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Nenechme si vzít advent 
Začíná adventní doba a s ní nový liturgický rok. Doba radostného očekávání svátků 
Narození Páně nás bude provázet téměř celým prosincem. Adventem nás vedou 
postavy, které ukazují na Ježíše Krista a připravují mu cestu, jsou to prorok Izajáš, 
Panna Maria a Jan Křtitel. Tyto osobnosti jsou 
nám navíc vzorem pro svou zaměřenost na Boží 
věci. Spolu s nimi můžeme očekávat Krista při 
oslavě jeho narození o Vánocích, a hlavně 
jednou na konci věků při jeho druhém příchodu. 
Nenechme si však tento čas milosti zastínit 
jinými skutečnostmi. Často se v souvislosti 
s adventem mluví o tom, že je důležité nedat se 
svázat přípravami, úklidem, sháněním a všemi 
dalšími aktivitami spojenými s přípravou na 
Vánoce. Ano, to je jistě pravda, kterou nejenom 
slyšíme, ale měli bychom mít odvahu se podle ní 
zařídit.  
Když se v poslední době mluví o jistém 
hospodářském poklesu či stagnaci, je dost 
pravděpodobné, že letos o Vánocích bude také méně nákladných darů a drahých věcí. 
Ano, dost možná po Vánocích statistikové dojdou k závěru, že poprvé po mnoha 
letech se prostředky vydané za dary zmenšily. Je to dobře, nebo špatně? Osobně se 
domnívám, že to je spíše dobře, neboť díky určité nejistotě a obavám se více 
přimkneme k Pánu Bohu a k našim blízkým, a ne k nákupům a shánění.  
Nenechme si tedy advent zastínit sháněním a konzumem, ale spíše si právě díky 
většímu prostoru v důsledku hospodářské nejistoty vyhraďme více času pro Pána 
Boha i pro naše blízké.  
Vždyť právě v jisté zdánlivé nejistotě můžeme získat skutečnou hlubokou jistotu 
v Bohu i v našich nejbližších. Ať se nám to na přímluvu Panny Marie Matky Boží 
v letošním adventu skutečně podaří.  
 

       P. Radim Cigánek  
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Zprávy z farnosti 

• Biblické hodiny 
K biblickým hodinám se v letošním školním roce scházíme každé úterý od 16.30 
do 17.30 hodin. Tématem je nyní list Židům. 

• Společenství mládeže 
Pravidelná setkání mládeže probíhají každý čtvrtek od 19 hodin. 

• Modlitební společenství 
Modlitební setkání se konají každý čtvrtek od 20.00 v kaplance.  

• Návštěvy nemocných 
Naše nemocné a dříve narozené, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb nebo se 
ocitli vinou nemoci v těžké životní situaci, rádi navštívíme buď v době k tomu 
vyhrazené, tedy každou středu od 9.00 – 12.00 hodin, anebo po domluvě také 
kdykoli jindy. V případě potřeby lze kdykoli zavolat na naše tel. čísla 608 524 408 
(P. Petr Bouška) nebo 776 229 671 (P. Radim Cigánek). 

• Adventní bohoslužby s rorátními zpěvy na Tetíně 
budou v sobotu 8.12. a v sobotu 22.12. od 8.00 hodin v kostele sv. Kateřiny. 

• Pozvání na mši sv. pro děti a mikulášskou nadílku 
Křesťanský klub Beroun zve všechny děti s rodiči z farnosti i mimo ni na setkání 
se sv. Mikulášem. Štědrého světce oslavíme ve středu 5. 12. v 18 hod. v kostele 
sv. Jakuba mší svatou s kytarovými písničkami v podání kapely 4K a po mši sv. 
nás všechny na farním dvoře, dá-li Pán, navštíví i sám svatý Mikuláš z Myry i se 
svou zlatou knihou. Jako každý rok prosíme rodiče i letos, aby si balíčky pro své 
děti laskavě přede mší odložili v kaplance do připraveného koše čitelně označené 
jménem dítek. 

