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Advent a jeho podoby 
Liturgický advent trvá, jak známo, čtyři týdny. Není to zas 
tak dlouhá doba. Snadno nám může uplynout dříve, než se 
do adventního očekávání Kristova příchodu trochu víc 
ponoříme. I přesto, že se nám adventní liturgie snaží toto 
očekávání ze všech sil připomínat - ať už slovy (s častou 
pobídkou ke střídmosti a bdělosti) nebo různými symboly 
či krásnými rorátními zpěvy. I kdybychom si ale 
liturgickou adventní dobu prodloužili třeba na 
několikanásobek (abychom si ji mohli déle vychutnat a 
lépe prožít), přece by zůstala jen malým zlomkem toho 
skutečného adventu, kterým lidstvo prochází od počátku 
dějin. Nebo lépe řečeno od chvíle, kdy se člověk hned na 
jejich počátku Bohu odcizil. 
Těžko říci, jaký časový interval dělí prvního Adama od 
narození Adama druhého (jak označuje sv. Pavel Ježíše Krista). Jistě se ale jednalo 
o dlouhé tisíce let. Tak dlouhou dobu bylo potřeba čekat na příchod Spasitele, Zachránce. 
Až teprve „když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného 
Zákonu, aby vykoupil lidi, podléhající Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.“ (Gal 4,4-5) 
Ale vlastně ani tímto příchodem Božího Syna adventní čekání lidstva docela skončeno 
nebylo - v eschatologickém smyslu stále trvá a bude trvat dál, i když pro mnohého člověka 
snad jen jaksi neuvědoměle. Vždyť „celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví 
ve slávě“, jak říká sv. Pavel. „Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až 
doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř 
naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. … Doufáme-li v něco, 
co ještě nevidíme, čekáme na to s vytrvalostí.“ (Řím 8, 19.22-23.25) 
Dějiny spásy jsou tedy podstatným způsobem postaveny na čekání a tedy i na trpělivosti. 
Jen sám Bůh zná v určitém smyslu ten pravý čas, kdy se mají věci změnit, posunout 
kupředu, obnovit. Člověku je do té doby dána příležitost k tomu, aby se (kromě mnoha 
jiných věcí) učil být trpělivý a vytrvalý. Jak říká sám Kristus, „trpělivostí zachráníte svou 
duši“ (Lk 21, 19). Což může být poselstvím do tohoto letošního adventu i do našich 
osobních životních „adventů“. 
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Zprávy z farnosti 
• Biblické hodiny 

se konají v pondělí od 16.30 na faře v Berouně. Věnujeme se nyní knize Žalmů. 
• 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 (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). 

• Modlitební společenství 
Setkání se konají vždy ve čtvrtek: 
o   1. 12. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 
o   8. 12. - modlitba Taizé v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 
o 15. 12. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

Povýšení sv. kříže od 20 hod.  
o 22. 12. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod. 
o 29. 12. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

Povýšení sv. kříže od 20 hod. 
Setkání při modlitbě trvá do 21.30 hod. Následně je volná diskuze a sdílení pro 
zájemce do 22 hod. 
Přímluvné modlitby je možno vložit do krabiček v kostele a na web farnosti. 
Děkujeme, modlíme se za vás. Srdečně vás zveme ke společné modlitbě. :-) 
tým MS 
Jan Franta tel. 605 983 228, Veronika Frantová tel. 732 373 196, 
Libuše Lukášová tel. 724 352 366,  Klára Malá tel. 774 415 219, 
Jan Marek tel. 732 541 409, Jana Cívínová tel. 721 120 926 
„Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby patřili na 
mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa.“ 
(Jan 17,24) 

• 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. 

• První pátek v měsíci – 2. prosince 
Od 17.00 hodin je možné v Berouně přijmout svátost smíření. Po večerní mši sv. u sv. 
Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 
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• Úklid kostela sv. Jakuba – 5. prosince 
Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 
farníky o pomoc s úklidem v pondělí 5. 12. 

• Farní káva – 11. prosince 
Setkání u kávy a čaje na faře v Berouně po dopolední mši sv. bude v neděli 11. 
prosince. Všichni jsou srdečně zváni, něco ke společnému občerstvení vítáno. 

• Sbírka na charitu 
vynesla v Berouně 5.327,- Kč, v Loděnici 1.100,- Kč, v Počaplech 995,- Kč, na Tetíně 
907 Kč, na Vráži 814,- Kč, v Nižboru 550,- Kč, ve Svatém Janu 525,- Kč, na Chyňavě 
472,- Kč a v Hýskově 200,- Kč. 

