
 

 

 


Je to černé, nebo bílé? Jsme nahoře, nebo dole? Kráčíme po vertikále, nebo 

horizontále? Jsme venku, nebo uvnitř? Je tady světlo, nebo tma? Hodnotíme svůj život 

podle toho, zda máme úspěch, nebo neúspěch? Vyhráli jsme, či prohráli? Díváme se 

kolem sebe a ptáme se, jsou to naši, nebo cizí? Přátelé, či nepřátelé? Křesťané, nebo ti, 

kteří do kostela nechodí? Často uvažujeme v těchto kategoriích buď – anebo. Buď platí 

jedno, nebo druhé. Možná jde o důsledek řeckého myšlení, které formovalo naši kulturu. 

Bible nás učí pohledu, který je velmi odlišný. Zdá se, že Bůh má rád barvy, má rád 

odstíny. Bible naznačuje, že neplatí jen to, anebo ono, ale že platí to i ono, že platí obojí. 

Pinchas Lapide, profesor a židovský teolog, který byl také konzulem izraelské 

vlády v Miláně, v jednom rozhovoru, který vedl s psychologem Viktorem Franklem, 

vypráví následující příběh. Slavilo se deset let od konce II. světové války. Jako konzul 

obdržel jednoho dne dopis podepsaný 27 Izraelci různého původu a povolání, kteří měli 

jedno společné: 25 měsíců strávili ukrytí ve sklepení jednoho kláštera františkánek, díky 

čemuž válku přežili. Nyní chtěli po deseti letech znovu přijet, aby sestrám osobně 

poděkovali, a psali konzulovi, aby informoval média a sám se akce zúčastnil, čímž by jí 

dodal oficiální charakter. Pinchas samozřejmě souhlasil, a jak se řeklo, tak se stalo. 

Jednoho dne vjel do malého kláštera slavnostní konvoj, před branou budovy ze 13. století 

stály tři desítky černě oděných řádových sester, uprostřed matka představená, dáma přes 

sedmdesát let, která už špatně viděla i slyšela a podpíraly ji dvě sestry. Začaly děkovné 

řeči a oficiality, které si asi umí každý představit, a když vše po dvou hodinách skončilo, 

šel Pinchas Lapide k matce představené a říká jí: „Signora, omluvte prosím ten humbuk, 

ale svět má plno špatných zpráv, možná by tedy měli lidé slyšet i něco pozitivního. Proto 

zde musejí být všichni ti fotografové a novináři, kteří hlučí a píší.“ Po těch slovech řekla 

matka představená větu, kterou Pinchas nikdy nezapomene: „Řekněte mi, pane konzule, 

a vy jste komunisti, nebo fašisti?“ Jak vzpomíná, poprvé v životě nedokázal odpovědět, 

jak byl zaskočený. „Signora, už dvě hodiny tu mluvíme o Horském kázání, o lásce 

k bližnímu, o Svaté zemi, o Jeruzalému, o Bibli a vy mi položíte takovou otázku?“ Nato 

se ta paní začervenala, zarazila se v řeči a pak ze sebe vysoukala: „Víte, pane konzule, 

jsem stará žena, měl byste na mě brát trochu ohled. Ale tam dole ve sklepě, který jsme 

vám ukazovaly a kde sestry na kamnech na hostie dvakrát pekly macesy, aby ti Židé 

nejen přežili, ale aby také mohli oslavit Pesach, v tom samém sklepě, 600 metrů od 

kanceláře gestapa, jsme schovávaly v roce 1942 komunisty, v letech 1943 – 1945 Židy a 

mezi roky 1946 – 1947 fašisty. A já jsem z toho teď úplně celá popletená.“ Lapide 

uzavírá: „Díky Bohu, že jsou na tomto světě i takoví lidé.“ 
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S živým Bohem se setkáváme právě tam, kde se daří spojovat a propojovat to i 

ono, kde opouštíme své kategorie černá, nebo bílá a učíme se, že vše je pestrobarevné, že 

i těch odstínů šedi je mnoho a Bůh je má všechny rád. 

Přeji vám všem požehnaný adventní čas. 
            P. Petr Blecha 



 Přímé přenosy bohoslužeb nabízí Televize Noe, Radio Proglas, případně ČT2. 

Televize Noe nabízí v době zpřísněných vládních opatření mimořádně mše svaté 

každý den včetně víkendů v 18.00 z kaple ostravského studia Telepace. Ze stejného 

místa vysílá také bohoslužby od pondělí do pátku ve 12.05 a v neděli ještě v 10.30. 

V nabídce Radia Proglas jsou mše svaté řazeny každý všední den od 18.00 

 On-line přenosy na internetu je možno nalézt na adrese www.mseonline.cz.  

 Aktuální informace a další podněty naleznete např. na webu cirkev.cz. 

 Modlitební společenství 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek: 

o   3. 12. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 10. 12. - modlitba Taizé v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod.   

o 17. 12. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

              Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

Setkání se uskuteční s ohledem na aktuální opatření vlády. 

