
 

 




(srv. Jan 10, 10)  

Devátá kapitola Janova evangelia zachycuje příběh uzdravení slepého člověka. 

Ten, který od narození neviděl, prohlédne. Sebestřední a arogantně zapouzdření 

představitelé tehdejší duchovní moci jsou v závěru celého příběhu Ježíšem demaskováni 

následovně: „Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: Vidíme. Proto váš 

hřích trvá.“ 

Kristus zde vystupuje jako 

mistr paradoxu. Naprosto přesně 

diagnostikuje vyprázdněnost lidského 

nitra, duchovní vyhořelost a slepotu. 

Strhává masku těm, kteří se 

odvolávají na předpisy, normy a 

ustanovení. Rádi a často se dovolávají 

samotného Boha (osvědčená taktika 

manipulátorů, demagogů a 

psychopatů všech dob, jedno, zdali 

světské či církevní provenience ), 

mylně se považují za znalce a držitele 

pravdy (té své). Jejich rigidita, 

sevřenost, nabubřelá pýcha, opak úsilí nikoliv „být“ v Pravdě, ale pravdu „mít“ (vlastnit 

ji) z nich činí prototyp jedinců, kteří sami sebe vyloučili z proudu života. 

Tajemství Nejsvětější Trojice, slavené při liturgii počátkem června, tento proud 

života významným způsobem poodkrývá. Termín „perichoreze“ (zvolený ve 3. stol. po 

Kristu) se pokouší pojmenovat neuchopitelnost, hloubku a krásu Boha, který je jeden a 

zároveň ve třech osobách. Z řečtiny bychom mohli přeložit jako „Ten, který tančí“. Ano, 

jde o příměr, obraz, metaforu, nicméně tanec, velmi přesně odkazuje k vitalitě, pohybu, 

proudění energie toho, kdo se tance účastní, kdo nestojí stranou, ale je do onoho proudu 

života vtažen a zapojen. Autentická biblická víra je živý a žitý milující, důvěrný, intimní 

a důvěryplný vztah. Nikoliv výkon, za nějž budeme jednou odměněni. 

Ostatně, až budete mít chvilku času a budete chtít, můžete si přečíst prolog Janova 

evangelia (Jan 1,1-18), a všude, kde uvidíte napsáno „Slovo“, nahraďte jej výrazem 

„Vztah“, a to vám opravdu pomůže lépe pochopit, k čemu jsme jako lidé a křesťané 

pozváni a co onen několikrát zmíněný život skutečně obnáší… 

 Přeji vám všem krásné dny 
 P. Petr Blecha 

BEROUNSKÝ 

KATOLICKÝ 

ZPRAVODAJ 



 



 



 Poutní mše svatá v Chyňavě – 5. července 

V neděli 5. července bude v 11.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Chyňavě sloužena 

poutní mše svatá. 

 Svátek sv. Jakuba, poutní slavnost – 26. července 

Svátek sv. Jakuba, patrona naší farnosti, oslavíme v Berouně v neděli 26. července. 

Po slavnostní bohoslužbě se bude konat malé agapé. 

 Poutní mše svatá v Králově Dvoře – 16. srpna 

V neděli 16. srpna bude v 8.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králově 

Dvoře – Počaplech sloužena poutní mše svatá. Po ní bude následovat posezení při 

čaji a kávě na faře. 

 Poutní mše sv. v Železné – 16. srpna 

V neděli 16. srpna bude poutní mše svatá sloužena také od 11.00 hodin v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Železné. Bohoslužba v Chyňavě v tuto neděli nebude. 

 Poutní mše sv. na Vráži - 29. srpna 

V sobotu 29. srpna v 18.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kostele sv. 

Bartoloměje na Vráži. 

 Poutní mše sv. v Hýskově – 12. září 

V sobotu 12. září v 18.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kostele Narození 

Panny Marie v Hýskově. 

 Poutní mše sv. v Nižboru – 12. září 

V sobotu 12. září v 16.30 hod. bude sloužena poutní mše sv. v kostele Povýšení sv. 

kříže v Nižboru. 

