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POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. 

LEDNA 2012 - VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A MÍRU 
1. Počátek nového roku, který je Božím 
darem lidstvu, se pro mne stává výzvou 
adresovat všem s velkou důvěrou a 
láskou své speciální přání pro nastávající 
dobu, aby byla skutečně ve znamení 
spravedlnosti a míru. 
S jakým postojem máme hledět k novému 
roku? Pěkný obraz nacházíme v Žalmu 
130. Žalmista říká, že 
člověk víry čeká na Pána 
„více než stráže na 
svítání“ (v. 6). Očekává ho 
s pevnou nadějí, protože 
ví, že on přinese světlo, 
milosrdenství a spásu. 
Takové očekávání se rodí 
ze zkušenosti vyvoleného 
národa, který poznává, že Bůh ho 
vychovává, aby se díval na takový svět, 
jaký opravdu je, a nenechával se porážet 
utrpením. Vyzývám vás, abyste na rok 
2012 hleděli s postojem takovéto důvěry. 
Je pravda, že v končícím roce vzrostl 
pocit frustrace kvůli krizi, která trýzní 
společnost, svět práce a ekonomiku; krizi, 
jejíž kořeny jsou především kulturní a 
antropologické. Zdá se, jakoby na naši 
dobu sestoupil příkrov temnoty, která 
nedovoluje jasně vidět denní světlo. 

Avšak ani v této temnotě nepřestává 
lidské srdce čekat na svítání, o němž 
hovoří žalmista. Očekávání je zvláště živé 
a patrné u mladých. Právě proto se moje 
zamyšlení obrací k nim a má přitom na 
zřeteli příspěvek, který mladí mohou a 
mají přinášet společnosti. Své poselství 
ke 45. světovému dni míru nazvané 

„Vychovávat mládež ke 
spravedlnosti a  míru“ 
bych tedy chtěl předložit 
z pohledu výchovy. Jsem 
zároveň přesvědčen, že 
mladí mohou svým 
nadšením a touhou po 
ideálech přinášet světu 
novou naději. 

Mé poselství se obrací také na rodiče, na 
rodiny a na všechny, kdo působí v oblasti 
výchovy a formace, jakož i na 
zodpovědné za různé oblasti 
náboženského, společenského, 
politického, ekonomického, kulturního a 
mediálního života. Být pozorní vůči světu 
mladých, umět mu naslouchat a 
přisuzovat mu důležitost není pouhou 
možností, ale je to prvořadou povinností 
celé společnosti při utváření spravedlivé a 
mírové budoucnosti. 



Jde o to, abychom mladým odevzdávali 
postoj oceňující pozitivní hodnotu života a 
vzbuzovali v nich touhu prožívat život ve 
službě Dobru. V takovémto úkolu jsme 
zaangažováni všichni osobně. 
Znepokojení, které v poslední době 
manifestovali mnozí mladí v různých 
částech světa, ukazuje jejich touhu hledět 
do budoucnosti s odůvodněnou nadějí. 
V současné chvíli existují různé aspekty, 
které prožívají s obavami: přání získat 
takovou formaci, která by je dokonaleji 
připravila na život, těžkost se založením 
rodiny a s nacházením stabilního 
zaměstnání, možnost účinně přispívat ke 
světu politiky, kultury a ekonomiky s cílem 
vytvářet společnost, jejíž tvář by byla 
lidštější a solidárnější. 
Je důležité, aby jejich nepokoj i touha po 
ideálech, kterou v sobě mají, nacházely 
ve všech složkách společnosti náležitou 
pozornost. Církev hledí na mladé 
s nadějí, má v ně důvěru a povzbuzuje je, 
aby hledali pravdu, hájili obecné dobro a 
měli otevřený pohled na svět a oči 
schopné vidět „nové věci“ (Iz 42, 9; 48, 6)! 
Zodpovědní za výchovu 
2. Výchova je tím nejúžasnějším i 
nejtěžším dobrodružstvím v životě. 
Vychovávat – z latinského educere – 
znamená vyvádět někoho ven ze sebe a 
uvádět ho do skutečnosti, směrem 
k plnosti, která umožňuje osobní růst. 
Tento proces se utváří setkáváním dvojí 
svobody – svobody dospělého člověka a 
svobody mladého. Vyžaduje 
zodpovědnost žáka, který musí být 
otevřený a nechat se vést k poznávání 
skutečnosti, i odpovědnost vychovatele, 
který musí být připraven dávat sebe 

