
Únor 2012 
 

BEROUNSKÝ
KATOLICKÝ
ZPRAVODAJ

 

„Rok biřmování“ 
 
V roce 2013 budeme slavit 1150. výročí příchodu našich věrozvěstů sv. 

Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. K této příležitosti vyhlásili naši 
biskupové tříletou přípravu, která kopíruje cestu „Uvedení do křesťanského 
života“ a s ní spojené přijímání tří iniciačních svátostí: křest, biřmování a 
Eucharistie. Letošní, 2. rok přípravy je proto „rokem biřmování.“  

Také v naší farnosti bychom rádi prožili v letošním roce udílení svátosti 
biřmování (v neděli 10.6.), a společně s biřmovanci se znovu zamysleli nad 
tím, k čemu nás má přijetí daru Ducha Svatého disponovat. V Katechismu 
katolické církve (KKC 1303) můžeme mimo jiné číst, že „bi řmování nás 
plněji začleňuje do života Církve a dává sílu, abychom šířili a bránili víru 
slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové…“ 

 Snad by se to dalo vyjádřit i tak, že biřmovaný křesťan je povolán, aby 
v síle Ducha Svatého nacházel své místo v životě Církve (stával se někým, 
kdo v Církvi dle svého osobního povolání slouží), a kdo i ve světě (i mezi 
těmi, kdo Krista neznají) dokáže jako křesťan opravdu žít a vnášet tak do 
všech oblastí života společnosti Kristova Ducha evangelia.  

Jako by tu byl přitom naznačen dvojí pohyb, ke kterému nás Bůh zve a 
svých Duchem („Spiritus movens“) motivuje a disponuje: pohyb dovnitř 
(do společenství Církve) a pohyb ven (z Církve do světa kolem nás)... 

Kéž i našim biřmovancům a nám všem na našich cestách života pomáhá 
svou mocí a svými dary Duch Svatý a činí z nám opravdové svědky Boží 
lásky k člověku! 
                        J. Pecinovský 

Zprávy z farnosti 
• Svátek Uvedení Páně do chrámu – 2. února 

Mše svaté s liturgií svátku budou slouženy ve čtvrtek 2. února: 
� v  8.00 hodin v Králově Dvoře (kostel Nanebevzetí Panny Marie) 
� v 18.00 hodin v Berouně (kostel sv. Jakuba) 



• 1. pátek v měsíci – 3. února 
Mše sv. začíná v kapli Povýšení sv. kříže v 18.00 hodin, po ní následuje 
adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.30 hodin bude možné 
přijmout svátost smíření. 

• Popeleční středa – 22. února 
Popeleční středou dne 22. února vstoupíme do postní doby, času příprav 
na velikonoční svátky. Ty jsou spojeny s obnovou křestních slibů a 
s udílením iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie) našim 
katechumenům. Od 17.00 hodin bude možné v kostele sv. Jakuba 
přijmout svátost smíření. 
Bohoslužby na Popeleční středu budou: 

� v 16.00 hodin: v Králově Dvoře 
� v 17.00 hodin: v Loděnicích 
� v 18.00 hodin: ve Svatém Janu pod Skalou 
� v 18.00 hodin: v Berouně 

Připomínáme, že tento den je dnem přísného postu. 
• 1. neděle postní, přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – 26. února 

Při dopolední liturgii 1. neděle postní 26. února v 10.00 hodin v kostele 
sv. Jakuba budou mezi čekatele křtu přijati naši katechumeni, kteří pak 
o velikonoční vigilii přijmou iniciační svátosti (křest, biřmování, 
eucharistie). 

• Modlitba k řížové cesty 
Po celou dobu postní se v kapli Povýšení sv. kříže budeme každý pátek 
od 17.30 hodin modlit „křížovou cestu“. V Loděnici se křížovou cestu 
budeme modlit vždy před nedělní bohoslužbou, to zn. od 9.00 hodin. 

• Sbírka „Svatopetrský haléř“ 
V neděli 19. února se i v naší farnosti bude konat sbírka „Svatopetrský 
haléř“, jejíž výtěžek bude zaslán na podporu zvláště misijních a 
humanitárních aktivit Svatého stolce. Všem dárcům děkujeme. 

• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 12.2. a 
26.2. od  11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně. 

• 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. 

