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Modlitba za pravdu 
„Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho 

nejhoršího: lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, 

která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají. 

Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! 

Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik 

opovržení a vzteků! Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat 

bez konce? Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu 

zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy podat ruce; mohou si sebe 

rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani 

cti; každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše. 

Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo 

odpustit! Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět 

se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném 

nenávidění? 

Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé 

spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž 

jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli 

korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude 

smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud 

vědomí kteréhokoliv národa bude 

zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a 

násilí; každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo 

nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a 

betonu; okřídlená lež se vysměje všem vašim 

pevnostem. Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. 

Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova 

Pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už 

předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím 

heslem může jít celý svět do míru. Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy 

dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv. 

Bože, vrať světu pravdu!“ 
(Karel Čapek, Lidové noviny 25. 9. 1938) 
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Zprávy z farnosti 
 Biblické hodiny 

se konají v pondělí od 16.30 na faře v Berouně. Věnujeme se 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   6. 2. - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod. 

o 13. 2. - modlitba Taizé v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 20. 2. - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli 

    Povýšení sv. kříže od 20 hod. 

o 27. 2. - 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 

„Bůh můj je mou silou.“ (Iz 49, 5) 

 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. 

 Úklid kostela sv. Jakuba – 3. února 

Pravidelný úklid se koná vždy první pondělí v měsíci od 18 hod. Prosíme ochotné 

farníky o pomoc s úklidem v pondělí 3. 2. 

 První pátek v měsíci – 7. února 

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

v kapli Povýšení sv. kříže následuje adorace před Nejsvětější svátostí oltářní. 

 Farní agapé – 9. února 

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

9. února 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. 
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 Pozvání na Eldorádo masek – 22. února 

Křesťanský klub Beroun zve všechny rodiče s dětmi, děti s rodiči i bez, tetičky strýčky 

a širokou veřejnost na 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.  

 Sbírka Haléř sv. Petra, 

určená na humanitární aktivity církve, je vyhlášena na neděli 23. února. 

 Setkání pastorační rady farnosti 

se koná v úterý 25. února od 19 hod. na faře. 

 Popeleční středa – 26. února 

Popeleční středou dne 26. února vstoupíme do doby postní. Bohoslužby: 

   8.00 Beroun 

 17.00 Loděnice 

 18.00 Beroun 

 18.00 Králův Dvůr 

 19.30 Tetín 

Připomínáme, že tento den je dnem přísného postu (půst od masa zavazuje katolické 

křesťany od 14 let, půst újmy od 18 do 60 let). 

 Postní duchovní obnova – 29. února 

Postní rekolekce pod vedením Mons. Michaela Slavíka, Th.D., biskupského vikáře pro 

pastoraci, s názvem: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen“ (Mk 16,16), proběhne 

v sobotu 29. 2. od 9.00 na Tetíně. Na programu budou dvě přednášky (v 9.00 a 

v 10.30) a mše sv. ve 12.00. Kdo bude potřebovat odvoz na Tetín, nechť se včas 

přihlásí. Bibli s sebou! 

 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. 

 Letní ikonopisecký kurz v Berouně 

Již nyní 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. 

 

 

Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně 
Vážení farníci, čas nezadržitelně běží a já k vám přicházím s dalšími informacemi ohledně 

Komunitního centra na Tetíně. Věřím, že nikomu z vás, kdo zavítal na Tetín, neunikla 

přestavba staré farní stodoly. Možná jste si všimli, že byla stodola téměř zbourána, 

proběhly stavební práce na nosných konstrukcích, proběhly práce na vnitřních dispozicích, 

bylo provedeno zastřešení centra, osazeny okna a dveře. V současné době se uvnitř centra 

dělají rozvody elektřiny, vody a odpadů.  Práce k naší radosti pokračují a my už se těšíme 

na hotové dílo! 

damianM@seznam.cz
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Vybudování centra se zcela jistě blíží do své finální podoby a velký kus práce bude za 

námi. Troufám si však říci, že ještě větší kus práce nás teprve čeká. A sice vdechnout 

komunitnímu centru život. Prvním krokem, který nás po Vánocích čekal, bylo vybrat 

nového ředitele. Byl to úkol opravdu nelehký a všem kandidátům upřímně děkujeme! 