Přímluvné modlitby je možno vložit v kostele do krabičky a 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 

„Vaši radost vám nikdo nevezme.“ (Jan 16, 22) 

 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 – 4. 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. 

 Sbírka na pomoc vysídleným rodinám Náhorního Karabachu 

proběhne v rámci farnosti z iniciativy farníků ze Svatého Jana pod Skalou 

v nejbližší době. 

 

 

 

 

https://www.cirkev.cz/


 




Milé děti, milí rodiče, Křesťanský klub i letos pozval svatého Mikuláše, který 

slíbil, že přijde v sobotu 5. 12. v 17 hodin na farní dvůr v Berouně. Mikulášskou 

tradici zahájíme s jáhnem J. Cikánkem krátkou venkovní bohoslužbou bez zpěvu a poté 

se již budeme těšit na příchod nebeské výpravy. Pravděpodobně stejně budeme mít 

všichni roušky, ale andělé jako vždy budou mít připraven košíček na dary v zádveří 

klubovny a štědrý světec pak rozdá dary pro ty hodné děti, které bude mít napsané ve 

zlaté knize a které rodiče (dary, ne děti) donesou a viditelně označí jménem! 
-kkb- 

 




Mnozí z vás se možná těšili na tradiční adventní koncert Charity 

Beroun v kostele sv. Jakuba v Berouně. Pořádat ho ale letos v kostele z 

dobře známých důvodů, tedy kvůli epidemii, nemůžeme. Zveme vás 

tedy srdečně ke sledování jeho on-line verze v přímém přenosu. 

Na první neděli adventní 29. 11. v 15 hodin budeme vysílat 

koncert Andělské trumpety přímo z kostela na odkaze www.studionetopyr.cz/batv.html. 

Těšit se můžete na nám ve farnosti dobře známé dámy: Na sólovou trubku zahraje 

Miloslava Šmídová, varhany rozezní Pavla Salvová. Uslyšíme díla J. S. Bacha, M. A. 

Charpentiera, L. Vierna a další včetně dvou tradicionálů. 

Koncert je tradičně benefiční a místo nákupu vstupenek můžete přispět na 

sociální projekty Charity Beroun převodem na sbírkový účet 4843753359/0800 nebo 

kliknutím přímo na odkaz na webu Charity. 
-iva- 

 


Dvacátý první ročník Tříkrálové sbírky bude 

možná omezen covid opatřeními, ale koledníky 

nezastaví. Charita Beroun bude i tentokrát od 1. do 14. 

ledna 2021 koledovat s kasičkami; skupinky 

zpívajících králů s kytarou, v kostýmech s králo- 

vskými korunami i bez nich budete moci znovu potkávat, kde vás jenom napadne.  

A koledou nám v minulých letech pomáhali skauti z berounského střediska 

Radost a Naděje, KMŠ Beroun, sbor COMODO, koňská jízda rodiny Maškových, 

obecní úřady okolních vesnic a především spousta ochotných jednotlivců a rodin, kteří 

koledovali ve svém sousedství, školách, případně ve svých firmách!  

Výnos sbírky bude i pro tento rok určen na podporu Terénní pečovatelské služby 

Charity Beroun, kterou vede paní Marta Altmanová. 

Pokud nás nepotkáte v terénu, v kostele či nezazvoníme s požehnáním u vašich 

dveří (zatím ještě stále na desítky tisíc domácností nemáme Tříkrálových koledníků 

dost) a rádi byste do sbírky přispěli, můžete navštívit naše obchody Dobré vůle, kde 



 



budou pokladničky umístěny též. Najdete je na adresách: Plzeňská ul. 117/46, Beroun, 

Náměstí Svobody 146 v Hořovicích nebo v Žižkově ulici č. 166 ve Zdicích. Případně 

volejte na telefon 602 945 017 či pište na e-mail níže, určitě vypravíme skupinku králů 

i na požádání. Pokud byste chtěli, abychom vás navštívili například ve vaší firmě, 

ozvěte se prosím též. Nejlépe do 20. 12. 2020. A můžete-li se stát našimi králi (hledáme 

především dospělé vedoucí skupinek, ale i děti, které nám pomohou zpívat), volejte, 

pište též! 

Moc děkujeme za vaši přízeň a každou sebemenší pomoc a podporu i za vaše 

modlitby!  

Jménem Charity Beroun 
Ivana Vašků 

602 945 017, ivanav@charita-beroun.cz 

 Přehled vánočních bohoslužeb 2020/21: 

 


Neotřelým způsobem si v letošním roce připomněli studenti, pedagogové, 

zaměstnanci i příznivci Svatojánské koleje stovky lidí, kteří byli v kalendářním roce 

2019 zabiti pro svou víru či náboženské přesvědčení. Tato událost byla součástí 

mezinárodní akce Červená středa, při které si během poslední listopadové středy tyto 

oběti z celého světa připomínáme. Obvyklým způsobem vzpomínky je nasvícení 

sakrálních staveb červenou (krvavou) barvou. Ve Svatém Janu pod Skalou byl letos 

tento zvyk výrazně obohacen zveřejněním jmen desítek konkrétních obětí. Jde o určitý 

apel, abychom v médiích neskloňovali jména atentátníků, ale především, či spíše pouze 

jména obětí! Desítky oken a stovky okenních tabulek umožnily v budově bývalého 

benediktinského kláštera vyvěsit mnohá z těchto jmen.  

