
1 
 

 

Farní zpravodaj Farní zpravodaj Farní zpravodaj Farní zpravodaj 
farnosti Ostrov a farnosti Ostrov a farnosti Ostrov a farnosti Ostrov a 

JáchymovJáchymovJáchymovJáchymov    
 Leden 2009  

Pastýřský list biskupa F. Radkovského „Vím, komu jsem uv
  Základním rysem křesťanské víry je její osobní charakter.

víra je něco víc, než rozhodnutí pro duchovní základ svě

formule nezní "Věřím v něco", nýbrž "Věřím v Tebe". Víra je setkávání s 
člověkem Ježíšem a my v tomto setkávání poznáváme smysl sv
osobu. Ve svém životě z Otce, v bezprostředním a těsném spojení s Otcem v 
modlitbě, ano i v patření, je Ježíš Boží svědek, skrze ně
dotýkat Nedotknutelného, v němž se vzdálený stal Blízkým. A co víc: on není 
pouhý svědek…Ne, on je sama přítomnost Věčného v tomto sv
V jeho životě, v bezvýhradnosti jeho bytí pro lidi, je přítomen smysl sv
se nám dává jako láska, která miluje i mne, a tímto nepochopitelným darem 
lásky, neohrožené pomíjivostí a nezkalené sobectvím, činí život hodným 
toho, abychom jej žili. 

 Smyslem světa je TY, ovšem takové TY, jež samo není otev
nýbrž je základem všeho, základem, který už žádný jiný základ nepot
A tak je víra nalezením TY, jež mě nese a ve vší nenaplně
nenaplnitelnosti lidského setkávání mi dává příslib nezničitelné 
po věčnosti nejen dychtí, ale také ji skýtá. Křesťanská víra žije z toho, že 
existuje smysl ne pouze objektivní, ale že tento smysl mě zná a miluje, že se 
mu mohu svěřit jako dítě, které ví, že všechno jeho tázání je bezpe
v matčině TY. A tak víra, důvěra a láska splývají nakonec v jedno, a
obsahy, okolo nichž se víra točí, jsou jen konkrétním napln
"Věřím v Tebe", základního obratu, na němž stojí vše ostatní, totiž zjevení 
Boha v tváři člověka Ježíše z Nazareta, vtěleného Božího Syna.
konkrétním naplněním našeho motta pro tento rok: "Vím, komu jsem uv
je naše vyznání srdcem, slovy, ale především celým životem: "V
Pane Ježíši Kriste, jako v smysl světa i mého života. " Aby náš Pán, Ježíš 
Kristus, byl naplněním a radostí celého vašeho života vám vyprošuji 
Boží požehnání. 

Váš biskup + František.
Plzeň

 

 
 

„Vím, komu jsem uvěřil .“ 
anské víry je její osobní charakter. Křesťanská 

víc, než rozhodnutí pro duchovní základ světa. Její ústřední 
ím v Tebe". Víra je setkávání s 

setkávání poznáváme smysl světa jako 
sném spojení s Otcem v 

dek, skrze něhož se můžeme 
Blízkým. A co víc: on není 

ného v tomto světě. 
ítomen smysl světa, on 

jako láska, která miluje i mne, a tímto nepochopitelným darem 
činí život hodným 

ové TY, jež samo není otevřenou otázkou, 
všeho, základem, který už žádný jiný základ nepotřebuje. 

 nese a ve vší nenaplněnosti a vposled i 
íslib nezničitelné lásky, která 

víra žije z toho, že 
zná a miluje, že se 

, které ví, že všechno jeho tázání je bezpečně ukryto 
ra a láska splývají nakonec v jedno, a všechny 

í, jsou jen konkrétním naplněním onoho 
mž stojí vše ostatní, totiž zjevení 

leného Božího Syna. Ať tedy 
o rok: "Vím, komu jsem uvěřil“, 

ým životem: "Věřím v Tebe, 
Aby náš Pán, Ježíš 

ého vašeho života vám vyprošuji hojné 

Váš biskup + František. 
Plzeň, Vánoce 2008 



 
2 

 

