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Novoroční zamyšlení 
Každý nový rok je vskutku novým začátkem a právě v tom prvním dnu nového začátku se 
skrývá zvláštní kouzlo. Je to kouzlo nedotčenosti a novoty, je to přitažlivost nepoznaného. 
Ale zároveň na nás v těchto prvních hodinách nového roku doléhá i spousta starostí a 
obav. 
Je tolik příčin, které by nás mohly obrat o vytoužený klid v srdci i ve vztazích. Proto 
všechny naděje, ale i starosti, které nosíme v srdci, přinášíme nyní v nejistotě nového 
začátku před Boží tvář, protože jen On je Pánem všeho času, On ví, jak se vyvinou 
očekávané události a co všechno nás potká. 
V tomto našem nejistém rozpoložení nám církev nabízí blízkost a povzbuzující přítomnost 
Matky Boží Marie, která si „na vlastní kůži“ vyzkoušela, co to znamená prožívat nejistotu 
nového začátku. Právě po andělově zvěstování v jejím životě začalo skutečně cosi 
nečekané a nové. Jak se k tomu všemu Panna Maria postavila? ,,Maria zachovávala 
všechna tato slova ve svém srdci a přemýšlela o nich.“ 
Touto svou důvěrou a odevzdáním se do Boží vůle položila základ novému začátku, který 
chtěl a uskutečnil Bůh z lásky k lidem. A protože řekla své ano - své fiat - všem Božím 
plánům s ní, skrze její víru i důvěru se začaly dít velké věci. Znovu se doslova otevřela 
brána nebe pro všechny, kteří se podobně jako ona vydají v důvěře do Božích rukou. 
Když tedy začínáme s Marií tento nový začátek, začátek nového roku, hledejme spolu s ní 
to, co nám v naší nejistotě může přinést klid, tak jako tehdy jí, na začátku naplnění 
zaslíbení. Jak se tedy rok 2016 může stát dobrým rokem? 
Mnozí by k tomu potřebovali mít více peněz, jiní zase lepší ekonomiku a hospodářství či 
lépe vybavenou a funkčnější zdravotní péči. Ale všechno toto je pouze něčím druhořadým. 
Nejprve je to spíše skutečná moudrost a schopnost rozlišovat, kterou budeme v novém 
roce potřebovat nejvíce. Postavit věci do správného světla, hledat skutečné hodnoty života, 
zachovat si pravou tvář a snažit se o upevňování vlastního morálního kreditu, vychovávat 
se k pravdě, skutečné svobodě bez závislostí a baživosti, uchovat si citlivé svědomí vůči 
spravedlnosti a potřebám klidu. 
S takovým postojem máme hledět do nového roku. Učit se správně chápat svou svobodu, 
kterou člověk naplno pochopí až ve vztahu k Bohu. 
Bez Boha, bez hlasu svědomí a bez morálky se dnes - ať už ve společnosti nebo ve světě -
postupovat určitě nedá! 
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Víra má při tom všem napomáhat upevňovat tyto vyjmenované lidské morální kvality. 
Víra v Boha se zde myslí jako ten nejpevnější základ dobroty člověka. Již dnes a pěkně od 
začátku nového roku se můžeme vzájemně povzbuzovat v naší víře, a to i slovy žalmisty: 
„I kdybych šel temnotou rokle, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou!“ Měli bychom 
začít citlivěji vnímat tuto Boží přítomnost ve všech našich akcích a při všech našich 
skutcích. Tato víra musí být oporou ve velkých pokušeních i trápeních. Jednoduše, je třeba 
mít víru, se kterou se dá i zemřít. 
Drazí bratři a sestry, tak jak se Maria se synem v náručí ptala, co jí přinese budoucnost, 
ptáme se na začátku nového roku i my: Co nám přinese? Podívejme se ještě jednou a 
pořádně na Matku Boží. Její naděje se naplnily, všechno to špatné a těžké se z trápení 
obrátilo na velkou radost a oslavení. Meč bolesti, který jí na začátku pronikl duši, byl 
skrze její důvěru v Boží pomoc přetaven na královskou korunu slávy. 
Mohli bychom doufat, že Bůh nás ušetří potíží. Ale realistické a pravdivé by to nebylo. 
Musíme přijmout to, že nikdo z nás nebude ušetřen větších či menších trápení a bolestí. 
Skutečným neštěstím by nebyla smrt, katastrofy, ztráta zdraví či životní úrovně. 
Skutečným neštěstím v tomto nastávajícím roce by byla ztráta víry a výtka směrem 
k Bohu: „Bože, kde jsi?!“ Toto by bylo opravdovou prohrou a neštěstím pro věřícího 
člověka. Ztráta důvěry a pocitu neustálé blízkosti a doprovázení ze strany Ježíše Krista. 
Ze srdce vám všem přeji, aby ten nový rok 2016 byl pro vás rokem úspěšným. Ať je to pro 
vás především rok živé víry, životního elánu i větší chuti do života. Abyste tak na každém 
kroku pocítili Boží blízkost v radostech i pomoc při zvládání těžkých chvil. Přeji vám, 
abyste Ho nikdy neztratili z dohledu a abyste skrze takový vztah k Bohu upevňovali i své 
vztahy s lidmi. Zachovejte si živou víru a ať i Bůh zachová vás ve zdraví těla i duše a ať 
vám pomůže zachovat si vaše srdce i smysly živé v Ježíši Kristu. 

