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Předzvěsti 
Předzvěsti, chutě a vůně Vánoc jsou všude. Jako mnozí 
jiní, i já se vždy na tento čas v roce těším. Je to výjimečné 
období. Slovo „advent“ znamená příchod něčeho 
očekávaného. Týdny, které předcházejí Vánocům, jsou 
obdobím čekání, během kterého připravujeme svá srdce 
na příchod Krista. Podobně jako Maria i my o Kristu 
uvažujeme ve svých srdcích. Jsme užaslí a divíme se s 
velkou radostí, že Bůh si na sebe vzal lidské tělo a 
vstoupil do našeho chaotického světa. 
Advent nám dává příležitost přemýšlet o Lásce, která 
přišla na jedno z nejméně očekávaných míst - do stáje. A 
také nám připomíná, že očekáváme druhý Advent a 
Kristův definitivní návrat. 
Symbolem adventu je adventní věnec. Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a 
královské důstojnosti. Adventní věnec vzdává hold tomu, kdo je očekáván a přichází 
zároveň jako vítěz, král a osvoboditel. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje 
přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“. 
V naší kultuře je běžné, že preferujeme rychlé tempo života. Toužíme po okamžitém 
uspokojení. Místo toho, abychom žili a vychutnávali si přítomnou chvíli, už jsme ji 
odhodili chvátáním do budoucna. 
Odhoďme všechny levné imitace a šetřeme si svůj apetit na to, co je skutečné. 
A tak advent bude slavený těmi, kteří vnímají něco z té velikosti, která má přijít, před 
kterou se mohou pouze sklonit v pokorné plachosti čekajíce, až se k nim on sám 
nakloní - sám svatý, Bůh v podobě dítěte v jeslích. Bůh přichází; Pán Ježíš přichází; 
Vánoce přicházejí. Radujme se, křesťané! „Hodně toho zmeškáme, když tak 
spěcháme, že naše dny se slévají do jedné kaňky. Pravda je, že nejdůležitější a 
nejkrásnější věci pocházejí z čekání. Když se srdce ztiší, rozjímá v modlitbě a 
medituje nad Božím Slovem, z čekání vyplyne uspokojená, naplněná duše. 
Pane Ježíši, mistře světa i tmy, pošli tvého Svatého Ducha na celou naši přípravu na 
Vánoce. My, kteří máme tak mnoho, hledáme tichá místa, abychom každý den slyšeli 
tvůj hlas. My, kteří jsme úzkostliví ohledně tolika věcí, se těšíme na tvůj příchod 
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mezi nás. My, kteří jsme v mnoha směrech požehnaní, toužíme po naprosté radosti 
tvého království. My, jejichž srdce jsou obtížena, hledáme radost tvé přítomnosti. My 
jsme tvůj lid, kráčející ve tmě, a přece hledající světlo. To tobě říkáme: Přijď, Pane 
Ježíši.“ (Henri JM Nouwen) 
Modlím se, abychom byli těmi, kteří umějí čekat. Modlím se za ztišená srdce, která 
hledají Krista uprostřed pozlátek, pěkného balicího papíru, oslav a seznamů přání. 
Během období adventu, přemýšlení nad příběhem Vánoc a očekávání dítěte-Krista ať 
nám to všechno připomíná, že čekáme na jeho druhý příchod. A až se vrátí, kéž by 
nás našel věrné, připravené na hostinu naprosté radosti, kterou můžeme nalézt pouze 
v něm. 
Jak jsi na tom s čekáním ty? Jsi spokojený s dočasnými potěšeními a náhradami, nebo 
budeš čekat na to, co je skutečné a pravdivé? 

P. Jozef Sudor 

 

Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

se konají každé pondělí od 16.30 na faře. Věnujeme se nyní Malým prorokům. 
• 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 hodin. 
• Společenství mládeže 

Pravidelná setkání mládeže probíhají každý čtvrtek od 19 do 20 hodin. Vede Ivana 
Vašků (602 945 017). 

• 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). 

• Výtvarné dopoledne pro maminky s dětmi – 4. prosince 
se koná ve čtvrtek 4. 12. od 9.30 na faře v Berouně. Všechny maminky a děti 
jsou srdečně zvány. Bližší informace u M. Vildmonové (606212243, 
MariiiAnka@seznam.cz). 

• Úklid kostela sv. Jakuba 
se koná ve čtvrtek 4. 12. od 18 hod. Prosíme ochotné farníky o pomoc. 

• Pozvání na mši sv. pro děti a mikulášskou nadílku 
V pátek 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 kapli 
Povýšení sv. kříže v Berouně od 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.) 
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• První pátek v měsíci – 5. prosince 
Mše sv. v kostele sv. Jakuba bude v obvyklých 18 hodin, po ní následuje adorace 
před Nejsvětější svátostí oltářní. Od 17 hodin je možné přijmout svátost smíření. 

• Modlitební společenství   
Modlitební setkání se konají ve čtvrtek od 20.00 hod.,  a to v tomto rozvrhu:  
o 2. čtvrtek v měsíci (11.12.) – modlitba Taizé v Berouně v kapli 

• Kurzy BETA 
Dohodli jsme se na posílení lektorského týmu a na tom, že dopředu sdělíme 

rámcová témata, o kterých bychom chtěli na daném kurzu diskutovat. 