Zamyšlení … 
Hans H. GROËR: Svatá Boží Rodičko 

Vždycky, když je přítomna 
nebo zmíněna Maria, 
zakoušíme něco z Vánoc, 
zvláště pak tehdy, když ji 
vzýváme: „Svatá Boží Rodičko, 
oroduj za nás.“ Mariino 
mateřství, které není pouze 
tělesné, ale také duchovní, 
skrývá nedostižné tajemství 
Božího vyvolení, Boží péče o 
Matku svého Syna, tajemství 
Boží moci a jednoty, navzdory 
nekonečné vzdálenosti a 
propasti mezi Stvořitelem a 
tvorem.  
Ve spodní části našeho obrazu 
vidíme jesličkový výjev – nic 
neobvyklého. Obraz situace, jak 
se vyskytla v Betlémě: Stáj, 
osel mezi Marií a Josefem, 
který Matku a Dítě donesl 
z Nazareta a který je ponese do 
Egypta. V popředí obrazu vůl, 
rozprostírající masu svého těla, 
obrácený hlavou k jesličkám. 
Kolem dokola hlavy andělů za 
malými obláčky – znameními 

„Božího Oblaku“, které ukazují na život u neuchopitelného Boha.  
Maria má rozepjaté ruce a pohled obrácený k nebeskému Otci. Za Hlavou 

Boha je svatý trojúhelník, symbol Nejsvětější Trojice. A dále vidíme něco 
velice pozoruhodného: Od Marie vystupují k Otci stejná slova, která k ní 
sestupují z úst Otce: „Dnes jsem tě ZRODIL“ (Ego hodie GENUI te). Takto 
nám kratičká šňůra písmen zjevuje vzájemnou jednotu Boha Otce a Marie, 
ačkoliv mezi Stvořitelem a tvorem je nekonečně hluboká propast a vzdálenost.  

Věčné Dnes je právě tím, ze kterého se „tehdy“ Kristus narodil. Věčné Dnes 
je hodinou nezměřitelné neuchopitelné milosti Boží jak pro Marii tak pro lidi, 
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pro které chtěl On přijít skrze Marii jako člověk. Samozřejmě
rozdíl mezi slovem jednoho a slovem toho druhého, Nekone
zde spatřujeme sjednocující spolupráci Boha Otce a Marie.  

Nad tímto historickým, v čase uskutečněným výjevem narození Krista ve 
stáji stojí obraz Matky Boží s Dítětem. Zde je veškerý pozemský a 
„rámec“ ponechán takříkajíc na zemi, zde na nás hledí věčná Matka s
Dítě má roztažené paže – to jistě není žádný historický projev Dít
Mariině klíně. Takto stále zůstává Maria, i když jesličky, plenky, osel a v
dále nejsou. Navždy bude platit: Maria je Matka Boží, ona je Matkou 
v Duchu, protože ona Ho nejprve počala a přijala v Duchu, jak 
Augustin. Ona drží Dítě. Ona drží také Církev, jeho tajemné T
ve svých údech. Tak je Mariino jedinečné jméno „Matka Boží“ vždycky a na 
věky vyvýšeno.  

„Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis!“ 
- GROËR Hans H., „Heilige Mutter Gottes“ in TÝŽ, Die Rufe von Loreto, 

Wien 1987, 45 – 47. Pracovně přeložil P. F.  
 
Svatí… 

Bazil Velký (Vasil) 
Narodil se kolem r. 329 v Cézarei Kappadocké. 

Pocházel z početné a významné kř
která dala Církvi několik svatých (babi
rodiče Bazil a Emelie, sestra Makrína), brat
Řehoř Nisský). 
V útlém věku vychovávala Bazila jeho babi
sv. Makrína. V tomto období překonal Bazil t
chorobu, které téměř podlehl. Špatné zdraví se pak 
projevovalo v celém jeho životě
základní školní vzdělání, začal studovat rétoriku. 
Prvním učitelem mu byl vlastní otec, který m
rétorickou školu. Po otcově smrti pokra

