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Nejsvětější Jméno 
Dva dny po začátku občanského roku nacházíme v liturgickém 
kalendáři památku Nejsvětějšího Jména Ježíš. Zaslouží si naši úctu 
a pozornost, vždyť „pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, 

v němž bychom mohli dojít spásy“, jak říká po uzdravení chromého 
(rovněž v Ježíšově jménu) apoštol Petr (Sk 4, 12). „Při Ježíšově 

jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a 

každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.“ 
(Flp 2, 10-11) Ježíšovo jméno, které v překladu znamená 

„Hospodin (Jahve) je spása“, výstižně charakterizuje svého nositele jako Božího Syna a 
Spasitele světa v jedné osobě, jako „jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi“ (1 Tim 2, 
5). Podle příslibu samotného Krista bude vyslyšen každý, kdo předkládá v modlitbě své 
prosby v jeho jménu: „Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste 

o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“ (Jan 16, 23-
24). Vzývání Ježíšova jména spojené s vírou zahání ďábla a přemáhá pokušení, jak ukazuje 
zkušenost dvaasedmdesáti učedníků: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ 
(Lk 10, 17) Zlý duch se v Ježíšově jménu podrobuje dokonce i těm, kdo jinak Ježíše plně 
nenásledují: „Mistře, viděli jsme kohosi, jak v tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme 

mu, protože tě nenásleduje jako my.“ (Lk 9, 49) To jistě neznamená, že by Ježíšovo jméno 
působilo takřka automaticky jako nějaká magická formulka, jak dokazuje neúspěšná snaha 
židovských zaklínačů v Efesu použít Ježíšovo jméno magicky – odcházejí plní ran, které 
utržili od posedlého, a zlý duch se jim vysmívá: „Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste 

vy?“ (Sk 19, 15) Modlit se, žít a jednat v Ježíšově jménu vlastně především znamená mít 
v sobě jeho smýšlení, jeho Ducha (srov. Flp 2, 1-10). Přesto se církev nikterak nebrání ani 
doslovnému užívání Ježíšova jména v modlitbách: liturgické modlitby jsou Bohu Otci vždy 
předkládány „skrze našeho Pána, Ježíše Krista“, modlitba Zdrávas Maria vrcholí slovy 
„požehnaný plod života tvého, Ježíš“, a modlitba srdce, nazývaná také Ježíšova modlitba, 
rovněž s nemalou vytrvalostí vzývá jméno Spasitelovo: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, 

smiluj se nade mnou hříšným“.  Také naše osobní modlitba by se proto mohla více i v onom 
doslovném smyslu o Ježíšovo jméno opírat. S ním můžeme vše začínat a končit. Skrze ně se 
můžeme bránit pokušení všeho druhu. V něm můžeme nacházet sílu k tomu, na co se cítíme 
slabí. Zvolání „Ježíši“ může i v našem životě najít svůj ztracený význam a stát se nám 
kratičkou a účinnou modlitbou a projevem důvěry ke Spasiteli a jeho moci. 

pb 
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Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

pokračují na faře každé úterý od 16.30 do 17.30 hodin. Věnujeme se 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. 

• Setkávání maminek s dětmi 
Hola, hola, milé maminky a rozmilé děti, vězte, že v novém roce se opět sejdeme, 
a to (doufejme!) v pravidelných termínech: zpravidla vždy o třetím čtvrtku 
v měsíci v dopoledních hodinách dojde na naše známé a neformální „Setkání 
maminek“ pro nově příchozí: popovídáme si, popijeme čaj, děti si pohrají, 
zazpívají s kytarou, a k tomu první čtvrtek v měsíci bude věnován výtvarnému 
tvoření s Mariánkou Vildmonovou pro maminky s dětmi. Konkrétně v lednu: 
Výtvarně tvořit budeme ve čtvrtek 9. ledna 2014 od 9.30 v prostorách fary (dolní 
místnost vlevo) a klasické setkání maminek nastane o 2 týdny později ve čtvrtek 
23. ledna 2014 v tutéž dobu a tamtéž. Těšíme se na známé i nové tváře. :) 

• Slavnost Zjevení Páně 
oslavíme letos v Berouně při mši sv. v pondělí 6. ledna a v ostatních kostelích naší 
farnosti v neděli 5. ledna v rámci pravidelných nedělních bohoslužeb. Bude se 
žehnat voda, sůl, kadidlo a křída.  

