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Adorace – Klanění se 
 

Je to už mnoho let od chvíle, kdy jsem mluvil s 
se vracel domů z kostela. Ptal jsem se ho, kde byl, a on mi odpov
že na adoraci. Mezi řečí se mi svěřil, že vlastně ani neví, co by m
dělat před vystavenou Nejsvětější svátosti. Tato jeho poznámka i ve 
mně rozvířila zmatené myšlenky. Dlouho jsem hledal odpov
pro Boha!“ – toto byla odpověď jednoho kněze, kterému jsem položil 
otázku „Co mám dělat při ADORACI?“ Zapamatoval jsem si to. Od té 
doby jsem už mnohokrát prožíval různě dlouhé chvíle p
v Nejsvětější svátosti. Pokaždé je to o tom připomínání, že tento 
patří jenom Bohu. 

Co vlastně znamená slovo ADORACE? Ve slovnících najdeme 
odpověď – KLANĚNÍ. Ale v zásadě takový překlad nám moc ne
Snad to vyvolá představu člověka, který se sklání k
vyjádřil svrchovanost svého pána. Adorace se ale nemů

člověka. Je to klanění se někomu, kdo je neskutečně víc než pouhý 
člověk. Znamená to klanět se před Bohem samotným. Č
klaní před Bohem, vyjadřuje, že Bůh je jeho Pánem, vyjad
postoj úcty vůči Boží velebnosti. Tento člověk tak vyjad
k Bohu. Touhu s Bohem být, sdílet Jeho přítomnost zde mezi námi.
Zkušenost člověka odhaluje neschopnost v hledání slov, která by byla 
dostačující před Bohem. Pravé klanění je víc než slova úcty. Jde o 
ticho, ve kterém promlouvá Bůh. Že ho neslyšíš? Ani já ho 
neslyším. Zkušenost mne učí, že Jeho slovo je pokoj, který prostupuje 
celou bytost, Jeho slovo to je vědomí jeho přítomnosti, Jeho slovo je 
poznání, že nejsem sám. Ano je možné prožít i Slovo, které zazní 
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v srdci. Taková zkušenost je nevyslovený dar naplňující touhu člověka 
klečícího před Boží velebností. Takováto zkušenost klanění je něčím, 
co se odehrává v tichém setrvání člověka před Nejsvětější svátostí. Je 
chvíli, kdy to, co naplňuje srdce člověka, stává se skutečností, které se 
dotýká Bůh. Setrvat v Boží blízkosti znamená odevzdat mu své srdce. 
Nutno říct, že se srdcem dávám Bohu do rukou vše, co mně trápí, ale i 
těší. A to v konkrétních věcech života. Ano vylévám své srdce Bohu do 
rukou. 

Adorace není jenom soukromým sdílením Boží přítomnosti. 
Může probíhat i ve chvílích společné modlitby, společného času ve 
společenství. V takové chvíli je to prostor, kdy moje srdce je naplněno i 
touhou církve, prosící za ten můj problém, chválící Boha i za ty mé 
radosti. Je to sdílení veškerého mého života s životem církve. Mohu tak 
předložit Bohu věci nejen sám za sebe, ale také jménem společenství 
Božího lidu. A takové setrvání s Bohem je naplněno silnějším 
prožitkem Boží blízkosti. Můžu tak říct, že se mnou a za mne prosí celá 
církev. Modlitba se tak stává něčím hluboce osobním, ale také chvíli, 
kdy vztah k Bohu je prohlubován i mým vztahem k církvi. 

Adorace tak dává naplnění nejenom mne samotnému, ale dává 
hloubku života celé církve. Zvu vás k tomuto prožívání tajemství Boží 
lásky i v průběhu Velikonoc při adoracích s Ježíšem v Getsemanech a u 
Božího hrobu. Tuto možnost je možné využít i vlastním přihlášením se 
k veřejné adoraci v průběhu slavení Velikonočních obřadů. 

