 75 let, Lukáš Petřvalský z
Berouna 35 let, Monika Štromajerová z Počápel 45 let, Jindřich Štusák z Berouna 45
let a Fryčková Veronika 20 let. Čtyřicet pět let oslaví ve středu 8. prosince také náš
bývalý kaplan P. Michael Špilar. Všem jubilantům vyprošujeme hojnost požehnání.

Ze srdce rádi přejeme k 84. výročí narození našemu dlouholetému varhaníkovi a
kostelníkovi Miloši Palkoskovi a přejeme i vyprošujeme především hodně síly, zdraví
a požehnání celé jeho rodině.                                                                                Farníci

NAROZENÍ: Velmi se omlouváme, pokud jsme tu někoho nenapsali, zhusta to není naší
leností, ale spíše nezaviněnou nevědomostí, která hříchu nečiní. Pomozte nám to,
prosím, napravit. Své informace nám sdělte e-mailem, či telefonem do redakce
(kontakt níže v tiráži), případně písemně na adresu redakce či na lístku vhozeném do
schránky Dotazy a články v kostele.                                                                         -red-

KŘTINY: V měsíci listopadu přijaly svátost křtu Tereza Jana Laštovičková (v kostele sv.
Jakuba v Berouně) a Eliška Recinová (v kostele sv. Prokopa v Chýňavě).

POHŘBY: V měsíci listopadu jsme v naší farnosti do rukou Božího milosrdenství svěřili paní
Marii Podlašeckou, paní Drahoslavu Míkovou (obě z Berouna) a paní Květoslavu
Miláčkovou (z Levína). Světlo věčné ať jim svítí!
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Berounský katolický zpravodaj - měsíčník pro farnost Beroun a filiální kostely Loděnice,
Železná, Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Králův Dvůr - Počáply, Nižbor, Vráž, Hýskov,
Strádonice, Hudlice a Chýňava. Redakce: P. J. Pecinovský, J. Vacík, L. Fričová, I. Vašků, I.
Průšová, A.T. Markgráfová, L. Lukavská. Sazba: A. Vašků. Písemné příspěvky možno
odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce do krabičky “Dotazy a příspěvky” v kostele či do
schránky “BKZ” na faře; v el. podobě viz níže. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků.
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