2020/21 Beroun 
Králův 

Dvůr 
Loděnice Vráž Tetín Chyňava 

Sv. Jan 

pod Sk. 
Nižbor 

24.12. Čt 16.00 - 16.00 - 23.00 - - - 

25.12. Pá 10.00 8.00 9.30 - 11.15 11.00 8.00 16.30 

26.12. So 10.00 8.00 9.30 18.00 - - - - 

27.12. Ne - - - - - - 8.00 - 

28.12. Po 19.30 - - - - - - - 

29.12. Út 18.00 - - - - - - - 

30.12. St 8.00 - - - - - - - 

31.12. Čt 18.00 18.00 - - - - - - 

1.1. Pá 10.00 - 9.30 - - 11.00 8.00 - 



 



V roce 2019 bylo provedeno 277 útoků proti 

humanitárním pracovníkům - zabito, uneseno 

nebo zraněno jich bylo 483. Také při 

teroristických útocích na bohoslužebná místa 

zahynulo: 281 křesťanů, 93 muslimů; 8 židů. 

Část seznamu jmen a míst spojených 

s násilnou smrtí pro víru nebo přesvědčení: 

14. 2. 2019, Madagaskar; Nicolas Ratodisoa; 

kněz 

20. 3. 2019, Nigérie; Clement Rapuluchukwu 

Ugwu; kněz 

30. 3. 2019, Kamerun/Chad; Toussaint 

Zoumaldé; kněz 

2. 4. 2019, Peru; Paul McAuley; katolický 

misionář 

21. 4. 2019 – Velikonoce; kostel, Srí Lanka; 

víc než 250 obětí 

27. 4. 2019; synagoga; Poway;  zabit člověk 

v závěru židovských velikonoc 

12. 5. 2019; Burkina Faso; Siméon Yampa; kněz 

17. /18. 5. 2019; La Majada; Cecilio Pérez Cruz; kněz 

19. 5. 2019; Mosambik; Landry Ibil Ikwel; kněz 

20. 5. 2019; Středoafrická republika; Ines Nieves Sancho;  řeholnice 

24. 5. 2019; mešita; Kábul; 3 lidé včetně imáma Samiullah Rayhan zabito 

3. 6. 2019; Chartúm; masakr během pokojné demonstrace - zabito přes 100 lidí 

4. 6. 2019; Keňa; Eutycas Murangiri Muthur; kněz 

9. 6. 2019; Lomas de Zamora; Guillermo Luquín; stálý jáhen 

11. 6. 2019; Mexiko; Hugo Leonardo Avendaňo Chávez; student univerzity 

15. 6. 2019; Chiapas; Margeli Lang Antonio; katechetka 

29. 6. 2019; Kongo; PAUL MBON; kněz 

30. 6. 2019, Morón; Ernesto Cavazza; pracovník pro farnost Santa Monica 

1. 8. 2019; Nigérie; Paul Offu; kněz 

7. 8. 2019, Suchitepéquez; Diana Isabel Hernández Juárez; učitelka a koordinátorka 

pastorační činnosti 

10. 8. 2019, Pobřeží slonoviny; Faustine Brou N´Guessan; sekretářka ve farnosti 

16. 8. 2019, Portoriko; Stanislaw Szczepanik; kněz 

22. 8. 2019; Matamoros; José Martín Guzmán Vega; kněz 

29. 8. 2019; Nigérie; David Tanko; kněz 

9. 10. 2019 (Jom Kipur); synagoga; Halle; zabiti 2lidé 

11. 10. 2019; mešita; Burkina Faso; 16 lidí zabito 

21. 9. 2019, Brazílie; Kazimierz Wojno; kněz 

28. 12. 2019; slavení Chanuky; Monsey, Rockland County, New York; 1 člověk 

smrtelně zraněn zraněn a následně zemřel 

18. 10. 2019; mešita; Haska Meyna District, Nangarhar province, Afghánistán; 73 lidí 

zabito 



 



29. 10. 2019; kostel; Nice; 3 oběti (Vincent Loquès, Simone Barreto Silva, žena) 

10. 1. 2020; mešita; Quetta, Pakistan; 15 lidí zabito 

16. 2. 2020; bohoslužba;  Pansi, Burkina Faso; 24 lidí zabito 

27. 10. 2020; náboženská výuka, Péšavar; 8 lidí zabito a 110 zraněno 
Michal Šedivý 

 

 


Dopis od Marie – listopad 2020: 

Pochválen buď Ježíš Kristus! 