• Večery chval v kapli Povýšení sv. kříže 
Příští modlitební setkání se bude konat ve čtvrtek 6.12. od 20 hod., a to opět se 
zpěvy z Taizé. 

• První pátek v měsíci – 7. prosince 
Mše sv. v kapli Povýšení sv. kříže je v obvyklých 18.00 hodin, po ní následuje 
adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17.00 hodin je možné přijmout 
svátost smíření. 

• Setkávání maminek s dětmi 
v měsíci prosinci bude následovně: ve středu 12. prosince od 9.00 hodin nás zve 
k sobě do útulného bytečku Veronika Frantová - bližší informace u Veroniky na 
mobilu 732373196. 
„Maminkovský vánoční večírek“ proběhne, jak se již stalo tradicí, v Jiné kávě 
v Berouně ve středu 19. prosince 2012 od 20.00 hodin, bližší informace podá 
Marianka Vildmonová na mobilu 606212243. 

• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 9.12. a 23.12 od  
11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně (farní kancelář). 
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• Sbírka na charitu 
v neděli 4. listopadu 2012 vynesla v naší farnosti 10.760,- Kč. 

• Sbírka na podporu biblického apoštolátu 
v neděli 18. listopadu vynesla 10.300,- Kč. Dárcům děkujeme! 

• Sbírka na bohoslovce  
je vyhlášena na neděli 
2. prosince. 

• Adventní duchovní obnova 
se bude konat v sobotu 
15.12. od 9 do cca 12 hod. 
v areálu berounské fary. Na 
programu budou dvě 
přednášky (v 9 a v 10.15 
hod.) a mše sv. v 11.30. 
Rekolekci povede zkušený 
exercitátor Mons. Vladimír 
Málek. 

• Nový farní web 
Od adventu přecházíme na nové webové stránky farnosti www.farnostberoun.cz. 
Stránky jsou vytvořeny v redakčním systému, a jejich hlavní výhodou je tedy 
snadnější obslužnost a tím i aktualizovatelnost. Připomínky jsou i nadále vítány. 

• Rozšířená příležitost ke svátosti smíření před Vánoci 
Kromě obvyklé půlhodinky před každou mší sv. bude možno přijmout svátost 
smíření v kapli Povýšení sv. kříže (či v areálu farních budov): 
o v pátek 21. prosince    od 16.00 – 20.00 hodin 
o v sobotu 22. prosince  od   9.00 – 12.00 hodin. 
K dispozici vám budou kněží berounské farnosti, případně pozvaní kněží 
z vikariátu. 

• Vánoční výzdoba v Berouně 
Prosíme o pomoc se stavbou betléma a umístěním vánočních stromků. U sv. 
Jakuba se bude vánoční výzdoba připravovat v neděli 23. 12. po večerní mši sv. 

• Setkání dětí u jeslí na Štědrý den na Tetíně 
se uskuteční v kostele sv. Ludmily 24. prosince 2012 od 15.30 hodin. Děti se 
mohou těšit na vánoční příběh Nebeské znamení, zpěv koled a rozdávaní 
Betlémského světla - lucerničky s sebou. Všichni jste srdečně zváni. 

• Bohoslužby v Berouně – 24. prosince 
V 16.00 hod. bude letos v kostele sv. Jakuba mše svatá, noční bohoslužba slova 
pak ve 23.00 hodin. Rozpis vánočních bohoslužeb v Berouně a okolí viz str. 4. 

• Bohoslužby ve vánočním oktávu 
budou v Berouně slouženy v kostele sv. Jakuba (tedy nikoli v kapli). 
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• Přehled vánočních bohoslužeb: 

 
• Svátek Svaté Rodiny – 30. prosince 

V neděli 30. prosince, v den svátku Svaté Rodiny, bude možno se při všech 
bohoslužbách obnovit manželské sliby. 
 