 Poutní mše sv. na Tetíně – 19. září 

V sobotu 19. září v 11.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. ke sv. Ludmile na 

Tetíně. Hlavním celebrantem by měl být prelát Michael Fuchs, generální vikář 

řezenské diecéze. Přítomna bude kopie Palladia země české. 

 Modlitební společenství 

Setkání se koná ve čtvrtek: 

o   9.  7. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o  13. 8. - modlitba s Biblí v Berouně na faře 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 krabičky v kostele nebo na web farnosti. 

Děkujeme, modlíme se za vás. 

Srdečně vás zveme ke společné modlitbě. :-)                                                tým MS 

Jan Franta tel. 605 983 228, Libuše Lukášová tel. 724 352 366, 

Vojtěch Malý tel. 735 077 381, Jan Marek tel. 732 541 409, 

Jana Civínová tel. 721 120 926 

„Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj.“ (Kol 3,15) 



 



 Tichá adorace po večerní mši svaté 

se koná každé úterý. Nejsvětější svátost bývá vystavena 20 min. 

 Modlitba růžence 

se koná vždy v pátek před večerní mší svatou v Berouně od 17.20 do 17.40 hod. a 

vede ji pí Hánová. Úmysl modlitby je za kněze, farnost, Komunitní centrum sv. 

Ludmily na Tetíně a město Beroun. 

 První pátek v měsíci – 3. července a 7. srpna 

Od 17.00 hodin je možné v Berouně přijmout svátost smíření. Po večerní mši sv. 

u sv. Jakuba následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

 Letní ikonopisecký kurz v Berouně 

Nadále je možno se hlásit na ikonopisecký kurz na faře v Berouně 23. – 26. 7. 2020, 

a to na e-mailu damianM@seznam.cz. Cena kurzu je 3.200,- Kč. Přihlášení budou 

registrováni jako náhradníci – kapacita kurzu je v současné době naplněna, je však 

možné, že se někdo s ohledem na současnou situaci odhlásí. 

 Předběžný harmonogram katechezí pro děti na faře v Berouně 2020-21  

 

První hodiny náboženství se budou konat ve středu 16. a ve čtvrtek 17. září. 

Případné úpravy navrženého harmonogramu budou záviset na časových možnostech 

vyučujících a většiny přihlášených dětí. 


informuje: 

 Bystření paměti a Svépomocná skupina pro pečující o osoby 

s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence  

Po koronavirové pauze bude opět každé první 

úterý v měsíci od 9.30 hodin probíhat Bystření 

paměti. Začínat budeme 7. července 2020. 

Zároveň vás zveme na pravidelná setkávání 

Svépomocné skupiny, kde pečující mohou bezpečně sdílet 

své trápení, podělit se o starost i radost, kterou péče o blízkého 

člověka s demencí přináší. Pečující zde také získají informace 

o tom, jak pečovat, kde hledat pomoc a na co se připravit. Nejbližší setkání 

proběhne 21. července 2020 v 17 hod.. Dále pak pravidelně každé třetí úterý 

den čas skupina vede 

středa 

14.30 – 15.15 

15.30 – 16.15 

15.30 – 16.15 

1) cca 6-8 let 

2) cca 8-9 let (1. sv. přijímání) 

3) cca 9-11 let 

Marie Rejsková 

Barbora Benešová 

Marie Rejsková 

čtvrtek 15.00 – 15.45 4) cca 12-14 let Barbora Benešová 



 



v měsíci. Bystření paměti i Svépomocné skupiny se konají na faře v Berouně, Seydlovo 

nám. 24/5. 

 

 

 




Dobrý den, děti! Máte rády pohádky? Tak to jste určitě byly na farní zahradě v neděli u 

příležitosti Dne otců na představení Vojta a strašidla. Křesťanský klub tam nachystal každoroční 

divadélko. A krom každoročního strachu, zda divadelníci budou moci projet autem skrz 

„Berounské hradby“ a zda nebude pršet, se přidal strach, zda již nebude hrozit korona 

karanténa. A protože Pán Bůh má děti rád, korona ustoupila, Hradby nebránily, a déšť? 

