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Zase jeden začátek 
Kolikrát vlastně člověk v životě něco začíná? V dětství je nejrůznějších začátků snad 
nejvíc: první nadechnutí, první křik, první krok, první slovo. Brzy také první radost a 

první bolest. První den ve škole, ale později i 
začátek samostatného života, zaměstnání nebo 
soužití v rodině. Z toho všeho se ale postupně stává 
něco samozřejmého, někdy snad až rutinního. 
Všechno musí být v životě jednou poprvé. 
S přibývajícími životními zkušenostmi může ale 

někdy člověk nabýt naopak dojmu, že ho vlastně už jen máloco může překvapit. Že 
život toho tolik nového už vlastně asi nepřinese. Že jde jen jakýmsi samospádem 
kupředu a možná se ani tolik není na co těšit. 
Začátek nového kalendářního roku může být pro nás připomínkou toho, že nové 
začátky jsou svým způsobem potřebné po celý náš život. I tehdy, když už se nám zdá, 
že dávno stojíme na vlastních nohou a víme, jak žít. Stále znovu je potřebné ohlížet 
se za sebou, za svou životní cestou. Trochu se nad ní zamyslet, a pak znovu vykročit 
dál. Samozřejmě, že pokud možno tím správným směrem. Zvlášť tehdy, když 
zjistíme, že jsme třeba někde předtím špatně odbočili. Správný životní směr souvisí 
pro nás, křesťany, vždycky velmi těsně s osobou Ježíše Krista. Nevíme, co nás na 
naší životní cestě ještě potká. Ale naše víra nám dodává jistotu, že pokud po této 
cestě kráčíme s ním, s Kristem, „nikdo nás z jeho ruky nevyrve“ (Jan 10, 28). Je to 
nakonec On, kdo „vládne dějinám“ (jak pravidelně zaznívá např. při velikonoční 
vigilii), je to On, v jehož rukou je všechen čas. Proto je dobré na prahu nového roku, 
jednoho z těch začátků, které v životě pravidelně prožíváme, znovu zatoužit, 
abychom žili jako Ježíšovi opravdoví přátelé, jak řekl jednou při této příležitosti 
Svatý otec. „Člověk pak už není otrokem času, který nesmyslně plyne nebo je nesen 
námahou, smutkem a bolestí. Spolu s Ježíšem se i namáhavá životní cesta stává 
cestou radosti. Kráčejme životem společně s ním. Pak bude i tento nový rok rokem 
šťastným a dobrým.“ 

pb 
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Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

K biblickým hodinám se nadále 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 hodin. 

• Návštěvy nemocných 
Naše nemocné a dříve narozené, kteří se nemohou účastnit bohoslužeb nebo se 
ocitli vinou nemoci v těžké životní situaci, rádi kdykoli navštívíme. Neváhejte se 
prosím ozvat na naše tel. čísla 608 524 408 (P. Petr Bouška) nebo 776 229 671 (P. 
Radim Cigánek). 

• Setkávání maminek s dětmi 
Setkání maminek a dětí se uskuteční ve čtvrtek 10.1. od 9.00 hodin v Louníně 
u Leonky Kopačkové (bližší informace podá Leonka – 732508097) a ve čtvrtek 
24.1. u Magdy Koryčanské v Tetíně (mobil 604728691). Těšíme se obě na vás a 
vaše děti! 

• Farní knihovna 
Farní knihovna je otevřena vždy v neděli v sudém týdnu, tedy 13.1. a 27.1. od  
11.00 do 11.30 hodin v přízemí fary v Berouně (farní kancelář). 

• První pátek v měsíci – 4. ledna 
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. 

• Slavnost Zjevení Páně – 6. ledna 
Slavnost Zjevení Páně připadá letos na neděli. Při bohoslužbách se bude žehnat 
voda, sůl, kadidlo a křída.  

• Svátek Křtu Páně – 13. ledna 
V neděli 13. ledna završíme svátkem Křtu Páně dobu vánoční. 

• Vikariátní konference – 15. ledna 
V úterý 15. ledna se v Berouně uskuteční setkání kněží našeho vikariátu. Mše 
svatá, při které se budeme modlit zvláště za farnosti našeho vikariátu, bude v kapli 
Povýšení sv. kříže od 9.00 hodin. Večerní mše v 18 hod. se rovněž koná. 

• Večery chval v kapli Povýšení sv. kříže 
Příští modlitební setkání se bude konat ve čtvrtek 17.1. od 20 hod., a to opět se 
zpěvy z Taizé. 