Koncerty 
• Kostel sv. Jakuba v Berouně 

o 1. neděle adventní 2. 12. 2012, 15.00 hodin Staročeské roráty, zpívá 
Svatojakubský chrámový sbor, řídí Jiří Beščec, na varhany hraje Lukáš 
Petřvalský 

o 2. neděle adventní 9. 12. 2012, 16.00 hodin, pěvecký recitál mezzosopranistky 
Jany Wallingerové, držitelky prestižní ceny DIVA za rok 2010. Program: 
A. Dvořák-Biblické písně, další duchovní písně autora. Lukáš Petřvalský – 
varhany 

o Středa 26. 12. 2012, 15.00 hodin, vánoční koncert. Program: Vánoční balady 
(úprava L. Petřvalský), L. Petřvalský-Missa pastoralis. Svatojakubský 
chrámový sbor a komorní orchestr, řídí Jiří Beščec. 

o Úterý 1. 1. 2013, 15.00 hodin, vánoční písně a koledy v podání berounského 
pěveckého sboru BONBON pod vedením Mgr. Bohumily Vokáčové. 

• Kostel sv. Ludmily na Tetíně 
Sdružení sv. Ludmily srdečně zve na „Malý adventní koncert“, který se bude 
konat v neděli 9. prosince 2012 v 16:00 hod. v kostele sv. Ludmily na Tetíně. 

2012 Beroun 
Králův 
Dvůr 

Loděnice Vráž Tetín Hýskov Chyňava 
Sv. Jan 
pod Sk. 

Nižbor 

24.12. Po 
16.00 
23.00 

22.00 16.00 - 23.00 - - - - 

25.12. Út 10.00 8.00 9.30 - - - 11.00 8.00 16.30 

26.12. St 10.00 8.00 9.30 - 11.15 - 11.00 - - 

27.12. Čt 8.00 17.00 - - - - - - - 

28.12. Pá 18.00 - 17.00 - - - - - - 

29.12. So - - - 18.00 - 18.00 -  16.30 

30.12. Ne 
10.00 
18.00 

8.00 9.30 - 11.15 - 11.00 8.00 - 

31.12. Po 18.00 - - - - - - - - 

1.1. Út 18.00 8.00 9.30 - 11.15 - 11.00 8.00 - 



 

 5 
 

Adventní písně zazpívá smíšený pěvecký sbor COMODO pod vedením 
sbormistryně paní Taťány Bočkové. 

• Zámek Lochovice 
Farní charita Beroun zve na adventní 
benefiční koncert souboru SCHOLA 
GREGORIANA PRAGENSIS v sobotu 
dne 15. 12. od 14.00 hodin do sálu na 
zámku v Lochovicích. Bude zde uveden 
nový program Adventus Domini – 
Adventní mariánská mše v českých 
kancionálech 15. a 16. století. Vstupenky 
za 180,- Kč lze zakoupit v MIC Beroun a 
v Azylovém domě v Lochovicích. 
(Výtěžek koncertu bude použit na nákup toaletního a sprchového pojízdného 
křesla pro bezpečné sprchování klientů s výrazně ztíženou mobilitou – seniorům 
Stacionáře sv. Anežky České na Zavadilce. Koncert se koná pod záštitou senátora 
PČR Jiřího Oberfalzera.) 

• Kostel Narození sv. Jana Křtitele (Svatý Jan pod Skalou) 
Vánoční písně a koledy v podání smíšeného pěveckého sboru COMODO zazní na 
Štědrý den od 14 hod. 