chlapec ve studiu v Cézarei, pakv Cařihradě a nakonec v
zrodilo jeho trvalé přátelství se sv. Řehořem Naziánským. V
oba jen dvě cesty: jedna vedla do chrámu a druhá do školy. V
studoval Bazil pět let rétoriku, filosofii a medicínu. Již zde si v
touha po asketickém životě. Z Atén se vrátil do Kappadocie a n
účinkoval jako rétor. Pak odešel do Egypta, Sýrie a Palestiny, kde poznával 
různé typy mnišského života. Pravděpodobně v Jeruzalémě př
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r. 357). Po návratu do Kappadocie vytvořil mnišskou komunitu na poušti 
v Pontě, ke které se přidal i jeho přítel - sv. Řehoř Naziánský. Oba vzdělaní 
Kappadočané se kromě modlitby, fyzické práce a skutků kajícnosti věnovali 
studiu svatého Písma a starších církevních spisovatelů, zvláště Origena. 
Protože počet bratří stále vzrůstal, vypracovali přátelé i pravidla společného 
života, která se později stala základem mnišských regulí na východě i na 
západě. V poušti žil Bazil téměř během celé vlády Juliána Apostaty. 

S nástupem císaře Valensa se situace katolíků ještě zhoršila. Bazil byl 
povolán k cézarejskému biskupovi Eusébiovi, aby jako teolog bránil božství 
Ježíše Krista proti arianismu. r. 364 byl Bazil vysvěcen na kněze. To pro něj 
znamenalo přímé začlenění do církevní a pastorační činnosti. Když pak 
nastaly v Kappadocii hlad a neúroda, zastával se Bazil chudého lidu a donutil 
lichváře s obilím, aby otevřeli sýpky, a boháče povzbuzoval k štědrosti. Sám 
každodenně sytil mnoho lidí, a to nejen křesťanů, ale i židů. Úcta k němu byla 
všeobecná, a tak byl po smrti biskupa Eusébia r. 370 zvolen jeho nástupcem 
na stolci cézarejském. Situace v metropoli však byla složitá a část obyvatel 
odmítla metropolitovi poslušnost. Hlavním Bazilovým úkolem bylo dosáhnout 
na svém území klid. To potřebovalo silnou osobnost. Bazil byl vynikající 
pastýř, ale byl i temperamentní a pevné vůle. Bazil se též věnoval reformě 
bohoslužeb (připisuje se mu autorství liturgie sv. Bazila a závěs oddělující 
svatyni od lodě), šíření mnišství, zakládání různých ústavů pro nemocné, 
přestárlé, sirotky a pocestné. Zakládal též školy. 

Dvakrát byl již císař rozhodnut poslat Bazila do vyhnanství, ale poprvé mu 
vážně onemocněl syn, který byl zachráněn Bazilovou modlitbou, a podruhé se 
císaři třikrát zlomilo v ruce pero, kterým chtěl listinu podepsat. A tak raději 
změnil své rozhodnutí. 

Přísný asketický život a mnoho utrpení podkopalo i tak slabé světcovo 
zdraví. Zemřel sotva padesátiletý 1.1.379. 

Největší Bazilovou zásluhou je to, že v době, kdy byli stejně smýšlející 
biskupové rozptýleni, dokázal mnohé sjednotit kolem nicejského vyznání víry. 
Vypracoval takovou terminologii, která se stala celocírkevní. Své protivníky 
nehanobil, ale snažil se objasnit pozitivní učení Církve, které již samo o sobě 
činilo ariánství bezmocným. 

Jeho tělo bylo křižáky přeneseno do Flander, jeho hlava se nachází 
v athoském klášteře sv. Atanáše a jeho ruka je uchovávána v Benátkách. 
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Řehoř Naziánský (Teolog) 
Narodil se kolem r. 330 v kapadockém městě Naziánu. Jeho otec, původem 

