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Advent - nový začátek 
V letošním roce nám začátek adventní doby připadl pěkně na 1. prosince. Máme tedy 
novou příležitost se od počátku adventu během velké části prosince systematicky 
připravovat na oslavu svátků Narození Páně.  
První neděle adventní je také začátkem liturgického roku, který vždy znovu nastává 
na přelomu listopadu a prosince. Církevní rok je tedy počítáním času nikoliv ve 
smyslu lineárním (pořád dále plynoucím), ale ve smyslu cyklickém (tedy se stále 
opakujícím). Podobně jako rok v chápání zemědělské společnosti se stále znovu točí 
v kruhu, tak rok církevní vždy od adventu začíná, plyne přes Vánoce, vrcholí 
Velikonocemi a běží dál až do nového adventu. Počátek adventu je tedy pro nás 
velikou příležitostí k novému začátku.  
V našem životě velmi často nastávají situace, kdy znovu něco začínáme, ať už se 
jedná o začátek výuky ve škole, novou práci či pracovní úkol, nové mezilidské vztahy 
nebo nové započetí nějakého díla. V našem běžném pracovním a lidském životě jsou 
nové začátky poměrně běžnou skutečností. Mnohdy se řada věcí prostě nedaří a je 
nutno začít znovu od počátku.  
V mnohém podobné je to také v našem životě s Pánem Bohem. Také je mnohdy 
zapotřebí znovu věci začínat a poctivě se o ně snažit. Náš život s Bohem je stále nové 
obracení se k Bohu samému a odklánění se od věcí pouze světských. Není to tak, že 
bychom se jednou obrátili a už měli na celý život „vystaráno.“ Právě naopak každé 
nové rozhodnutí pro modlitbu, pro pravidelné přijímání svátostí, pro pravidelnou a 
zbožnou účast na bohoslužbách, zvláště pak každá dobrá svatá zpověď jsou novým 
začátkem.  
Zkusme možná využít přicházející příležitosti, kterou bezesporu počínající advent je, 
jako šanci k novému začátku. Především tedy k novému začátku s Pánem Bohem, 
právě skrze dobrou svatou zpověď spojenou kromě nutné lítosti také s účinným 
předsevzetím začít s Pánem Bohem nějak nově, intenzivněji, hlouběji a lépe. Když se 
nám to alespoň trochu podaří, dostane naše vánoční radost z narození Krista Pána 
v Betlémě novou krásnější a hlubší dimenzi. Prosme tedy dobrého Boha, ať se nám 
s jeho pomocí podaří skutečně dobrý a krásný nový vstup do nového liturgického 
roku.  

P. Radim Cigánek 
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Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

pokračují na faře každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. Věnujeme se nyní knize 
proroka Ezechiela. Všichni jsou srdečně zváni. 

• Tichá adorace po večerní mši svaté 
se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. 

• Příprava dospělých ke křtu 
se koná každou středu od 18.00 do 19.00 hodin na faře. 

• Společenství mládeže 
se setkává každý čtvrtek od 19 do 20 hodin.Vede Ivana Vašků. 

• Modlitební společenství 
Modlitební setkání se konají každý čtvrtek od 20 hodin, a to: 
o 1. čtvrtek v měsíci – v Berouně v kaplance, resp. ve skautské klubovně 
o 2. čtvrtek v měsíci – modlitba Taizé v Berouně v kapli  
o 3. čtvrtek v měsíci – v Berouně v kaplance, resp. ve skautské klubovně 
o 4. čtvrtek v měsíci – na Tetíně u sv. Kateřiny (adorace) a poté na faře 

(ten, kdo nepojede na Tetín sám – sraz v Berouně před farou v 19.50 hod.) 
• Výtvarné dopoledne pro maminky s dětmi 

se koná každý 1. čtvrtek v měsíci od 9.30 na faře. Z organizačních důvodů 
prosíme zájemkyně z řad maminek, aby se ozvaly Mariánce Vildmonové 
(mariiianka@seznam.cz, 606212243). 