 

Z arcidiecéze 
• Vikariátní konference  

se v prosinci uskuteční v Žebráku v úterý 18. 12. od 9.00 hodin. 
• Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka 2013 proběhne v pražské arcidiecézi ve dnech 1. – 13. ledna 
2013. Diecézní záměr pro tuto sbírku je: 
o Podpora pobytových služeb seniorů (Domov seniorů Mukařov, Azylové 

bydlení pro seniory – azylový dům Praha 8 – Karlín). 
o Péče o lidi s Alzheimerovou nemocí. 
Jako každoročně proběhne v Praze Požehnání koledníkům: v sobotu 5. ledna 
2013. Od 13 hodin bude tento den v arcibiskupském paláci připraveno pro 
koledníky a jejich doprovod malé občerstvení. Ve 14.45 bude v katedrále 
Tříkrálová bohoslužba slova, při které bude požehnána křída. V 15.30 požehná 
otec kardinál Dominik Duka koledníkům na Hradčanském náměstí z balkonu 
arcibiskupského paláce. Poté vyjde z Hradčanského náměstí na Loretu průvod Tří 
králů na velbloudech. Zveme všechny koledníky, aby se i s doprovodem 
požehnání zúčastnili. 
V Tříkrálové sbírce v roce 2012 se v pražské arcidiecézi podařilo vybrat 4,1 mil. 
Kč. Z těchto peněz financovaly farnosti a charity své sociální projekty.  
Veškeré informace o Tříkrálové sbírce jsou k dispozici v Arcidiecézní charitě 
Praha (www.praha.charita.cz; kontaktní osoba Mgr. Pavel Šimek: 603 516 899). 
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Skauti 
• Středisková rada se koná 21. prosince 2012 v 19,15 hodin v klubovně v kaplance. 
• Okresní rada se koná 11. prosince 2012 v 18,00 hodin v kanceláři TJ Sokol 

Beroun.  
• Středisková rada schválila nového vůdce tábora pro letní skautský tábor 2013 – 

Lukáše Klimoviče - Lukina. 
• Skautské středisko Radost a Naděje prosí své členy a děkuje jim za svědomité 

plnění přiděleného úklidu na chodbách v prostorách kaplanky! (Rozpis úklidu visí 
na venkovní nástěnce). 

• Skautské středisko Radost a Naděje blahopřeje k narozeninám v měsíci prosinci 
Kristýně Kodrasové a Marušce Hlaváčkové. Přejeme jim mnoho zdraví, radosti a 
hojnost Božího požehnání a zároveň děkujeme za práci, kterou dělají pro naše 
skautské středisko. Hip-hipi-hurá. 

• V případě, že byste chtěli darovat středisku finanční dar na podporu činnosti - 
určitě se nebráníme -, jsme Vám schopni vystavit potvrzení o poskytnutí daru, 
který lze uplatnit do daňového přiznání do daňového základu za rok 2012. 
Děkujeme. 

• Vlčata – rozpis akcí prosinec, leden: 
01. 12. - výprava 
07. 12. - schůzka ANO 
14. 12. - schůzka ANO 
14. 12. - schůzka ANO 
21. 12. - poslední schůzka v roce 2012 ANO 
04. 01. - schůzka ANO 
11. 01. - schůzka ANO 
18. 01. - schůzka ANO 
25. 01. - schůzka NE (v sobotu je výprava) 
26. 01. - výprava 

• Kalendář ostatních akcí střediska/oddílů 
25. 11.  -> Výprava Lasičky. 
01. 12.   -> Výprava Vlčata a Oceloti. 
07. 12.   -> Posezení ve Štice od 18:00 – kmen OS, R&R a činovníci. 
08. - 09. 12. -> Výprava Lasičky (přespávání v kaplance). 
11. 12.   -> OKRESNÍ RADA v 18,00 hod. v kanceláři TJ Sokol Beroun. 
14. - 15. 12. -> Výprava Světlušky (přespávání v kaplance). 
21. 12.  -> STŘEDISKOVÁ RADA v 19,15 hod. v kaplance. 
22. 01.   -> Chlapecká rada v kaplance 20:00 v kroji. 
26. 01.  -> Výprava Vlčata a Oceloti. 