 
S přáním radostného slavení Velikonoc 

P. Marek Hric 
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Velikonoční bohoslužby… 

ZELENÝ ČTVRTEK Plzeň 900 Missa Chrismatis 
9. 4. Ostrov 1800 Mše svatá na památku 

Večeře Páně 
 Ostrov 1900-2200 Adorace v Getsemany 
 Jáchymov 1600 Mše svatá na památku 

Večeře Páně 
 Jáchymov 1700- 1730 Adorace v Getsemany 
VELKÝ PÁTEK Ostrov 900 Ranní chvály + Nářky 
10. 4. Ostrov 1415 Křížová cesta 
 Ostrov 1500 Obřady Umučení Páně 
 Ostrov 1630-2200 Adorace u Božího hrobu 
 Jáchymov 1415 Křížová cesta 
 Jáchymov 1500 Obřady Umučení Páně 
 Jáchymov 1630-1700 Adorace u Božího hrobu 
BÍLÁ SOBOTA Ostrov 900 Ranní chvály + Nářky 
11. 4. Ostrov 1200-1800 Adorace u Božího hrobu 
 Ostrov 1800 Svěcení Velikonočních 

pokrmů 
 Ostrov 2100 VELIKONO ČNÍ 

VIGÍLIE VZK ŘÍŠENÍ 
 Jáchymov 1700-1745 Adorace u Božího hrobu 
 Jáchymov 1800 VELIKONO ČNÍ 

VIGÍLIE VZK ŘÍŠENÍ 
VELIKONOČNÍ 
NEDĚLE 

Ostrov 830 Velikonoční Mše svatá 

12. 4. Ostrov 1200 
Řeckokatolická liturgie 

 Ostrov 1700 Nešpory 
 Jáchymov 1000 Velikonoční Mše svatá 
 Hroznětín 1100 Velikonoční Mše svatá 
 Abertamy 1400 Velikonoční Mše svatá 
 Radošov 1500 Velikonoční Mše svatá 
VELIKONOČNÍ Ostrov 830 Mše svatá 
PONDĚLÍ Jáchymov 1000 Mše svatá 
13. 4. Pernink 1000 Mše svatá 
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Liturgie velikono čního tridua 

 
Začátkem dubna oslavíme společně s církví tajemství našeho 

vykoupení. Toto největší tajemství vykoupení lidstva slaví církev 
každoročně od večerní mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek 
až do nešpor neděle Zmrtvýchvstání Páně. „Toto časové omezení se 
vhodně nazývá triduum ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného Pána; 
nebo se mu tak říká velikonoční triduum, protože se v něm zpřítomňuje 
a koná velikonoční tajemství, to je přechod Pána z tohoto světa k   Otci“ 
(De festis paschalibus). Chtěli bychom se zabývat slavením tohoto 
„největšího tajemství“, především jednotlivými liturgickými symboly, 
abychom tak s větším užitkem do něj vstoupili. 

První mší velikonočního tridua na Zelený čtvrtek  si církev 
připomíná Kristovu poslední večeři. „Tehdy v noci, kdy byl zrazován, 
ukázal svou lásku až do krajnosti těm, které zachoval ve světě, obětoval 
Bohu Otci svoje tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína, dal je 
apoštolům k požívání a přikázal jim a jejich nástupcům v kněžství, aby 
to konali na jeho památku“(De festis paschalibus). 

Ke gloria této mše zní zvony, pak se až do velikonoční noci 
„odmlčují“. Jedná se o jakýsi „půst uší“, podobně jako zahalování kříže 
a oltářních obrazů se nazývá „půst očí“. Zvuk zvonů a varhan, které 
zvěstují slávu a velebnost Boží, utichá před tajemstvím začínajícího 
Pánova utrpení. 

Po bohoslužbě slova je zařazen ritus umývání nohou. Jde o 
následování Pána, který řekl: „Jestliže teda já, Pán a Mistr, jsem vám 
umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám 
příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“ Kristus miluje láskou, 
která se sklání k lidem v ponížené službě, láskou, která se sklání až 
k nohám člověka. Bůh, který se v lásce ponižuje. Jedno z  tajemství 
velikonoc. My ho pak máme v této lásce následovat. Toto tajemství je 
též tajemstvím ustanovené eucharistie, kdy se nám v  téže sklánějící se 
lásce dává Kristus za pokrm. Po skončení bohoslužby začíná adorace, 
kterou můžeme pojmout jako bdění s Kristem, který se modlí 
v Getsemanech. Druhý den nastává Velký pátek, je to „jediný den 
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v roce, kdy středem církevní liturgie a jejím vrcholným momentem není 
eucharistie, ale Kříž. Tedy ne svátost, ale událost, ne znamení, ale jeho 
smysl. O Velkém pátku se neslaví mše svatá, jenom se rozjímá o 
Ukřižovaném a je uctíván Ukřižovaný“ (Cantalamessa). Tato 
bohoslužba je zahájena prostrací, kněz a jeho doprovod padnou před 
oltářem na tvář, jde o vyjádření „zármutku a bolesti celé církve“ nad 
událostí Kříže. 