• Mše sv. pro děti 
bude sloužena v pondělí 21. ledna v 17.00 v kapli Povýšení sv. kříže v Berouně; 
od 16.30 bude v kaplance nácvik písniček ke mši. Pravidelná pondělní mše sv. 
v 19.30 se bude rovněž konat. 
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• Příprava k biřmování 
Prosíme ty, kdo by měli zájem připravit se k přijetí svátosti biřmování, aby se do 
neděle 20. ledna přihlásili. V loňském roce proběhlo v Berouně biřmování větší 
skupiny, proto nepředpokládáme velké množství zájemců o přípravu v letošním 
roce. Každoročně je však možnost přijmout svátost biřmování např. také 
o Svatodušních svátcích v pražské katedrále. 

• Sbírka na bohoslovce  
v neděli 2. prosince vynesla v naší farnosti 9.613,- Kč. Všem dárcům děkujeme. 
 

Tříkrálová sbírka 
probíhá letos 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. 
Srdečně zveme v neděli 6. 1. 2013 od 16 hodin na Tříkrálový koncert do kostela 
sv. Václava v Loděnici. Na programu bude vánoční hudba v podání loděnických 
varhaníků Pavly a Jana Salvových a pěveckého sboru Comodo Loděnice pod 
vedením Táni Bočkové. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován  na účely 
Tříkrálové sbírky Charity ČR, 65% výtěžku se sbírky pod křídly FCH Beroun se vrátí 
zpět na Berounsko, tentokrát konkrétně do Stacionáře sv. Anežky České, kde je třeba 
zakoupit sprchovací křeslo pro seniory. 

-iva- 
 

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 lednu: 
•   8. 1.  10:00 – 11:30 Výroba korálkových šperků 
• 15. 1.  10:30 – 11:30 Trénování paměti 
• 22. 1.  10:00 – 11:30 Zpívání s harmonikou p. Jiřího Šoufka 
• 29. 1.  10:30 – 11:30 Trénování paměti 
• Každý pátek 13:30 – 15:00 Posezení u šálku dobrého čaje či kávy. 

 

Skauti 
• Lasičky a Oceloti: focení fotopříběhu do časopisu IN 

Termín: sobota 5. ledna 2013, čas: 12.45 – 18.15 hodin, kde: v prostorách 
kluboven (kde se konají schůzky), s sebou: 1x sportovní oblečení (kluci černé 
tričko s krátkým rukávem, Lasičky oddílové černé tílko a oddílovou černou 
mikinu), 3x oblečení na převlečení (budou se fotit různé dny), kroj, oblečení na 
ven, jídlo na celou dobu, pití, popřípadě nějakou stolní hru (když se zrovna 
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nebudou fotit) a – důležité! – písemný souhlas rodičů (dostanou při schůzce!). 
Téma fotopříběhu bude nejspíše: předtančení. Těší se vedoucí Lasiček. 

• Lasičky – únor 
V únoru není výprava a schůzka není 7. února (jarní prázdniny). 
 

Skautská výprava Lasiček 
„po stopách sv. Ludmily“ 
Sešly jsme se u klubovny v neděli 25.11.2012 a 
vydaly jsme se na vlakové nádraží, odkud jsme jely 
vlakem do Srbska. V Srbsku jsme si sedly na hřiště, 
poobědvaly jsme zásoby z domova a hrály hry. 
Potom jsme vyrazily do kopce směr Tetín. Zastavily 
jsme se asi dvakrát a hrály znovu hry. U Tetína hráli 
nějací kluci fotbalový turnaj a fandění bylo dost 
slyšet. Na Tetíně jsme se vyfotily u kostela a pak 
jsme se nasvačily u kapličky a tam jsme hrály znovu 
hry. Pak už jsme se vracely do Berouna. Cestou už 
se stmívalo.  

Eliška :) 
 
 

Skautská a vlčácká výprava na Písek 
Výprava začala tím, že jsme přišli poprvé na výpravu jako poslední a fofrem jsme 
pospíchali na nádraží. Tam na nás čekali ostatní z oddílu Vlčat a Ocelotů. Nasedli 
jsme na vlak a jeli do Jinců, kde jsme se rozdělili do skupinek Jablka, Hrušky a 
Švestky. Šli jsme na vrchol Písek, který má 691 m.n.m. Na jeho vrcholu jsou dvě 

věže – první Barbora a na 
tu druhou si nemohu 
vzpomenout. Z Písku 
jsme chtěli jít na Studený 
vrch, ale nakonec jsme šli 
přímo do Hostomic přes 
Fabiánovo lože a potom 
na pramen Brdlavka. 
Dále jsme pokračovali 
„po modrý“ k Domovu 
(důchodců) a potom „po 
zelený“ přímo k vlaku do 
Hostomic. Šli jsme na 
nádraží špatným směrem, 
takže potom jsme 
pospíchali na vlak 
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poklusem… Už jsme slyšeli troubení a báli jsme se, že vlak fakt nestihneme. Jestli 
přijdeme pozdě, museli bychom čekat do devíti hodin večer na další… Ale stihli 
jsme to!!! A pak jsme seděli ve vlaku a jeli do Berouna. „Vězte, že se na tuhle 
výpravu bude dlouho vzpomínat!“  