• Pololetní prázdniny: 2. 2. 2013. 
• Jarní prázdniny: 4. 2. 2013 – 10. 2. 2013. 
• Celostředisková výprava: 20. 04. 2013 – za sv. Jiřím na Tmaň 
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• Květen nebo červen 2013 proběhne – Svojsíkův závod. (týká se oddílu Ocelotů a 
Lasiček) 

• Červen 2013 - stanoven termín střediskového sněmu. 
• Schůzky dívčího kmene: 

SVĚTÝLKA:  středa – od 16.00 do 17.30 hodin.  
(Vede Hana Klimovičová – Rajčátko.) 
SVĚTLUŠKY:  pátek – od 17.00 do 19.00 hodin. 
(Vedou Marie Skuhrovcová – Myška, Hana Klimovičová – Rajčátko, Anna 
Brodinová – Tkanička a Lenka Krejčová – Myšlenka.) 
LASIČKY:  čtvrtek – od 17.00 do 19.00 hodin. 
(Vedou Kristýna Kodrasová, Ludmila Beščecová, Zuzana Karbušická - Pastelka 
a Eva Neumannová – Elfík.) 

• Schůzky chlapeckého kmene: 
VLČATA: pátek – od 17.00 do 19.00 hodin. 
(Vedou Pavel Schöberle – Mauglí, Dan Průša ml. a Jan Franta – Frantík.) 
OCELOTI: úterý – od 16.00 do 18.00 hodin.  
(Vedou Petr Čapla - E.T. a Jan Marek.) 

• Schůzky ostatních kmenů: 
ROVEŘI & RANGERS:  pátek od 19.30 do 21.00 hod. 
(Vedou Jirka Hazuka ml. – Siki a Jiří Růžička – Hami.) 
OLDSKAUTI (KMEN DOSPĚLÝCH): pouze individuální akce. 
(Vede Jakub Kodras a ostatní členové klubu OS.) 

• Kontakty na vedoucí oddílů a i na naše středisko naleznete na farních stránkách: 
• http://www.beroun.farnost.cz/ v záložce „Skaut“. Prosím, sledujte tyto farní 

stránky celoročně – jsou zde doplňovány fotografie z akcí našich oddílů, je zde 
rychlé info, kalendář, kontakty... Prosím, předávejte tuto informaci všem 
přátelům, kteří mají o chod a dění v našem skautském středisku zájem. Děkujeme. 

 
 

Farní charita Beroun 
Stacionář sv. Anežky České pro seniory, sídlící v Domě Charity, Cajthamlova ulice 
169 v Berouně Zavadilce, vás zve na následující akce pro veřejnost v měsíci prosinci: 
•  4.12.  10:00 – 11:30 Zpívání s kytarou pana Jiřího Šafránka 
• 11.12. 10:30 – 11:30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč 

- slovní zásoba, logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace) 
• 18.12. 13:30 – 15:00 Výroba korálkových ozdob na vánoční stromek 
• Každý pátek 13:30 – 15:00 Posezení u šálku dobrého čaje či kávy. 
Všechny akce jsou pro seniory zdarma. Prosíme, potvrďte předem účast telefonicky 
na tel. čísle 606 639 627, kapacita je omezená, děkujeme. 
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Ohlédnutí za letošní mimořádnou křesťanskou 

událostí: Máme čtrnáct nových blahoslavených 
Jako světla v temnotách nám svítí příklady 
svatých na cestu k věčnému cíli. Česká a 
moravská církev byla letos obohacena o čtrnáct 
františkánských mučedníků. 
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 13. října a 
bylo to vůbec poprvé v historii pražské 
katedrály. Naši mučedníci se navíc stali prvními 
blahoslavenými ROKU VÍRY. Výjimečná 
událost k nám přivedla vzácné hosty téměř 
z celé Evropy. Čeští a moravští věřící v počtu 
cca 6 000 vytvořili při slavnosti nádherný 
rámec. Rovněž kněží obsadili několik set 
sedadel a ještě mnozí museli stát. 
Kdo byli ti mučedníci? Psal se rok 1604, kdy 
tito mladí františkáni přišli do Prahy posílit 
zdejší komunitu. Jejich počty totiž snížil mor, 
který u nás řádil na konci patnáctého století. 
Nově příchozí se usadili v opuštěném klášteře a 
kostele Panny Marie Sněžné. Velmi rychle 