Dobrý den, Dano, otče Petře Bouško, otče Petře Blecho, 

buďte pozdraveni všichni věřící katolické církve města Beroun. 

Z Běloruska Vám píše Marie.  Mám se dobře. Chodím do sedmé 

třídy. Moc Vám děkuji za veškerou pomoc, kterou věnujete mojí 

rodině. Hluboce se Vám klaním, Pán Bůh Vás opatruj. 

Každou neděli chodíme do kostela s mým mladším bratrem 

Alexejem, je mu 8 let. Mše začíná v 11 hodin. Když jsou rodiče 

v práci, chodíme jenom my dva a moc se nám to líbí. Alexej 

chodí na náboženství, připravuje se k první zpovědi a prvnímu 

svatému přijímání. Já mu v přípravě pomáhám a on mě pozorně 

poslouchá. Dospělí mi říkají, že mám k tomu vztah a talent. 



 



Maminka mi říkala, že když jsem se měla narodit, chodila i v požehnaném stavu 

pravidelně do kostela, protože chtěla, abych se narodila zdravá. Se mnou v bříšku byla i 

na půlnoční, všichni se modlili a ona se pořád modlila k Panně Marii s Jezulátkem a 

slyšela zvuk zvonu: „Bim, bam…“. Pak uslyšela hlas: „Dej dceři jméno Maria…“. 

Maminka neví, jestli se jí to jen nezdálo. 

Řekněte mi, prosím, může se něco takového stát? 

Přeji Vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, úspěchy ve všem. 

Budu čekat na Váš dopis.  

Na shledanou, s úctou  

Marie 

 

Dopis Marii – listopad 2020: 

Milá Marie,  

děkujeme za všechny zprávy od Tebe. Máme radost, že jste všichni zdraví a že se 

mladší bratr i s Tvou pomocí připravuje k přijetí svátostí. 

Příhoda s Tvojí maminkou o Vánocích, kdy Tě čekala, je pěkná. V Bibli je několik 

příběhů, kdy sám Pán Bůh dal rodičům pokyn, jak mají své dítě pojmenovat. 

Těžko říct, jestli to přesně tak bylo i u vás. Důležité ale je, že se maminka za Tebe už 

před Tvým narozením modlila. A v modlitbě někdy člověku přicházejí i dobré nápady. 

Pojmenovat dceru po Matce Boží je určitě také dobrý nápad. Jistě se ke své patronce 

Panně Marii i Ty sama často v modlitbě obracíš. A ona vám všem u svého Syna ráda 

vyprošuje pomoc a ochranu. 

V naší farnosti se připravujeme na Vánoce. Už první adventní neděli má hodně rodin 

doma adventní věnec. Může být buď zavěšený na dveřích do domu, nebo se dává na 

stůl. Ten, který se dává na stůl, má čtyři svíčky, každá z nich se zapaluje jednu adventní 

neděli. Je tato tradice i u vás? 

Milá Mášo, těšíme se na Tvůj dopis, pozdravuj maminku, tatínka i bratry. 

Modlíme se za Vás. 

Za věřící Římskokatolické farnosti Beroun 

Dana, otec Petr Bouška a otec Petr Blecha 

 


Protože letos končí pětileté funkční období současné pastorační rady farnosti, budou se 

po uvolnění situace konat volby do nové pastorační rady. Během října byli navrženi tito 

kandidáti: 

o Altman Josef, Králův Dvůr 

o Hofmeister Jan, Koněprusy 

o Kodras Pavel, Beroun 

o Lidmilová Lucie, Beroun 

o Lukášová Libuše, Beroun 

o Malý Vojtěch, Beroun 

o Marek Jan, Beroun 

o Páleníčková Anne-Marie, Tetín 

o Petřvalský Lukáš, Beroun 



 



o Průša Daniel, Beroun 

o Šedivý Michal, Svatý Jan pod Skalou 

o Ševčík Jiří, Svatý Jan pod Skalou 

o Šulc Martin, Beroun 

o Vašků Alois, Tetín 

Někteří z kandidátů se rozhodli blíže se představit: 
 

Jan Hofmeister, Tetín 
odborný pracovník, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, ženatý, 

3 děti, bydliště Koněprusy 

Vzdělání:  Přírodovědecká fakulta UK Praha 

Vize: Přispět k promýšlení a rozvíjení impulzů papeže Františka v životě 

farnosti, ale jen co svedu, tak ode mne radši mnoho nečekejte .  

Zájmy: život 

Oblíbení svatí: Martin de Porres, Jan XXIII. 

Motto: Řím 13,10 Naplněním zákona je láska. 
 