P. Jozef 
 

Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

se konají v pondělí od 16.30 na faře v Berouně. 
• Tichá adorace po večerní mši svaté 

se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. Příležitostně se koná 
adorace také po čtvrteční mši svaté v Počaplech. 

• Příprava dospělých ke křtu 
se koná každou středu od 18.00 hodin. 

• Společenství mládeže 
Pravidelná setkání mládeže (cca od 14 let) se konají každé úterý od 18 hod. v kaplance. 
Všichni mladí jsou srdečně zváni! 

• 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 telefonní čísla (viz kontakty na zadní straně zpravodaje). 
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• Modlitební společenství 
Modlitební setkání se konají vždy ve čtvrtek: 
o   7. 1. - večer chval v Berouně na faře od 20 hod. 
o 14. 1. - modlitba Taizé v Berouně v Českobratrské církvi evangelické, Husovo 

nám. 43 od 20 hod. 
o 21. 1. - růženec za kněze a farní rodinu a modlitba s Biblí v Berouně na faře od 

20 hod. 
o 28. 1. - adorace s modlitbou na Tetíně u sv. Kateřiny od 20 hod., poté na faře 

(možnost dopravy - sraz v Berouně na farním dvoře v 19.50 hod.) 
Setkání trvá cca 1 hod. 30 min. Následuje volná diskuze pro zájemce max. do 22 hod. 
Děkujeme za všechny přímluvné modlitby, které dáváte v kostele do krabičky. 
Pravidelně se za vás modlíme. Srdečně vás zveme ke společné modlitbě.  tým MS 
Veronika Frantová tel. 732 373 196, Jan Marek tel. 732 541 409, Jana Civínová tel. 
721 120 926, Klára Malá tel. 774 415 219, Libuše Lukášová tel. 724 352 366 
 „Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností 
Boží.“ (Ef 3, 19) 

•  Modlitba růžence  
se koná vždy v pátek před večerní mší svatou v Berouně  od 17.30 do 17.50 hod. a vede 
ji pí. Hánová. Úmysl modlitby je za kněze, farnost a město Beroun. 

• Farní káva – 10. ledna 
Setkání u kávy a čaje na faře v Berouně po dopolední mši sv. bude v neděli 10. ledna. 
Všichni jsou srdečně zváni, něco ke společnému občerstvení vítáno. 

• Farní knihovna 
V průběhu farní kávy v Berouně je možno využít i knihovnu na faře. Vypůjčené tituly 
se zapisují do připraveného sešitu. Do knihovny je také možno přispět duchovní 
literaturou nebo časopisy, které již máte přečtené. 

• Úklid kostela sv. Jakuba – 4. ledna 
Pravidelný úklid se koná od tohoto školního roku vždy první pondělí v měsíci od 18 
hod. Prosíme ochotné farníky o pomoc s úklidem v pondělí 4. 1. 