pohan, se ještě před Řehořovým narozením obrátil ke křesťanství a později se 
stal v Naziánu biskupem. Za svou náboženskou výchovu vděčil Řehoř 
především své matce Nonně. Brzy se rozhodl pro panický stav. Dal se na 
studium rétoriky, nejdříve v Kapadocké Cézarei, kde se seznámil se 
sv. Bazilem, pak studoval v Palestinské Tam Řehoř poznal sv. Atanáše a učil 
se u Tespesia. Z Alexandrie se odebral do Atén, kde začalo jeho skutečné 
přátelství s Bazilem. Společně bydleli, společně jedli, společně se učili. 
Během krátké doby předstihli své učitele. Podle slov sv. Řehoře znali jen dvě 
cesty: jedna z nich vedla do chrámu a druhá do školy. Když sv. Bazil odešel 
do Egypta, zůstal Řehoř v Aténách, kde přijal učitelské místo. Zde jej také 
zastihla zpráva o povýšení jeho otce na naziánský biskupský stolec. Aby mu 
mohl pomáhat, vrátil se Řehoř r. 359 do Naziánu, kde jej otec pokřtil. Brzy 
však v Řehoři převládla tužba po mnišském životě a připojil se ke sv. Bazilovi 
v pontské poušti. Jeho pobyt tam netrval dlouho. R. 361 jej volal otec, aby mu 
pomohl spravovat biskupství. Po návratu do Naziánu jej otec proti jeho vůli 
vysvětil na kněze. Aktivní život však svatého neuspokojoval a znovu se utáhl 
do klášterní samoty. Když se ale dozvěděl, že jeho otec z neznalosti podepsal 
poloariánskou teologickou formuli, což vyvolalo znepojení ze strany mnichů, 
vrátil se k němu a pomohl mu, aby veřejně vyznal dogmatické ustanovení 
nicejského koncilu. Řehoř se pak plných deset let věnoval pastýřské a 
kazatelské činnosti. 

Nová etapa v Řehořově životě nastala, když se sv. Bazil stal r. 370 
cézarejským arcibiskupem, a tím metropolitou celé Kappadocie. Ariánský 
císař Valens chtěl omezit Bazilův vliv, a proto dal rozdělit Kappadocii na dvě 
metropole. Aby oslabil tento zásah, vytvořil Bazil několik nových biskupství a 
naléhal na Řehoře, aby převzal vedení biskupství v Sasimě. Když Řehoř 
odmítal, přišel Bazil jednoho dne (r. 372) do Naziánu a Řehoře vysvětil proti 
jeho vůli na biskupa. Ten pak odešel do odlehlé Sasimy. Byl zklamán. Kraj 
byl nehostinný, bez lesů a vody, město bylo ve skalách, plné obchodníků a 
cizích lidí. Řehoř napsal rozhořčeně Bazilovi: „Z našeho přátelství jsem se 
naučil, že člověk nemá důvěřovat žádnému příteli.“ Když si dělal arcibiskup 
tyánský nároky na Sasimu, Řehoř se rád vzdal tohoto místa, a aniž vykonal 
v Sasimě jedinou bohoslužbu, vrátil se ke svému téměř stoletému otci. Po 
smrti rodičů (r. 374) odešel Řehoř do kláštera sv. Tekly v isaurské Seleucii, 
kde začal žít v tichosti a rozjímání, tak jak si to vždy představoval. Zde jej 
také zastihla zpráva o smrti sv. Bazila. 
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Po smrti císaře Valensa (r. 378) prosili cařihradští katolíci Řehoře, aby 
přišel do hlavního města a spravoval arcibiskupství. Ten svolil. Když přišel do 
Cařihradu, nalezl zde neutěšené poměry. Pravověrní byli v menšině a neměli 
ani chrám. Proto jim zřídil kapli, kterou nazval „Anastasis“ (vzkříšení). Zde 
přednesl své známé teologické přednášky o Nejsvětější Trojici. K Řehoři 
začali brzy přicházet heretici, pohané i židé. Zříkali se svých omylů a biskup 
je přiváděl do Církve.  

Když chtěl nemocný Řehoř opustit cařihradskou katedru, lid jej zadržel 
slovy: „Společně s tebou odejde i Trojice.“ A tak zůstal na katedře až do II. 
všeobecného koncilu v Cařihradě (r. 381), kde měla být řešena otázka 
nástupce posledního cařihradského biskupa. Na koncilu byl Řehoř potvrzen ve 
funkci a po smrti biskupa Melecia se stal i předsedou sněmu. Řehoř se však 
rozešel s většinou účastníků v názoru na tzv. „Antiochijský rozkol“, a proto se 
proti němu opět obrátila dávná nenávist. Mnozí jej začali obviňovat, že v boji 
s ariány nepovolal světskou moc. Nakonec byla nadnesena i otázka 
právoplatnosti Řehořova biskupského působení v Cařihradě, když je právem 
biskupem sasimským. Přitom nepřátelé ani neskrývali, že jde o intriky. Když 
Řehoř viděl rozdvojení, vystoupil na koncilu s řečí: „Mužové a mí bratři ve 
vedení svatého Kristova stáda! Styďte se! Máte učit druhé zachovávat pokoj a 
přitom se hádáte mezi sebou! Jak můžete druhé utvrzovat v jednotě, jestliže 
nejste jednotni mezi sebou? Já vás však prosím před jednopodstatnou Trojicí, 
abyste se usmířili a žili ve vzájemné lásce, abyste mohli jednotně řešit církevní 
otázky. Jsem-li já vinen vaším rozdělením, nejsem nijak důstojnější než 
prorok Jonáš. Vyhoďte mě z lodi a bouře přestane. A jestliže nejsem vinen 
touto bouří, přesto jsem ochoten trpět, chcete-li. Jen se smiřte mezi sebou a 
buďte jedné mysli. Svrhněte mě ze stolce, vyžeňte z města, jen milujte pravdu 
a pokoj.“ Po těchto slovech Řehoř opustil koncil i Cařihrad a odešel do 
Naziánu, kde vedl biskupství do r. 383, kdy tam byl ustanoven biskupem 
Eulálius. 
Řehoř se usadil r. 383 v Arianzu na statečku, který zdědil po rodičích. Tam 