Libuše Lukášová, Beroun 
samostatná účetní, Biskupství plzeňské, člen třetího řádu bosých karmelitánů 

OCDS, vdaná, 2 děti, bydliště Zdice 

Vzdělání: Obchodní akademie Beroun, KTF UK Praha – teologické nauky 

(3 roky) 

Vize: Ráda bych uskutečnila anketu mezi farníky pro zjištění aktuálních 

potřeb a postřehů. Prioritou je pro mě modlitební společenství, zapojení 

širšího okruhu farníků do života farnosti a vzájemná sounáležitost. Chci se 

zaměřit také na vytváření aktivit vedoucích ke společenství (farní káva, poutě, odborné 

přednášky apod.). 

Zájmy: knihy, cestování, fotografování 

Oblíbení svatí: Terezie z Avily, Jan od Kříže 

Motto: Jan 17,21 Aby všichni byli jedno. 
 

Vojtěch Malý, Beroun 
právník, Česká obchodní inspekce, ženatý, 3 děti, bydliště Beroun 

Vzdělání: CEVRO Institut Praha 

Vize: Farnost radostná a otevřená k bratrům a sestrám v Kristu, kteří se nově 

přistěhovali do Berouna. 

Zájmy: letní výlety po horách, klasická hudba, vaření 

Oblíbení svatí: sv. Antonín Poustevník, sv. Jan Bosco 

Motto: Mt 6,33 Hledejte nejprve Boží království a spravedlnost, a všechno 

ostatní vám bude přidáno. 
 

Jan Marek, Beroun 
Vize: Rád bych pomohl ke sjednocení uvnitř farnosti v Berouně, která mně 

připadá rozdělená. 

Zájmy: „chození“ s Hospodinem, trávení času s vnoučaty, orientační sporty, 

vytrvalostní běh, běžky, cykloturistika, skauting, cestování 

Oblíbení svatí: František z Assisi, Jan Evangelista 

Motto: Jan 1,1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo 

Bůh. 



 



Anne-Marie Páleníčková, Tetín 
Profesorka na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze 1 a na Francouzském Lyceu 

v Praze 5, nyní v penzi, překladatelka na volné noze, vdaná, dva synové a 

zatím dvě vnoučata. Angažuji se v církevním hnutí Focolare – Dílo Mariino 

a jsem aktivní členkou Sdružení sv. Ludmily na Tetíně.  

Vzdělání:  Pařížská univerzita (Sorbonna) 

Vize: Lépe se navzájem poznávat v naší rozlehlé farnosti a přispět k větší 

propojenosti a k prohloubení společenství. 

Zájmy: hudba, literatura, historie, jazyky, turistika, setkávání  

Oblíbení svatí: P. Maria, sv. Pavel, sv. Terezie z Lisieux a sv. Terezie z Avily, sv. Johana 

z Arcu 

Motto:  Mt 18,20 Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem uprostřed nich. 
 

Daniel Průša, Beroun 
samostatný pojišťovací zprostředkovatel, podnikatel, příležitostný fotograf, 

muzikant, předseda KDU-ČSL Beroun (místní i okresní organizace), 

Společnost Josefa Antonína Seydla, Křesťanský klub Beroun 

Vzdělání:  Gymnázium Václava Hraběte Hořovice 

Vize: Tak nějak se stalo, že většinu akcí ve farnosti dělají stále stejní lidé, 

někteří již nemohou ať je to již pro věk, nebo že už nejsou mezi námi. Mladší 

členové farnosti se moc nezapojují, nebo vytváří vlastní projekty. To první je 

škoda pro všechny, to druhé, pokud je to služba pro celou farnost, vítám. 

Zájmy: fotografie, hudba, umění všeobecně, skauting, příroda, historická vozidla, kutilství, 

nicnedělání  

Oblíbení svatí: sv. Václav 

Motto: Vše, co dělám, dělám rád, i když často ne nejlépe, nestíhám 😊 
 

Jiří Ševčík, Svatý Jan pod Skalou 
Hudebník, houslista České filharmonie. Ve farnosti aktivně působí jako 

předseda Svatojánské společnosti, spolku na obnovu památek a pořádání 

kulturních akcí.  Ženatý, 2 děti, bydliště Sv. Jan p. Skalou - Záhrabská 

Vzdělání: Státní konzervatoř Praha 

Vize: Lepší propojení farníků z naší velké farnosti, vzájemná pomoc a 

sdílení zkušeností s řešením problémů v jednotlivých částech farnosti i 

mezi spolky. 

Zájmy: Příroda, kolo, fotografování, rybaření, lokální historie, práce se dřevem. 

Oblíbení svatí: sv. Josef, sv. Antonín 

Motto: Mt 7, 24-25 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben 

rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, 

zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. 
 

Martin Šulc, Beroun 
dispečer v železniční dopravě; ženatý, ve farnosti působím jako lektor; děti: 

první brzy na světě, dá-li Bůh 

Vzdělání:  Katolická teologická fakulta UK, Praha 

Vize: Pokorná práce ve službě Kristu a ve prospěch všech farníků. 

Zájmy: teologie, doprava, historie, cestování, literatura  

Oblíbení svatí: sv. Athanasius, sv. Augustin, sv. Pavel, sv. Terezie z Ávily, 

sv. Řehoř Veliký, sv. Pius X. 