samého. K tomu jsou potřební autentičtí 
svědkové, a nikoli obyčejní udělovatelé 
pravidel a nositelé informací; svědkové, 
kteří dokážou vidět dál než ostatní, neboť 
jejich život zahrnuje širší obzory. Svědek 
je ten, kdo nejprve sám žije to, co hlásá. 
A jaká jsou prostředí, v nichž dozrává 
skutečná výchova k míru a ke 
spravedlnosti? Především je to rodina, 
protože prvními vychovateli jsou rodiče. 
Rodina je prvotní buňkou společnosti. 
„V rodině se děti učí lidským a 
křesťanským hodnotám, které umožňují 
konstruktivní a mírové soužití. V rodině se 
učí solidaritě mezi generacemi, respektu 
k pravidlům, odpuštění a přijímání 
druhého člověka.“ Rodina je první školou, 
kde je člověk vychováván ke 
spravedlnosti a míru. 
Žijeme ve světě, kde rodina i samotný 
život jsou trvale ohrožovány a mnohdy i 
ničeny. Pracovní podmínky často obtížně 
slučitelné se zodpovědností za rodinu, 
starost o budoucnost, závratný životní 
rytmus, migrace za dostatečným 
živobytím či jen kvůli prostému přežití: 
v důsledku toho všeho se často dětem 
znesnadňuje přístup k jednomu 
z nejcennějších dober, jímž je přítomnost 
rodičů. Ta umožňuje, aby na společné 
cestě byli dětem stále blíže a odevzdávali 
jim zkušenosti a jistoty získané během let, 
které lze sdělovat jen v čase, kdy jsou 
spolu s nimi. Rodičům chci říci, aby 
neztráceli odvahu! Kéž svým životem 
povzbuzují děti, aby vkládaly svou naději 
především do Boha, z něhož jediného 
pramení autentická spravedlnost a mír. 
Chtěl bych se obrátit i na zodpovědné za 
instituce, které mají za úkol vychovávat. 



Ať s velkým smyslem pro zodpovědnost 
bdí nad tím, aby za všech okolností byla 
respektována a uznávána důstojnost 
každého člověka. Ať pečují o to, aby 
každý mladý mohl objevovat své 
povolání, a napomáhají mu, aby dary, 
které mu Pán svěřil, přinášely své plody. 
Ať ubezpečují rodiny o tom, že jejich děti 
mohou mít zabezpečenou takovou 
formaci, která není v protikladu s jejich 
svědomím a s jejich náboženskými 
principy. 
Ať se každé výchovné prostředí stává 
místem otevřeným pro transcedenci i pro 
druhé lidi, místem pro dialog, pro 
vzájemnou soudržnost a pro naslouchání, 
kde mladý člověk cítí, že jeho schopnosti 
a vnitřní bohatství se zhodnocují a kde se 
učí vážit si svých bratří. Ať takové 
prostředí dokáže naučit, jak chutná 
radost, která pramení z každodenního žití 
lásky a náklonnosti k bližnímu a z aktivní 
účasti na utváření lidštější a bratrštější 
společnosti. 
Dále se obracím na politické představitele 
a žádám je, aby konkrétně pomáhali 
rodinám a výchovným institucím ve 
výkonu jejich práva i povinnosti 
vychovávat. Nikdy nesmí chybět vhodná 
podpora otcovství a mateřství. Nechť se 
snaží o to, aby nikomu nebyl upírán 
přístup ke vzdělání a aby si rodiny mohly 
svobodně vybírat taková výchovná 
zařízení, jaká považují za nejvhodnější 
pro dobro svých dětí. Nechť se snaží 
napomáhat opětovnému spojení rodin, 
které jsou rozděleny kvůli nutnosti 
nacházet prostředky na živobytí. Nechť 
mladým předkládají obraz průzračné 