• Sbírka na biblický apoštolát 
vynesla v Berouně 5.876,- Kč, na Tetíně 1.476,- Kč, v Loděnici 1.200,- Kč, 
v Počaplech 945,- Kč, v Nižboru 582,- Kč, ve Svatém Janu 525,- Kč, v Hýskově 300,- 
Kč, na Chyňavě 240,- Kč a na Vráži 140,- Kč. 

• Mikulášská sbírka na bohoslovce 
se koná v neděli 4. prosince. 

• Pravidelné akce v Počaplech 
o První neděli v měsíci se po mši sv. koná na počapelské faře setkání nad nedělními 

biblickými texty pod vedením jáhna Jiřího Cikánka. 
o Každou neděli v 19 hod. modlitební společenství na faře. 
o Každou poslední neděli v měsíci následuje po mši sv. posezení při čaji a kávě. 

• Adventní duchovní obnova – 17. prosince 
na faře v Berouně pod vedením P. Miroslava Herolda SJ, se koná v sobotu 17. prosince 
od 15 hod. na faře v Berouně. Na programu budou dvě přednášky (v 15.00 a v 16.30) a 
mše sv. v 18 hod. 

• Rozšířená příležitost ke svátosti smíření před Vánoci 
Kromě obvyklé půlhodinky před každou mší sv. bude možno přijmout svátost smíření 
na faře nebo v kapli Povýšení sv. kříže v Berouně: 
o v sobotu 17. prosince během duchovní obnovy v Berouně 
o v pondělí 19. prosince 16.00 – 19.30 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 18. 12. po večerní mši sv. 

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

• Štědrovečerní setkání u jeslí V 
se bude konat v sobotu 24. prosince 2016 od 15.30 hod. v kostele sv. Ludmily na 
Tetíně. Čeká nás: 
o Společné zpívání koled u jesliček (děti si mohou přinést své nástroje) 
o Divadélka – představení menších i větších dětských hvězd  
o Betlémské světlo (přineste si vlastní lucerničky) 
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• Půlnoční mše sv. v Nižboru 
v klasickém římském ritu (tridentská) za doprovodu varhan a zpěvu písní Adama 
Václava Michny z Otradovic bude sloužena 24. 12. 2016 ve 24.00 hod. v kostele 
Povýšení sv. kříže na zámku Nižbor 

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

• Svátek Svaté Rodiny – 30. prosince 
V pátek 30. prosince, v den svátku Svaté Rodiny, bude možno při mši sv. v 18 hod. 
v Berouně obnovit manželské sliby. 

• Přehled vánočních bohoslužeb: 

* bohoslužba slova vedená jáhnem     ** tridentská mše 
 

• Příprava k biřmování, 
které bude otec biskup Karel Herbst udělovat v Berouně v neděli 21. května 2017, bude 
zahájena v pondělí 9. ledna v 16.30 na faře v Berouně. 
 

Pozvání od sv. Mikuláše – pondělí 5.12. v 17 hod. 
Milé děti, milí rodičové, do naší farnosti znovu zavítá svatý Mikuláš, a to v pondělí 
5. prosince od 17 hodin do kaple Povýšení sv. kříže v Berouně. Ve vytápěné kapli se na něj 
budeme těšit při bohoslužbě, která bude zaměřením i písničkami určena především všem 
dětem. V naší farnosti jsme si již zvykli, že štědrého světce uvítáme bezprostředně po 
bohoslužbě na farním dvoře, svatý Mikuláš si rád poslechne vaše písničky a pošle po 
andílcích každému sladkost… A pokud rodiče uznají, že dětičky si zaslouží i více, štědrý 
košíček pro dárečky, označené jménem vašeho dítěte, bude připraven v přízemí kaplanky 
ještě před bohoslužbou.   

Křesťanský klub 

2016 Beroun 
Králův 
Dvůr 

Loděnice Vráž Tetín Hýskov Chyňava Železná 
Sv. Jan 
pod Sk. 