 



Motto:  Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. (Žid 13:8) Stvořil jsi nás pro sebe, a 

neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě. (sv. Augustin) 
 

Alois Vašků, Tetín 
48 let, ženatý, otec 5 dětí 

Podnikatel v oblasti prodeje a servisu reprodukční techniky;  správce či 

„muž pro všechno“ v objektech Staroboleslavské kapituly, dobrovolně totéž 

v Berouně, Tetíně, Loděnici, fotograf projektu Člověk a víra, prezident 

Křesťanského klubu Beroun, z.s.;  

Vize: Propojovat! Spojovat lidi i společenství napříč kostely naší farnosti. 

Oblíbený světec: sv. Josef – pracovitý manžel a otec 

Motto: Kdo nic nedělá, nic nezkazí aneb variace na Mt 25, 24-26. 

Voleno bude 5 osob. Aktivní volební právo má každý farník starší 15 let. Kromě 

volených členů pastorační radu dále tvoří duchovní z farnosti, po jednom delegátu 

z řeholních společenství, katolických církevních sdružení (např. Charity) a jiných 

církevních zařízení (např. škol) a dále členové jmenovaní duchovním správcem. 

Termín voleb zůstává zatím s ohledem na platná omezení otevřený. 


 Vikariátní konference  

se v měsíci prosinci uskuteční v Žebráku v úterý 15. 12. od 9.00 hodin. 


Drazí bratři a sestry, 

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás 

volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali 

mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali 

ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště 

k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.  

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří 

obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří 

se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede 

k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu 

nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a 

třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví. 

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý  

a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný 

dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi 

po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. 
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se 

necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi 

kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu 

přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském Dítěti. 

Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si 

doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží 



 



ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za 

sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh 

ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh 

věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako 

Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní 

nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, 

abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.  

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i 

jeho darů                  

           Vaši biskupové                                                    Praha, 20. listopadu 2020 


Musím začít už měsícem září – jako obvykle nastala škola. No oni nás vlastně 

všichni varovali tak od půlky srpna, že se to zase blíží, ale já jsem tomu nevěřila. Škola 

ovšem začala doopravdy. Prvních čtrnáct dní jsem to nebrala nijak vážně; jednak tu byla 

vidina mého blížícího se svátku a pouti na Tetín, jednak jsem nevím proč byla 

každoročně přesvědčena, že to ty dospělé třeba zase přejde a dají s tím vzděláváním 

pokoj. Nedali. Po půlce září bylo jasné, že minulé letní prázdniny jsou v nenávratnu a 

další v nedohlednu, tak někde na konci galaxie. Něco jako dnešní podzimní prázdniny 

neexistovalo, do školy (i do práce) se chodilo i v sobotu... Naprostá beznaděj! Naše 

klatovská babička Tekla se narodila 1. září a kdysi dávno mi prozradila, že své 

narozeniny vlastně neměla moc ráda, protože se muselo do školy.   

Najednou zazářilo v dálce světýlko – zanedlouho budou přece Vánoce a bratranci 

Kája a Péťa z Loun zase přijedou! Na naše bratrance jsem se moc těšila, hlavně na Péťu, 

protože byl jen o pár měsíců mladší než já. Moc jsme si rozuměli. V tomhle nadějném 

rozpoložení jsem se toužebně zeptala: „Maminko, kdy už budou Vánoce?“ (Otázka to byla 

naprosto nevinná.) „Dítě, dej pokoj s Vánocema, to zas bude takový práce!“ Vyplynulo 

z toho, že svátky jsou taky daleko a že se na ně zatím ani nemám ptát, abych dospělé 

nerozčilovala. Podzimní čas se jevil jako naprosto beznadějný a chmurný. Vánoce nebudou 

zanedlouho, ale bůhví za kolik týdnů. 

Konečně se přiblížil advent! První adventní neděle v kostele ovšem nebyla (pro nás 

děti) ničím výjimečná, adventní věnce tady ještě nikdo neznal, nikdo je do kostela nepřinášel 

a ani se tedy nežehnaly. Zatím neexistovaly, patřily do světa na druhé straně železné opony a 

občas byly k vidění v západních filmech, ale protože televize vysílala černobíle, tak jsme ani 

nevěděli, jakou barvu stuhy a svíčky na nich mají. Poprvé jsem takový věnec viděla 

v časopise Skaut – Junák v prosinci 1968, byl tam prezentován jako věnec na vánoční stůl a 

skautkám tam radili, jak ho připravit a překvapit rodiče. My jsme ovšem doma měli na 

Štědrý den na slavnostně prostřeném stole dva „kostelní“ mosazné svícny s vysokými 

„kostelními“ svíčkami ozdobenými jedlovými větvičkami, tak jsem naše překvapit ani 

neplánovala. (Maminčini rodiče totiž v r. 1929 k svatováclavskému jubileu věnovali pro 

hlavní oltář v kostele sv. Jakuba v Berouně dvanáct nových mosazných svícnů, jak jsem 

našla v děkanské kronice, a také si dva pořídili domů.) 