politiky, která je opravdovou službou pro 
dobro všech. 
Dále musím apelovat na mediální svět, 
aby i on svým dílem přispíval k výchově. 
Masové sdělovací prostředky hrají 
v dnešní společnosti specifickou úlohu. 
Nejenže informují, ale také formují ducha 
svých adresátů, a proto mohou k výchově 
mladých významně přispívat. Je třeba 
vést v patrnosti, že pouto mezi výchovou 
a komunikací je velmi těsné. K výchově 
totiž dochází prostřednictvím komunikace, 
která formaci člověka ovlivňuje buď 
pozitivně, nebo negativně. 
Také mladí musejí mít odvahu, aby 
především oni sami žili to, co vyžadují od 
ostatních kolem sebe. Leží na nich velká 
zodpovědnost. Kéž mají sílu dobře a 
zodpovědně používat svoji svobodu. I oni 
jsou zodpovědní za svou výchovu a 
formaci ke spravedlnosti a k míru! 
Vychovávat k pravdě a ke svobodě 
3. Svatý Augustin se tázal: „Quid enim 
fortius desiderat anima quam veritatem? – 
Co člověk požaduje silněji než pravdu?“ 
Lidská tvář společnosti velice závisí na 
příspěvku dávaného výchovou k tomu, 
aby tato nezadržitelná otázka byla stále 
živá. Výchova se totiž týká celkové 
formace osoby, včetně morální a 
duchovní dimenze člověka, a bere ohled i 
na jeho poslední cíl a na dobro 
společnosti, jejímž je členem. 
Pro výchovu k pravdě je tedy třeba 
především vědět, kdo je lidská osoba, a 
poznávat její přirozenost. Žalmista nazírá 
skutečnost kolem sebe a konstatuje: 
„Když se zahledím na tvá nebesa, dílo 
tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi 
stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš, 



co je smrtelník, že se o něho staráš?“ 
(Žalm 8, 4-5). Kdo je člověk? – to je ta 
zásadní otázka, kterou si máme klást. 
Člověk je bytost, která byla stvořena 
k Božímu obrazu a podobě, a proto ve 
svém srdci nosí žízeň po nekonečnu, 
žízeň po pravdě, nikoli částečné, ale po 
pravdě schopné vysvětlit smysl života. 
Uznávat život s vděčností jako 
neocenitelný dar tedy vede k objevu naší 
hluboké důstojnosti a nedotknutelnosti 
každé osoby. Prvotní výchova proto 
spočívá v tom, abychom se naučili 
poznávat v člověku obraz Stvořitele, 
v důsledku toho měli hluboký respekt ke 
každé lidské bytosti a pomáhali ostatním 
vést život v souladu s takovouto vysokou 
důstojností. Nesmíme nikdy zapomínat, 
že „opravdový rozvoj člověka se týká celé 
lidské osoby ve všech jejích dimenzích“, 
včetně transcendentní, a že nelze 
obětovat člověka pro dosažení nějakého 
částečného cíle, ať ekonomického nebo 
sociálního, individuálního nebo 
kolektivního. 
Pouze ve vztahu k Bohu pochopí člověk 
také význam své svobody. Úkolem 
výchovy je utváření autentické svobody. 
Svoboda nespočívá v absenci vazeb 
anebo v panství svobodné libovůle či ve 
svrchovanosti vlastního „já“. Člověk, který 
věří, že je svrchovaný, že nezávisí na 
ničem a na nikom a že si může dělat, co 
chce, končí tak, že protiřečí pravdě svého 
bytí a ztrácí svou svobodu. Člověk je ale 
vztahovou bytostí, která žije ve vztahu 
s druhými a především s Bohem. 
Autentické svobody nikdy nemůžeme 
dosáhnout tím, že se od něj vzdálíme. 