Nyní se už můžeme plně soustředit na aktivity centra. Jak jsem vás v minulosti 

informovala, záměrem centra je, aby sloužilo jako otevřený prostor pro nejrůznější 

aktivity, aby se stalo místem setkávání, místem k navázání či prohloubení spolupráce mezi 

námi, farníky, mezi obyvateli Tetína, zázemím pro nejrůznější spolky a organizace, ale 

taktéž zázemím pro poutníky. Byla bych proto ráda, kdybyste našli cestu do komunitního 

centra, ať už na nabízené aktivity, nebo se sami zapojili a centrum využili i pro vaše 

vlastní aktivity. I když je ještě brzy, rádi bychom vám již nyní oznámili, že slavnostní 

požehnání centra a zároveň den otevřených dveří se uskuteční v neděli 30. srpna 2020. 

Bližší program vám včas oznámíme. Přejeme si, aby každý z vás měl možnost se do nově 

vybudovaného centra podívat, a pevně doufáme, že prostor Komunitního centra sv. 

Ludmily osloví i vás.  

Závěrem bych se na vás ráda obrátila s prosbou. Jelikož bude potřeba centrum vybavit 

nábytkem a provozní technikou, uvítáme v tomto směru jakékoli dary, pomoc. V případě 

zájmu neváhejte kontaktovat P. Boušku, sestru Janu Civínovou nebo mě na e-mailu 

kcludmila@seznam.cz, tel. čísle 776 786 613 nebo osobně.  

Pán Bůh zaplať za vaše modlitby za vybudování a provoz komunitního centra. 

Alena Vacková 

 

 

mailto:kcludmila@seznam.cz
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Dvacáté výročí Tříkrálové sbírky jsme v Berouně oslavili 
rekordem 
Tříkrálová sbírka probíhala v celé republice již podvacáté, a to v termínu 

od 1. do 14. ledna 2020. V režii Charity Beroun koledovali a tříkrálové 

požehnání „rozdávali“ koledníci v Berouně a okolí tak úspěšně, že i 

tentokrát se můžeme pochlubit rekordním výtěžkem: Celkem se v našem 

regionu vykoledovalo 216 657 Kč (přepočteno včetně darů v eurech).  

První koledníci vyrazili do ulic vzhledem k dlouhým vánočním 

prázdninám většinou až v den svátku Tří králů 6. ledna, předzvěstí ale byly 

řekněme „tradiční“ Tříkrálové koncerty loděnického pěveckého pohodového sboru 

COMODO sbormistryně Táni Machačové, letos posíleného o dětský sbor LENTILKY. 

V sobotu 4. ledna v kostele sv. Václava v Loděnici a v neděli 5. ledna v kostele sv. Jakuba 

v Berouně, kde také v rámci mše svaté s žehnáním křídy, vody a kadidla P. Petr Blecha 

požehnal tříkrálovým koledníkům a celé 

Charitě Beroun. 

Tříkrálovou sbírku na Berounsku letos 

otevíral pomyslně Králův Dvůr. Jednak 

farnost Počaply, kde tradičně prvně 

koledujeme na novoroční mši. Dále 

skupinky dětí v Králově Dvoře, které 

neúnavně celých čtrnáct dní koledovaly pod vedením dobrovolnice paní Ivany Daňsové, 

za vydatné pomoci zdejší mateřské školy. 

I v Berouně nám významně pomáhala při koledě Katolická mateřská škola, která přišla 

s kasičkou popřát vše dobré v novém roce představitelům města a zaměstnancům v atriu 

Městského úřadu Beroun a koledovala na náměstí a v institucích v centru Berouna 

v dopoledních hodinách. Odpoledne ji zase zastoupili skautky a skauti ze 4. střediska 

Junáka Beroun Radost a Naděje a farní společenství mládeže. 