„Objednali jste si letos počasí?“ ptá se v práci kolegyně katechetka? No, 

neobjednali. Nám to přišlo takové ultimativní. Ale doufali jsme. Jestli je to požehnaná 

akce, tak moc nezmokneme. Věříme! Ačkoli druhá kolegyně se stále ještě modlí za 

vláhu. Možná by to už stačilo . 

Věřili jsme, i když jsme ráno 

stany chystali za deště. Věřili jsme, i 

když všechny mobilní aplikace hlásily 

jistý slejvák. Věřili jsme, když jsme 

nosili hodinu před začátkem lavičky a 

drobně poprchalo. Přesto jsme 

nejmladší dceři nedali holínky.  

No a jak to, milé děti, dopadlo? 

Jakmile byly stany postaveny, začalo 

na chvíli pálit slunce. Slunce! Chtělo 

by se říci: „Kde udělali soudruzi 

meteorologové chybu?“ Ale my, děti, víme, že by bylo chybou myslet si, že to byla 

obyčejná lidská CHYBA. Zázraky se prostě dějí!  

Pohádka se divadlu Elf letos obzvláště povedla. Nejvíce smíchu sklidil Temný 

čaroděj, který mluvil asi tak otráveně, jako moji pubertální synové odpovídají na 

otázku: „Cos dělal celý den bez Wi-Fi?“ Vzhledem k počasí se nakonec našla i nějaká 

ta soutěžní disciplína, děti tak mohly dostat sladkou odměnu a dospělí malou Dobrotu 



 



od Markéty – za veškerou podporu tímto děkujeme. A ještě více děkujeme všem 

ochotným kamarádům z K-klubu, kteří přišli dvě hodiny předem, postavili, dárečky 

připravili, po akci zase vše složili a uklidili. Rádi jsme se po dlouhé karanténě zase 

všichni viděli. Bohu díky za krásnou, zázračnou neděli.                                      
  I.Va. 


Jakkoliv vím, že v období letních prázdnin a dovolených lidé řeší spíše to, kam 

pojedou, zda dali svým dětem na tábor dostatek teplého oblečení na noc či která z cest 

je nejlépe dovede do jejich místa dovolené, nemohu ve svém příspěvku pominout téma, 

které jsme na posledním zasedání komise sociálních věcí města Berouna řešili. Tím 

tématem totiž byl totiž projekt Hnutí pro život, který se, podobně jako další aktivity 

tohoto hnutí, snaží ochránit nenarozené životy dětí. 

Projekt nazvaný „Nesoudíme. Pomáháme“ 

je zaměřen na pomoc ženám, které v různých 

fázích svého života nechtěně otěhotní. Jeho 

hlavní snahou je pomoci těmto ženám překlenout 

mnohdy dočasnou sociální či psychickou krizi 

tak, aby pokud možno toto těhotenství skončilo 

šťastně, tedy narozením zdravého miminka. 

Projekt nám přímo na jednání představila jeho 

vedoucí paní Jaroslava Trajerová, která členy 

komise podrobně informovala o motivech 

projektu a řadě příkladů, kdy se ženy dostávají do 

skutečně neřešitelných situací. Na mnoha 

příkladech nám zdokumentovala, jak může být 

poskytnutá pomoc úspěšná.  

Přes skutečnost, že se k záštitě projektu již 

přidala velká část krajských i větších okresních 

měst, i přes moji snahu poukázat na skutečnost, že 

tyto aktivity ve zmíněném projektu poskytují 

zkušení odborníci s výcvikem na poskytování 

krizové pomoci, byl jsem nakonec bohužel jediný, kdo návrh na udělení záštity města tomuto 

projektu podpořil.  

Je tedy patrné, že povědomí o této problematice a možnostech řešení situací jinak 

než umělým ukončením těhotenství je téma, které si v Berouně bude ještě hledat své 

cesty. Jsem proto rád, že byl přijat alespoň můj návrh, aby se telefonní číslo tísňové 

linky tohoto projektu 800 108 000 zveřejnilo v městských informacích o poskyto-

vaných sociálních službách. 

Vážení přátelé, přeji Vám a Vašim rodinám krásné léto, abyste načerpali sil, 

Vašim dětem pak hezké prázdniny a dost příležitostí, aby všechnu tu energii za celý ten 

čas, kdy musely sedět doma, měly kde vybít.  