Svoboda je cennou, ale křehkou 
hodnotou a může být chápána nesprávně 
a využívána špatně: „Zvláště záludnou 
překážku ve vychovatelské práci dnes 
vytváří relativismus silně přítomný v naší 
společnosti a kultuře, který nic neuznává 
za definitivní, ponechává jako poslední 
měřítko pouze své vlastní ‚já‘, jeho touhy 
a pod zdáním svobody se stává pro 
každého vězením, protože odděluje 
jednoho člověka od druhého, každého 
omezuje a uzavírá do svého ‚já‘. V rámci 
takovéhoto relativistického obzoru není 
skutečná výchova možná; bez světla 
pravdy je totiž každý člověk dříve nebo 
později odsouzen k tomu, aby pochyboval 
o dobru samotného života a vztahů, které 
ho utvářejí, i o tom, zda má cenu se 
nasazovat pro vytváření čehosi 
společného s druhými.“ 
Při uplatňování své svobody musí člověk 
překonávat relativistický obzor a poznávat 
pravdu o sobě i pravdu o dobru a zlu. 
V nitru svého svědomí člověk objevuje 
zákon, který si nedává on sám, ale který 
musí poslouchat a jehož hlas jej volá, aby 
miloval, konal dobro, utíkal před zlem a 
bral na sebe zodpovědnost za vykonané 
dobro i za spáchané zlo. Proto je 
uplatňování svobody niterně spjato 
s přirozeným morálním zákonem, který 
má univerzální charakter, vyjadřuje 
důstojnost každého člověka, stanovuje 
princip jeho základních práv a povinností, 
a v konečném důsledku tedy i základ 
spravedlivého a mírového soužití mezi 
lidmi. 
Správné užívání svobody má proto 
ústřední místo při prosazování 
spravedlnosti a míru, jež vyžaduje úctu 



k sobě i k druhému člověku, i když je 
našemu způsobu života a jednání 
vzdálen. Z takového postoje vycházejí 
prvky, bez nichž mír a spravedlnost 
zůstávají bezobsažnými slovy. Je to 
vzájemná důvěra, schopnost navázat 
konstruktivní dialog, příležitost 
k odpuštění, které bychom často chtěli 
získat pro sebe, ale je namáhavé udělit je 
druhým, vzájemná láska, soucit se 
slabšími, stejně tak i připravenost k oběti. 
Vychovávat ke spravedlnosti 
4. V našem světě, kde je v rozporu 
s proklamovanými úmysly hodnota lidské 
osoby, její důstojnosti a jejích práv vážně 
ohrožována šířícími se tendencemi 
k výlučnému přijímání kritérií užitkovosti, 
zisku a vlastnění, je důležité neoddělovat 
pojem spravedlnosti od jejích 
transcendentních kořenů. Spravedlnost 
totiž není jen obyčejnou lidskou konvencí, 
neboť to, co je správné, nemá svůj původ 
v pozitivním zákonu, ale je to dáno 
hlubokou identitou lidského bytí. Integrální 
pohled na člověka umožňuje, abychom 
neupadli do pojetí spravedlnosti jako 
kontraktu, ale otevřeli také pro ni horizont 
solidarity a lásky. 
Nemůžeme přehlížet to, že určité proudy 
moderní kultury za podpory 
racionalistických a individualistických 
ekonomických principů odcizily pojem 
spravedlnosti jeho transcendentním 
kořenům a odloučily ho od lásky a 
solidarity: „,Lidská obec‘ se nerozvíjí 
pouze díky vztahům založeným na 
právech a povinnostech, ale mnohem víc 
a na prvním místě díky vztahům, 
charakterizovaným nezištností, 
milosrdenstvím a společenstvím. Láska 

v lidských vztazích také vždy zjevuje 
lásku Boží a každému úsilí o spravedlnost 
ve světě dodává teologickou a 
spásonosnou hodnotu.“ 
„Blahoslavení, kdo lační a žízní po 
spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni!“ 
(Mt 5, 6). Budou nasyceni, protože lační a 
žízní po upřímných vztazích s Bohem, se 
sebou samými, se svými bratry a sestrami 
i s celým stvořením. 
Vychovávat k míru 
5. „Mír, to není pouhý neválečný stav a 
nemůže se omezit jen na zabezpečení 
rovnováhy mezi nepřátelskými silami. 
Míru na zemi nelze dosáhnout bez 
ochrany majetku osob, svobodné 
komunikace mezi lidskými bytostmi, 
respektování důstojnosti osoby a národů 
a trvalého pěstování bratrství.“ Mír je 
plodem spravedlnosti a výsledkem lásky. 
Mír je především Božím darem. My 
křesťané věříme, že naším pravým mírem 
je Kristus. Skrze něj a jeho kříž Bůh smířil 
se sebou svět a překonal přehrady, které 
oddělovaly jedny od druhých (srov. Ef 2, 
14-18). V něm se nachází jedna jediná 
rodina smířená v lásce. 
Mír však není pouze dar, který máme 
přijímat, ale také dílo, které máme 
vytvářet. Abychom byli skutečnými tvůrci 
míru, musíme se vychovávat k soucitu, 
k solidaritě a ke spolupráci. Musíme být 
aktivní ve společenství a pozorní, 
abychom probouzeli své svědomí 
k národním i mezinárodním otázkám, 
k nalézání důležitých způsobů, jak 
přerozdělovat bohatství, posilovat růst, 
spolupracovat na rozvoji a řešit konflikty. 
„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni 
budou nazváni Božími syny“ (Mt 5, 9). 