Setkání probíhají každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci – v prosinci tedy 4. a 18.12. od 
19.30 hodin do 21.00 hodin na faře v Berouně.  
Témata: 

  4.12. –  Smysl utrpení 
18.12. –  Moje zaměstnání... je to Boží vůle? 

• Sbírka na pronásledované křesťany 
vynesla v Berouně 7.372,- Kč, v Počaplech 2.260,- Kč, na Tetíně 1.854,- Kč, 
v Hýskově 1.220,- Kč, v Nižboru 810,- Kč, v Loděnici 800,- Kč, na Chyňavě 
270,- Kč a ve Svatém Janu 205,- Kč. 

• Sbírka na charitu 
vynesla v Berouně 5.058,- Kč, v Počaplech 2.200,- Kč, v Hýskově 1.222,- Kč, na 
Tetíně 1.102,- Kč, v Loděnici 700,- Kč, ve Svatém Janu 560,- Kč, v Nižboru 450,- 
Kč a na Chyňavě 350,- Kč. 

• Sbírka na bilický apošolát 
vynesla v Berouně 5.715,- Kč, v Počaplech 1.524,- Kč, na Tetíně 905,- Kč, 
v Loděnici 800,- Kč, v Nižboru 410,- Kč, ve Svatém Janu 409,- Kč, na Chyňavě 
280,- Kč a v Hýskově 87,- Kč. 

• Sbírka na čištění klenby kostela sv. Jakuba 
vynesla v Berouně 6.519,- Kč (náklady zatím byly 25.543,- Kč). 

• Mikulášská sbírka na bohoslovce 
se koná v neděli 7. prosince. 

• Zpívání na Tetíně 
V neděli 14. prosince bude při mši sv. na Tetíně v 11.15 zpívat skupina děvčat. 
Nácvik začne v 10.30 na tetínské faře. Zváni jsou děvčata i chlapci od 1. třídy. 
Bližší informace u Aleny Vackové, e-mail: AlenaManakova@seznam.cz. 

• 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 19. prosince  16.00 – 20.00 hod. 
o v sobotu 20. 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 21. 12. po večerní mši sv. 
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• Štědrovečerní setkání u jeslí III 
se bude konat ve středu 24. prosince 2014 od 15.30 hod. v kostele sv. Ludmily na 
Tetíně. Čeká nás společné zpívání koled u jesliček, vánoční hra v podání dětských 
vycházejících hvězd a bude možnost odnést si domů Betlémské světlo. Přineste si 
vlastní lucerničky a děti hudební nástroje na ťukání. Zveme nejen rodiče s dětmi. 

• 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.  

• Půlnoční v Nižboru 
24.12.2014 ve 24.00 bude sloužena půlnoční latinská mše sv. v tradičním ritu 
v kostele Povýšení sv. kříže na zámku v Nižboru za doprovodu skladeb od Adama 
Václava Michny z Otradovic a P. Alberika Mazáka. 

• Přehled vánočních bohoslužeb: 

                   * bohoslužba slova            **tradiční ritus 

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

• Svátek Svaté Rodiny – 28. prosince 
V neděli 28. prosince, v den svátku Svaté Rodiny, bude možno při všech 
bohoslužbách obnovit manželské sliby. 
 

Koncerty 
• Kostel sv. Jakuba v Berouně 

o 1. neděle adventní 30. 11. 2014, 15.00 hod.: Svatojánské roráty v podání 
Svatojakubského chrámového sboru 

2014 Beroun 
Králův 
Dvůr 

Loděnice Vráž Tetín Hýskov Chyňava 
Sv. Jan 
pod Sk. 

Nižbor 

24.12. St 16.00 
23.00* 

22.00 16.00 - 23.00 - - - 24.00** 

25.12. Čt 10.00 8.00 9.30 - - - 11.00 8.00 - 

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

27.12. So - - - 18.00 - 18.00 - - 16.30 

28.12. Ne 10.00 
18.00 

8.00 9.30 - 11.15 - 11.00 8.00 - 

29.12. Po 19.30 - - - - - - - - 

30.12. Út 18.00 - - - - - - - - 

31.12. St 18.00 - 17.00 - - - - - - 

1.1. Čt 10.00 
18.00 

8.00 9.30 - 11.15 - 11.00 8.00 - 
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o Středa 3. 12. 2014, 18.00 hod.: ZUŠ Hořovice – koncert k 250. výročí narození 
Tekly Podleské 

o 2. neděle adventní 7. 12. 2014, 14.00 hodin: spirituály v podání souboru Let’s 
go (pořádá Farní charita Beroun) 

o Středa 17. 12. 2014, 18.00 hod.: ZUŠ Václava Talicha Beroun – předvánoční 
koncert 

o Pátek 26. 12. 2014, 15.00 hod., vánoční koncert: Česká mše vánoční J. J. Ryby 
• Zábranský kostel v Berouně 

o Čtvrtek 1. 1. 2015, odpolední koncert vánočních písní a koled v podání 
berounského pěveckého sboru Bonbon 

