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Stůj při nás, Bože 
 

Nebeský Otče,   

v tvých rukou jsou naše dny a roky.  

V tvých rukou je celý svět i náš život.  

Vesmíru jsi dal řád a hvězdám jejich běh,  

a přece i nás máš ve své péči.  

Nejdeme vstříc neznámé budoucnosti:  

před námi jsi ty a tvé milosrdenství.  

Čekají-li nás dny dobré,  

dej, abychom je přijímali vděčně.  

Jsou-li před námi dny těžké,  

posiluj nás, abychom je přijali trpělivě.  

Když si nebudeme vědět rady,  

stůj při nás, abychom alespoň na krok viděli kupředu.  

Pomoz nám, abychom neklesali na mysli,  

ale byli vždy lidmi naděje.  

Zjevil jsi nám v Ježíši dokonalou lásku:  

dej, ať provane naše srdce a životy,  

aby v nás každý den vítězila  

nad našimi zlými sklony a vlastnostmi.  

Smiluj se, Pane, nad námi.  

Věříme, že nás neopustíš, a že budeme skryti  

ve tvé nepomíjející lásce v tomto čase i ve věčnosti. 
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Zprávy z farnosti 
 Biblické hodiny 

se konají v pondělí od 16.30 na faře v Berouně. Věnujeme se nyní vždy biblickým 

textům následující neděle. 

 Tichá adorace po večerní mši svaté 

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

 Společenství mládeže 

Pravidelná setkání mládeže (cca od 14 let) se konají každé úterý od 18 hod. v kaplance. 

Všichni mladí jsou srdečně zváni! 

 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   2. 1. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o   9. 1. - modlitba Taizé v Berouně v modlitebně ČCE, Husovo nám. 43 od 20 h. 

o 16. 1. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

    Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 23. 1. - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny 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 

„Přijď! Kdo žízní, ať přijde: kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo.“ 

 (Zj 22, 17) 

 Modlitba růžence 

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

jí pí Hánová. Úmysl modlitby je za kněze, farnost, Komunitní centrum sv. Ludmily na 

Tetíně a město Beroun. 

 První pátek v měsíci – 3. ledna 

Po večerní mši sv. v kapli Povýšení sv. kříže následuje adorace před Nejsvětější 

svátostí oltářní. 

 Slavnost Zjevení Páně 

oslavíme v rámci pravidelných bohoslužeb v sobotu 4. a v neděli 5. ledna. Bude se 

žehnat voda, kadidlo a křída. 

 Farní agapé – 12. ledna 

Setkání u kávy a čaje ve společenské místnosti na faře v Berouně proběhne v neděli 12. 

ledna po dopolední mši svaté, tj. cca od 11 hod. Zváni jsou farníci každého věku, také 

rodiny s dětmi a zvláště nově příchozí. Malé občerstvení vítáno. V průběhu setkání 

budou představeny informace o modlitbách Taizé.  
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 Vikariátní konference – 21. ledna 

V úterý 21. 1. se koná setkání kněží berounského vikariátu v Berouně a bude zahájeno 

mší sv. v 9.00 hodin v kapli Povýšení sv. kříže. Večer v 18.00 bude pak namísto 

pravidelné mše ekumenická modlitba. 

 Týden modliteb za jednotu křesťanů 

V týdnu od 19. do 26. ledna jsme všichni zváni ke společným modlitbám za jednotu 

křesťanů. V Berouně se modlitební setkání uskuteční takto: 

o neděle 19. 1., 15.00 – modlitebna Českobratrské církve evangelické, Husovo n. 43 

o úterý 21. 1., 18.00 – kaple Povýšení sv. kříže 

o neděle 26. 1., 15.30 – modlitebna Církve adventistů sedmého dne, Tylova 273/8 

 Úklid kostela sv. Jakuba 

Pravidelný úklid se bude konat až v únoru. 

 Sbírka na bohoslovce 

vynesla 7.850,- Kč v Berouně, 1.823,- Kč v Počaplech, 1.558,- Kč na Tetíně, 1.500,- 

Kč v Loděnici, 1.059,- Kč ve Svatém Janu, 502,- Kč na Chyňavě, 250,- Kč v Hýskově, 

190,- Kč v Nižboru, 154,- Kč na Vráži a 70,- Kč v Hudlicích. 

 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. 