• Úklid kostela sv. Jakuba 
se koná rovněž vždy první čtvrtek v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné farníky 
o pomoc. 

• Pozvání na mši sv. pro děti a mikulášskou nadílku 
Ve čtvrtek 5. 12. zve K-klub všechny rodiny s dětmi na oslavu památky sv. 
Mikuláše. Mše svatá s účastí dětí za doprovodu kytarové kapely 4K bude v kostele 
sv. Jakuba v 17 hod. Po mši svaté se děti setkají se štědrým světcem na dvoře fary. 
(Přede mší svatou do 16.45 mohou rodiče odevzdat balíčky opatřené jmenovkou 
do Mikulášova koše připraveného v kaplance v areálu fary.) 

• První pátek v měsíci – 6. prosince 
Mše sv. v kapli Povýšení sv. kříže je v obvyklých 18 hodin, po ní následuje 
adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17 hodin je možné přijmout svátost 
smíření v sakristii kaple a na faře. 

• 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 733 741 874 
(P. Jaroslav Miškovský). 

• Modlitební večer se zpěvy z Taizé v kapli Povýšení sv. kříže 
se bude konat ve čtvrtek 12. 12. od 20 hodin. 
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• Sbírka na charitu 
vynesla v Berouně 8.339,- Kč, v Počaplech 2.039,- Kč, na Tetíně 1.295,- Kč, 
v Loděnici 1.000,- Kč, ve Svatém Janu 533,- Kč, v Nižboru 400,- Kč, na Chyňavě 
350,- Kč a v Hýskově 336,- Kč. 

• Sbírka na bilický apošolát 
vynesla v Berouně 4.551,- Kč, v Počaplech 1.182,- Kč, na Tetíně 1.050,- Kč, 
v Loděnici 1.000,- Kč, v Hýskově 519,- Kč, ve Svatém Janu 450,- Kč, v Nižboru 
375,- Kč a na Chyňavě 250,- Kč. 

• Mikulášská sbírka na bohoslovce 
se koná v neděli 8. prosince. 

• Adventní koncert sboru Comodo 
se koná 8. 12. v 16 hod. v kostele sv. Ludmily na Tetíně a 15. 12. rovněž v 16 hod. 
v kostele Narození Panny Marie v Hýskově. Vstupné dobrovolné. 

• Adventní duchovní obnova 
na faře v Berouně pod vedením P. ThLic. Zdenka Wasserbauera, Th.D. je 
plánována na sobotu 14.12. od 9.00 do cca 12.30 hod. Na programu jsou dvě 
přednášky (v 9 a v 10.30 hod.) a mše sv. ve 12 hod. 

• 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 20. prosince  16.00 – 20.00 hod. 
o v sobotu 21. prosince  9.00 – 11.00 hod. 

• Vánoční výzdoba v Berouně 
Prosíme o pomoc se stavbou betléma a umístěním vánočních stromků. U sv. 
Jakuba se bude vánoční výzdoba připravovat v neděli 22. 12. po večerní mši sv. 

• Koncert pěveckého sboru Slavoš 
se bude konat v kostele ve Svatém Janu pod Skalou 23. 12. v 18 hod. 

• Štědrovečerní setkání u jeslí II 
se bude konat 24. prosince 2013 od 15.30 hod. v kostele sv. Ludmily na Tetíně. 
Na společné zpívání koled a divadélko jsou zváni nejen rodiče s dětmi. Bude 
možnost odnést si domů betlémské světlo, proto si přineste lucerničky. Bližší 
informace na AlenaManakova@seznam.cz. 

• Bohoslužby v Berouně – 24. prosince 
V 16.00 hod. bude v kostele sv. Jakuba mše svatá, noční bohoslužba slova pak ve 
23.00 hodin. Kostel bude otevřen od 14 hod., k dispozici bude betlémské světlo.  