Nižbor 

24.12. So 16.00 
23.00* 

22.00 16.00 - 23.30 - - 24.00 24.00* 24.00** 

25.12. Ne 10.00 8.00 9.30 - 11.15 - 11.00 - 8.00 16.30 

26.12. Po 10.00 8.00 9.30 11.00 - 18.00 - - - - 

27.12. Út 18.00 - - - - - - - - - 

28.12. St 8.00 - 17.00 - 19.30 - - - - - 

29.12. Čt 8.00 17.30 - - - - - - - - 

30.12. Pá 18.00 - 17.00 - - - - - - - 

31.12. So 18.00 - 16.00 18.00 - - - - - 16.30 

1.1. Ne 10.00 
18.00 

8.00 9.30 - 11.15 - 11.00 - 8.00 - 
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Vánoční setkání u jesliček v Počaplech 
Vánoční program pro děti se již 
tradičně chystá na Štědrý den ve 
14.00 v počapelském kostele Nane-
bevzetí Panny Marie. 
Zazní známé koledy, připomeneme 
si události kolem narození Ježíška, 
tentokráte z trochu neobvyklého 
úhlu pohledu, a pro umocnění 
vánoční nálady si návštěvníci 
mohou odnést krom zážitků i 
betlémské světlo.  
Přejeme vám poklidné prožití adventní doby a těšíme se na vás. 

Marie Hlaváčková 
 

Koncerty 
• Kostel sv. Jakuba v Berouně 

o 1. neděle adventní 27. 11. 2016, 15.00 hod.: Adventní koncert Svatojakubského 
chrámového sboru 

o 2. neděle adventní 4. 12. 2016, 15.00 hod.: Jiří Stivín – Flétny všeho druhu 
Pořádá Farní charita Beroun, výtěžek koncertu bude použit na podporu Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vstupné 100 Kč, rodinná vstupenka (2 dospělí 
+ děti) 200 Kč. Vstupenky jsou v předprodeji v Městském informačním centru 
v Berouně. 

o Čtvrtek 15. 12. 2016, 17.00 hod.: ZUŠ Václava Talicha Beroun 
o Pondělí 26. prosince 2016, 15.00 hod.: L. Petřvalský – Missa poetica pro sbor, 

varhany a orchestr 
• Kostel sv. Ludmily na Tetíně 

o 3. neděle adventní 11. 12. 2016, 16.00 hod.: Adventní koncert sboru Comodo 
• Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu pod Skalou 

o Pátek 23. 12. 2016, 18.30 hod.: sbor Slavoš s orchestrem UK Praha – Rybova mše a 
vánoční písně 

o Sobota 24. 12. 2016, 14.00 hod.: sbor Comodo – Malé štědrovečerní zpívání 
• Kostel Narození Panny Marie v Hýskově 

o 2. neděle adventní 4. 12. 2016, 16.00 hodin: Adventní koncert sboru Comodo 
o Neděle 25. 12. 2016, 17.00 hod.: Vánoční koledy 

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře 
o 4. neděle adventní 18. 12. 2016, 15.00 hod.: Adventní koncert písní ze starých 
českých a německých kancionálů (Stanislava Strnadová – mezzosoprán, Lukáš 
Petřvalský – varhany). Koncert je pořádán farností. 
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Z jednání pastorační rady dne 15. 11. 2016 
Přítomni:  P. Petr Bouška, Jana Beščecová, Jana Stielová, Jana Civínová, Alois Vašků, 

Jiří Cikánek, Lukáš Petřvalský, Josef Altman 
⋅ Advent a Vánoce: bohoslužby, koncerty a další akce dle rozpisu ve zpravodaji a na 

farním webu. 
⋅ Pastorační rada znovu potvrdila své stanovisko ve vztahu ke spolku „Pojďte a uvidíte, 

z.s.“ ze dne 1. 3. 2016 a 8. 5. 2016 („Farnost v současné době nepovažuje za vhodné se 
spolkem, který ji mediálně poškodil, spolupracovat.“). Konstatuje dále, že ze strany 
spolku dosud neproběhla veřejná omluva za výroky v tisku v únoru t. r. 
Po podání řádné žádosti a jejím schválení Arcibiskupstvím pražským a při dodržení 
všech stanovených podmínek je však farnost ochotna umožnit spolku konání koncertů 
v kostele. Koordinátorem pro tento případ byl jmenován jáhen Jiří Cikánek. 
(Tématem se pastorační rada zabývala v návaznosti na opakované stížnosti spolku na 
farnost, adresované mj. i na MÚ Králův Dvůr.) 

⋅ Plánovaná rekonstrukce farní budovy v Počaplech je ve fázi přípravy projektové 
dokumentace pro podání žádosti o grant. Pro aktivity farnosti se v projektu počítá 
s jednou místností a zázemím. Zástupce Farní charity Beroun bude farníky informovat 
na setkání 27. 11. po mši svaté. 