 

Tříkrálové koncerty 
 Kostel sv. Václava v Loděnici 

o Sobota 4. 1., 16.00 hod.: Tříkrálový koncert sboru Comodo 

 Kostel sv. Jakuba v Berouně 

o Neděle 5. 1., 15.00 hod.: Tříkrálový koncert sboru Comodo 

(pořádá Charita Beroun na podporu Tříkrálové sbírky) 

 

Milí farníci, 

prodáváme náš byt 2+1 v Berouně (cihlový, 61 m2, ul. Erbenova) a rozhodli jsme se 

přednostně jej nabídnout ve farnosti. Pokud byste měli zájem nebo věděli o někom, kdo 

shání bydlení, můžete nás kontaktovat na e-mail: erbenova1271@seznam.cz. 
Vojtěch a Klára Malých 

 

Adopce na dálku 
Dopis Marii – prosinec 2019: 

Milá Mášo,  

Tobě i Tvé rodině přejeme krásné a požehnané Vánoce a hodně zdraví, štěstí, radosti a 

spokojenosti v novém roce.  

Často na Tebe vzpomínáme v modlitbě. Napiš nám prosím, jak se Ti daří. Jak Ti to jde ve 

škole a co Tvoji kamarádi? Jak se mají rodiče a Tvoji sourozenci? 

mailto:erbenova1271@seznam.cz
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U nás ve farnosti se připravujeme na Vánoce, chystá se spousta adventních koncertů a 

těsně před Vánoci budeme v kostele stavět betlém.  

Dnes je svátek sv. Mikuláše a u nás je taková tradice, že večer děti navštěvuje převlečený 

Mikuláš, anděl a čert. Tato tradice je i mezi nevěřícími, kterých je v České republice 

většina.  

V naší farnosti to probíhá tak, že děti a rodiče jdou nejprve na bohoslužbu ke cti sv. 

Mikuláše a pak za nimi na faru přijde Mikuláš a anděl. Čert se na faru bojí přijít 😊. 

Posílám fotku. 

Mášo, moc se těšíme na dopis od Tebe. Opatruj se. 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 

Dana 

 

Dopis od Marie – prosinec 2019: 

Dobrý den, 

píše vám Marie z Běloruska. Promiňte, že jsem tak dlouho 

nepsala. 

Chodím do školy a spolu se svým mladším bratrem Alexejem na 

náboženství. Alexej chodí na náboženství prvním rokem, baví 

ho to a připravuje se na první svaté přijímání. 

Celý říjen jsem byla nemocná, nemohla jsem chodit, měla jsem 

nohu v sádře, protože jsem měla úraz. Díky Bohu už je to za 

mnou. 

Můj starší bratr Vasil se stal vojákem, pracuje na hranicích, jezdí 

domů jen velmi zřídka. Táta a máma pracují – máma jako 

dojička a táta je traktorista. 

Nežijeme si špatně, máme zahrádku a domácí zvířata: 1 krávu, 2 prasata a 16 kuřat. Taky 

máme kočku a psa. 

Brzy budou Vánoce, krásné svátky. Všem bych vám chtěla popřát hodně zdraví, radosti, 

úspěchů a pokoje. 

Děkuji vám za vše, co děláte pro mě a pro moji rodinu. 

Na shledanou. 

S úctou 

Marie 

 

Z dopisu od Arcidiecézní charity: 

V r. 2019 se díky činnosti Arcidiecézní charity Praha podařilo usadit do školních lavic 389 

žáků a studentů z nejchudších oblastí Běloruska. Díky pomoci dárců smysluplně trávili 

svůj volný čas, navštěvovali zájmové kroužky a umocňovali tak své přirozené talenty. 

Rodiny si dále důstojně zajistily zejména potřebná léčiva, oděvy a školní potřeby. 

 

Na konto Adopce na dálku jsme do kasiček ve farnosti v roce 2019 opět vybrali a odeslali 

20 tis. Kč nad rámec základního ročního příspěvku na Marii a Dominika. Všem dárcům 

děkujeme. 
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Křesťanský klub Beroun 
Děkujeme vám za vaši přízeň a pro další rok naší činnosti přejeme vám mnoho požehnání 

a také prosíme o modlitby do naší dobrovolnické práce pro rodiny s dětmi nejen z farnosti. 