Že už se Vánoce opravdu blíží, to se nejlíp poznalo podle příchodu svatého Mikuláše. 

Ten oblíbený světec k nám domů vpodvečer svého svátku osobně nechodil; můj bratr prý ho 



 



totiž před pár lety oslovil: „Svatý Mikuláši, ty máš úplně stejné boty jako náš strejček 

Vašek!“ Identita světcova tím byla poněkud pochroumána, a on k nám proto přestal chodit. 

Ale nezanevřel na nás úplně, navštěvoval náš dům tajně někdy v noci, když už jsme všichni 

dávno spali, a nadělil bratrovi i mně spravedlivě sladkosti, ořechy a ovoce do dvou velkých 

talířů. Ta nadílka byla zabalená do červeného celofánu, jaký se dnes už asi ani nevyrábí, a 

našli jsme ji ráno. Celofán zajímavě voněl, mandarinky byly sladké a taky krásně voněly a 

podivuhodné taky bylo, že nám ctihodný biskup každoročně přinášel mimo jiné i perníčky, 

které jako by z oka vypadly těm babiččiným. Bylo to velké tajemství!  

Staré nepsané tradice hospodyním velely a dodnes velí, že po Mikuláši se začíná 

péct vánoční cukroví. (To je tzv. železný zákon předvánoční!) Nejinak tomu bylo i u nás. 

Dny byly krátké, soumrak přicházel brzy. Babička začala po obědě pečlivě vážit na 

stařičké kuchyňské váze mouku a cukr, tloukla v mosazném hmoždíři koření, mlela na 

starém ručním mlýnku ořechy, které jsme už před Mikulášem pilně louskali po večerech, 

a za chvíli padla tma. Nechodila jsem ještě ani do školy a už jsem se stala svědkem těch 

malých zázraků, když slepovala dohromady všechny ingredience a pod rukama jí 

vznikala různá těsta. Nechala je ztuhnout ve studeném „špajzu“, pak je rozválela a já 

jsem směla vykrajovat kolečka i jiné obvyklé tvary a dávat je na plech. Aby to 

nevypadalo, že maminka se těch příprav neúčastnila – chodila přece do práce! Vracela se 

až tak ve čtyři odpoledne, po návratu obvykle hlídala cukroví v troubě a po večerech 

unavená usínala nad jeho slepováním a zdobením.   

Po babičce mi zůstala kuchařka psaná její vlastní rukou. Je to sešit v černých deskách a 

nedrží už moc pohromadě, spíš se rozpadá. Opatruji ho proto jako oko v hlavě. Babička si 

nepsala recepty na jídla, která vařila běžně, to všechno uměla přece zpaměti, ale z jedné strany 

je vánoční cukroví a jiné sladkosti, pak sešit otočila vzhůru nohama a z druhého konce si 

zapisovala méně časté pokrmy, jako je vánoční kapr načerno a litický knedlík. Na první straně 

je datum 12. 1. 1932. Byl to zřejmě druhý její sešit, protože tou dobou už byla deset let vdaná, 

měla tři děti a z předchozích záznamů zůstalo pár listů zvlášť. Sešit plný ohmataných 

zažloutlých papírů představuje hotový archiv. Z nadpisu „Perníčky od pí vrchní“ dýchne 19. 

století, „Piškotová balenka (Milada)“ znamená, že recept byl od dědečkovy tety, a „Kokosové 

hubinky sl. Lerchové“ pocházejí dokonce z berounského děkanství, neboť slečna Lerchová 

byla sestra (a hospodyně) děkana Václava Lercha, který v Berouně působil do r. 1929. Mezi 

stránkami jsou volně založené různé lístečky a z těch se zase dá zjistit, že třeba r. 1972 se u 

nás peklo osm druhů cukroví, r.1973 devět a r. 1974 sedm. 

Jakmile se skončilo s pečením, následoval velký úklid. Babička byla celý život 

v domácnosti, jak bylo tehdy ještě běžné, a tak úklid nikdy neošidila. Pamatuji se matně na 

to, jak tatínek musel odstavit v jejím pokoji nábytek od zdi a babička smetala pavučiny a 

otírala zadní stěny skříní. Když jsem se ptala, proč to všechno podniká, odpovídala 

rezolutně: „Aby Pán Ježíš přišel do čistého!“ Pokud doopravdy hodně nemrzlo, tak se ještě 

také musela v celém domě umýt okna. (No samozřejmě že nemusela, ale bylo to zvykem!) 

U oken asistoval i tatínek, taky zametal a vytíral ve sklepě a v prádelně, v pokojích pastoval 

parkety a smál se, že on je na ty hrubé práce. Ale téma „gruntování“ už snad raději opusťme.  