Mír pro všechny se rodí ze spravedlnosti 
každého člověka a nikdo se nemůže 
vyhýbat zásadnímu úkolu prosazovat 
spravedlnost podle svých schopností a 
své zodpovědnosti. Vyzývám zvláště 
mladé, v nichž stále žije tendence 
k ideálům, aby trpělivě a vytrvale hledali 
spravedlnost a mír a rozvíjeli smysl pro 
vše spravedlivé a pravé, i když možná 
bude kvůli tomu třeba přinášet oběti a jít 
proti proudu. 
Pozvedat oči k Bohu 
Před obtížnou výzvou kráčet po cestách 
spravedlnosti a míru nás může lákat to, 
abychom se spolu se žalmistou ptali: 
„Zvedám své oči k horám. Odkud mi 
přijde pomoc?“ (Žalm 121, 1). 
Všem a zvláště mladým chci důrazně říci: 
„Svět nezachrání ideologie, ale jen obrat 
k živému Bohu, který je naším 
Stvořitelem, zárukou naší svobody, 
zárukou všeho skutečně dobrého a 
pravého… bezvýhradný obrat k Bohu, 
který je měřítkem toho, co je správné, a 
zároveň je věčnou láskou. A co jiného než 
láska nás může zachránit?“ Láska má 
zalíbení v pravdě a je silou, která nás 
uschopňuje nasazovat se pro pravdu, pro 
spravedlnost a pro mír, protože ona 
všechno omlouvá, všemu věří, ve 
všechno doufá, všechno vydrží (srov. 1 
Kor 13, 1-13). 
Drazí mladí, vy jste pro společnost 
cenným darem. Nenechte se před 
těžkostmi ovládnout malomyslností a 
neuchylujte se k falešným řešením, která 
se často nabízejí jako ta nejsnadnější 
cesta pro překonání problémů. Nemějte 
strach se nasazovat, čelit námahám a 
obětem a volit si cesty, které vyžadují 

věrnost a vytrvalost, pokoru a oddanost. 
Prožívejte s důvěrou své mládí a hluboké 
tužby po štěstí, pravdě, kráse a pravé 
lásce, které zakoušíte! Prožívejte 
intenzivně toto období života, které je tak 
bohaté a plné nadšení. 
Buďte si vědomi toho, že vy sami jste pro 
dospělé příkladem a stimulem a že jím 
budete tím více, čím více se budete snažit 
překonávat nespravedlnost a korupci, čím 
více budete usilovat o lepší budoucnost a 
budete se snažit ji vytvářet. Buďte si 
vědomi svého potenciálu a nikdy se 
neuzavírejte do sebe, ale pracujte pro 
zářivou budoucnost pro všechny. Nikdy 
nejste sami. Církev má ve vás důvěru, 
stará se o vás, povzbuzuje vás a touží 
vám nabídnout to nejcennější, co má – 
možnost pozvedat oči k Bohu a setkávat 
se s Ježíšem Kristem, s tím, který je 
spravedlnost a mír. 
Vy všichni, muži a ženy, pro něž je mír 
záležitostí jejich srdce - mír není dobrem 
již dosaženým, ale cílem, k němuž máme 
směřovat všichni, každý z nás! Hleďme 
do budoucnosti s větší nadějí a navzájem 
se na své cestě povzbuzujme. Pracujme 
pro to, abychom našemu světu dávali 
lidštější a bratrštější tvář, a uvědomujme 
si, že jsme jednotní ve své zodpovědnosti 
vůči přítomným i budoucím mladým 
generacím, zvláště v tom, abychom je 
vychovávali jako lidi pokoje a jako tvůrce 
míru. S tímto vědomím vám zasílám své 
úvahy a svou výzvu: Spojme své 
duchovní, morální i materiální síly, 
abychom „vychovávali mládež ke 
spravedlnosti a k míru“. 