• Kostel sv. Ludmily na Tetíně 
o Sobota 7. 12. v 16 hod.: adventní koncert sboru Comodo 

• Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou 
o Úterý 23. 12. 2014, 18.00 hod.: sbor Slavoš s orchestrem VŠE Praha – Rybova 

mše a vánoční písně 
o Středa 24. 12. 2014, 14.00 hod.: sbor Comodo – Malé štědrovečerní zpívání 

• Kostel Narození Panny Marie v Hýskově 
o 3. neděle adventní 14. 12. 2014, 16.00 hodin: adventní koncert 
o Čtvrtek 25. 12. 2014, 17.00 hod.: vánoční koledy 
 

Setkání Taizé v Berouně 
Na konci tohoto roku přijedou desetitisíce mladých 
lidí ze všech evropských zemí i z dalších světadílů do 
Prahy a zúčastní se zde evropského setkání mladých, 
které se uskuteční od 29. prosince 2014 do 2. ledna 
2015. Také naše farnost se zúčastní tohoto setkání. 
Dopolední program bude probíhat každý den 
v Berouně. Proto bychom rádi nabídli ubytování 
v našich rodinách asi šedesáti mladým lidem. 
Potřebné jsou jen 2m2 na osobu a skromná snídaně. 
Pokud byste mohli u sebe přijmout mladé lidi, napište prosím na 
taizeberoun@gmail.com nebo vyplňte formulář pro hostitele u vchodu do 
berounského kostela. Bez ubytování mladých se setkání nemůže uskutečnit! 
Pokud nemáte možnost někoho ubytovat, ale rádi byste se podíleli na přípravě 
programu nebo modliteb, určitě se nám ozvěte. Budeme rádi za jakoukoli, byť i 
drobnou pomoc s přípravou setkání. Všichni jste srdečně zváni na společné modlitby 
Taizé, které budou probíhat vždy od 8.30 (30.,31.12. a 2.1.) a od 23:00 (31.12.) 
v našem kostele. Těšíme se na společná setkání. 
 

Za organizační tým 

Klára Malá 

taizeberoun@gmail.com 

www.taizepraha.cz 
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Duchovní obnova 
v naší farnosti byla tentokrát spíš 
předadventní, protože byla naplánována 
již na 22. listopad. Konala se na faře 
v Berouně pod vedením P. ThLic. Jana 
Houkala, Th.D. Předadventní nepřed-
adventní, vyrazila jsem v sobotu ráno na 
devátou, protože se ráda setkávám 
s různými dalšími přednášejícími. Každý 
z nich má trochu jiný přístup, osobité 
podání, vybírá si jiné náměty, každý je 
něčím neopakovatelný a může mě přivést 
k novému poznání, k jinému úhlu 
pohledu, k hlubšímu rozjímání. A tak to 
také skutečně bylo.  
Obě přednášky byly věnovány našemu 
srdci, jehož se dotýká Srdce božské. Ve 
svém srdci nalézáme Boha, ale i 
Hospodin měl vždycky svůj lid v srdci, 
věnoval člověku všechnu svou lásku. Boží syn měl s lidmi soucit, bylo mu líto 
hladových, trpících, chromých. Obětoval za nás sám sebe. Nikdo neměl větší lásku 
k nám lidem… Věty plynuly jedna za druhou, citáty z Bible i z jiných zdrojů nás 
vedly k hlubšímu zamyšlení. Zajímavá pro mě byla i etymologie slov řeckého a 
latinského původu, jimž se přednášející s velkým zalíbením také věnoval. Duchovní 
obnova byla zakončena mší svatou, kterou jsme slavili v kapli Povýšení sv. kříže. 
Snad to bylo to trochu časné předadventní datum, které způsobilo, že se nás sešlo 
k rekolekci výrazně méně než obvykle, asi dvanáct statečných včetně P. Petra a 
P. Jaroslava. Mezi laiky jako vždy převažovaly ženy, ale našel se i jeden statečný 
muž doprovázející svoji manželku. Třeba nás při postní duchovní obnově bude trochu 
víc!  

-lf-   

 
 

Kalendář s dějinami počapelského kostela  
a počapelské farnosti 
Historii kostela a farnosti v Králově Dvoře - Počaplech mapuje nástěnný kalendář  
na rok 2015 ve formátu A3, který lze za 150 Kč zakoupit v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Králově Dvoře – Počaplech, na faře v Berouně nebo na tel. 
606 627 636. 
Výstava stejného obsahu je k vidění ve zdejším kostele každou neděli od 15 do 17 
hodin a v období od 24. 12. 2014 do 4. 1. 2015 denně od 14 do 16 hodin.  
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Náhled kalendáře: 
 

                
 

                
 

                

 
Z arcidiecéze 
• Vikariátní konference  

se v prosinci uskuteční v Žebráku v úterý 16. 12. od 9.00 hodin. 
• Ministrantské setkání pro mladší kluky 

V sobotu 13.12. se uskuteční ministrantské setkání pro mladší kluky (cca 7-15 let) 
v Kojeticích u Prahy. Zahájení v 9:30 v kostele sv. Víta. S sebou: pokud možno 
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vlastní ministrantské oblečení, oblečení a obuv na fotbálek do tělocvičny, 
příspěvek 70,- Kč na oběd. Ukončení v 16:00.  
Kromě nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají soutěže i tradiční 
fotbálek. Bližší info: P. Benedikt Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724209774). 