Každoročně pořádáme minimálně čtyři akce pro rodiny s dětmi, a tak i v roce 2019 se nám 

povedlo uspořádat Eldorádo masek na Jarově a Mikulášskou oslavu pro farnost spojenou 

se mší svatou „pro děti“. Této akce se vždy účastní cca padesátka dětí z naší farnosti 

společně s rodiči. Obě tyto akce pořádáme z vlastních prostředků – získaných finančních 

darů – s podporou ŘKF Beroun a P. Petra Boušky, kterému tímto velmi děkujeme. Dále 

pravidelně pořádáme na jaře Divadélko pro děti a na podzim koncert „Pro malé i velké“, 

na které se nám daří získávat dotaci od MÚ Beroun. Dalším počinem, který se nám daří 

zajistit s dotací MÚ Beroun, je výtvarný kroužek, kterého i díky dobrovolnické činnosti 

členů KKB a dotaci města na nájem a výtvarné potřeby mohou účastnit i děti 

z nízkopříjmových či početnějších rodin či děti osamělých rodičů. 

Aktivity na rok 2020: 

 Eldorádo masek na Jarově v „cimrmanovsky kulatém datu“ v sobotu 22. 2. 

2020 od 16 hodin v restauraci Eldorádo. Dobrovolné vstupné bude použito na 

nájem sálu a ceny do tomboly. 

Další předběžná data:  

 Tatínkovo divadélko – dětské odpoledne ke Dni otců spojené s loutkovým divadlem 

v podání Dua Elf: 14. 6. 2020 na farní zahradě v Berouně – v případě získání dotace 

 Koncert skupiny Deše: 18. 10. 2020 v kostele sv. Jakuba v Berouně – v případě 

získání dotace 

 Mikuláš na faře: 5. 12. 2020 – mše svatá a návštěva štědrého světce ve farnosti – 

akce zdarma 

-iva- 
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Charita Beroun 
se právě účastní projektu „ČSOB pomáhá regionům“.  

Cílem projektu je shromáždit prostředky na nákup 2 nových šicích strojů pro provoz šicí 

dílny Charity Beroun.  

Zde od roku 2011 nachází uplatnění lidé, 

kteří jen obtížně hledají práci vč. lidí 

s psychiatrickým onemocněním.  

Výrobky naší šicí dílny mají na Berounsku 

úspěch, pravidelně zaznamenávaný na 

Berounských hrnčířských trzích. 

Odebírají je od nás také místní firmy. Naše 

šičky pracují na desítky let starých strojích, 

které dosluhují. 

Nejen že jsou poruchové, ale i čím dále méně 

bezpečné. Dva vhodné nové stroje, celkem v hodnotě 30.000 Kč, nám umožní plynulý 

provoz, přijmout nového člověka a zvýšit produkci dílny. Látky a nitě v hodnotě 10.000 

Kč zpestří sortiment o nové druhy výrobků. 

Přispět libovolnou částkou a podívat se na vydařené video z naší šicí dílny můžete 

prostřednictvím stránky: www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/357-2-sici-stroje-

pro-sici-dilnu-charity-beroun. 

 

Tříkrálová sbírka podvacáté! 
Tříkrálová sbírka, největší dobrovolnická akce u nás, má letos v Berouně i celé republice 

dvacáté výročí. Od 1. do 14. ledna 2020 v režii Charity Beroun můžete ve městě i okolí 

potkávat koledníky s kasičkou, skupinky zpívajících králů s kytarou, v kostýmech i bez. 

Největší tříkrálové akce v Berouně 

budou probíhat o prvním 

novoročním víkendu (benefiční 

koncert pěveckého sboru COMODO 

pro Charitu Beroun - neděle 5. 1. od 

15 hod. v kostele sv. Jakuba na 

náměstí a sobota 4. 1. od 16 hod. 

v kostele v Loděnici) a ve svátek Tří 

králů (pondělí 6. 1. 2020). Koledovat však budou různé skupinky po celých čtrnáct dní 

v dopoledních i odpoledních hodinách. 

Koledování se ujmou nejen zaměstnanci Charity Beroun, ale také skauti z berounského 

střediska Radost a Naděje, děti z KMŠ Beroun a dobrovolníci z okolních měst a vesnic, 

například z Králova Dvora, Tetína, Nižbora, Koněprus, Lochovic a mnohých dalších.  