• Svátek Křtu Páně – 12. ledna 
V neděli 12. ledna završíme svátkem Křtu Páně dobu vánoční. 

• Vikariátní konference – 21. ledna 

V úterý 21. 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. 

• 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). 

• Mikulášská sbírka na bohoslovce 
vynesla v Berouně 5.373,- Kč, v Počaplech 2.260,- Kč, na Tetíně 1.199,- Kč, 
v Loděnici 700,- Kč, na Chyňavě 600,- Kč, v Nižboru 360,- Kč, ve Svatém Janu 
220,- Kč, v Hýskově 216,- Kč a v Hudlicích 50 Kč. 
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Z arcidiecéze 
• Mladší ministranti - 11. ledna v Kolíně 

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

• Starší ministranti 17.–18. ledna v Praze 
Pro starší kluky (cca od 15 do 25 let). Zahájení 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. 

• Škola partnerství 
7.–8. února se uskuteční první ze čtyř víkendových setkání kurzu Škola 
partnerství, který společně pořádá Pastorační středisko – Centrum pro rodinu a 
Arcidiecézní centrum pro mládež v domě Nazaret v Praze-Kunraticích. Kurz je 
určen pro páry ve věku 17-30 let, které spolu chodí a mají zájem pracovat na svém 
vztahu v křesťanském společenství mladých lidí v obdobné situaci. Kurzovné za 
celý kurz 1 000 Kč/osobu + příspěvek na režii každého víkendu vždy 150 
Kč/osobu. Bližší informace a přihlášky najdete na www.apha.cz/skola-partnerstvi.  
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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: 
• středa 8. 1. 10:30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč - 

slovní zásoba, logické myšlení ad.) 
• středa 15. 1. 13:30 Výroba zimních svícnů 
• středa 22. 1. 10:30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč - 

slovní zásoba, logické myšlení ad.) 

• středa 29. 1. 10:30 Křížem krážem Českou republikou 
Všechny akce jsou pro seniory zdarma. Prosíme, potvrďte předem účast telefonicky 
na tel. čísle 606 639 627, kapacita je omezená, děkujeme.  
 
Tříkrálová sbírka v roce 2014 proběhne od čtvrtka 2. ledna do neděle 12. ledna.  
Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že 
většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Farní 
charita Beroun tak po skončení sbírky požádá zpět o 65% vybraných prostředků na 
konkrétní využití pro své sociální služby.  
Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá v celé diecézi 
(zbývajících 35%) – v roce 2014 to budou tyto projekty: Azylový dům sv. Terezie 
v Praze 8, Pomoc rodinám a zdravotně postiženým a nemocnice v Ugandě. Více na 
www.trikralovasbirka.cz. 
V ulicích Berouna a okolí lidé budou potkávat skupinky dětí v  kostýmu Tří králů. 
Pomocnou ruku přislíbili také skauti z berounského střediska Radost a Naděje, kteří 
budou do sběracích pokladniček vybírat ve skautských krojích.  
Pokud se najde někdo, kdo se rád zapojí do sbírky jako dobrovolník, velice rádi vás 
přivítáme. Prosím kontaktujte koordinátorku místní Tříkrálové sbírky na tel. 
776773442 (Jitka Kebrlová).  
Pro případ záměny Tříkrálové sbírky s jinou sbírkou bych ráda upozornila, že Charita 
ČR je jedinou organizací pověřenou pořádáním sbírky. Ta má ustálená pravidla a 
o pravosti koledníků je možno se přesvědčit. Není důležité, jak početná skupinka dětí 
- králů vás přijde navštívit, ani jestli všichni budou v bílém a na hlavách mají zlaté 
korunky. Budete je moci potkat přesně v období vyhlášeném pro tento rok, čili 2. – 
12. 1. 2014. Jednomu přítomnému vedoucímu skupinky musí být více než 15 let, 
zodpovídá za vykoledovanou částku, má u sebe svůj občanský průkaz a Průkaz 
vedoucího skupiny koledníků s vepsanými údaji o sobě a čísle kasičky. Dále u sebe 
má Osvědčení o oznámení sbírky vydané Magistrátem hl. m. Praha. Všichni koledníci 
budou mít připnutý modrý kulatý odznáček pro koledníky, a s sebou malé balené 
cukříky a kalendáře s logem Tříkrálové sbírky a hlavně kolem krku tříkrálové 
pokladničky. Kasičky jsou bílé, opatřené červeným logem Charity ČR, zapečetěné na 
berounském Městském úřadě a opatřené číslem, razítkem a podpisem úředníka 
finančního odboru MěÚ. Vedoucí skupinek by vám také měl být schopen říct 
o záměru využití vybraných finančních prostředků.  