Matěj „Bob“ Vašků 
 

Adventní duchovní obnova 
byla již před časem ohlášena (a několikrát připomínána) na sobotu 15. prosince. 
Nejdřív bylo zaseto semínko zvědavosti a snad i upřímného zájmu (to když jsme se 
dozvěděli, že rekolekci povede zkušený exercitátor Mons. Vladimír Málek), pak 
bylo vydatně zaléváno zmíněným připomenutím každou další neděli. Obojí přineslo 
hojné ovoce – přízemí berounské kaplanky praskalo ve švech, židle a lavice zdaleka 
nestačily a bylo nutné dojít pro „zálohu“.   
A přitom to možná do poslední chvíle vypadalo, že účast bude mizivá – přišla obleva, 
pršelo na promrzlou 
zem, Čechy pokryla 
ledovka a Beroun 
nevynechala. Vykročila 
jsem z domovních dveří 
na Černém vršku a bylo 
mi rázem jasné, že 
cesta to bude nesnadná. 
Ručkováním podle 
plotů a klouzáním jsem 
se dostala přes tři 
skleněné ulice a do 
města mi to trvalo 
dvojnásobek času, ale 
přesto jsem tam 
dobruslila ještě včas. Někteří méně šťastní účastníci klouzali přes farní dvůr, když už 
byla první přednáška v plném proudu… P. Petr Bouška přivítal svého kolegu a 
zahájil duchovní obnovu malým vysvětlením: P. Málka si „zamluvil“ ještě pro 
smíchovskou farnost,  ale prozřetelně jí to neprozradil, a když teď působí v Berouně, 
tak vlastně jen změnil místo konání rekolekce. No a P. Málek zase přijel, nevěda, že je 
jakási ledovka. Nás se také sešlo „víc než tři“, tak můžeme začít. A začali jsme. 
Své dvě přednášky věnoval P. Vladimír Málek tématu modlitby. Jak se modlit? Jak 
se přitom soustředit? Jak si najít klidné místo… Jak se ztišit… Co si představovat… 
Že roztržitost při modlitbě, kdy člověku myšlenky samy odletí někam jinam, není 
hřích… Že máme prosit vždy za něco konkrétního, mít konkrétní úmysl… Námětů 
k přemýšlení i k tichému rozjímání následovala celá řada, i půlhodinová přestávka 
mezi oběma přednáškami byla věnována hlavně vnitřnímu ztišení. Následovala mše 
svatá. 
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Myslím, že nikdo z účastníků adventní obnovy nelitoval sobotního dopoledne a svého 
volna, které je před Vánocemi tak vzácným zbožím. Vždyť čas věnovaný duchovním 
otázkám není nikdy časem ztraceným. Naopak máme možnost nalézt a uvědomit si 
hodnoty o hodně podstatnější, než jaké nabízí svět kolem nás… 

L. Fričová 

 
Mé setkání s kurzem ALFA 
Začátkem prosince skončil v Berouně v kaplance kurz ALFA. O kurzech ALFA jsem 
byla informována letáčkem i osobní prezentací organizátorů v kostele, ale i z jiných 
zdrojů. Znalosti o praktickém průběhu jsem však neměla. Šla jsem na první setkání 
víceméně „ze zvědavosti“. Jako věřící přece znám odpovědi na dané otázky témat, 
např. „Kdo je Ježíš“, „Proč Ježíš zemřel“ a další. To bude zřejmě především určené 
těm, kteří hledají poznání a informace. Mýlila jsem se, kurzy ALFA jsou potřebné 
pro obě skupiny. 

Přestože jsem z časových důvodů nemohla absolvovat všech 12 setkání, byla jsem po 
skončení kurzu až překvapena zjištěním, že mi budou úterní setkání docela chybět. 
Přednášky nebyly jen učebnicové, ale byly to také osobní postoje, osobní prožitky. 
Večery byly naplněny modlitbami chval, díků, zpěvem s doprovodem flétny a kytary. 
Zajímavé byly diskuze v menších kroužcích o předneseném tématu. Součástí večera 
(též jedné soboty) byla nejen potrava duchovní, ale i malé „agapé“ – milé posezení 
s občerstvením. 
Mohu jen vyjádřit obdiv realizačnímu týmu, který vše připravil a zorganizoval, 
věnoval svůj čas a vytvořil velice přátelskou atmosféru večera. 
Jedním z témat bylo: „Kdo je Duch svatý, co dělá?“. Myslím si, že právě Duch svatý 
byl přítomen na všech setkáních kurzu ALFA. 