splynuli se zdejší komunitou a dokonce zpovídali významné osobnosti tehdejšího 
veřejného života. 
Pak vpadlo pasovské vojsko do Čech a to vyvolalo protikatolické nálady. Dne 15. 
února 1611 – na masopustní úterý – napadl klášter dav pražské chudiny v počtu dvou 
tisíc lidí. 
Klášter byl vypleněn a všech čtrnáct bratrů zabito. V současné době se františkáni 
připravují, že kaple se stane poutním místem. Bude se jmenovat kaple sv. Michala a 
blahoslavených čtrnáct mučedníků. Slavnost beatifikace bude připomínat obraz, který 
namaloval Tomáš Císařovský. Slavnostní beatifikací vyvrcholil několik staletí trvající 
proces zkoumání příběhu čtrnácti pražských mučedníků. 

-vac- 

 

 

Ministranti na blahořečení 
Do gotické katedrály míří průvod postav v hnědých kápích... 
Nebojte se, nejste ve středověku, píše se rok 2012, 13.10., kdy bude blahořečeno 
čtrnáct pražských františkánů. Ale vraťme se na začátek našeho dobrodružství. 
Brzo ráno se berounští ministranti setkali v Loděnici u fary. Odtud se vydali do Prahy 
ke katedrále sv. Víta. Vystoupili jsme před Arcibiskupským palácem. Odtud jsme 
zamířili do zákristie (máma říká, že je to sakristie, ale když je to za kostelní lodí, tak 
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„za kristie“, ne?) v katedrále, kde jsme se převlékli do ministrantského oblečení a 
zamířili jsme zpět k Arcibiskup- 
skému paláci. Po dlouhém čekání 
jsme vyšli v nekonečném průvodu 
směrem ke katedrále. Po jenom 
tříhodinové mši ☺ jsme zase přišli 
v průvodu k paláci a zase jsme se 
šli převléct do katedrály. Poté jsme 
šli na malé pohoštění a pak jsme 
vyrazili  na Petřín. Na Petříně jsme 
navštívili zrcadlové bludiště, kde 
jsme se málem ztratili a nevěděli 
už pomalu, jak sami vypadáme. 
Potom jsme měli soutěž a šli jsme 
k Arcibiskupskému paláci, kde si nás hned vyzvedli naši a my jeli domů. A tak končí 
naše dobrodružství ☺. 

Zapsal Lojza Vašků pod dojmem vyprávění br. Michaela a ostatních účastníků. 

 
 
 

Ze života svatých 
Svatý posledního dne občanského roku 

Sv. Silvestr 
Silvestr I., rozený Říman, byl papežem od roku 314 do roku 335. 
Bylo to období poměrně klidné, protože organizaci církve 
provedl jeho předchůdce Miltiades a císař Konstantin zajišťoval 
křesťanům oporu. Silvestr však musel počítat s tím, že císař se 
bude vměšovat do věcí náboženských i kněžských. 
To se projevilo zejména na níkajském koncilu, kde však papeže 
zastupovali jeho preláti. Silvestr měl důležitou úlohu v proměně 
pohanského Říma na křesťanský. Za jeho pontifikátu byla 
postavena bazilika sv. Jana v Lateránu, sv. Petra ve Vatikáně a 
sv. Pavla před hradbami. 
To všechno i to, že se jeho památka slaví poslední den 

občanského roku, zvyšuje jeho popularitu. Je patronem dobré úrody, domácích zvířat 
a jeho atributy jsou papežské roucho a berla, kniha, mušle a býk. 