Ve Vatikánu 8. prosince 2011 
BENEDICTUS PP XVI 



 
„Pokoj lidem dobré vůle“ 

K plnění Boží vůle řekl kdysi v nedělním 
povídání P.Jiří Reinsberg, někdejší 
proslulý kazatel chrámu P. Marie před 
Týnem na Staroměstském náměstí 
v Praze: 
„Dnes totiž někteří lidé, kteří vstávají brzy 
ráno, prosí takovou divnou prosbou, v níž 
žádají: „…..abychom vždycky poznávali, 
co se ti líbí a slovy i skutky věrně plnili 
tvou vůli.“ 
Co se mi plete nějaká vůle do mé vůle? 
Přitom, co je to moje vůle? Jsem to já 
nebo ne? A kdo skutečně jsem? Nebyl 
jsem a objevil jsem se tu. Nejvlastnější 
jádro našeho já spočívá v tom, že si nás 
Někdo strašně přál a že tomu napomohl 
někdo, kdo chtěl nebo cítil nebo 
potřeboval být šťastný. Případně, když 
nebyl zrovna pitomý, potřeboval udělat 
šťastným také někoho druhého… 

Naše jádro je utkáno z Tvé vůle. A ta vůle 
je absolutní. Jsme tedy stvořeni tím, který 
je jediné, živé, pravdivé a krásné Dobro. 
A jestliže máme být opravdu sebou, tak je 
rozumné, abychom se blížili sami sobě, 
jak jsme byli posláni. Člověk se někdy 
sám sobě moc líbí. On se chválí, on se 
hřeje. Ale tady běží o to, abychom se líbili 
Tomu, kdo je to zalíbení v nás. Měli 
bychom chodit a žít s touhou, abychom 
byli v souhlase s dobrou vůlí, kterou Bůh 
ohlásil lidem, když se narodilo Děťátko.“  

Tímto úryvkem připomínáme nejen 
neodolatelný humor slavného P.Jiřího 
Reinsberga, ale také 20. výročí jeho 
návštěvy Ostrova. Přijal naše pozvání a 
byl hlavním celebrantem mše svaté k 500. 
výročí svěcení sošky Panny Marie Věrné 
a k první poutní slavnosti dne 8. května 
1992. 

Jak je to s těmi roky ? 
„Pořád je nějaký rok, některého svatého, 
nebo něčeho jiného – jak to vlastně je?“ 
ptají se často čtenáři. 
„Roky“ vyhlašuje jednak papež, jednak 
Česká biskupská konference, ale i 
diecézní biskupové.  
ČBK vyhlásila rok 2011 rokem křtu, rok 
2012 rokem biřmování, rok 2013 bude 
rokem eucharistie. 

 Biskup plzeňský, mons. 
Fr.Radkovský vyhlásil roky 2011 a 2012 
roky, kdy se diecézané soustředí na čtení 
Bible. 
Papež vyhlásil minulé roky např. „rokem 
sv.Pavla“, „rokem kněží“. Rok 2013 
vyhlašuje „rokem víry“ – kdy budeme 
připomínat 1150. výročí příchodu svatých 
Konstantina a Metoděje na Moravu. 

Okénko světců 
V našem farním kostele máme relikvie 
svaté Ludmily, svatého Václava a svatého 
Jana Nepomuckého – jsou zasazeny od 
25. září 1879 v hlavním oltáři. Relikvie 
velkého papeže Jana Pavla II., který byl 
blahoslaven 1. května 2011, byla 
slavnostně umístěna 22. října 2011 na 

oltář sv.Josefa. Náš farní kostel 
sv.Michaela a P.Marie Věrné ji získal, 
jako první v Čechách, díky P.Wojtěchu 
Pelowskému. Díky jeho obětavosti a 
vytrvalosti můžeme  nyní svěřit své bolesti 
a prosby také statečnému papeži, je nám 
blíže. Dlouhý pontifikát Jana Pavla II. 