Velkou radost máme z Tříkrálového koledování v okolních obcích, kde probíhá koleda 

tradičně požehnáním domů: koledovalo se v Hudlicích, Hýskově, Koněprusech – Bítově, 

v Lochovicích, kde rodina Maškových s přáteli pořádá Tříkrálový průvod s koňmi, 

v Nižboru, kde se 6. ledna též konal Tříkrálový koncert, v Srbsku, Suchomastech, Svatém 

Janu a Loděnici, Tetíně, Tmani – Louníně. 

Zaměstnanci Charity Beroun se ujali koledování ve firmách a institucích a navštívili po 

předchozí domluvě např. Nemocnici Hořovice, Okresní soud a Okresní státní zastupitelství 

Beroun, Rehabilitační nemocnici Beroun, VAK Beroun, Apokork Black Dog, Českou 

spořitelnu, D&I Finservis, RK Domov, O2, Spektru, Kostal, Valeo, Wiegel, MÚ Hořovice. 

Děkujeme všem, kdo jste sbírku na Berounsku podpořili finančně a svou přízní, a ještě 

více si dovolujeme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří obětovali svůj volný čas a 

pomohli nám obejít co největší část našeho regionu.  

Výnos sbírky bude i tentokrát určen na podporu Terénní pečovatelské služby Charity 

Beroun. Celková částka z kasiček (615 657 Kč) byla uložena na oficiální celostátní účet 

Tříkrálové sbírky, 65 % celkového výnosu se vrátí zpět do regionu na podporu péče 
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o seniory Charity Beroun. 35 % celostátního výtěžku je určeno na rekonstrukci azylového 

domu pro matky a rodiny s dětmi sv. Maří Magdalény v Kralupech nad Vltavou, sociální 

bydlení a pomoc rodinám v nouzi a na zdravotní péči v Ugandě. 
Ivana Vašků 

 
V Charitě Beroun máme velkou radost z každoroční pomoci malých koledníků z KMŠ a celého 

kolektivu učitelek v čele s paní ředitelkou Janou Stielovou. 

 
Již čtvrtým rokem koledují 

na Tetíně za doprovodu M. 

Loduhy,  A. M. Páleníčkové 

a dalších. Ještě déle se 

koleduje také v Koněprusích 

péčí rodiny Hofmeisterů a 

Kadlečků a na Tmani díky 

Leoně Kopačkové a dalším. 

 
Druhým rokem díky OÚ Srbsko a paní Zuzaně 

Štemberové koledují také v Srbsku, podobně 

také v Hýskově, Suchomastech a třetím rokem 

v Nižboru, kde se organizace ujala paní 

starostka Kateřina Zusková. 
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Tradiční velkou pomocí „3K“ sbírky je naše „farní“ skautské středisko Radost a Naděje. Letos 

s koledou nejvíce pomohly předškolní holčičky Borůvky, koledovala také nejmenší Lvíčata a  tři 

skupiny velkých chlapců - Ocelotů, kteří „obešli“ Zavadilku. Velkou pomocí byla také 

dvouhodinová koleda členů farního společenství mládeže, kteří koledovali a požehnání přinášeli 

na berounském Čer-

ném vršku. Přesto 

nám stále chybí 

dostatek sil i dobro-

volných rukou na to, 

abychom s požehná-

ním obešli celý 

Beroun, potažmo ně-

které další obce, a 

každý rok se k nám 

dostane smutná výčit-

ka: U nás jste ne-

byli… 

 

 
Již sedm let zpívá pěvecký sbor 

COMODO pro Tříkrálovou sbírku 

v kostele sv. Václava v Loděnici a 

druhým rokem zároveň v Berouně, kam 

přichází sbírku podpořit stále více 

návštěvníků. Fotografie je 

z berounského koncertu, kde krom 

COMODA se svou vedoucí Táňou 

Machačovou zazpíval i dětský pěvecký 

sbor Lentilky. 