• Missa brevis Jiřího Pavlici 
zazní u sv. Jakuba 25. 12. při mši sv. v 10 hodin a 26. 12. v 15 hodin tamtéž 
koncertně.  

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

                 * bohoslužba slova 

• Svátek Svaté Rodiny – 29. prosince 
V neděli 29. prosince, v den svátku Svaté Rodiny, bude možno při všech 
bohoslužbách obnovit manželské sliby. 
 

Z arcidiecéze 
• Vikariátní konference  

se v prosinci uskuteční v Žebráku v úterý 17. 12. od 9.00 hodin. 
• Mladší ministranti - 14. prosince v Kojeticích 

Pro mladší kluky (cca od 8 do 15 let). Zahájení v kostele sv. Víta v Kojeticích 
v 9.30. Program: nácvik liturgie, mše svatá, hry, soutěže, fotbálek. S sebou: 70 Kč 
na jídlo, sportovní obuv (na ven), případně ministrantské oblečení. Ukončení 
v 16.00. 

• Starší ministranti 20.–21. prosince v Praze 
Pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Program: zahájení v pátek mší svatou 
v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18.00. V sobotu mše svatá, příležitost ke 
svátosti smíření, duchovní program, fotbálek, film. S sebou: 200 Kč na jídlo, 
sportovní a ministrantské oblečení. 

• Příprava na manželství 
Zimní osmidílná společná příprava na život v manželství se uskuteční 
v Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6 v termínu 21. 1. – 11. 3. 
2014. Setkání jsou vždy v úterý od 19.30 do 21.30. Na přípravě se podílí tým 
dobrovolných spolupracovníků Centra tvořený manželskými páry, psychologem, 
jáhnem a knězem. Snoubenecký pár přispívá na kurz částkou 500 Kč. 

2013 Beroun 
Králův 
Dvůr 

Loděnice Vráž Tetín Hýskov Chyňava 
Sv. Jan 
pod Sk. 

Nižbor 

24.12. Út 16.00 
23.00* 

22.00 16.00 - 23.00 - - - - 

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

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

27.12. Pá 18.00 - 17.00 - - - - - - 

28.12. So - - - 18.00 - 18.00 -  16.30 

29.12. Ne 10.00 
18.00 

8.00 9.30 - 11.15 - 11.00 8.00 - 

30.12. Po 19.30 - - - - - - - - 

31.12. Út 18.00 - - - - - - - - 

1.1. St 10.00 
18.00 

8.00 9.30 - 11.15 - 11.00 8.00 - 
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Snoubenci se přihlašují předem mailem, telefonicky nebo přes formulář na 
stránkách www.manzelstvi.cz/snoubenci/. 

• Křesťanská psychologická poradna 
Poradna v našem sídle Thákurova 3, Praha 6 (metro A – Dejvická) nabízí 
dospělým klientům, kteří přicházejí s problémy partnerskými, rodinnými, ale i 
osobními jednorázovou psychologickou intervenci i možnost psychoterapeutické 
péče. Klientům se věnují věřící terapeuti pod odbornou supervizí klinického 
psychologa PhDr. Petra Goldmanna. Nabízíme též služby věřícího psychiatra. 
Doporučený příspěvek za jednu konzultaci je 400 Kč. Návštěva u psychiatra je 
hrazena ze zdravotního pojištění. Do poradny je nutné se předem objednat na čísle 
220 181 777. 