Příští setkání PR se uskuteční v úterý 21. 2. 2017. 
 

Adopce na dálku 
Dopis Marii z 16. 7. 2016: 
Milá Marie,  
děkujeme ti za dopis a za obrázek, moc se nám líbí. 
Dnes ti napíšu něco o životě v naší farnosti. Naše farnost je velká. Hlavní kostel, který 
jsem ti posílala posledně na fotografii, je ve městě Beroun. Do farnosti ale patří ještě jedno 
menší město a několik vesnic, ve kterých jsou také kostely. O všechny tyto kostely se stará 
náš pan farář, otec Petr, kterého jsi už viděla na fotografii. Otci Petrovi pomáhá ještě 
kaplan, otec Jozef. 
Otec Jozef učí děti náboženství a připravuje je k prvnímu svatému přijímání, tak jako se 
připravuješ i ty. Posílám ti fotografii, na které je otec Jozef s dětmi při prvním svatém 
přijímání. 
V naší farnosti máme také mateřskou školku. Děti se tam učí náboženství. Otec Petr je 
vyfotografoval, jak hrají divadlo o narození Ježíše. Vidíš Pannu Marii a Josefa?  
A pro starší děti máme skautský oddíl, ve kterém děti poznávají přírodu a také se učí 
o Bohu. O prázdninách jezdí na letní tábor. Na táboře spí ve stanu a hrají hry v lese. 
Poslední fotografie je právě z tábora. Ten kluk na fotografii se jmenuje Ondra a je mu 
devět let jako tobě.  
Ondra si hraje se psem. Mášo, máš doma taky psa? Jak se jmenuje? A máte ještě nějaká 
další zvířata? Které zvíře máš nejraději?  
Milá Mášo, až dostaneš náš dopis, už bude konec prázdnin a ty budeš zase chodit do školy. 
Přejeme ti, aby ti učení dobře šlo. Máš ve škole nějakou kamarádku? Jak se jmenuje? 



 

 7 
 

Budeme rádi, když nám zase namaluješ obrázek. Můžeš namalovat svoji školu nebo 
oblíbené zvířátko. 
Těšíme se na tvoji odpověď. Budeme se modlit za tebe a za celou tvoji rodinu. 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 
Dana 

 
Dopis od Marie 16. 11. 2016: 
Dobrý den, Dano, otče Petře a otče 
Jozefe! 
Píše vám Máša. Dostala jsem váš 
dopis, moc vám za něj děkuju. 
V naší rodině máme tato domácí 
zvířata: psa Tomase a kočičku 
Běločku (tak se jmenuje, protože je 
celá bílá). A taky máme krávu a dvě 
malá prasátka, jsou opravdu legrační. 
Nejraději mám kočičku Běločku, ráda 
si mi sedá do klína a přede svoji 
písničku, která mi připadá jako 
ukolébavka: „Hajej, dadej…“. 
Chodím do školy, neučím se špatně, 
ale snažím se, abych se učila ještě 
lépe. Kamarádů mám hodně, chodím 
s nimi do kostela, na náboženství a do 
knihovny. Ve volném čase si hrajeme. 
Nashledanou! 
Těším se na odpověď! 
 
 
To je moje Běločka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na konto Marie byl z farnosti v listopadu odeslán pravidelný půlroční příspěvek 3.450,- 
Kč a dále 2.000 Kč jako dar na Vánoce. 
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Z arcidiecéze 
• Vikariátní konference  

se v měsíci prosinci uskuteční ve Zdicích v úterý 13. 12. od 9.00 hodin. 
• Ministrantské setkání s P. Benediktem pro mladší ministranty 

(chlapce cca od 7 do 15 let) se uskuteční v sobotu 10. prosince v Praze-Modřanech. 
Zahájení v 9.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 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). Téma: Čistota, chudoba, poslušnost - překvapující svoboda; kromě 
nácviku ministrantské služby a mše sv. nás čekají soutěže i tradiční fotbálek. 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) 
16. - 17. prosince bude setkání starších ministrantů v Praze-Nuslích. Program: 
zahájení v pátek mší svatou v kostele sv. Václava v 18.00. V sobotu dopoledne 
duchovní program, oběd, fotbálek venku, film (dle výběru). S sebou: 200 Kč na jídlo, 
oblečení do tělocvičny. Ukončení v sobotu večer. Téma: Řeholní sliby - skutečná 
svoboda. 
Bližší informace: P. Benedikt Hudema tel: 724 209 774 (ministranti@apha.cz). 
 