J. Kebrlová 
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DEMICKÁ 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 
Skautsko-vlčácká výprava dne 23.11.2013 – na Stradonické oppidum 
Sraz byl tentokrát na hlavním nádraží ČD v 
Berouně až v 9.30 hodin, protože bylo po farním 
plese. Vlakem jsme odjeli do Nižbora. Podél 
lyžařského vleku jsme vystoupali až na vrchol 
Hradiště (380 metrů nad mořem), kde jsme 
narazili na naučnou stezku Oppidum Stradonice. 
Cestou byly pokládány různé otázky, z nich jich 
nejvíce zodpověděl Michal Vašků. Na louce jsme 
hráli „ploty“ a po nich byla soutěž – kdo doběhne 
nejdříve k lesu. Potom jsme uvařili oběd (párky 
s bramborami). Vařilo se na dvě skupiny, které si 
samy musely udělat svůj oheň a svůj závěs na 
kotlík.  Zatím co jsme to brali přes Děd 
k Berounu, hráli jsme různé hry, například: 
Bomba, Nálet, Povodeň a Medvěd. 
Když došlo i na čelovky, začali jsme zpívat, ale to jsme se už pomalu došourali 
do Berouna. 

Matouš Hofmeister – Volťák, 

(drobné úpravy a doplnění Jan Marek) 

 

 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Hanka Klimovičová  

Milá Haničko,  
jsi vedoucí oddílu Světýlek (nejmladší děvčátka od cca 5 let – 7 let) a zástupce 
vůdkyně dívčího kmene. Jsi svobodná. Vystudovala jsi SOŠ Hořovice ekologický 
obor a VOŠ pedagogickou Svatý Jan pod Skalou. Když vytrváš v nynějším 
studiu, budeš možná v budoucnu i speciální pedagog s vysokoškolským titulem. 
Tvá práce je pěkná, ale trochu náročná – jsi lektorka v dětském klubu 
Makovička. 
Jak dlouho jsi v našem středisku?  
Asi čtyři roky?! :-) 
Kde jinde jsi byla zaregistrovaná ve skautském středisku?  
Jsem skautský benjamínek, takže toto je moje první středisko. 
Proč jsi přišla k nám do střediska? 
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Potřebovala jsem prázdninovou praxi, a tak jsem požádala bratra, ať mě vezme 
s sebou na tábor a už jsem tu zůstala. 
Jak dlouho jsi skautkou?  
Hodnotově asi odjakživa, teoreticky od prvního tábora a prakticky od minulého roku, 
kdy jsem složila skautský slib. 
Co tě motivuje v našem středisku?  
Když mi Světýlko řekne, že ho schůzky baví. 
Jaké jsou tvé koníčky ve volném čase? Které tě nejvíce baví?  
Jej, teď si šplhnu a řeknu na prvním místě Skaut. :-) Co dál? - Práce, skupina 
historického tance (tu momentálně hodně šidím), čtu (hlavně povinnou literaturu do 
školy), občas kouknu na zajímavý film či dokument, maluji a velmi ráda mám 
hudbu… Avšak co nemám, je natahovací den, takže spoustu věcí, kterým bych se 
chtěla věnovat, nestíhám. 
Čím se řídíš ve svém životě?  
Kapka instinktu, kapka zdravého rozumu a hodně srdíčka. I když si myslím, že 
vyjadřování směru vlastní existence pomocí pár-slovného motta je dost hloupé. 
Byla jsi už v cirkuse? Jaká scéna se tě nejvíce líbila?  
Byla, nejraději mám nový cirkus a pak taky bleší. :-) 
Jakých skautských akcí se ráda zúčastňuješ? 
Těch, co je při nich zábava a prima parta. Ale všechny se stihnout nedají. 
Co bys chtěla sdělit čtenářům? 
Odpověď na základní lidské otázky, ale bohužel je neznám, čili se je nedovíte. ;-) 
Jakým předsevzetím se budeš motivovat od roku 2014? :-)  
Jen žádná předsevzetí! 