• Ministrantské setkání pro starší v Praze-Kunraticích 
19.-20.12. se uskuteční Ministrantské setkání pro starší kluky (cca od 15 do 25 
let). 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"). 
V sobotu ráno mše sv., příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření), duchovní 
program, odpoledne fotbálek, film. S sebou 200,- Kč na jídlo, sportovní a 
ministrantské oblečení. Bližší informace: P. Benedikt Hudema (724 209 774, 
benedikthudema@atlas.cz). 

• Kurzy Alfa v Pastoračním středisku 
V souladu s pastoračním plánem pro tento školní rok, jehož hlavním cílem je 
zvěstování evangelia, nabízíme vzorový kurz Alfa, který proběhne v Pastoračním 
středisku. Je určen nejen lidem hledajícím, ale také všem, kdo uvažují o přípravě 
kurzů a nemají ještě žádnou zkušenost. Je třeba se přihlásit, kapacita kurzu je 
omezena. 

 
 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 
V tomto školním roce jsou schůzky LASIČEK (dívky od 6. do 9. třídy) opět ve 
čtvrtek pod vedením Kristýny Kodrasové a Adély Průšové, a to od 17 do 19 hodin. 
Sháníme k sobě pomocnou sílu v minimálním věku osmnácti let. Kdybyste o někom 
věděli, prosím kontaktujte Kristýnu Kodrasovou, tel.: 730 193 881. 
 

Chcete zažít dobrodružství, poznat nové kamarády?  
Tak pojeď s námi na skautský, roverský tábor! 
Celostátní roverský tábor Obrok 2015 pro skauty a skautky od 15 do 24 let. 
(Podmínka je dosažení 15 let v měsíci květnu 2015.) 
Roverský tábor se koná 10.-14.června 2015 (mládež školou povinná bude omluvena 
ze školy prostřednictvím organizátorů roverského tábora). 
Za naše skautské středisko jede skupina pod vedením vedoucí Kristýny Kodrasové. 
Přihlášení probíhá od začátku prosince 2014, tak neváhejte a nahlaste se u K. K. na 
telefon 730193881 a nebo na e-mail: longgirafe@seznam.cz. Bližší informace na 
webu: http://www.obrok15.cz/. 
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Sobotní výprava vlčat  
(8.11.2014) 
V 8:15 jsme se sešli u klubovny. Oceloti měli též dnes výpravu. Jelikož jich bylo 
sedm – vyrazili sami společně se svým vedoucím bratrem E.T. 
V naší klubovně jsme započali výpravu tím, že jsme si vyndali zápisníky. Frantík 
vyhodnotil docházku za minulý měsíc říjen a na oplátku nám rozdal barevné 
diplomky s našimi výsledky. My jsme si je nalepili do zápisníků, abychom je 
neztratili a měli je navždy na památku. 
15 vlčat s vedoucími (Luigim a Frantíkem) vyrážejí z klubovny do přírody. Jejich 
cesta míří ven z města směr Brdatka. Na rozcestí u chatek je malá svačinka a jdeme 

dál do kopce po žluté značce. Ta vede po vrstevnici kopce „Ostrý“ a „Brdatka“ Při 
cestě jsme si zahráli pár her a pořídili pár společných fotografií.  
Žlutá značka směřuje z kopce dolů do Talichova údolí, ale my po ní nepokračujeme. 
My jdeme vzhůru k vyvýšenině kopce, kde se dostáváme k malému vrcholu. Zde 
nalézáme opuštěný železný sloup vysokého napětí. Sluníčko nám krásně svítí. 
Všichni už se netrpělivě ptají Frantíka, když už budeme opékat. Přání nám bylo za 
pár minut splněno.  
Vyšli jsme na asfaltovou silnici ke Zdejcině a objevil se nám nádherný pohled na 
Hýskov. Zde jsme z asfaltky sešli po louce cca 20 m a zde jsme rozdělali ležení.  
Frantík vyndal polní lopatku a ukázal nám, jak se připravuje ohniště. Udělal kolečko 
pomocí lopatky a velké pláty drnů odnesl do stínu. Každý měl přinést dva kameny. 
Ty jsme naskládali okolo vzniklého ohniště. Pak jsme šli společně na dřevo. Když 
jsme měli pořádnou hromadu dřeva, rozdělili jsme se do dvojiček. V těchto 
dvojičkách jsme šli na pruty, abychom nevykáceli půlku lesa. Všichni mají pruty. 
Frantík nám ukázal rozdělání ohně a hurá, jdeme opékat.  
Ti, co měli dojedeno a už neopékali, vymysleli si malou honěnou po louce. Když už 
to přerostlo v malou bitku, Frantík toto klání ukončil a vlčata pod vedením šestníků si 
měla zapsat do zápisníků, jak se zakládá, rozdělává a uklízí ohniště. Úklid ohniště 
Frantík předváděl v přímém přenosu. 
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Ohniště je uklizeno tak, že není na první pohled poznat, kde bylo. Vlčata dokončují 
zápis. Náš čas pro návrat do Berouna se blíží. Máme totiž v plánu být v 15:00 hodin 
v kostele na koncertě Ztracené kapely. Vyrážíme. Jdeme po červené značce do 
Berouna. Stihli jsme to  i tak, že jsme si v klubovně mohli nechat batohy.  
Kulturní zážitek z koncertu byl skvělý. Po výpravě jsme všichni naplnění buřtíky, 
dojmy z přírody a společného bytí na koncertě i ve smečce.  