 

Beránek - dětská skupina v Domě charity 
Farní charita Beroun nově otevírá od 2. 1. 2017 dětskou skupinu – zařízení 
péče o předškolní děti s názvem Beránek.  Nabízí umístění dětí již od dvou 
let, případně pro šikovná mladší batolátka. Není podmínkou umístění 
denně ani na celý den, minimální doba hlídání je 3 hodiny. Cena za hlídání 
je 30 Kč za hodinu plus stravné, při celoměsíčním hlídání 20% sleva.  
Prostory Dětské skupiny Beránek se dokončují v Domě charity na 
křižovatce Jarov. Dětská skupina má i přístup na vlastní uzavřenou zahradu 
s pískovištěm a možností navštěvovat výběh s ovečkami. Výhodou DS Beránek je malý 
kolektiv dětí (max. 12 dětí denně a individuální přístup), o děti se budou starat dvě 
„chůvy“ zároveň. Otevírací doba je plánovaná od 7 hodin do 16,30. Dětská skupina vzniká 
jako podpora pracujících rodičů, případně rodičů v rekvalifikaci a aktivně hledajících 
zaměstnání. Při návštěvě dětské skupiny se uzavírá smlouva o poskytování mezi rodiči a 
FCH Beroun, přílohou smlouvy je potvrzení o zaměstnání nejméně jednoho z rodičů, 
potvrzení od ošetřujícího lékaře a případně další dokumenty. 
Více na http://beroun.charita.cz/detska-skupina-beranek/. Bližší informace podá a na vaše 
děti se těší Mgr. Ivana Vašků, tel.  602 945 017, ivanav@charita-beroun.cz. 
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Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Marta Štorkánová 
Milá Marto,  
bydlíš v Berouně a studuješ Gymnázium 
Joachima Barranda v Berouně. Od září jsi 
členka oddílu RS. 
1. Co bys chtěla dělat za práci?  
Baví mě matematika a fyzika, takže bych se 
chtěla věnovat něčemu s tím spojenému, 
například meteorologii. Ale myslím, že mám 
ještě relativně dost času na rozmyšlenou.  
2. Jak dlouho jsi v našem středisku? Od 
jakého roku? 
 Ve středisku jsem od září 2006, takže letos už 10 
let. :D 
3. Jak ses dostala ke skautingu? 
Díky mamce, protože i ona je skautka.  A od té 
doby, co mě přihlásila, jsem ve středisku.  
4. Co tě na skautingu baví?  
No… toho je hodně, ale hlavně skvělí lidé-
kamarádi, tábory, výpravy, schůzky. Díky skautu 
jsem se taky seznámila se spoustou nových lidí 
z jiných středisek (dokonce i z pražské Protěže, 
kam chodila mamka). A hlavně mě baví ukazovat 
lidem, že skauting je opravdu dobrý a moderní. 
:D 
5. Pomáháš s něčím ve skautingu? Co tě na 
tom baví? 
Druhým rokem pomáhám s vedením Světýlek (dvanácti šikovných, suprových holčiček) 
:D. Baví mě předávat jim to, co skauting naučil mě. 
6. Od září navštěvuješ taneční, které ti teď končí. Jaký z nich máš pocit? Co se ti na 
nich líbilo? 
Taneční mě velice baví. Tancovat jsem uměla už předtím a můj taneční partner také, což je 
veliká výhoda. Veliká zábava pak je pozorovat ty, kteří si s tancem úplně nesedli :D. Líbí 
se mi, že jsme se v tanečních sešli skoro celá třída.  
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7. Jaké máš koníčky a zájmy? Co tě baví dělat ve volném čase? 
Tak určitě skaut. Velmi ráda chodím v úterý na spolčo a na Ambon, což je naše libová 
hudební skupina. Pokud by s námi někdo chtěl hrát/zpívat, hrozně rádi ho uvítáme :D.  
Třetím rokem dělám rychlostní kanoistiku, člověk si při tom často dobře zaplave – 
zájemcům o celoroční rýmičku vřele doporučuji :D 
8. Teď na táboře jsi přestoupila do oddílu RS. Na co se nejvíce těšíš?   
Hlavně na nové zážitky. 
9. Je měsíc prosinec. Co se ti vybaví, když se řekne tenhle měsíc? Co si s ním 
spojuješ? 
Především narození našeho Spasitele! Samozřejmě sníh, advent, pohodička-prázdniny, 
vánoční víkendovky, rodinná setkání, vůně cukroví a sušených pomerančů, zdobení 
perníčků, finále Star Dance :D, a sledování pohádek! 
10. S čím by ses s námi na závěr rozloučila? 
Hmm… Buďte hrdí a dobří skauti. Nazdar! :D (PS pro Frantíka: Sloužím vlasti!) 