• Slavnost Zjevení Páně 
oslavíme v Berouně v úterý 5. ledna při vigilii v 18.00, dále ve středu 6. ledna při 
bohoslužbách v 8.00 v Berouně, v 17.00 Loděnici a v 19.30 na Tetíně. Bude se žehnat 
voda, kadidlo a křída. 

• Svátek Křtu Páně s biskupem Karlem Herbstem 
V neděli 10. ledna završíme svátkem Křtu Páně dobu vánoční. Mši sv. v 8.00 ve 
Svatém Janu pod Skalou bude sloužit otec biskup Karel Herbst. 

• Vikariátní konference – 19. ledna 
V úterý 19. ledna se v Berouně uskuteční setkání kněží našeho vikariátu. Mše sv. bude 
v kapli Povýšení sv. kříže od 9.00 hodin. 
Místo obvyklé večerní mše v 18.00 se bude v kapli konat ekumenická bohoslužba 
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 
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• Týden modliteb za jednotu křesťanů 
V týdnu od 18. do 25. ledna jsme všichni zváni ke společným modlitbám za jednotu 
křesťanů. V Berouně se modlitební setkání uskuteční vždy od 18 hod. takto: 
o úterý 19. 1.  – kaple Povýšení sv. kříže 
o středa 20. 1. – modlitebna Českobratrské církve evangelické, Husovo nám. 43 
o pátek 22. 1.  – modlitebna Církve adventistů sedmého dne, Tylova 273/8 

• Spolek Svatá Ludmila 1100 let 
hledá projektového manažera, bližší informace o spolku a o nabízené pracovní pozici 
jsou uvedeny na webu spolku: www.svataludmila.cz. 
Spolek Svatá Ludmila 1100 let je společnost, která byla založena k uctění výročí 1100 
let mučednické smrti sv. Ludmily. Jejím posláním a cílem je představit sv. Ludmilu 
nejen jako světici a mučednici, ale také jako historickou postavu a patronku místní 
komunity. 

• Sbírka na bohoslovce 
vynesla v Berouně 7.301,- Kč, v Počaplech 2.595,- Kč, na Tetíně 1.496,- Kč, 
v Loděnici 1.000,- Kč, na Chyňavě 555,- Kč, ve Svatém Janu 270,- Kč, na Vráži 260,- 
Kč, v Nižboru 170,- Kč, v Hýskově 111,- Kč a v Hudlicích 50,- Kč. 
 

Ten je velkej…  to je určitě ten opravdovej Mikuláš! 
A jaký jiný než opravdový chodí na faru? I letos dorazil štědrý světec do Berouna k dětem, 
které i s rodiči, příznivci a přáteli berounské fary a spolku Křesťanský klub očekávaly jeho 
příchod poctivě již předem ve vytápěné farní kapli při bohoslužbě s panem jáhnem 
Jonášem a kytarovým, flétnovým a perkusním doprovodem zatím ještě zachovalé kapely 
4K (Kytarové Kapely K-Klubu) a čerstvé skupiny Ambon (tedy alespoň části této skupiny 
ze společenství mládeže).  

Po bohoslužbě se dětí ve věku od 0 (včetně několika letošních přírůstků v kočárcích a 
náručích) do 99 let na farní dvůr vyhrnulo více než 50 a spolu s jejich rodiči byl tak dvůr 
docela plný. A pak již do světla reflektorů dorazila postava vysoce majestátní (určitě přes 
2 m) a vysoce očekávaná, vpravdě důstojný svatý Mikuláš. Doprovázely ho jen andílci, 
protože, jak známo, čert se bojí fary jako kříže, ani na farní dvůr zlo nemůže. I když na 
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některé naše děti už letos brambory a uhlí nestačily a nějaké to chřestění okovů pekelných 
by třeba pomohlo… Jiné, zvláště ty nejmenší a ještě svaté, důvěřivě okukovaly dárkové 
koše, ze kterých andělé rozdělovali pro každého sladkou odměnu. A protože si děti 
nemohly nevšimnout, že cestou na faru potkaly ještě nějaké mikulášské dvojníky, 
usoudily, že ale tento je nejvyšší, jakého kdy viděly, a tedy skutečný a nefalšovaný. A taky 
správně. Rozhodně nám ten pravý z nebe poslal Hospodinovo požehnání k této akci, 
radost do dětských očí a zase trochu lásky do srdcí přítomných.  
Pokud byste chtěli užít více autentické atmosféry, fotografie naleznete na fotogalerii 
farního webu http://rfberoun2015.rajce.idnes.cz/2015_Mikulasska i na facebookovém 
profilu spolku KKB. 