Po bohoslužbě slova následuje uctívaní kříže. Kříž je postupně 
odhalován. Uvědomujeme si odhalení Krista, vydanost našeho Pána, 
která je odhalena před očima člověka, za něhož trpěl a zemřel. My pak 
odpovídáme na tuto lásku polibkem. Po příjímání je Tělo Páně uloženo 
ve svatostánku, a my můžeme rozjímat nad tajemstvím Ježíšovy smrti a 
nad uložením jeho těla do hrobu. 

V tomto rozjímání „očekáváme v modlitbách a postu jeho 
vzkříšení“ (De festis paschalibus) po celý další den na Bílou sobotu. 
Vzkříšení si připomíná církev o vigilii tohoto dne. Tajemství této noci 
nádherně vyjadřuje velikonoční svíce – paškál. Paškál symbolizuje 
vzkříšeného Krista. Pět kadidlových ran pak značí pět ran Ježíšových.  
Paškál je zapalován od ohně jako symbolu lásky a síly Ducha svatého, 
tento oheň je nám předáván od paškálu (Krista). Světlo svíce je světlo 
samého vzkříšeného Krista do našich temnot. Paškál je umístěn u 
ambónu, odkud se hlásá evangelium – světlo světa. Velikonoční 
chvalozpěv (Exsultet) je chválou tohoto světla: „Pohleď, jak na celém 
světě zmizely temnoty, protože to je ta noc, o které je psáno: Noc jako 
den se rozjasní.“ Při svěcení křestní vody se paškál ponořuje do 
křtitelnice se slovy: „Ať skrze tvého Syna sestoupí do tohoto křestního 
pramene síla Ducha svatého.“ Svíce je tedy znamením Krista, „pravého 
světla, které osvěcuje každého člověka“ (J 1,9). Toto světlo s námi 
zůstává. 

V prefaci eucharistické oběti vyznáváme o Kristu: „On je ten 
beránek, který byl zabit za hříchy světa: svou smrtí naší smrt přemohl a 
svým vzkříšením obnovil život.“ To je důvod k opravdové velikonoční 
radosti, znovu se rozezvučí zvony a varhany a my zpíváme a voláme: 
Aleluja! 

P. Pavel Frývaldský 
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Živý růženec na duben … 
 

Radostný růženec 
1. Lidmila Hanzlová Jana Hricová 

 

2. Jaroslav Hraba Jaroslav Galivoda 
3. Marianna Nežatická Ludmila Kurzavová 
4. Marie Šobíšková Rudolf Hynk 
5. Michlíková Zlatica Daxnerová 

Růženec světla 
1. Kesslerová Věra Voltrová 

 

2. Dagmar Wudyová Marie Srncová 
3. Olga Bártová Terezka Kamarádová 
4. Martin Bárta Jan Veverka 
5. Marie Kulhavá Elena Prvá 

Bolestný růženec 
1. Alžběta Puškášová Jaroslava Velemanová 

 

2. Marie Krásová Helena Koščová 
3. Jaroslava Jackivová Amálie Hájková 
4. Michal Števaňák Helena Talpášová 
5. Ingeborg Suchanová Anna Majerechová 

Slavný růženec 
1. Anna Večeřová Jiřina Hylmarová 

 

2. Růžena Kamarádová Mária Dušková 
3. František Kamarád st. Jitka Braindlová 
4. František Kamarád ml. Božena Poledníčková 
5. Marcela Frischová Růžena Kamarádová ml. 

 
 
 

Úmysl apoštolátu modlitby na duben 2009 
1. Aby Pán požehnal dílo zemědělců hojnou žní a učinil srdce lidí v bohatších 

zemích citlivějšími k problému hladu ve světě. 
2. Aby křesťané, kteří působí v oblastech, kde jsou životní podmínky chu-

dých, slabých, žen a dětí nejtragičtější, byli znamením naděje díky jejich 
odvážnému svědectví evangeliu solidarity a lásky. 