Pokud nás při koledě nepotkáte a budete chtít přispět, můžete navštívit naše obchody 

Dobré vůle v Berouně a Hořovicích, kde budou pokladničky umístěny též. Výnos sbírky 

bude i tentokrát určen na podporu Terénní pečovatelské služby Charity Beroun.  
M. Petříčková 

http://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/357-2-sici-stroje-pro-sici-dilnu-charity-beroun
http://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/357-2-sici-stroje-pro-sici-dilnu-charity-beroun
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Letáková akce aneb vše za 24,- Kč!!! 
Náš národ prý patří mezi rekordmany ve využívání letákových akcí a slev. Ano, je to 

lákavé a pro někoho dokonce nezbytné, vyhlížet barevný prospekt v poštovní schránce 

anebo si přímo objednat elektronickou verzi, která nám dorazí včas a přímo do našich 

mobilních miláčků. Hledáme to nejvýhodnější, abychom „rozumněji“ utráceli. Také já se 

tak mnohdy chovám! Prý se náš postoj v posledních letech zlepšuje a více už hledíme i na 

kvalitu. Útraty rostou, obchodní centra také a všichni jsme spokojení.  

Proč o tom tady píši? Vrtá mi hlavou statistický údaj z listopadového čísla tohoto 

zpravodaje. Každý účastník nedělní bohoslužby přispívá své farnosti a církvi 24,- Kč! 

Ještě více mě však překvapila informace, že výše příspěvku vychází 

úplně stejně jako před pěti lety. Ale proč to tak je? Platy nám vzrostly 

o několik tisícovek, inflace nebyla tak dramatická a zdražování 

nebylo ve většině případů tak zásadní. Česká republika má nejnižší 

nezaměstnanost na světě, pohybuje se kolem 30. příčky nejbohatších 

zemí této planety. Ano, jako národ nejsme žádní „škrti“. Víme, co je 

charita a pomoc potřebným. Při živelních katastrofách ve světě 

býváme obvykle výrazně štědří. Ale co ta naše komunita? Co to naše hospodaření? Žijeme 

přeci v blahobytu! Jsem si vědom, že mnozí žijeme od výplaty k výplatě, splácíme 

hypotéky či jiné nutné výdaje, živíme své potomky a chceme jim dopřát to nejlepší. 

Řešíme bydlení, dojíždění za prací, dovolené a vše, co k modernímu životu patří. Ale 

nemělo by k tomu modernímu životu patřit i to, že se jaksi pochlapíme a připlatíme si za 

ten duchovní servis, který využíváme? Jak to bylo s tou biblickou vdovou a haléřem?  

Tuším námitky některých z vás, proč přispívat, když… Pálí nás různá témata a osoby – 

snažíme se zorientovat v ožehavých tématech či dokonce skandálech v místní i světové 

církvi. Je to mnohdy bolavé, smutné a demotivující, ale nejspíš existují desítky biblických 

citátů, které nám připomínají, abychom ty těžké chvíle překonali.  Žijeme v míru, ve 

svobodě, v sytosti. Dožíváme se neobvykle vysokého věku. Kolik křesťanů bylo před 

námi? Kolik z nich mělo to „štěstí“, jaké máme my? Kolik z nich se muselo obávat o život 

pro svou víru? A o co se nyní bojíme my? Anebo je fyzický blahobyt vlastně duchovním 

„neštěstím“? Kolik křesťanů bude ještě po nás a co si o nás budou říkat naši potomci? 

Promiňte mi, prosím, to množství otázek v textu. Jsme na prahu nového roku. Za pár dnů 

začnou obchodní výprodeje a my budeme v pokušení zase něco koupit. Prosím vás, 

zkusme to změnit! Zkusme odolat tomu lákavému pozlátku. Zkusme ten krásný dvacátý 

rok začít konkrétní změnou. Přistupujme k  našim kostelním kasičkám jako k těm 

vlastním. Přispívejme do nich na současnost i horší časy, které bezpochyby někdy přijdou.  

Co je těch 24,- Kč týdně? Je to přibližně 100,- Kč měsíčně, takže 1.200,- Kč ročně. 

Chcete-li 3,40 Kč denně.                                                                                                                                              
Není to přímo MEGAAKCE – za tři koruny denně jít po cestě k věčnosti? 

Michal Šedivý 
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Palladium se vrací do Staré Boleslavi 
Palladium země české, reliéf Panny Marie, je s Berounem spjato nejen v osobě 

svatého Václava, který jej měl od své babičky, sv. Ludmily, ale i tím, že zde v září r. 

1778 „přenocovalo“ přímo na berounském děkanství. 

Originál Palladia byl dlouhá léta v opatrování Arcibiskupství pražského. Nyní se však 

vrací do Staré Boleslavi, kde si jeho umístění dle legendy vyžádala sama Panna Maria. 