S přáním všeho dobrého                                                                         Petr Horák 

ředitel Charity Beroun 



 




Velikonoční doba letos nějak utekla. Popravdě uteklo nám toho víc – Květná 

neděle, Bílá sobota, neděle Vzkříšení… Fakt ale uteklo? 

Nemohli jsme v neděli do kostelíčka… ale slavili jsme domácí bohoslužbu, celá 

rodina pospolu jako už dlouho ne, když každý obvykle musí na mši jindy, aby stihl 

další domluvené povinnosti či radosti. 

Ilustrační foto z „malé Bílé soboty“ Stará Boleslav 

Nebyli jsme o Květné neděli v průvodu s ratolestmi... ale modlili jsme se doma 

společně u stolu ozdobeného větvičkami zlatice rozkvetlé tak, jako dlouho ne. Modlili 

jsme se, jako už dlouho ne… 

„Nešli“ jsme do kostela… ale nějak více jsme prožívali setkání s Ježíšem, když 

jeden hrál na kytaru, tři četli čtení, další zpíval žalm… 

Nemohli jsme na Zelený čtvrtek do katedrály na mši se svěcením olejů, ani večer 

na památku poslední večeře Páně… ale tak jako každý rok jsme doma připravili „hod 

beránka“ a zelené bylinky, a jedli jsme, tentokrát ne ve chvatu… 

Nezpívali jsme tentokrát velikonoční zpěvy na Vzkříšení v kostele… ale pro 

liturgii, kterou vedl tatínek, jsme v obývací kuchyni krásně naklidili, připravili stůl pro 

návštěvu Pána Ježíše, a cítili se skoro nesví, jako na návštěvě u Krále – Pán Ježíš byl 

viditelně mezi námi v eucharistii, kterou jsme si směli pro tuto příležitost přinést až 

domů… (Manžel má pověření k podávání a donášení eucharistie.) 

Půst od „chození“ do kostela nakonec nebyl k zahození. Ono „chození“ nikoho 

svatým neudělá. Děkuju ti, Pane, za příležitost být spolu. Za možnost více aktivně 

prožívat svůj život s tebou. Uprostřed rodiny. Děkuju ti, Pane, že jsi nás vytrhl z rutiny 

„chození“ a uvrhl jsi nás do skutečného života s tebou. Už je zase skoro dobře, tak 

prosím, vysvoboď nás, Pane, ať se zase moc brzo nevrátíme k pouhé rutině.        I.Va. 

*** 


 Společný úmysl apoštolátu modliteb na léto: 

„Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. 

Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.“ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24/5, 266 01 Beroun 

tel: 311 621 964, e-mail: farnost.beroun@centrum.cz; www.farnostberoun.cz 

* 18. 7. bohoslužba slova 

Kontakty: 
P. Petr Bouška, administrátor 

e-mail: petr.bouska@centrum.cz 

mobil: 608 524 408 

P. Petr Blecha,  farní vikář 

e-mail: deserto@tiscali.cz 

mobil: 723 183 758 

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, správa pozemků vikariátu 

e-mail: jiri.hanke@apha.cz 

mobil: 739 521 031 

duchovní vypomáhající ve vikariátu 

P. Josef Jonáš, výpomocný duchovní 
e-mail: josef.jonas@web.de 

mobil: 775 271 756 

Ondřej Mrzílek,  jáhen 
e-mail: ondrej.mrzilek@seznam.cz mobil: 

732 281 293 

Jiří Cikánek,  jáhen 
e-mail: jiri.cikanek@seznam.cz 

* 

Lukáš Petřvalský, titulární varhaník 
e-mail: lucas.petrvalsky@hotmail.com 

mobil: 724 219 745 

 

 

 

 

Bohoslužby 

v červenci 

a srpnu: 

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       

SV. JAN 8.00       

LODĚNICE 9.30   17.00  17.00  

CHYŇAVA 11.00       

TETÍN 11.15       

NIŽBOR       16.30* 

HÝSKOV       
18.00 

(2. so) 

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. 

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