-iva- 
 

Z arcidiecéze 
• Ministrantské setkání s P. Benediktem pro mladší ministranty 

(chlapce cca od 7 do 15 let) se uskuteční v sobotu 9. ledna v ZŠ sv. Voršily v Praze. 
Zahájení v 9.30, předpokládaný konec cca v 16 hodin. S sebou: pokud možno vlastní 
ministrantské oblečení, oblečení a obuv na fotbálek do tělocvičny, 130,- Kč (70,- Kč 
jako příspěvek na oběd, 60,- Kč příspěvek řidičům na benzin). Bližší info: P. Benedikt 
Hudema (ministranti@apha.cz, tel: 724 209 774). Případní zájemci z Berounska, 
hlaste se včas (aby se domluvilo potřebné množství automobilů a nahlásil počet 
ministrantů na oběd) na tel. 602 129 195 či e-mail: vasku@omadeg.cz. Alois Vašků 
P. S. Řidiči budou vítáni. 

• Setkání starších ministrantů (cca od 15 do 25 let) 
15. - 16. ledna bude setkání starších ministrantů v Praze-Kunraticích.  
Program: zahájení v pátek mší svatou v kostele sv. Jakuba v Kunraticích v 18.00 (od 
metra C „Poliklinika Budějovická“ jede pravidelně autobus č. 193, stanice „Kunratická 
škola“). 
Bližší informace: P. Benedikt Hudema tel: 724 209 774 (ministranti@apha.cz). 

• Tematická víkendovka 
pro mladé 12–17 let se koná 15.–17. ledna. Začátek v pátek 15. 1. v 18.00 v kostele sv. 
Jakuba v Kunraticích, konec v neděli odpoledne. S sebou: Bibli, spacák, přezůvky. 
Účastnický poplatek: 300 Kč/sourozenecká sleva (1+1) 500,- Kč. 
Přihlášky na tel.: 733 161 614 nebo na e-mailu nazaret@apha.cz. 
 
 

Farní charita Beroun 
Tříkrálová sbírka již pošestnácté  
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí u 
nás. Sbírky se po celé republice účastní kolem padesáti tisíc koledníků. Její 
výnos podpoří služby pro seniory, nemocné a handicapované, pro lidi bez 
domova a v hmotné či sociální nouzi, podobně jako aktivity pro děti. 
Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány. 
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Na Berounsku budou konkrétně určeny na školní pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně 
slabých rodin a na opravu herních prvků na hřišti azylového domu sv. Josefa v 
Lochovicích. Další pomocí bude oprava vodovodní přípojky pro nemocného 
nízkopříjmového seniora, pana K. 
16. ročník sbírky, při které koledníci vychází do ulic, se uskuteční v termínu 2. -
10. 1. 2016.   
„Jsme vděčni každému, kdo se do sbírky zapojí,“ říká Jitka Papežová z Farní charity 
Beroun. „Tříkráloví koledníci přicházejí, aby lidem popřáli šťastný nový rok, podarovali 
kolemjdoucí písničkou a drobným dárkem a poprosili o příspěvek na pomoc těm, kteří si 
sami pomoci nemohou.“  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, v pražské arcidiecézi 2. – 10. 1. 
2016. Jednomu přítomnému vedoucímu skupinky musí být více než 15let, 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 balené cukříky a kalendáře s logem Tříkrálové 
sbírky a hlavně kolem krku tříkrálové pokladničky. Kasičky jsou bílé, opatřené logem 
Charity ČR, zapečetěné na berounském Městském úřadě a opatřené číslem, razítkem a 
podpisem úředníka finančního odboru. Vedoucí skupinek by vám také měl být schopen 
říct o záměru využití vybraných finančních prostředků.  