Za rozhovor děkuje Simona Šustrová ☺ 

 
Arcidiecézní ministrantské setkání v Praze 
Jak už se stává pravidlem, na podzim se jako každý rok opět konalo arcidiecézní setkání 
ministrantů pražské arcidiecéze v Arcibiskupském paláci. Z Berouna nás tentokrát nejelo 
tolik jako v minulých letech, ale i tak jsme důstojně reprezentovali berounskou farnost.  
Do Prahy jsme vyjeli brzy ráno, abychom po cestě stihli vyzvednout ještě další 
ministranty. Cesta z Berouna až na pražské arcibiskupství nám uběhla příjemně, 
v zahřátém autě jsme ještě mohli dohonit spánkový deficit. Dorazili jsme mezi prvními, 
vzali jsme si z auta ministrantské věci a vydali se do sálu kardinála Berana, kde nás ve 
dveřích srdečně vítal otec Benedikt, aby nám řekl další instrukce.  

Nejdříve jsme se museli u pořadatelů zaregistrovat. Zde nás rozdělili do několika 
skupinek, pojmenovaných po různých světcích: sv. Bartoloměj, sv. Zdislava, sv. Vojtěch 
atd.  Já jsem se dostal do skupiny sv. Pavla. 
Program letošního setkání byl trochu naruby. Mše svatá začínala až ve čtyři hodiny 
odpoledne, a proto se Velká hra, oběd, vyhlášení vítěze Velké hry a přebírání cen dělo už 
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od rána. A tak poté, co všichni dorazili a rozdělili se do skupin, jsme se pomodlili, a hra 
začala. Skupinky se přemístily z arcibiskupství směrem ke kostelu sv. Tomáše, který se 
nachází v augustiniánském klášteře na Malé Straně. Tam pod vedením bohoslovců 
vypukla hra, členové skupinek se měli stát mnichy ze starověku a zkoušeli si různé zážitky 
a dovednosti, které každý mnich musí umět. Tudíž po celém klášteře v kapli, sakristii, 
v katakombách i na kůru byla stanoviště, kde mniši plnili různé úkoly. 
Po Velké hře jsme se opět vrátili na arcibiskupství na báječný oběd, „buřt-guláš“. Po 
obědě bylo tedy vyhlašování a pak se měla hrát nějaká další hra, ale tu naše skupinka 
neabsolvovala, poněvadž jsme byli vybráni k asistenci při mši svaté. Přesunuli jsme se 
tedy do katedrály,  kde proběhl nácvik na mši svatou. Každý dostal nějakou funkci a 
museli jsme se ji přesně naučit: kdy kde máme být, kudy přijít, jak bude vypadat průvod a 
další věci při bohoslužbě. Já měl za úkol držet mitru. Po nácviku přišli i ostatní účastnici – 
ministranti, poté se dostavil otec arcibiskup kardinál Dominik Duka a mohla začít mše 
svatá. Na konci mše dostal otec arcibiskup od nás dary a taky jsme mu přednesli básničku, 
kterou ministranti společně složili. Všem nám poděkoval nejen za ty dary, ale taky za to, 
že ministrujeme a pomáháme našim kněžím při bohoslužbách; přál nám, ať v této činnosti 
vytrváme. 

 
Nakonec jsme se s celým průvodem ještě přesunuli do Svatováclavské kaple, kde jsme 
někteří obnovili a někteří složili ministrantský slib. No a potom? Potom se už jsme se 
rozprchli domů do našich farností. Bylo to Super.  

Michael Vašků  
 

Modlitba měsíce 
• Společný úmysl apoštolátu modliteb na prosinec: 
 „Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně 

bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu a k bližnímu.“ 
 

Farní kronika 
• Křtiny: V listopadu byli v naší farnosti pokřtěni Mikuláš Dolejší, Eliška Jelínková, 

Martin Bambas, Nikol Švarcová a Tobiáš Trubák. 
• Pohřby: Na věčnost jsme vyprovodili pana Jaroslava Malého.  
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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 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 
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 
Jiří Hanke – referent Správy majetku AP 
e-mail: jiri.hanke@apha.cz 
mobil: 739 521 031 

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 