V. Hladká 
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Během adventní a vánoční doby jsme tradičně měli možnost navštívit větší počet 
koncertů duchovní hudby v našich kostelích. Děkujeme všem, kdo přispěli svým 
uměním ke zkrášlení svátečních dnů, ať už v rámci liturgie, či mimo ni! 

 
Ze života svatých 
Sv. Řehoř Naziánský (2. ledna) 
Řehoř, stejně jako Basil Veliký, pocházel z kapadocké aristokracie. Jeho matka 
Nonna obrátila svého muže na křesťanskou víru. Ten se stal dokonce v Nazianzu 

biskupem. Řehoře jako jediné dlouho očekávané dítě 
zaslíbila Bohu. Řehoř studoval na nejslavnějších školách 
té doby, v Cesareji, Alexandrii a Aténách. Přitahovala 
ho zejména filozofie, miloval ústraní a meditaci. A 
přitom účinně pomáhal svým bližním. Vyznamenal se, 
když byl v bojích s Góty zabit císař Valens, podporující 
ariánství. Tehdy se obrátila obec věřících na Řehoře, aby 
vzal na se sebe úřad biskupa. Řehoř po počátečním 
váhání úřad přijal a postavil se rázně proti ariánům. Ti 
zabrali všechny kostely v Konstantinopoli, do rukou jim 
padla i Hagia Sophia. Pravověrným katolíkům zůstal 
jediný chrám. Musel překonat nejrůznější intriky, ale lid 
se za svého biskupa jednoznačně postavil. Řehoř svým 
kázáním získal lid pro víru nejen svou horlivostí, ale i 
silou slova i osobním kouzlem. 
Musel nakonec pod tlakem intrik svůj úřad opustit. Na 

rozloučenou pronesl v kostele Vzkříšení řeč, kterou probudil v hlavním městě 
níkajskou víru k novému životu. Všechno své jmění odkázal chudým v Nazianzu. 
Jeho dílo nám ukazuje jeho důležitost pro víru uprostřed christologických bojů. 
Ukázal božskou a zároveň lidskou postavu Krista a jeho lásku ke všemu, co žije, trpí 
a umírá. 

-vac- 
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Maškarní ples 
Křesťanský klub zve rodiny s dětmi i pomoci- a zábavychtivou mládež již tradičně na 
Eldorádo masek na Jarov do stejnojmenné restaurace. Maškarní rej, soutěže a možná 
i divadélko na vás bude pravděpodobně čekat 19. 1. 2013 od 16 hodin. (Datum je 
ovlivněno termínem volby prezidenta a následně berounskými jarními prázdninami; 
v restauraci Eldorádo je volební mistnost - takže  doufejme, že nedojde k posunutí 
data volby na 19. ledna, v tom případě předběžně vyhlašujeme náhradní datum 
o týden později na stejném místě a v téže hodině.) Dobrovolné vstupné bude použito 
na pronájem sálu. 

-iva- 
 

Ministrantská setkání 
Setkání pro mladší ministranty (chlapci cca od 8 do 15 let) se uskuteční v sobotu 
12. ledna v Praze - Lhotce. Zahájení v 9.30 v kostele Panny Marie Královny Míru 
v Praze na Lhotce, předpokládaný konec cca v 16 hodin. S sebou 130 Kč (70 Kč jako 
příspěvek na oběd, 60 Kč příspěvek řidiči na benzín), ministrantské a sportovní 
oblečení (obuv do tělocvičny). Mše sv., hry, soutěže, fotbálek... Případní zájemci, 
hlaste se včas (aby se domluvilo potřebné množství automobilů a nahlásil počet 
ministrantů na oběd) na tel. 602129195 (Alois Vašků) nebo P. Benediktu Hudemovi 
(724 209 774, benedikthudema@atlas.cz). 
 

Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let). 18. a 19. ledna bude setkání 
starších ministrantů v Praze Kunraticích. Zahájení v pátek mší sv. v kostele 
sv. Jakuba v Kunraticích v 18.00 (od metra C Budějovická jede pravidelně autobus č. 
193, stanice "Kunratická škola")., večerní posezení u ohně, případně film. V sobotu 
ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní program, 
odpoledne fotbálek. S sebou 200,- Kč na jídlo, sportovní a ministrantské oblečení. 
Bližší informace: P. Benedikt Hudema tel: 724 209 774 (benedikthudema@atlas.cz). 

 
Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na leden: 
„Aby v tomto Roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova tajemství a radostně 
svědčili o daru víry v něho.“ 
 
 

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.farnostberoun.cz 

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