konečně dosáhl klidu. Jeho jedinou rozkoší byla zahrádka, studánka a stinný 
les. Zde napsal většinu svých básní a listů. Svůj život ukončil r. 389 a byl 
s poctami pohřben v Naziáně. Jeho ostatky byly přeneseny r. 950 do 
Cařihradu, odkud se jejich část dostala do Říma, kde jsou uloženy v bazilice 
sv. Petra. 

I. H. Adamovič 
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Živý růženec na leden … 
 

Radostný růženec 
1. Marie Šobíšková Rudolf Hynk 

 

2. Michlíková Zlatica Daxnerová 
3. Kesslerová Věra Voltrová 
4. Dagmar Wudyová Marie Srncová 
5. Olga Bártová Terezka Kamarádová 

Růženec světla 
1. Martin Bárta Jan Veverka 

 

2. Marie Kulhavá Elena Prvá 
3. Alžběta Puškášová  
4. Marie Krásová Helena Koščová 
5. Jaroslava Jackivová Amálie Hájková 

Bolestný růženec 
1. Michal Števaňák Helena Talpášová 

 

2. Ingeborg Suchanová Anna Majerechová 
3. Anna Večeřová Jiřina Hylmarová 
4. Růžena Kamarádová Antonín Donnebaum 
5. František Kamarád st. Jitka Braindlová 

Slavný růženec 
1. František Kamarád ml. Božena Poledníčková 

 

2. Marcela Frischová Růžena Kamarádová ml. 
3. Lidmila Hanzlová Jana Hricová 
4. Jaroslav Hraba Jaroslav Galivoda 
5. Marianna Nežatická Ludmila Kurzavová 

 
 

Úmysl apoštolátu modlitby na leden 2009 
1. Aby rodiny byly stále více místem lásky, osobního růstu a předávání víry. 
2. Aby si křesťané různých vyznání uvědomovali potřeby nové evangelizace v 

této době hlubokých proměn, aby byli ochotni hlásat Boží 
Slovo a  směřovat k plné jednotě všech křesťanů, a tím nabídli 
důvěryhodnější svědectví evangelia.  

3. Aby se každý z nás poctivě snažil přispět potřebným s ochotou nabídnout 
sebe sama pro službu druhým 
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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 

Jáchymov  19 00 

Mše svatá 
Mše svatá  
Společenství 

Pátek Ostrov   16 30 

Ostrov   18 00 
Ostrov   19 00 

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   17 00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Mše svatá 
Modlitba večerních chval  

  
Mimořádný program ve farnostech… 

Sobota (10. 1.)  
 
Neděle (11. 1.) 
Úterý (13. 1.) 
Úterý (27.1). 
 
Neděle (25. 1.)  

Ostrov  15 00 
 
Radošov 15 00 
Pernink 9 30 
Ostrov 16 00 
 
Krásný Les 15 00 

Tříkrálový koncert sboru 
z Mariánské 
Mše svatá  
Mše svatá (pension) 
Poděkování tříkrálovým 
koledníků (Vyhlídka – charita) 
Mše svatá  

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 23. 1.  na adresu 
igor.adamovic@seznam.cz. Redakce I. H. Adamovič. Neprodejné 