-vac- 
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Plnomocné odpustky v Roce víry  
V návaznosti na dekret Apoštolské Penitenciárie ze dne 14. září 2012 o možnosti 
získání plnomocných odpustků v Roce víry vydal kardinál Dominik Duka OP, 
arcibiskup pražský, následující ustanovení: 
• Poutními místy v Roce víry, kde věřící může pokaždé, navštíví-li je formou pouti, 
získat plnomocné odpustky, v Arcidiecézi pražské jsou: 
- katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech,  
- kostely Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava ve Staré Boleslavi,  
- bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě,  
- bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře,  
- kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně,  
- kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů v Emauzích,  
- kostel sv. Ludmily na Tetíně,  
- kostel sv. Ludmily na Vinohradech,  
- kostel sv. Matouše v Hrádku u Vlašimi,  
- kostel sv. Prokopa na Sázavě. 
K získání odpustků je nutné, aby se zde věřící účastnil nějakého obřadu, anebo 
alespoň přiměřený čas strávil v usebrání při zbožné meditaci, kterou zakončí 
Modlitbou Páně, Vyznáním víry (v jakékoli právoplatné formě), invokacemi k Panně 
Marii a eventuálně k svatým apoštolům, či patronům kostela. 
• Svátečními dny v Roce víry, kdy může věřící na nějakém posvátném místě účastí 
na slavnostním slavení eucharistie nebo denní modlitbě církve a modlitbou Vyznání 
víry (v jakékoli právoplatné formě) získat plnomocné odpustky, v Arcidiecézi 
pražské jsou: 
- slavnosti Narození Páně, Zmrtvýchvstání Páně, Seslání Ducha svatého a vigilie 
  těchto slavností, 
- poutní slavnosti jednotlivých výše vyjmenovaných poutních kostelů Roku víry, 
- 9. března – oslava sv. Cyrila a Metoděje, výročí založení Pražského biskupství, 
- 23. dubna – svátek sv. Vojtěcha, 
- 30. května – památka sv. Zdislavy, 
- 6. června – památka sv. Norberta,  
- 4. července – památka sv. Prokopa,  
- 5. července – slavnost sv. Cyrila a Metoděje,  
- 16. září – památka sv. Ludmily,  
- 28. září – slavnost sv. Václava,  
- 13. listopadu – památka sv. Anežky.  
K získání odpustků je nutné splnit vždy obvyklé podmínky, totiž kající smýšlení, 
vykonání platné svaté zpovědi, přistoupení k sv. přijímání a modlitba na úmysl 
Svatého Otce.  
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Ohlédnutí za plesem 
Na 200 návštěvníků 1. plesu Farní charity Beroun se 9. listopadu sešlo v sále 
kulturního domu na Tetíně. Program byl pestrý, předtančení a překvapení se střídala 
jedno za druhým, a i přes problémy s ozvučením, které se bohužel podařilo vychytat 
až v průběhu večera, přichází pozitivní reakce na tento večer. Farní charita by tímto 
ráda poděkovala těm, kteří se na přípravě podíleli, i všem, kteří se na ples přišli 
pobavit a svou účastí podpořili benefiční akci. Rovněž velice děkujeme za cenné rady 
a pomoc organizátorům minulých plesů ŘKF. Děkujeme také všem dárcům předmětů 
do tomboly. Jsme potěšeni, že i v této tradici můžeme pokračovat a polovinu výtěžku 
losování - 4.433,- Kč jsme následně předali berounské Katolické mateřské školce. 