AKADEMICKÁ 
 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Bc. Anička Brodinová  

Milá Aničko, 
jsi vedoucí oddílu Světlušek a zástupce 
vůdkyně dívčího kmene. Jsi svobodná. 
Vystudovala jsi Gymnázium Václava 
Hraběte v Hořovicích, teď studuješ v Praze 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – 
zatím jsi bakalářka v oboru Francouzská 
filologie, teď se soustředíš na studium učení 
francouzštiny jako cizího jazyka – do konce 
studia ti snad zbývá už jen rok. Poté bys 
ráda učila francouzštinu někde na 
gymnáziu. 
V jakých skautských střediscích jsi byla 
zaregistrovaná? 
Bývala jsem registrovaná ve Foglarově Pražské 
Dvojce, kde jsem chodila do roverského 
vysokoškolského kmene. Předtím jsem asi čtyři 
roky spoluvedla oddíl TOM Šlápoty v Oseku 
u Hořovic. 
Jak dlouho jsi zaregistrovaná v našem skautském středisku? Co tě motivovalo? 
V berounském středisku Radost a Naděje jsem teď druhým rokem. Zaregistrovala 
jsem se, protože jsem se doslechla, že jste sháněli pomoc ke Světluškám, a já jsem se 
znovu chtěla vrátit k práci s dětmi.  
Jaké máš záliby ve svém volném čase? 
Mám moc ráda hudbu – odmala hraji na klavír a kytaru, teď hlavně ale na příčnou 
flétnu, a zpívám (třeba ve schole ve Žďáru nad Sázavou). Ráda čtu, chodím do 
přírody – do lesa i do hor, běhám, mám ráda divadlo a ruční práce. Od září jsem 
začala chodit na balet.  
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Máš domácí zvířátka? Který je tvé nejoblíbenější zvířátko? 
Doma máme psa, kočky a slepice (smích). Nejraději mám asi psy.  
Kde a jak nejraději odpočíváš? 
Záleží podle situace, ale nejraději asi vyrazím někam do přírody – hlavně do hor. 
Někdy začnu něco vyrábět, dojdu si zaplavat nebo si zahraji na flétnu. 
Které země jsi již navštívila a za jakým účelem? 
Podařilo se mi cestovat poměrně dost – nejdál jsem byla v Brazílii, kde jsem se 
účastnila jednoho dobrovolnického projektu – stavěli jsme školu. Jinak jsem kvůli 
studiu byla na střední škole tři měsíce v Belgii a před rokem 6 měsíců na univerzitě 
ve Švýcarsku. A pak jen takové malé výlety třeba s maminkou. ☺ 
Chodíš ráda do cukrárny nebo do čajovny? Jaká dobrůtka je tvá nejoblíbenější? 
Chodím ráda do cukrárny i do čajovny. V cukrárně si většinou dám laskonku nebo 
ořechový košíček, v čajovně masalu. 
Co tě na skautingu baví? Jaká skautská školení jsi již absolovala? 
Momentálně mě baví celkový kontakt se Světluškami, když jsem byla sama v oddíle, 
tak to bylo nejvíce táboření. Absolvovala jsem roverské kurzy Fons a Safír, kde jsem 
byla chvilku i instruktorkou. Čekatelky jsem splnila v Plzni, poté jsem absolvovala 
vůdcovský lesní kurz Jesenická lesní škola. Jinak se pravidelně účastním seminářů 
Ekumenické lesní školy.  
Jaký je tvůj nejkrásnější zážitek ve skautské organizaci? 
Teď asi poslední světluškovský slib z podzimní vícedenní výpravy.  
 
 
 

Ze života svatých 
Sv. Bibiána (2. prosince)  
Kostel sv. Bibiány na silnici Jana Giolittiho 
v Římě je jedním z nejstarších chrámů. Papež 
Simplicius zřídil v pátém století kostel, který dnes 
stojí podél obrovského římského nádraží Termini. 
Když návštěvník vstoupí do chrámového prostoru, 
který je rozdělen osmi antickými sloupy na tři 
lodi, pociťuje prostředí té doby, kdy byl postaven 
mučednici Bibiáně. U prvního sloupu údajně 
podstoupila Bibiána své mučednictví. Její sochu 
na hlavním oltáři vytvořil slavný Bernini kolem 
roku 1625. 
Bibiána byla dcerou Dafrosy a Flaviána, římského 
úředníka, a oba byli později jako Bibiánina sestra 
Demetria popraveni. To bylo kolem roku 350 při 
pronásledování křesťanů za panování císaře 
Odpadlíka, Juliana. Dům, ve kterém bydlela 
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Bibiána se svými rodiči, se v té době stal útočištěm mnoha pronásledovaných. Za to 
byla celá rodina o všechen majetek oloupena. Kolem mučednice se vyvinula velká 
tradice. Její zatčení ukazuje slavný obraz v kostele ve St. Florianu u Lince. Je 
patronkou proti bolestem hlavy, křečím, padoucnici a opilství i proti nehodám. 