Jitka Papežová, 776773442 
 
Nová Charitka ze Zdicích nabízí i nábytek 
Benefiční obchod provozovaný neziskovou organizací je ve světě zažitý způsob 
získávání finančních prostředků. Farní charita Beroun jeden takový provozuje od 
roku 2013 v Hořovicích, od roku 2014 v Berouně a v prosinci 2015 otevřela další 
„Charitku“ ve Zdicích. Obchůdky fungující na principu darování nepotřebných věcí 

si rychle našly své stálé zákazníky. Levně si 
zde nakoupíte domácí potřeby, oblečení, 
boty, knihy a ve Zdicích nyní nově i 
nábytek. Výtěžek obchodu jde na sociální 
služby na Berounsku.  
Kromě darovaných věcí v krámku najdete i 
výrobky klientů Farní charity Beroun a Šicí 
dílny, kde pracují dlouhodobě nezaměstnané 
ženy. Ty žehlí, mandlují, šijí a opravují oděvy 
na zakázku. I jejich služby si můžete 
v obchůdkách objednat. 
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Charitka v Hořovicích a Zdicích také funguje jako sběrna čistírny oděvů. 
Otevírací doba Charitek: 
Hořovice, náměstí Svobody 135 PO-PÁ 8-17 hodin 
Beroun, Plzeňská 177 PO-PÁ 9-17 hodin 
Zdice, Žižkova 166 PO-PÁ 9-18 hodin 
Letos obchůdky končí s prodejem 23. prosince a těšíme se na vás opět od 4. ledna 2016! 

Jitka Papežová  
 
 

 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

Skautský ples 
15.1.2016 se bude konat ples na oslavu výročí 
25 let od založení skautského střediska Radost 
a Naděje Beroun. Srdečně zveme všechny 
členy střediska, rodiče dětí, lidi z farnosti a 
přátele. 
Zároveň prosíme o přispění do tomboly, 
možno předat na jakékoliv skautské schůzce. 
Od prosince budou v prodeji vstupenky (za 
120 Kč v předprodeji) na skautských 
schůzkách nebo u Adély Průšové a Terezy 
Veverkové.  
 

Výprava Vlčat a Ocelotů 
V sobotu 5. 12. 2015 jsme se sešli v 8 hodin 
na nádraží v Berouně. Chvíli jsme čekali na 
ostatní, ale pak jsme nasedli do vlaku a jeli. 
Vystoupili jsme ve Zdicích. Pak jsme vyšli na 
náměstí a dozvěděli jsme se vysvětlení částí 
zdického erbu. Pak jsme vyšli nahoru nad 
Zdice ke kapličce sv. Huberta. Tam jsme si 
odpočinuli a zahráli hru. Pak jsme došli do 
vesnice Černín. Vyšli jsme nahoru na pole, pak jsme chvíli šli blátem a zašli jsme do lesa. 
Tam jsme si udělali oběd v kotlíkách. Po jídle jsme zamaskovali ohniště a šli dál směr 
Králův Dvůr. Po chvíli jsme se rozdělili a zahráli si přepadávačku. Po hře jsme se opět 
vydali na cestu. Nad Královým Dvorem jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna jela 
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kousek vlakem a druhá šla pěšky. Když jsme se sešli na farním dvoře, šli jsme do kaple. 
Po mši na nás na dvoře čekal sv. Mikuláš. 

Zapsal: Štěpán Jícha  

 
Rozhovory s členy skautského střediska 
Kristýna Pechová 
Milá Kristýno-Týnuše, bydlíš v Loděnici u Berouna. Studuješ na Gymnáziu 
Joachima Barranda Beroun. Tvá budoucnost je zahalena rouškou tajemství, takže 
uvidíš, co tě bude bavit na „velkém gymplu“, a pak se rozhodneš. Od září jsi členka 
oddílu Roverů a rangers. 
1. Odkdy jsi členka našeho skautského střediska?  
Členkou jsem od jara 2012. 

2. Jaké jsou tvé koníčky? Co tě baví dělat ve volném čase?  
Kromě skautingu je mojí velkou zálibou hudba. Zpívám ve 
sboru a ve skautské poprockové kapele a hraji na varhany 
při nedělní mši a na koncertech. Taky mě baví chodit do 
tanečních. 

3. Chtěla by ses angažovat ve středisku jinak než jako 
člen? 
Momentálně se angažuji v oddílu Světlušek, a jednou bych 
se možná chtěla stát aktivním vedoucím. 