zapsal: Jan Franta - Frantík 

 
 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Honza Kebrle  

Milý Honzo,  
tvá funkce ve středisku je předseda revizní komise 
a rover na volné noze. :-) 
Bydlíš v Berouně, je ti 24 let. Vystudoval jsi OA 
Beroun a studuješ PřF UK.  
Tvá skautská přezdívka je Kéba – odvozením z 
tvého příjmení. 
Od kdy jsi registrován v našem středisku?  
Od roku 2004, 10 let.  
Co tě motivovalo vstoupit do našeho střediska?  
Předchozí zkušenosti z turistického kroužku v 
Hýskově, skautského střediska na Městské hoře a 
kamarádi.  
Skauting. Co tě k němu táhne?  
Kolektiv, vyžití v přírodě, tábory, ...  
Jaké jsou tvé osobní koníčky? Aktivity?  
Lukostřelba, řemesla, ...  
Máš rád zimu? Jaké jsou tvé oblíbené zimní 
sporty?  
Nevadí mi, dříve jsem jezdil na běžky.  
Těšíš se na Štědrý den? Co si přeješ pod vánočním 
stromečkem - od Ježíška? :-)  
Ano, těším. Dárky moc neřeším (nejsou důležité).  
Tvůj skautský zážitek, máš nějaký 
nezapomenutelný?  
Roverské přežití v Českém ráji v roce 2005.  
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Ze života svatých 
Sv. Jan Damašský (4. prosince)  
Damašek, rodné město Janovo, bylo od roku 666 sídlem kalifů a zůstalo jím až do 
roku 750, kdy byla dána přednost Bagdádu. Janův otec Sargunibn Mansor – ačkoli 
křesťan – byl ministrem financí na kalifově dvoře. Počítal s podobnou kariérou i pro 
svého syna. Neměl nic proti tomu, když si chlapec sedal u stolu a hrál si s budoucím 
kalifem Jazidou. Když Jan dospěl, stal se spolupracovníkem a později nástupcem 
svého otce. 
Koncem století se postavení křesťanů změnilo, neboť přízeň kalifů mizela. Jan odešel 
do Jeruzaléma a vstoupil jako mnich do proslulého kláštera sv. Sáby nedaleko města. 
Jeruzalémský patriarcha ho vysvětil na kněze a Jan se věnoval modlitbě a studiu. Jan 
Damašský byl teolog, který uzavírá patristické období. Jeho vliv obsáhl celý 
východní středověk a jeho hlavní dílo „Pramen poznání“ bylo ve XII. století 
přeloženo do latiny a rozšířeno i na Západě. Těšilo se podobné autoritě jako 
teologická Summa Tomáše Akvinského. Ve XII. a XV. století se také stalo základem 
při jednání o unii mezi Východem a Západem. Je považován za posledního řeckého 
církevního otce. Jan Damašský je autorem církevních hymnů, které se ještě dnes při 
východních liturgických slavnostech zpívají. Zemřel roku 780 v klášteře sv. Sáby 
blízko Jeruzaléma. 

-vac- 

 
 

O mši svaté VI. 
(Se svolením P. Michala Němečka znovu otiskujeme jeho zamyšlení nad významem 

jednotlivých prvků mešní liturgie, která vycházela ve zpravodaji v roce 2005.)  