-vac- 

 
 

* 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na prosinec: 
„Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby nacházely potřebnou 

lásku a ochranu.“ 

 
* 

 

Farní kronika 
• Blahopřání: K 76. narozeninám blahopřejeme paní Janě Friedrichové, dlouholeté 

katechetce naší farnosti, a paní Pavlíně Šafránkové, dlouholeté kostelnici 
z Loděnice. K 86. narozeninám blahopřejeme paní Janě Civínové st. z tetínské 
fary. Pan Miloš Palkoska „oslaví“ své 87. narozeniny již v „domově věčném“. 

• Křtiny: V listopadu byli v naší farnosti pokřtěni Karolína Svobodová, Sebastian 
Haugwitz, Justýna Recinová a Pavla Šťastná. 

• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili p. Jaroslava Mrvíka z Mořiny.  
 
 

* 
 
Nabídka medu  
Vždy v neděli po ranní a večerní mši sv. nabízím před kostelem obyčejný a pastový 
med (130,- Kč/kg), medovinu karlštejnskou a křivoklátskou (150,- Kč/litr), voskové 
svíčky (22 Kč/ks) a propolis (50 Kč/30 g). V neděli 15.12. po ranní a večerní mši 
budu v Berouně prodávat sady pohledů za 30 Kč a knihy za 100,- Kč na pomoc 
malomocným.                                                     farník Pavel Jambor 
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Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24/5, 266 01 Beroun 
tel: 311 621 964, e-mail: farnost.beroun@centrum.cz; www.farnostberoun.cz 

 

Kontakty:
P. Petr Bouška - administrátor 
e-mail: petr.bouska@centrum.cz, 
mobil: 608 524 408 
P. Radim Cigánek - kaplan 
(dlouhodobě ve stavu nemocných) 
e-mail: radim.ciganek@centrum.cz, 
mobil: 776 229 671  
P. Jaroslav Miškovský - kaplan 
e-mail: jmisk@volny.cz, 
mobil: 733 741 874 
P. Josef Moulík - výpomocný 
duchovní (Loděnice) 
mobil: 722 206 057 
 

Lukáš Petřvalský - titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com, 
mobil: 724 219 745 
Pavel Kodras – odborný asistent 
vikariátu 
e-mail: pavel.kodras@apha.cz, 
mobil: 602 465 797 
trvalí jáhni vypomáhající ve farnosti: 

Josef Jonáš (Zdice) 
e-mail: josef.jonas@web.de, 
mobil: 775 271 756 
Ondřej Mrzílek (Vráž) 
e-mail: ondrej.mrzilek@seznam.cz, 
mobil: 732 281 293 

 
 
 
 
 

Bohoslužby: Ne Po Út St Čt Pá So 

BEROUN 
10.00 
18.00 

19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLÚV 
DVŮR 

  8.00    17.00   

SV. JAN   8.00       

LODĚNICE   9.30   17.00  17.00  

CHYŇAVA 11.00       

TETÍN 11.15   19.30    

NIŽBOR       16.30 

HÝSKOV       18.00 

VRÁŽ       18.00 

HUDLICE         
15.00 
(1. so) 

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/zpravodaj 

Příspěvek dobrovolný, č. ú. farnosti Beroun: 361 038 389 / 0800 