• Ministrantské setkání pro mladší ministranty (chlapce cca od 8 do 
14 let) se uskuteční v sobotu 11. února v Kosově Hoře u Sedlčan. 
Zahájení v 9.30 v kostele Sv. Bartoloměje, předpokládaný konec cca v 
16 hodin. S sebou 120 Kč (60 Kč jako příspěvek na oběd, 60 Kč 



příspěvek řidičům na benzín), ministrantské a sportovní oblečení a obuv 
do tělocvičny. Mše sv., hry, soutěže, fotbálek... Ukončení cca v 16 
hodin. Případní zájemci, hlaste se včas (aby se domluvilo potřebné 
množství automobilů a nahlásil počet ministrantů na oběd) na tel. 
602129195 Alois Vašků,  P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz). 

• Setkání starších ministrantů (cca od 14 do 25 let): 18. a 19. února 
proběhne 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 (ministranti@apha.cz). 

• Modlitba za živou farnost. Připojte se. Berounští farníci jsou vděčni 
za svou farnost plnou lidí a mnohých obdarování a povolání, a své díky, 
chvály i prosby za život této farnosti chtějí vyjádřit pravidelnou 
modlitbou. Chcete-li se i vy připojit k modlitbám za živou farnost, 
učiňte tak každý den ve svých domovech jakýmkoli desátkem růžence.                                               

                                                                                                            Farníci 

Z vikariátu a odjinud 
• Vikariátní konference – 21. února 

V úterý 21. února se v Řevnicích uskuteční další setkání kněží našeho 
vikariátu. Mše svatá, při které se budeme modlit zvláště za farnosti 
našeho vikariátu, začíná v kostele sv. Mořice v 9.00 hodin. 

• Pouť do Říma: 17. – 19. února 
Arcibiskupství pražské Vás zve na pouť do Říma. V programu pouti 
bude účast na slavnostním jmenování arcibiskupa Dominika Duky 
kardinálem a následné bohoslužbě ve Svatopetrské bazilice. 
Odlet: 17. 2. 2012 v 9.00 letiště Praha-Ruzyně, Návrat: 19. 2. 2012 ve 
22.00 letiště Praha-Ruzyně Let soukromým boeingem 737 Ubytování: 
2 noci + 2 snídaně HOTEL CLODIO **** www.hotelclodio.it Cena 
cesty + ubytování: jednolůžkový pokoj: 9.750,- Kč/osoba dvoulůžkový 
pokoj:  8.400,- Kč/osoba Možnost zúčastnit se: předání  jmenovacích  
dekretů  a  kardinálských, biretů novým kardinálům při bohoslužbě 
slova, během setkání konzistoře, bohoslužby,  kterou  bude  celebrovat  
papež Benedikt XVI. ve vatikánské bazilice sv. Petra, při níž budou 
předány kardinálské prsteny, komentované prohlídky římských 
památek. Bližší informace: +420 220 392 115 / kanclerstvi@apha.cz / 
www.apha.cz 



• Mše svatá na poděkování – 25. února 
V sobotu 25. února v 11.00 hodin bude sloužit pražský arcibiskup 
Dominik kardinál Duka v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava mši 
svatou „na poděkování“ za jmenování kardinálem, které není jen věcí 
jeho osobní, ale i naší české Církve. Ke slavnostní bohoslužbě jsme 
všichni zváni! 
 

Skauti 
• Tábor 2012 se bude konat ve dnech 7. až 21. července roku 2012. 

Hlavním vedoucím tábora je Jakub Kodras, tel.: 720 351 778. Rodiče si 
budou moci vyzvednout na schůzkách předběžné přihlášky na tábor 
2012, které budou následně odevzdávat jednotlivým vedoucím svých 
dětí. Předběžné přihlášky jsou také k dispozici na webových stránkách 
farnosti.“ K pořadí dodaných přihlášek může být přihlédnuto při přijetí 
či nepřijetí vašeho dítěte na tábor (z důvodu omezené kapacity osob na 
táboře). Děkujeme za pochopení. S pozdravem zůstává servisní tým 
tábora. 

• Jezdíš na tábory a máš chuť dělat trubače? Budíček ráno a večerka 
večer neodmyslitelně patří ke skautskému táboru. Pokud máš vážný 
zájem, rád ti pomohu tento sen splnit. Opravdu jen vážní zájemci ať se 
obrátí na Frantíka (605 983 228). 

 

 Modlitba měsíce 
• Společný úmysl modliteb na únor: 

„Za všechny naše biřmovance“ 
 

Farní kronika  
Jubilea: 65 Let Marie Burešová, 25 let Doubková Soňa 
               Nedožité - 90 let Libuše Malá 
K řtiny:  

V měsíci lednu v naší farnosti nebyl nikdo pokřtěn. 
Svatby: 

V měsíci lednu žádná církevní svatba nebyla. 
Pohřby: 

V měsíci lednu jsme v naší farnosti do rukou Božího milosrdenství 
svěřili paní Alenku Říhovou z Berouna. 