V minulém čísle zpravodaje jsme mluvili o eucharistické modlitbě. Po ní přichází 
další významový zlom ve mši svaté. Poté, co jsme se v eucharistické modlitbě setkali 
s eucharistickým Kristem, nyní se připravíme na jeho přijetí. Zde tedy začíná část, 
kterou můžeme obecně nazvat přijímání. Přijímání začíná modlitbou Páně. Otčenáš je 
nejen modlitba, kterou nás naučil sám Pán, ale je také velmi důležitým významovým 
prvkem v liturgii. Tato modlitba má vždy zaznít při křtu, při biřmování a při svatém 
přijímání. Vysvítá tedy, že jde o modlitbu doprovázející iniciační svátosti a při 
každém svatém přijímání si tuto svátostnou iniciaci připomínáme. (Pokud jste zažili 
např. slavení svátosti manželství bez mše svaté, víte, že zde modlitba Páně není 
zařazena.) Otčenáš se na tomto místě v  liturgii objevuje od 4. stol. a vyzdviženy jsou 
dva body: slova o chlebu a odpuštění. Liturgie vložila za Otčenáš embolismus. Jde 
o navazující text, který doplňuje modlitbu Páně prosbami, a teprve jako zakončení se 
přidává doxologie „Neboť tvé je království...“ 
Další modlitba má poměrně složitý vývoj. V dnešní době je tato další modlitba 
prosbou za odpuštění. Otevírá nový aspekt hříchu, a tím je nejednota. Prosíme, aby 
Bůh shlédl na víru celé církve a vedl ji k jednotě. Svaté přijímání není věcí 
individuální, ale jde o výraz společné víry. Ke Kristu přistupujeme jako společenství, 
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a tak je nemyslitelné, aby byl mezi námi rozkol. Proto na tuto prosbu navazuje výzva 
k pokoji a pokyn ke vzájemnému pozdravu ve smyslu Mt 5,23n. V původní liturgii 
existoval pozdrav pokoje jako vzájemné políbení (muži a ženy byli odděleni), které 
v pozdním středověku přešlo do zvyku používat paxovou tabulku, kterou napřed 
políbil kněz a poté se postupně předávala po lavicích a políbili ji ostatní věřící.  
Dnešní rubriky nabádají ke střízlivosti v pozdravu pokoje, aby se nenarušila 
atmosféra přijímání. Vždy ale záleží na místním zvyku, jak se pozdravení pokoje 
provádí. Po pozdravení pokoje začne zpěv Beránku Boží (Agnus Dei). Ve starověké 
liturgii se při tomto zpěvu lámaly placky proměněného chleba a zpěv trval tak 
dlouho, dokud nebyla eucharistie rozlámána. Dnes toto lámání dostalo už jen 
symbolickou podobu, když kněz láme velkou hostii. Přesto smysl zůstává: my 
prosíme o smilování a ve stejné chvíli se právě pro nás, pro mne, připravuje částečka 
posvátného chleba. Beránek je obětován - rozlomen, abych já měl život. Ale Agnus 
Dei není smutnou prosbou, zde také zaznívá něco z Beránkova vítězství tak, jak to 
známe ze Zj 5.  
Během zpěvu Agnus kněz láme chléb a část rozlomené hostie vpustí do kalicha 
(smíšení). Jde o symbol jednoty proměněného těla a krve, a také navazujeme na 
starořímský rituál fermenta, při němž papež posílal částečku hostie do ostatních 
kostelů Říma, kde ji vpustili do kalicha na obětním stole, aby naznačili jednotu 
s papežem. Oba významy v tomto malém úkonu zůstávají. Než se dozpívá Agnus, 
kněz se modlí ještě tichou modlitbu za vlastní posvěcení a potom pokleká. Také 
ostatní věřící pokleknou. Pokleknutí je vyznání víry gestem - poklekat máme pouze 
před Pánem. Tím tedy vyznáváme: zde je náš Pán přítomen. Je to vyznání, které 
bezprostředně  předchází vlastnímu přijetí. Symbolicky by bylo jistě velmi šikovné 
poklekat až před vlastním přijetím, ale ze zkušenosti podávajících víme, že často 
dochází k nešťastnému vyražení misky nebo hostie z rukou podávajícího. Proto je 
vhodné pokleknout hromadně právě po Agnus.  
Jakmile se dozpívalo, kněz pozvedá rozlomenou hostii a vyzývá: „Hle, Beránek 
Boží...“ Jde o kombinaci dvou textů Písma (Jan 1,29; Zj 19,9), a také odpověď, 
kterou všichni včetně kněze reagujeme, je citací z Písma (Lk 7,6n). Všimněme si, že 
velká část textů liturgie je citací nebo parafrází na Písmo. Stojí za to vracet se k těmto 
textům a rozjímat je i mimo mši svatou. 

 
 