V úterý 17. 12. proto arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka Palladium slavnostně 

předal do rukou staroboleslavského faráře a probošta kapituly sv. Kosmy a Damiána, 

P. Libora Bulína, který se stal jeho „strážcem“. Tak je Palladium znovu pomyslně 

propojeno i s Berounem – mnozí jistě pamatujete na působení P. Libora Bulína v Berouně 

a celém vikariátu, odkud odešel v r. 2001 do Kolína a v r. 2016 dále do Boleslavi. 

„Podle dochované legendy kolem roku 1160, za doby panování Vladislava I., jakýsi rolník 

objevil na svém poli lesklý kovový obrázek - Palladium, které se na téměř dvě století 

ztratilo. Odnesl si jej domů a druhý den ráno užasl, když zjistil, že obrázek opět nalezl na 

místě, odkud ho předešlý den vzal. Když se to opakovalo i další dva dny, vzal obrázek a 

donesl jej kanovníkům staroboleslavské kapituly. Ti reliéf umístili do kostela sv. Václava. 

Jenže se opakovalo to, co se dělo oráčovi, ráno byl reliéf vždy na původním místě nálezu. 

Posléze kanovníci pochopili, že Panna Maria si přeje být uctívána na místě, kde ji rolník 

našel, a vystavěli tam kapli, na jejímž místě dnes stojí chrám Panny Marie. A proto se 

Palladium vrací dnes zpět“, řekl kardinál Duka v arcibiskupské kapli při obřadu předání 

Palladia do rukou P. Bulína spolu s dekretem, dle kterého je probošt staroboleslavské 

kapituly vždy kustodem Palladia. 
-iva- 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1160
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolegi%C3%A1tn%C3%AD_kapitula_sv._Kosmy_a_Dami%C3%A1na_ve_Star%C3%A9_Boleslavi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Star%C3%A1_Boleslav)
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Kostel Boží lásky (aneb Teréza Nováková by jistě měla 
radost) 
To jsme se s turisty zrovna toulali mezi skalami Toulovcových maštalí v okolí Litomyšle a 

na pozdní odpoledne jsme měli na programu návštěvu kostela Boží lásky v Budislavi. 

„Kostel Boží lásky – to je zajímavé zasvěcení! To jsem ještě nikdy neslyšela!“ blesklo mi 

hlavou. Turistickou trasu jsme úspěšně zdolali, v místní hospodě jsme dobře poobědvali a 

s předstihem jsme dorazili k jmenovanému 

kostelu. Překvapila nás moderní stavba hned 

vedle pískovcových skal, a protože bylo stále 

dost času, prozkoumali jsme ji kolem dokola; na 

sousední skálu jsme hbitě vylezli. Překvapila nás 

i kovová Panna Maria, byla umístěna na skále a 

dívala se dovnitř do kostela stejně jako my. 

Naskytl se nám pohled na oltář, na vnitřní 

prostor, na řady sedadel… „To je katolický 

kostel?“ zeptal se mě někdo. „Nevím, asi jo, na 

oltáři jsou dvě svíce, je tam ambon…“ Mýlila 

jsem se. Ale bylo třeba počkat, až dorazí 

průvodce. 

Průvodce byl starší muž, přijel na kole, odemkl 

a pozval nás dovnitř. Vkročili jsme se do 

překvapivě velkého prostoru a usadili se v 

pohodlných lavicích. Zaposlouchali jsme se do 

výkladu o historii kostela a nestačili jsme se 

divit.  

Záměr vybudovat v obci kostel vznikl v roce 1992, této myšlenky se ujal pan Jaroslav 

Vomáčka, majitel stavební firmy, který stavbu financoval. Místo pro kostel bylo pečlivě 

vybráno ve středu obce v oblasti bývalého pískovcového lomu mezi přírodními 

pískovcovými útvary. Půdorys kostela má tvar lidského srdce. V roce 1994 byl posvěcen 

základní kámen. 

V roce 2002 daroval hrubou stavbu pan J. Vomáčka obci Budislav, protože už nebyl 

schopen dílo dál financovat. Stavba byla úspěšně dokončena za finanční podpory města 

Litomyšle a Pardubického kraje a zkolaudována v prosinci roku 2003.  