Ze všech velkých příprav nesmím vynechat vánočky. Tak tedy recept z babiččina 

sešitu: „Zaděláváme na vánočky 10 kg mouky, 1/2 kg sádla, 2 kg krystalového cukru, 1/4 

kg mandlí, 10 dkg hořkých mandlí mletých, 1 dkg květu, kůru nastrouhanou z 3 citronů, 

mléka připraviti 5 l, ale všechno se nespotřebuje, opatrně líti. Soli asi tři hrstě, ne velké.“ 



 



Ještě tu je něčeho 1 a 1/2 kg, ale okraje stránky jsou otrhané, a tak taky nevím, čeho má být 

3/4 kg (že by hrozinek?), kolik má být žloutků a kolik droždí. To všechno se zadělávalo 

večer ve smaltovaném škopku, který se na nic jiného nepoužíval, a samo se to rozhodně 

nezadělalo. (Dnes už je mi moc dávno jasné, proč byla naše maminka v září trochu 

alergická na otázku „kdy už budou Vánoce“.) Vánočky byly velké, šikmo přes celý plech a 

hezky vysoké. Kolik jich bývalo, to vážně nevím, ale babička je pekla i pro své syny a 

jejich rodiny, jednu určitě dostával pan kanovník Novák a jednu kostelník Mašek. Kapr 

načerno se chystal večer před Štědrým dnem. No ženy asi uměly nějak zázračně 

nastavovat čas, protože stihly ještě tažený jablkový závin a všechno ostatní. Na Štědrý den 

museli rodiče v padesátých letech ještě povinně do práce a nesměli si vzít dovolenou. 

Na závěr jsem si nechala to nejkrásnější, co bylo ještě před vánočkami – pár dní 

před svátky se u nás objevil strýček Václav, z velkého batohu vytahoval voňavé jedlové 

větve jednu za druhou a já jsem směla spolu s ním a s babičkou stavět příbramský 

vyřezávaný betlém! V bytě zavoněl mech, pro který jsme chodili do lesa někdy před 

Mikulášem, z velké krabice jsem vytahovala „daráky“ zabalené v mnoha vrstvách 

hedvábného papíru a v rohu pokoje se brzy rozkládala betlémská krajina z mechu a 

šedých papírových skal s chlévem uprostřed. A Vánoce už mohly přijít... 

Na ty dávné dny moc ráda vzpomínám. S láskou vzpomínám hlavně na všechny drahé 

a blízké, díky nimž jsme mohli prožívat hezké dětství, a také na to, jak jsme se o svátcích 

setkávali se všemi příbuznými. (A hlavně – na pár dní přijeli bratranci Karel a Petr!) 
L. Fričová 


 Společný úmysl apoštolátu modliteb na prosinec: 

„Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a 

životem modlitby.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


 



 



Na adventním věnci hořely čtyři svíce. Bylo ticho, takové ticho, že bylo slyšet, jak svíce 

mezi sebou potichoučku mluví. První svíce vzdychla a řekla: „Já se jmenuji  POKOJ.  Mé 

světlo hoří, ale lidé pokoj nemají, nechtějí mne! Na 

mnoha místech ve světě je válka, v mnoha rodinách a 

v mnoha vztazích nevládne pokoj.“ 

Její světlo bylo stále menší a menší, až docela zhaslo. 

Druhá svíce blikala a řekla: „Moje jméno je  VÍRA.  

Ale jsem už přebytečná. Lidé nechtějí o Bohu nic 

slyšet. Myslí si, že Boha nepotřebují. Už není potřeba, 

abych svítila…“ 

A také druhá svíce zhasla. Tiše a smutně se přihlásila ke slovu i třetí svíce. 

„Mně říkají  LÁSKA.  Už nemám sílu hořet. Lidé mne dávají stranou. Moje jméno 

používají pro věci, které jsou sobectvím, a ne láskou. Vidí jen sami sebe, a ne druhé lidi, 

které by měli milovat. Nedokážou pro druhé nic obětovat.“ A její mihotavý plamínek 

zablikal a zhasl. 

Do místnosti přišlo dítě. Podívalo se na svíce a řeklo: „Ale, ale, vy přece máte hořet, 

nemáte být vyhaslé!“ Bylo mu skoro do pláče. V tu chvíli se přihlásila čtvrtá svíce. Řekla: 

„Neboj se!  Pokud svítím já, můžeme znovu zapálit i ty ostatní. Moje jméno je  NADĚJE.“ 

Dítě vzalo opatrně svíci do rukou a znovu zapálilo tři zbývající… 

POKOJ,  VÍRU,  LÁSKU  I  NADĚJI  PŘINESL  BOŽÍ  SYN,  JEŽÍŠ  KRISTUS, NA  

JEHOŽ  NAROZENÍ  SE PŘIPRAVUJEME. A proto bděme a buďme připraveni! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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 

(v současné době v rekonvalescenci) 

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 

 

 

 

 

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 
 