4. Je měsíc leden, čím je pro tebe tenhle měsíc zajímavý? 
V lednu bude skautský střediskový ples, na kterém budu 
zpívat s naší kapelou. Potom ještě bude příprava na skautskou hudební soutěž 
Vozembouch, na kterou jdeme v únoru. Taky mě ve škole čeká pololetní období, což 
znamená 3-4 testy denně... 

5. Také nám začal nový kalendářní rok, dáváš si nějaké předsevzetí? Jaké? 
Nemyslím si, že jsou předsevzetí nějak účinná, ráda si kladu cíle, zatímco se věci 
vyvíjí.  

6. Od tábora jsi členka Roverů a rangers, na co se nejvíce těšíš? 
I když nemám moc času, těším se na všechny akce na kterých budu, mám ráda schůzky 
a taky ten pocit, že už jsem jedna z těch starších. Taky se moc těším na tábor :) 

7. Máš nějaký nezapomenutelný zážitek se Skautem? Jaký? 
Těch zážitků není málo...hodně nezapomenutelná byla výzva Tři orlí pera, která mi 
dala dost zabrat. Taky když jsme s lasičkami byly v lanovém centru a já překonala svůj 
strach z výšek. Příjde mi však, že každá akce je novým, nezapomenutelným zážitkem. 

8. Skautské středisko pořádá  ples 15. ledna, na kterém budeš se svojí kapelou hrát. 
Už  se s kapelou připravujete? Jak? Těšíte se? 
Těšíme se samozřejmě hodně, já tedy asi z celé kapely nejvíc :D. Už jsme na jednom 
skautském plese hráli, ve středisku Lesní moudrost Dobřichovice a budeme na něm 
hrát znovu. Připravujeme se pravidelným zkoušením, snažíme se sejít o víkendu 
alespoň jednou za dva týdny. Máme docela stálý repertoár, který můžeme použit 



 

 9 
 

kdykoliv, a o vánoční pauze budeme mít velkou zkoušku. Taky jsou velkým 
povzbuzením ohlasy Lasiček, které se na nás těší.  

9. S čím by ses s námi nakonec rozloučila? 
Asi s tím, že jsem strašně ráda, že jsem v tomhle super středisku a že jsem součástí tak 
skvělé organizace. Všechny oddíly jsou vážně super a já doufám, že to tak bude dalších 
25 let a i 25 let potom :). 