 
 
Diakonie by měla být věcí nás všech 
aneb ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 
Když jsem si onehdy povídal s tehdejším prezidentem Arcidiecézní charity Praha, toho 

času biskupským vikářem pro diakonii Stanisławem Górou, na toto téma, řekl mi mimo 

jiné, že v jeho rodném Polsku má každá farnost tři rady: pastorační, ekonomickou a pro 

diakonii. Každá z nich pak řeší jednu z těchto základních potřeb a aktivit církve v místě 

svého působení. Byla to pro mne nová skutečnost, protože v naší zemi jako by se církev 

spoléhala na to, že péči o nemocné a potřebné zajišťuje Charita a další církevní 

organizace, zřízené za tímto posláním, a nic víc již tedy není zapotřebí. 

Je pravda, že při každém jednání na arcibiskupství je za tuto činnost Charita vždy 

pochválena a vyzdvižena jako jasně viditelná a záslužná část aktivity církve, často je to ale 

jen slabá náplast na pocit, že jsme v Charitě až na příliš mnoho věcí sami, že pro velké 
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množství práce ani zdaleka nemůžeme stihnout vše a že nám v našem snažení nikdo jiný 

z naší církve nepomůže. Po třech letech vedení naší organizace Charity musím napsat, že 

mne tento stav velice mrzí.  

Tuto situaci nejvíce odhalují akce, ve kterých není zapotřebí žádného zvláštního vzdělání, 

časového závazku či námahy. Takovou akcí je například nedávno pořádaná Tříkrálová 

sbírka, do které by se mohl zapojit naprosto každý, kdo by chtěl něčemu prospěšnému 

přispět. Stačilo by věnovat tomu kus večera či víkendu, vzít případně své děti či vnoučata 

a svým vlastním příkladem ukázat, že mu pomoc bližním není cizí, a zároveň podpořit ve 

svém bydlišti jednu z křesťanských tradic. Bohužel i letos nám zbylo mnoho kasiček, které 

zůstaly nevyužité, neboť se nenašlo dost těch, kteří by s nimi mezi lidi vyšli. Přitom míst, 

kde by o návštěvu koledníků stáli, je ještě stále mnoho. Píšu to takto otevřeně, aby bylo 

skutečně zřejmé, že každý z farníků má možnost se na pomoci v této oblasti podílet.  

Zatím nám pomáhají stále stejní lidé: naši skauti ze střediska Radost a Naděje a paní 

učitelky s dětmi z Katolické školky, kterým za pomoc patří naše velké poděkování. Za 

radostnou, krásnou a milou pomoc pak naše díky patří také pěveckému sboru Comodo, 

který na podporu Tříkrálové sbírky věnuje svá koncertní vystoupení v Berouně a Loděnici. 

Sám pro sebe si kladu otázku, jak je možné, že se nám jako dobrovolníci hlásí lidé, kteří se 

k víře nehlásí, pomoc nabídnou často sami a pomoci Charitě aktivně věnují skutečně 

mnohem víc času než kdo jiný. Takovým člověkem je například paní Daňsová z Králova 

Dvora, která se svou dcerou a jejími kamarády ze školy letos vykoledovala bezmála 

čtyřicet tisíc korun! Úspěšní byli také paní starostka Zusková z Nižboru či dobrovolníci 

z Hýskova, Tetína, Srbska, Lochovic, Koněprus, Lounína, Svatého Jana či Suchomast. 

Myslím, že toto by pro nás všechny měla být výzva k zamyšlení a příklad k následování! 

Jsme na začátku nového roku, kdy si lidé dávají různá předsevzetí ve snaze zlepšit svůj 

život. Zkusme si tedy vzít za své, aby naše slova a skutky byly skutečně takové, jaké 

bychom si přáli. Přeji vám i vašim domovům v tomto roce vše dobré. 
Ing. Petr Horák - ředitel Charity Beroun 

 

 
 

Skautské středisko 
Radost a Naděje Beroun 

 
 

Rozhovory s členy skautského střediska 
Vojta Lidmila 
Milý Vojto, 

bydlíš v Berouně již 16 let, od šesté třídy studuješ na gymnáziu v Berouně.         

1. Máš už vymyšleno, které bys chtěl dělat povolání v budoucnu? 

Stále nevím, kam bych se chtěl dále posouvat, ale snad neskončím u lopaty. 