Historie skoro detektivní aneb 
Kde je pohřben varhaník? 
„Nevíte, kde je pohřbený varhaník Josef Toman? Jestli na hřbitově v Berouně?“ 
zeptal se mě před časem P. Bouška. Nevěděla jsem. Pan Toman zemřel už moc 
dávno. „Někdo se mě na to ptal. Je to divné, v matrice jsem žádný zápis nenašel,“ 
pokračoval P. Bouška. „Zeptám se někoho z pamětníků,“ slíbila jsem. Nojo, ale koho. 
Našich už bohužel ne. Že jsme se nezeptali pana Palkosky, dokud byl mezi námi, ten 
by to určitě věděl… 
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„Teto, nevíš, kde je pohřbený varhaník Toman?“ ptám se při nejbližší návštěvě paní 
Libuše. „No v Berouně přece, byli jsme mu kdysi na pohřbu,“ odpovídá teta. „A kde 
má hrob?“ „No to už nevím, snad někde jako nahoře. Kdybych jen mohla chodit, tak 
bych to našla. Bylo to asi někde v rohu…“ Paní Libuši bude na jaře, dá-li Pán, 
devadesát let. Prošla jsem hřbitov nahoře – a nic. Pak jsem to celé vyprávěla P. 
Bouškovi a pustila jsem to z hlavy. 
Když jsem o letošních Dušičkách chodila po berounském hřbitově, začalo mi to zase 
vrtat hlavou. Že by se teta mýlila? Po Tomanovi jako by se slehla zem, a přitom to 
byl v Berouně velmi vážený člověk. Druhý den ho hledám nikoli na hřbitově, ale na 
internetu. Jako varhaník se dostal do Berouna po první světové válce, v r. 1919. Roku 
1926 se oženil, a to byl velmi šťastný krok v jeho životě, protože jeho paní se mu 
stala pravým pokladem. – To je pravda, pamatuji si ze svého dětství, že ho vodila po 
městě, nikdy myslím nechodil se slepeckou holí. Vybavuji jeho podobu, ale jen velmi 
matně. Varhany byly přece na kůru a pan Toman se dole v kostele moc nepohyboval. 
–  Josef Toman byl nevidomý od dětství, o zrak přišel po úrazu. V Berouně si otevřel 
soukromou hudební školu, komponoval, je autorem téměř osmdesáti hudebních děl. –  
To s tou hudební školou, to naši taky vyprávěli, asi hlavně babička. A někdy kolem 
roku 1968 měl Toman večer v Národním divadle v Praze, tam jsem přece byla, kolik 
mi tak mohlo být let? Z Berouna byl vypravený autobus, v Národním bylo plno lidí, 
vybavuji si možná něco jako oratorium a další díla… Potlesk trval dlouho… Josef 
Toman byl přece vážený umělec, tak proč se o něm dnes neví? Proč se nikde nedá 
najít, kde je pohřbený?!?  
Při nejbližší příležitosti se ptám na správě hřbitova. „Josef Toman? Tak toho tu 
nemáme, je tu jen nějaký František Toman, Josef ne,“ dozvídám se tady, když paní 
prozkoumala počítačovou databázi. „Ale on je tu určitě pohřbený, tvrdí to jedna 
pamětnice,“ namítám. „Nemáme ho ani v seznamu zemřelých,“ odpovídá ochotná 
paní. Dodává, že ale zápisy v minulosti nebyly vždy splehlivě vedeny. A já si 
v duchu říkám, jak je možné, že se v Berouně neví, kde je tu pohřbený vážený 
hudební skladatel, když dirigent Václav Talich, který s obdivem chodil do našeho 
kostela sv. Jakuba poslouchat Tomanovu hru na varhany a chválil jeho umění, 
zejména jeho preludia, se v našem městě těší zaslouženému zájmu a je mu věnováno 
hned několik poct… Že by to bylo tím minulým komunistickým režimem, který 
varhanní hudbě a kostelům nepřál? Že slepý varhaník měl být zapomenut, protože 
měl soukromou školu, kterou mu zavřeli, a protože byl dnes a denně v kostele? 
„Teto,“ ptám se znovu paní Libuše, „a je ten Toman pohřbený vážně v Berouně?“ 
Teta odpovídá, že je sice stará, ale takové věci si přece pamatuje. Byl to pohřeb do 
hrobu, hrob byl někde nahoře, na rohu, byl velký a měl něco jako zábradlí. (Toman 
zemřel 31. prosince 1972, je to už dávno…) Vydávám se znova na hřbitov, jdu od 
hlavního kříže nahoru, a nejednou se proti mně po levé straně tyčí veliký pomník 
z černé žuly, nahoře je nějaké ruské jméno, pak další jména a dole dvě skromné 
tabulky. Vlevo „Rodina D.“,  vpravo „Anna a Josef Tomanovi“. Po stranách je něco 
jako zábradlí. To budou oni, Tomanovi přece neměli děti, jinak by tu přece byl nápis 
„Rodina Tomanova“!  
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Teta si nevybavuje křestní jméno Tomanovy manželky. Na správě hřbitova manžele 
Tomanovy vůbec nemají, natož aby je měli v hrobě rodiny D. Ale já už asi dva dny 
tuším, že tak trochu znám rodinu D., a tak mi moje tušení správa hřbitova aspoň 
potvrdí, adresa souhlasí. Pak už je to jednoduché, moji známí mi potvrdili, že Josef 
Toman se svou chotí odpočívají v hrobě č. 8-9 v XI. poli. Pokud to snad někdo 
z pamětníků ví, tak ať mi tuto zamotanou historii odpustí. My ostatní tam můžeme 
třeba o Vánocích aspoň zapálit svíčku…  

Lidmila Fričová 

 