Už během budování hrubé stavby, na níž se vydatně podíleli svou prací místní 

dobrovolníci, se vynořily otázky, zda ten kostel bude katolický, nebo bude stavba sloužit 

evangelíkům. V tom kraji je samozřejmě živá obojí tradice. A tehdy se objevil názor, že by 

to vlastně mohl být kostel ekumenický. Staň se. A tak se také stalo. Kostel je ekumenický 

a není zasvěcen žádnému světci, má neutrální jméno – kostel Boží lásky. V r. 2004 byl 

slavnostně vysvěcen Dominikem Dukou, nynějším pražským arcibiskupem. Jednou za 

čtrnáct dní je zde sloužena katolická mše svatá, jednou za měsíc se koná ekumenická 

pobožnost, občas je tu pořádán koncert, probíhají zde svatební obřady atd. 
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Co by kamenem dohodil – asi čtyři kilometry odtud leží městečko Proseč, v němž prožila 

posledních dvanáct let svého života spisovatelka Teréza Nováková. Uchýlila se sem do 

samoty, do „nejsmutnější chalupy na světě“, po smrti manžela.  To ovšem nebyla jediná 

ztráta, kterou prožila – Novákovi měli celkem sedm dětí, ale jen syn Arne Novák, literární 

historik a kritik, a nejmladší syn Jaroslav svoji matku přežili. Ostatní zemřeli většinou 

v mládí nebo v rané dospělosti. (Jaroslav později padl v první světové válce, ale toho už se 

jeho matka nedožila.) Východní Čechy velmi dobře znala, léta žila s celou rodinou 

v Litomyšli, její jméno je dokonce spojeno přímo s Budislaví – byla zde r. 1886 na 

prázdninovém pobytu.  

Otec Terézy Novákové byl 

Čech, ale po matce pocházela 

z německo-židovské rodiny. 

(Na jejích fotografiích vždy 

zaujmou velmi výrazné 

cizokrajné oči – ty měla jistě 

po své matce…) Když se 

spisovatelka do Proseče 

přistěhovala, stala se prý 

několikrát svědkem neobvyk-

lého místního „folklóru“ – 

zdejší katolíci a evangelíci si 

navzájem spílali a házeli po 

sobě kamením. Založila proto 

pro místní ženy jakýsi dámský 

klub (ostatně sama ve svém 

mládí navštěvovala v Praze Náprstkův Americký klub českých dam) – zvala k sobě ženy 

z okolí bez ohledu na jejich původ nebo vyznání, pořádala pro ně přednášky pozvaných 

odborníků, domácí koncerty, na něž vždy přicestoval nějaký nadaný klavírista, a snažila se 

všemožně ulámat hroty té vzájemné nenávisti, jejíž příčinu viděla především 

v nevzdělanosti a netoleranci. A tak mě napadlo v tom kostele Boží lásky, že by Teréza 

Nováková určitě měla radost… 

Teď v lednu brzy nastane tradiční Týden modliteb za jednotu křesťanů. Budeme se zase 

scházet střídavě u evangelíků, u katolíků i u adventistů, budou promlouvat duchovní 

z různých církví. Ostatně i během roku se rádi vídáme a setkáváme na společných 

modlitbách se zpěvy Taizé – každý měsíc střídavě „u nás“ a „u nich“, a nevidíme v tom 

žádný rozdíl, jestli jsme zrovna v modlitebně ČCE nebo v kapli Povýšení sv. kříže v areálu 

naší fary. Rádi se vídáme s Lenkou, s Janou, se Zdeňkem, s Františkem, Mikulášem i 

s ostatními. Někdy přichází také Pavel, Jiřina, Petr a další Jana. Jsme rádi, že se můžeme 

setkávat. A že už kvůli víře lidé u nás po sobě neházejí kamením. 
-lf- 
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Modlitba měsíce 
 Společný úmysl apoštolátu modliteb na leden: 

 „Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.“ 
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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. 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: 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    18.00   

SV. JAN   8.00       

LODĚNICE   9.30   17.00  17.00  

CHYŇAVA 11.00       

TETÍN 11.15   19.30    

NIŽBOR       16.30 

HÝSKOV       18.00* 

VRÁŽ       18.00 

HUDLICE         
15.00 

(1. so) 

Berounský katolický zpravodaj - měsíčník Římskokatolické farnosti Beroun 

Písemné příspěvky možno odevzdat nejpozději do 20. dne měsíce do krabičky 

„Dotazy a příspěvky“ v kostele, v elektronické podobě na e-mail: red.tym@seznam.cz. 

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu článků. 

Vydává Římskokatolická farnost Beroun, Seydlovo nám. 24, pro vnitřní potřebu. 

V elektronické podobě na stránkách farnosti: www.farnostberoun.cz/zpravodaj 

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

http://www.farnostberoun.cz/
mailto:red.tym@seznam.cz