Za rozhovor děkuje Simona Šustrová ☺ 
 

Adventní duchovní obnova v Berouně 
byla tentokrát ohlášena na sobotní dopoledne 12. prosince. Zároveň jsme se z ohlášek i 
z prosincového zpravodaje dozvěděli, že ji povede P. Dr. Ondřej Salvet. Jaképak to asi 
bude? To je vždycky zajímavé očekávání, když má přijet někdo odjinud, koho vlastně 
vůbec neznáme… Každý přednášející je jiný, může nás něčím oslovit, může nás přivést 
k myšlenkám, které nás dosud nenapadly. Duchovní obnova tím pak bývá někdy i 
neopakovatelná. 
Když se P. Salvet objevil, pronesl něco o svém mírném zpoždění a o dopravě a pak se 
pustil rovnou do první přednášky, kterou jsme zahájili společnou modlitbou. Začátek byl 
netradiční. Znělo to podivně; LISK – PLESK. Tak se prý jednou jmenovala duchovní 
obnova pro děti a mládež v opavské diecézi. (Přednášející bude asi humorista, pomyslela 
jsem si.) Zatímco v Čechách někoho pleskneme, na Moravě ho lískneme. Ta duchovní 
obnova měla mládež probudit, Boží přítomnost nás taky někdy „propleskne“. A to by 
mohlo být právě v adventu. V obchodech samá komerce. Děti se těší na Vánoce kvůli 
dárkům pod stromečkem, dospělí si promítají vlastní vzpomínky. 
P. Salvet nám najednou přeříkává osvědčený rodinný recept na vánoční cukroví zvané 
„mandlové karty“. Deset deka toho, dvacet deka toho, není to prý žádný zázrak. Paní 
Hánová podotýká, že jí to připomíná jiné cukroví, zvané „miletínské modlitbičky“, a 
dožaduje se pomalého diktování. (Že by místo obnovy kurs pro hospodyňky? pomyslela 
jsem si.) P. Salvet ovšem slibuje, že pak recept poskytne písemně, a zajásá: „Vletěli jsme 
rovnou do Vánoc!“ Lidé si myslí, že advent je jako semafor; připravit – a pak to teprve 
propukne. Ale neměli bychom myslet jen na starosti, příprava je pak často jen rutina, a 
přitom hlavní má být radost! Advent má být akční, ale možná trochu jinak, starosti nemají 
člověka pohltit. 
Připomeneme si svaté spojené s adventem, nejdříve Jana Křtitele a jeho známá slova 
„Připravte cestu Páně“. Podle Jana Křtitele se advent musí „udělat“, nepřijde sám, 
nemůžeme čekat, že Pán zařídí všechno za nás. Zjišťujeme, že Bůh je jiný než naše 
představy o něm, a máme se učit rozlišovat, co je opravdu Boží, a co jsou jen naše 
představy. Josef Ratzinger (dávno předtím, než se stal papežem) napsal úvahu o tom, zda 
Jan Křtitel také musel sám projít obrácením a činit pokání. Asi to nelze srovnávat 
s obrácením sv. Pavla. Jana Křtitele Duch Svatý naplnil už v mateřském lůně. Jan hlásal 
Mesiáše, kterého vlastně neznal, ale měl v sobě přesvědčení, že přijde, a zároveň měl 
v sobě velké napětí. Může se nám zdát vzdálený – asketa na poušti, bez komfortu, pak 
v Herodově temném vězení, kde přebýval i v temnotách obav o svůj život… Náš život je 
někdy také přinejmenším v šeru. A může nás napadnout, proč vlastně Ježíš nevysvobodil 
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Jana z Herodova vězení. Zlo přece s příchodem Pána Ježíše nezmizelo ze světa, ale my 
můžeme aspoň vymýtit kus zla ze svého srdce, a pokud je to možné, pomoci od nějakého 
zla i někomu dalšímu. Jan si nebyl nějak automaticky předem vším jist. Když slyšel o 
Kristových činech, ptal se: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Cesta 
k Bohu není přímá linka. Jan nebyl dokonalý, nic pro něj nebylo jednoznačné, nevěděl, 
jestli má pravdu, ani jestli se dočká, ale byl statečný. A říkal všem radikálně, že mají 
změnit svou cestu. Často se ptáme, proč se svět nezmění, proč se někdo konkrétní nebo 
vůbec ostatní lidé nezmění. Jan ale říká: proč nezačneš od sebe? 
V adventu si také připomínáme Pannu Marii. Spolu s ní nastává Boží přítomnost mezi 
lidmi, parusie, protože řekla Bohu své ano. Advent sice znamená příchod, ale je to už 
zároveň Boží přítomnost mezi lidmi. Jan Křtitel i Panna Maria ukazují na Krista, ne na 
sebe. 

Druhá přednáška, na niž dorazili i další posluchači, kteří to na devátou nestihli, začala 
úryvkem z proroka Izaiáše. Začátek 35. kapitoly, „poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se 
pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat…“ Pozor, nečteme 
si to kvůli jaru! (Počasí letos opravdu vypadá spíš jako při jarní – postní duchovní obnově. 
A to ještě netušíme, že o Vánocích budou padat teplotní rekordy nad nulou!) Čteme si to 
proto, že když zaprší, i vyprahlá poušť rozkvete, ožije. Země, jejíž obyvatelé se obrátili 
k Hospodinu, se promění v zahradu. Já jsem ta vyprahlá poušť, zaprší a rozkvetu. (Radost 
nepřijde až s prskavkami na stromečku!) Vyprahlá duše ožije jedině modlitbou. Byly 
napsány spousty knih, jak se modlit, ale dokud se modlit opravdu nezačneme, tak se nic 
neděje. Je to stejné jako číst o tom, jak správně plavat, ale dokud nejdeme do vody, tak 
taky nic. Modlit se může kdokoli a kdykoli, Bůh naslouchá vždy, i když naše modlitba 
třeba není nic moc. Člověk se přece modlí, aby dosáhl Boží radosti, modlitba je zdroj 
radosti. Modlitba a radost jsou spojené nádoby. Nemodlím se proto, že jsem dokonalý, ale 
modlím se, abych věděl, že jsem hříšník. Není to tak, že se ráno pomodlím, a pak celý den 
zářím, ale základ pro radost to je. 
Advent znamená nečekat, až budu mít čas, až jindy, ale advent je TEĎ, pořád, ne že až o 
Vánocích budu mít radost, ale advent je radost už TEĎ. Ježíšův příchod už nastal, není to 
nějaká vzdálená budoucnost. Boží království je tady s námi, nemáme čekat a pachtit se za 
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tím, jak něco dělat lépe, a až to budeme umět, pak že dostaneme něco za odměnu. Radost 
je teď a lepší než teď to nikdy nebude. Často se soustřeďujeme na minulost nebo 
přemýšlíme o budoucnosti, ale přítomnost prožíváme jen jako rutinu. Nemůžeme čekat na 
to, až budeme svatí. Advent je Boží přítomnost, k tomu potřebujeme vnímavost srdce a to 
nám přináší radost. Je to jako to těsto na cukroví – lepší než TEĎ už to nikdy nebude! 