2. Od září jsi člen RS, na co se v tomto oddílu těšíš? 

Těším se na společné výpravy za dobrodružstvím a na tábor. 
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3. Od září do prosince jsi navštěvoval taneční. Který tanec sis 

oblíbil, a který nemáš rád?  

V tanečních mě nejvíce bavil tanec blues, který nebyl nijak zvlášť 

náročný :D a hlavně při něm hráli nejlepší písničku. 

4. Jaké máš záliby a koníčky co děláš rád ve volném čase? 

Nejraději mám zimní sporty jako jezdit na snowboardu a bruslení, ale 

taky si občas zahraju na počítači nějakou hru. Dříve jsem hrál 

pravidelně badminton, ale dnes už jen zřídkakdy s kamarády. 

5. Je měsíc únor, co máš spojeno s tímto měsícem? 

S únorem mám nejvíce spojené hory, na které si každoročně jezdíme zalyžovat. 

6. Jak by ses s našimi čtenáři nakonec rozloučil? 

Díky, že jste to dočetli až sem, a Ahoj! 
Za rozhovor děkuje Simona Šustrová  

 

Ad „Letáková akce“ aneb Tak nevím… 

Tak nevím. Patřím k těm 167 sečteným účastníkům ranní (10.00) mše svaté 

v berounském kostele sv. Jakuba Staršího dne 6. října 2019. Do běžné nedělní sbírky (pro 

potřeby farnosti) stejně jako před pěti lety nedávám vůbec nic. (Přispívám vždy jen do 

mimořádných sbírek – pro Charitu, na misie, na Haléř sv. Petra, na seminaristy apod.) Už 

asi deset let totiž posílám každý měsíc peníze na účet, jehož čísla umím dávno zpaměti: 36 

10 38 38 9. Kód banky 0800. Zalíbila se mi měsíční částka sedm set, sedm je přece už ve 

Starém zákoně číslo plnosti. Nedala jsem to jako trvalý příkaz, asi proto, abych na to 

musela myslet. Abych si na svoji farnost musela vzpomenout. Někdy se mi stalo, že jsem 

třeba nestihla jít k bankomatu nebo také zapomněla, ale pak jsem to poslala začátkem 

dalšího měsíce. Někdy mi peníze nezbývaly. Jindy jsem zaplatila i víc, například na 

opravu barokního obrazu Nejsvětějšího srdce Páně, který byl nedávno restaurován. A tak 

jsem např. v roce 2018 poslala 9.000,- Kč, v loňském roce 8.700. Do každé nedělní sbírky 

jsem tak v posledních dvou letech přispěla přibližně 170,- Kč. (Nemyslím si, že by mi to 

pomáhalo jít po cestě k věčnosti, ta jistě není dlážděná „zlatými cihlami“, ale vede mě 

k tomu spíš jakýsi životní pocit občanské či snad křesťanské odpovědnosti.)  

Vím, že nejsem sama. Dary na účet farnosti posílají myslím asi hlavně někteří 

podnikatelé a jistě přispívají většími částkami než zaměstnanci jako já. A tak se ptám: 

Připočetl k těm nedělním sbírkám někdo také nás, kteří platíme přímo na účet, byly také 

naše příspěvky (nebo snad dary) zakalkulovány, byly také nějak „zprůměrovány“ do těch 

24,- Kč? (A počítali se do toho průměru jenom dospělí, nebo snad byly sečteny i 

nevýdělečné děti?) 

Další otázka: Proč jsem vlastně začala posílat peníze na účet? To mělo dvě příčiny. 

Jednu si nechám pro sebe, o druhou se ráda rozdělím. P. Pecinovský tehdy nelibě nesl, že 

za drobné mince si jistá nejmenovaná banka účtovala jakýsi poplatek, a on proto chodil 

s plnou taškou drobných k jistému berounskému obchodníkovi (Pssst! Nejmenovat! Žádná 

reklama!) vyměňovat mince za větší peníze. Tak nás vybízel, abychom to nějak změnili. 