K. Kodrasová 

 
BETA – pokračování i začátek 
Milí farníci berounské farnosti, 
rádi bychom vás pozvali na modlitební setkání BETA, která se budou konat každý 1. 
a 3. čtvrtek v měsíci od 19.30 hodin do 21.00 hodin na faře v Berouně. 
V následujícím měsíci lednu 2014 jsou to konkrétně tato data: 2. ledna a 16. ledna. 
Tato setkání volně navazují na kurzy ALFA, které jste možná někteří z vás 
navštěvovali.  
Kurzy BETA jsou nejen pokračováním ALFY, ale i modlitebním společenstvím 
otevřeným každému z vás. Budeme se zde společně modlit, číst z Bible, zpívat a 
společně se sdílet u šálku dobrého čaje s malým pohoštěním. Možná se vám zdá, že 
se data i časy kryjí s již probíhajícím modlitebním společenstvím. Není tomu tak!  
Modlitební společenství bude nadále fungovat od 20:00 hod. v tomto časovém 
rozvrhu:  
• 2. týden v měsíci (zpěvy z Taize - Beroun),  
• 4. týden v měsíci (společenství u sestřiček na Tetíně), 
• 5. týden v měsíci (kostel Tmaň).  
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Všichni jste srdečně zváni ke společné modlitbě i sdílení. 
Těšíme se na vás – neváhejte a přijďte ☺. 

Tým Alfy 

 

Ze života svatých 
Sv. Rajmund z Peňafortu (7. ledna)  
Rajmund se narodil kolem roku 1175 na zámku Peňafortu 
blízko Barcelony, hlavního města Katalánska, na břehu 
Středozemního moře. Jeho rodina byla příbuzná s králem 
aragonským a hrabětem barcelonským. Po absolvování 
vynikajícího vzdělání v Barceloně a v Bologni se vrátil do 
Barcelony a byl vysvěcen na kněze. Roku 1222 vstoupil do 
dominikánského řádu, který byl schválen r. 1216, a ještě 
v témže roce sestavil pravidla pro nový řád mercedářů, 
podle spoluzakladatele Petra Nolaska. Roku 1230 povolal 
papež Řehoř IX. Rajmunda jako zpovědníka a poradce do 
Říma. Během dalších let napsal učený muž z Katalánska 
mnoho důležitých spisů, které měly v tehdejší době velký 
vliv a vytyčovaly jasné směrnice, např. pro zpovědníky. 
Rajmund založil mnoho škol, kde se vyučovaly orientální 
jazyky, aby urychlil obrácení Židů a Maurů ve Španělsku. 
Do dějin dominikánského řádu vstoupil jako jeho třetí 
generální představený. Ve třech letech, ve kterých zastával 
tento úřad, zcela přepracoval pravidla řádu. Rajmund 
z Peňafortu zemřel 6. ledna 1275 v Barceloně ve vysokém věku asi 100 let. Roku 
1601 byl prohlášen za svatého. Gotický mramorový sarkofág světce je v katedrále 
Santa Eulalia v Barceloně. Je patronem Barcelony a učitelů církevního práva a 
zobrazuje se, jak jede po moři a jeho plášť mu slouží jako plachta. 

-vac- 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na leden: 
„Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus.“ 

 

Farní kronika 
• Pohřby: Na věčnost jsme 30. prosince vyprovodili pana Eduarda Čaplu, kterého 

si Bůh k sobě zavolal na Štědrý den odpoledne, ve věku nedožitých 74 let, krátce 
před začátkem štědrovečerní bohoslužby, která byla za něj sloužena. Těžkou 
nemoc, která jeho odchodu z tohoto světa předcházela, nesl pan Čapla trpělivě a 
s velikou důvěrou v Boží pomoc. Nikdy si nestěžoval a ostatní povzbuzoval. 
Nikdy neztrácel smysl pro humor, nikoho nekritizoval a měl krásný zvyk všechno 
vidět pozitivně. Byl velkým příkladem pro ostatní v lásce k Bohu a Panně Marii. 
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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 