-lf- 
 

Ze života svatých 
Sv. Telesfor (5. ledna)  
O svatém papeži Telesforovi víme, že byl řeckého původu. Před příchodem do Říma vedl 
kajícný a samotářský život mezi egyptskými a palestinskými poustevníky. Zřejmě byl 
mezi poustevníky na hoře Karmelu. Původ řehole sahal až k proroku Eliášovi. V tomto 
karmelitánském řádu se ještě dnes uctívá jako jeden ze světců. 
Přišel do Říma právě v období Hadriánova krutého pronásledování křesťanů. V té době 
byl papežem Sixtus a Telesfor byl zvolen za Sixtova nástupce. Dbal, aby věřící 
zachovávali předvelikonoční – tj. postní období. Své zásady prosadil ve sporu o dobu 
slavení Velikonoc. V té době byla zavedena i vánoční půlnoční mše a obřad tří vánočních 
mší – 1. O půlnoci – na památku Spasitelova narození, 2. Jitřní – na paměť pastýřů, kteří 
se přišli Kristu poklonit, 3. Ranní – měla věřícím připomenout den jejich vykoupení. 
V té době žil ještě jeden muž jménem Telesfor. Ten je uváděn jako mučedník. Na tehdejší 
poměry řídil Telesfor církev dosti dlouhou dobu, asi 10 let. 

-vac- 
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na leden: 
 „Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a 

spravedlnosti.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V prosinci byly v naší farnosti pokřtěny Sofie Patková a Pavlína Hašková. 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili paní Marii Husníkovou. 
 

Novoroční přání 
Tři věci se snaž ovládat: 

své nálady, svůj jazyk, své chování. 
Tři věci se snaž posilovat: 

svou odvahu, svou laskavost, svou 
vlídnost k bližním. 

O tři věci usiluj pro sebe i pro druhé: 
o zdraví, o radostnou mysl, o dobré 
přátele. 

Třech věcí se chraň: 
tvrdosti srdce, přecitlivělosti, 
nevděčnosti. 

Tři věci bys měl obdivovat: 
přírodu, děti, staré lidi. 

Tři věci bys měl rozdávat: 
almužnu chudým, útěchu trpícím a 
pochvalu těm, kdo si ji zaslouží.



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 obvykle bohoslužba slova 

Kontakty:
P. Petr Bouška - administrátor 
e-mail: petr.bouska@centrum.cz, 
mobil: 608 524 408 
P. Jozef Sudor - kaplan 
e-mail: sudorjozef@gmail.com 
mobil: 731 531 301, 
P. Josef Moulík - výpomocný duchovní 
(Loděnice) 
mobil: 722 206 057 
 

Pavel Kodras – stavební technik 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 
Jiří Cikánek (Králův Dvůr) 
e-mail: jiri.cikanek@seznam.cz 
 

Lukáš Petřvalský - titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com, 
mobil: 724 219 745 

 
 

Bohoslužby: Ne Po Út St Čt Pá So 

BEROUN 
10.00 
18.00 

19.30 18.00 8.00 8.00 18.00  

KRÁLŮV 
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 