Protecting Water in Africa aneb Hrdličkové v Etiopii 
Jak mnozí z vás ví, Etiopie je jednou z nejchudších zemí na světě, a to i přesto, že 
jsou tam úrodné zemědělské oblasti, kde obrazně řečeno, když strčíte do země klacek, 
je z něho za několik dnů strom. Etiopie je velmi rozmanitá země. Stále se zde mluví 
přibližně 70 různými jazyky a díky velmi kolísající nadmořské výšce zde můžeme 
narazit na oblasti připomínající poušť a i oblasti džungle vzdálené od sebe méně než 
30 km. Tato výjimečná africká země byla ve spojení se Svatou zemí v době kralování 
krále Šalomouna. Křesťanství přijala již v prvních stoletích po Kristu a dodnes je to 
ostrov v islámském 
moři v této části Afriky.  
Naše rodina již mnoho 
let přispívá různými 
formami v rozvojových 
zemích. Naše loňská a 
letošní cesta do Etiopie 
mne utvrdila v přesvěd-
čení, že almužna 
nepomůže a že jednou 
z nejlepších forem 
pomoci je investice do 
vzdělání. A s tím také 
souvisí naše africká 
aktivita. Při naší loňské 
cestě jsme se seznámili s činností neziskové organizace Člověk v tísni. Tato 
organizace během posledních 10 let vybudovala ve velmi suché oblasti Alaba 40 
vodních vrtů, které často čerpají vodu z hloubky až 300m. V této oblasti žije na 300 
tisíc lidí a jsou na těchto zdrojích zcela závislí. Dokážeme si vůbec u nás představit, 
že by například celý Králův Dvůr chodil pro vodu k jedné studni s kanystry v ruce 
nebo na oslech? Dokážeme si dnes v naší vyspělé zemi představit, co se stane, když 
se takový vrt porouchá? A nejhorší je, že za současné situace se informace o poruše 
dostane do Water Office (vodohospodářského úřadu) v hlavním městě okresu 
v průměru až za 15 dnů. To znamená, že nastávají situace, kdy se tisíce lidí ocitnou 
na několik dní bez pitné vody. V lepším případě je v blízkosti (cca 20 km) jiný vrt. 
V horším případě se lidé uchýlí k získávání vody z jiných zdrojů (pokud již nejsou 
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vyschlé), jako jsou kaluže a znečištěné říčky. Přesně v takových případech vznikají 
nákazy a nemoci v těchto komunitách. No a právě sem jsme zaměřili projekt 
Protecting Water in Africa, který se zrychlením komunikace a tím i urychlením oprav 
zabývá.  
Každá studna je opečovávána zvolenými představiteli obce (kebele), kteří byli 
vybaveni jednoduchými mobilními telefony a při zaškolení i manuálem na zasílání 
strukturovaných SMS. Tato SMS zajišťující hlášení problémů na zařízeních je 
odeslána na zařízení instalované v sídle organizace Člověk v tísni ve městě Awassa. 
Toto zařízení předá SMS do internetové sítě a po ní se dostane až do námi 
provozovaného serveru, umístěného v Česku. Zde jsou zprávy ukládány a pomocí 
webové aplikace zpřístupněny příslušnému Water Office v okresním městě Alaba 
Kulito, ve které se příslušný úředník bude o zprávy a studny starat. Aplikace je také 
přístupna organizaci Člověk v tísni, jejíž lidé mohou sledovat aktivitu na studních 
z role supervizora z regionálního vedení v Awasse nebo klidně přímo z Prahy. Díky 
této technologii, kterou naše firma vyvinula, se informace o poruše dostane na 
správné místo zmíněných 15 dnů za několik minut. Největší radost jsme měli z toho, 
že vesničané a úředníci si celé řešení oblíbili a aktivně systém používají. 
Náš pilotní projekt v lokalitě Alaba byl financován z prostředků od neziskové 
organizace Člověk v tísni, Ministerstva zahraničí, firmy Hrdlička spol. s r.o. a také 
díky dalším dárcům, kteří se účastnili projektu Protecting Water. Přispěvatelé 
projektu jsou o jeho průběhu informováni. Pokud i vy byste měli chuť se o projektu 
dozvědět více, prosím napište mi ondrej.hrdlicka@hrdlicka.cz nebo navštivte naše 
webové stránky www.protectingwater.eu. Finanční pomoc je možno zaslat na účet 
107-7515850217/0100, do popisu uveďte Africa a vaše jméno. Budeme prosit i o 
zaslání emailového spojení, abychom Vás mohli nadále informovat o dalším vývoji 
projektu. Dar může být daňovým nákladem a na požádání Vám potřebný doklad 
vystavíme. 

Ondřej Hrdlička  

 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na prosinec: 
„Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle.“ 

 

Farní kronika 
• Křtiny: V listopadu byli v naší farnosti pokřtěni Štěpán Heisig a Beata Luláková. 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili pana Karla Hušáka, paní Boženu Sladkou a 

paní Dagmar Pelikánovou. 
 

O nedělích 14. a 21. 12. po ranní a večerní mši sv. budu u vchodu do kostela 
v Berouně prodávat sady pohledů za 30,- Kč a knihy za 100,- Kč na pomoc 
nemocným leprou. Výtěžek bude zaslán na konto Likvidace lepry. 

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 

* 1. sobotu v měsíci bohoslužba slova 

Kontakty:
P. Petr Bouška - administrátor 
e-mail: petr.bouska@centrum.cz, 
mobil: 608 524 408 
P. Jaroslav Miškovský - kaplan 
e-mail: jmisk@volny.cz, 
mobil: 733 741 874 
P. Jozef Sudor – kaplan 
mobil: 720 248 223 
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    17.30   

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 