 

Arcidiecézní ministrantské setkání 
Arcidiecézní ministrantské setkání se konalo v Praze dne 10.11.2012. Vyjeli jsme 
z místa našeho srazu třemi auty. Po příjezdu do Arcibiskupského paláce jsme se 
shromáždili v sále kardinála Berana, kde jsme se zapsali. Po úvodu jsme si vzali 
ministrantské oblečení a šli do katedrály, kde probíhala příprava na mši svatou. 
Někteří ministranti si sedli do lavic a další ministrovali. Já jsem měl na starosti 
lodičku a můj kamarád Matěj kadidelnici. Mši svatou sloužil pan biskup Karel 
Herbst. Po mši sv. jsme společně navštívili kapli svatého Václava, kde jsme se 
modlili. Po návratu do sálu kardinála Berana jsme měli oběd. Odpoledne jsme se byli 
podívat v hasičské zbrojnici. Hasiči nám ukazovali svoji garáž s hasičskými auty a 
jejich vybavením. Zaujal mne zvláště hasičský chemický vůz, vysouvací žebřík  a 
hydraulické nůžky. Někteří se oblékli do hasičských obleků s dýchacími přístroji. 
Součástí ministrantského setkání byla také soutěž. Měli jsme pět stanovišť a byli jsme 
rozděleni do týmů pojmenovaných po známých světcích, např. sv. Václav, sv. 
Vojtěch, sv. František z Assisi. Měli jsme určená stanoviště, kde jsme dostali část 
textu a ten jsme měli složit. Naše skupina se jmenovala po sv. Václavu a dorazili 
jsme jako druzí. Ministrantské setkání bylo zajímavé a líbilo se mi.    

Vítek Markgraf 
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Ministrantské setkání pro mladší 8.12. 2012 
Pro mladší kluky (cca od 8 do 15 let). Tentokrát se míří vlakem do Litoměřic. Mše 
svatá v Litoměřické katedrále sv. Štěpána v 10:00, kde proběhne svěcení bratra jáhna 
Pavla Morávka, kterého znáte z Ministrantských setkání. Program: Mše sv., prohlídka 
Litoměřic z ptačí perspektivy, hry... S sebou 120,- Kč, společenské a případně 
vlastní ministrantské oblečení. Odjezd z Litoměřic v 15:40, příjezd do Prahy 
na Hlavní nádraží v 17:08. Bližší informace: P. Benedikt Hudema (724 209 774, 
benedikthudema@atlas.cz) 
Pro berounské ministranty sraz v Loděnici u kostela v 6 hod, případní zájemci, 
ozvěte se: Alois Vašků tel: 602129195, email: vasku@omadeg.cz,  ať můžeme 
nahlásit počet ministrantů a domluvit dopravu. 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na prosinec: 
„Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly společenstvími víry, naděje 

 a lásky.“ 

 

Farní kronika 
• Blahopřání: Srdečně blahopřejeme k 86. narozeninám panu Miloši Palkoskovi, 

dlouholetému berounskému varhaníkovi a kostelníkovi, a k 75. narozeninám paní 
Janě Friedrichové, dlouholeté katechetce naší farnosti. Ke kulatým 85. 
narozeninám blahopřejeme i paní Janě Civínové st. z tetínské fary.  

• Křtiny: V listopadu byli v naší farnosti pokřtěni Jiří Kratochvíl, Alžběta Sitárová, 
Tomáš Bartek, Anežka Krňáková, David Galanda, Ondřej Kujan a Zdeňka Černá. 
(Svatby ani pohřby se nekonaly.) 

 

Nabídka včelařských produktů  
Nabízím zprostředkování těchto produktů od českých včelařů z Brd: 
medovina přírodní a bezinková (130,- Kč/litr), svíčky z včelího vosku (20,- Kč/kus), 
med obyčejný nebo pastový (130 Kč/kg). Poznáte mne podle oranžové reflexní vesty 
(před kostelem). Peníze prosím předem. 

farník Pavel Jambor 

 
 
 Berounský katolický zpravodaj - měsíčník Římskokatolické farnosti Beroun 

Písemné příspěvky možno odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce do krabičky 
„Dotazy a příspěvky“ v kostele, v elektronické podobě na e-mail: red.tym@seznam.cz. 

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 dobrovolný, č. ú. farnosti Beroun: 0361038389 / 0800 