Mělo to však ještě další dobrý důvod – potvrzení o daru slouží k odpočtu ze základu daně 

z příjmu. 
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Myšlenky se mi rozbíhají ovšem i jinými směry. Je pravda, že mnozí třeba dobře 

situovaní lidé vytáhnou odněkud ze šosu jakési šestáky a mají pocit, že pro věc udělali 

dost. A tak mě napadá, že by věřící možná měli vědět, na co vlastně přispívají, kolik 

„režie“ či chcete-li „provoz“ kostelů ve farnosti stojí, kolik (a za kolik) se spotřebuje 

elektrické energie na osvětlení, kolik stojí výměna poškozeného světelného zdroje, kolik 

stojí svíčky na oltáři nebo olej do olejových svíček, kadidlo atd. Mnozí z nás navštěvují 

bohoslužby v Berouně i ve všední den, teď v zimě v kapli Povýšení sv. kříže, a tam se 

kvůli tomu půl roku topí (či aspoň temperuje). Jednou za měsíc se ve společenské 

místnosti berounské fary pořádá farní agapé, tam se také svítí a topí. Bez vytápění nejsou 

ani duchovní obnovy a podobné akce… Ale dokud lidé nevědí, kolik tento provoz farnost 

stojí, tak mají pocit, že jich se to netýká. 

Tak nevím. Před padesáti lety moje matka dávala do sbírky každou neděli obvykle 

pětikorunu. Pamatuji si to, protože to byla mince nejvyšší hodnoty. Desetikoruna – to už 

byla „bankovka“. Nějakou dobu se současně používaly stará pětadvacetikoruna a nová 

„dvacka“, obě také papírové. Když byla mimořádná sbírka, tak maminka samozřejmě 

dávala víc. Babička měla důchod asi sedm set (byl to vdovský důchod), ale tu pětikačku 

vytáhla taky. Tehdejší platy se s dnešními nedají srovnávat, nominální i reálné hodnoty 

byly naprosto jiné… Nedávno mi někdo poslal jídelní lístek z restaurace 3. cenové skupiny 

z r. 1965 – smažený sýr s bramborem a tatarkou stál 5,20 Kčs a říkalo se tomu teplý 

předkrm. Plněný paprikový lusk s rýží stál 5,90, segedínský guláš s knedlíkem 5,70 a 

svíčková na smetaně 6,60. Rajská 6,40, vepřový bůček s bramborovým knedlíkem a zelím 

rovných 5,- Kčs. Toho dne byly na výběr dvě polévky – jedna za 1,- Kčs, druhá za 0,70… 

Nejdražší jídlo byl smažený vepřový řízek (150g) s bramborovým salátem za 9.00 Kčs. 

Proto se mi zdá, že dnešní pětikoruny a desetikoruny jsou spíš almužna než skutečný 

příspěvek na cokoli. Hodnotu jednoho oběda v restauraci už prostě nemají. 

Tak nevím. Je zajímavé, že jsme schopni vybrat dost peněz na Adopci na dálku. Pro 

Marii z Běloruska 5.400 ročně, pro Dominika z Indie 3.600. Dohromady 9.000 Kč (tak 

málo na jeden rok pro ty děti stačí?) Posíláme dokonce 20.000 Kč navíc nad rámec 

základního ročního příspěvku; tolik jsme opět v r. 2019 věnovali do kasiček ve farnosti. 

Možná hůř se shánějí peníze na opravu barokního obrazu Nejsvětějšího srdce Páně, který 

záhadně „zmizel“ na Hromnice před dvěma lety a za pár měsíců se vrátil restaurovaný 

zpět. Částka za opravu se pořád ještě nevybrala celá. Je snad kasička u něj neviditelná? 

Nebo je to tím, že obraz je jen obraz, neživý artefakt? Bylo by možná krásné, kdybychom 

si časem dali restaurovat i staletími zašedlou Pannu Marii Karlovskou. (A také další 

obrazy v kostelích naší farnosti.) To bychom se ovšem museli, řečeno slovy Michala 

Šedivého, „jaksi pochlapit“. 
-mish- 

 
Modlitba měsíce 
 Společný úmysl apoštolátu modliteb na únor: 

„Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích 

nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.“ 
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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