3. Aby víra ve vzkříšení a velikonoční radost pronikla celý náš život a my se 
stali živými svědky evangelia. 
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Pravidelný program ve farnostech… 

Úterý Ostrov  17 00 
Ostrov  18 00 

Velichov  18 30 

Mše svatá 
Biblická hodina 
Společenství 

Středa Ostrov    8 00 
Ostrov  10 00 

Ostrov  18 00 

Jáchymov 16 00 

Mše svatá  
Klub maminek 
Adorace 
Mše svatá 

Čtvrtek Hroznětín  16 30 
Ostrov   18 00 

Ostrov  19 00 

Jáchymov   9 00 

Mše svatá 
Mše svatá  
Společenství 
Společenství 

Pátek  Ostrov  16 00 
Ostrov  16 30 

Ostrov  18 00 
Ostrov  19 00 

Prvopáteční adorace a svátost 
smíření ***  

Klub seniorů 
Mše svatá 
Setkání mládeže 

Sobota  Ostrov  10 00 
Abertamy  14 00 
Pernink  15 30 
Ostrov   17 00 

Mše svatá 
Mše svatá * 
Mše svatá * 
Mše svatá (kaple sv. Rodiny) ** 

Neděle  Ostrov  8 30 

Jáchymov 10 00 
Hroznětín  11 00 
Ostrov  12 00 
H. Blatná 15 00 
Radošov 15 00 
Krásný Les 15 00 
Ostrov  17 00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Mše svatá 
Řeckokatolická liturgie 
Mše svatá (první týden) *** 
Mše svatá (druhý týden) *** 
Mše svatá (třetí týden) *** 
Modlitba večerních chval  

Poznámky * - Abertamy: mše svatá s nedělní platností na druhou a čtvrtou 
sobotu v měsíci v německém jazyce 
  - Pernink: mše svatá s nedělní platností na první a třetí sobotu 
v měsíci v německém jazyce 
** - Mše svatá s nedělní platností 
*** - Vyskytuje se jenom jednou za měsíc 
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Mimořádný program ve farnostech… 

Pátek, 3. 4. Plzeň - katedrála 
18 00 

Křížová cesta pro mládež s otcem 
biskupem 

Sobota, 4. 4. Ostrov 10 00 Kající pobožnost se Svátostí 
smíření 

Úterý, 7. 4. Ostrov 16 00 Návštěva děvčat s Mariánské 
Středa, 1. 4. 
 8. 4. 
Pátek, 3. 4. 
Neděle, 5. 4. 

Ostrov 17 30 

Ostrov 17 30 

Ostrov 17 30 

Ostrov 17 00 

Křížová cesta 

Středa, 15. 4. Pernink 
(pension) 9 30 

Mše svatá za nemocné 

Pátek, 15. 4. Ostrov 19 00 Farní rada 
Středa (v průběhu 
celého měsíce) 

Ostrov 17 00 Biřmovanci 

 
Kde můžete přijmout Svátost smíření před Velikonočními svátky… 

Pátek 3. 4. Ostrov 1600 Svátost smíření 
s prvopáteční adorací 

Sobota 4. 4. Ostrov 1000 při Kající pobožnosti 
 Abertamy 1330 v kostele před Mší 

svatou 
 Pernink 1630 v kostele po Mši svaté 
Úterý 7. 4. Radošov 1530 v kostele – možná pomoc 

při úklidu 
Středa 8. 4. Jáchymov 1630 po mši svaté (1600) 
 Hroznětín 1530 v kostele 
Mimo termíny také i před každou Mší svatou, nebo ve výjimečných 
případech je možné domluvit osobní schůzku. 
 
Knihovna sv. Anny v přízemí ostrovské fary je otevřena ve čtvrtek od 
15 00 do 18 00 a v neděli od 10 00 do 11 00.  
 
Farní zpravodaj – měsíčník římskokatolické farnosti Ostrov a Jáchymov. Vydáno 
výhradně pro vlastní potřeby. Příspěvky zasílejte do 26. 4.  na adresu 
igor.adamovic@seznam.cz. Redakce I. H. Adamovič. Neprodejné 