máme mnozí v živé paměti, trval od roku 
1978 až do roku 2005.  
Jan Pavel II. poslal všem věřícím 
30.prosince 1988 apoštolský list, nazvaný 
jako vždy podle prvních slov textu, 
„Christifideles laici“. List pojednává o 
životě, povolání a poslání „laiků“ v církvi a 
ve světě. Tedy té části Božího lidu, která 
tvoří většinu. List se týká hluboce i nás, 
farníků a křesťanů v Ostrově. Je stále 
aktuální. Zde jsou jeho hlavní myšlenky: 
„ Boží lid je v Matoušově evangeliu 
představován dělníky na vinici (Mt 20,1-
2). Evangelní podobenství nám klade 
před oči rozsáhlou vinici Páně a velké 
zástupy mužů a žen, které Pán volá a 
posílá, aby na ní pracovali. Taková vinice 
je celý svět, který se musí podle Božího 
plánu přetvořovat pro příchod Božího 
království a pro jeho neměnné trvání. …. 

Volání našeho Pána Ježíše: „JDĚTE I VY 
NA MOU VINICI“, zaznívá dějinami od té 
doby až do dnešních dnů. Obrací se na 
každého člověka, který přichází na tento 
svět… Jděte i vy. Toto volání se netýká 
jen pastýřů, řeholníků a řeholnic; ale 
vztahuje se na všechny. Také laici jsou 
osobně voláni od Pána a dostávají od 
něho poslání pro církev i pro svět. Svatý 
Řehoř Veliký toto správně připomíná, 
když v kázání k lidu komentuje 
podobenství o vinici takto: „Zkoumejte 
svůj způsob života, nejmilejší bratři, a 
pátrejte, zda už jste dělníci Páně. Každý 
z vás ať rozváží, co činí, a ať uváží, zda 
pracuje na vinici Páně.“ 
(pokračování příště) 

LEDEN  2012 
Sváteční kalendář 

1.ledna – neděle – Slavnost Matky Boží,Panny Marie – zasvěcený svátek. Světový 
den modliteb za mír. Čtení cyklu B, Nu 6,22-27; Ga 4,4-7; Ž 67; evang. L 2,16-21. 
2.ledna – pondělí – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a 
učitelů církve. Čtení cyklu B, evang.J 1,19-28. 
6.ledna – pátek – Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek. První pátek v měsíci. 
Čtení cyklu B, Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Ž 72; evang. Mt 2,1-12. 
7.ledna – sobota po Zjevení Páně  
15 hod.- Tříkrálový koncert , Sbor Domova v Mariánské,sbormistr, varhany – Jiří 
Navara 
8.ledna – neděle – Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční. Čtení cyklu B, Iz 55,1-11; 
1J 5,1-9; Iz 12; Mk 1,6b-11.  
Začíná liturgické mezidobí. 
15.ledna – neděle – 2.neděle v mezidobí. Čtení cyklu B, 1S 3,3b-10,19; 1K 6,13c-
15a.17-20; Ž 40; J 1,35-42. 
Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. 
18.ledna – středa – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Čtení 1S 17,32-
33.37.40-51; Ž 144; L 1,39-47. 



21.ledna – sobota – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Čtení 2S 1,1-
4.11-12.19.23-27; Ž 80; Mk 3,20-21. 
22.ledna – 3.neděle v mezidobí – čtení cyklu B, Jon 3,1-5.10; 1K 7,29-31; Ž 25; Mk 1-
14. 
24.ledna – úterý – Památka sv.Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Čtení Jk 
3,13-18; Ž 34; J 10,11-16. 
25.ledna – středa – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Čtení Sk 22,3-16; Sk 9,1-22; 
Ž 117; Mk 16,15-18. 
26.ledna – čtvrtek – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů. Čtení 2S 7,18-19.24-29;Ž 
132; Mk 4,21-25. 
28.ledna – sobota – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. Čtení 
2S 12,1-7a.10-17; Ž 51; Mk 4,35-41. 
29.ledna – 4.neděle v mezidobí – čtení cyklu B, Dt 18,15-20; 1K 7,32-35; Ž 95; Mk 
1,21b-28. 
31.ledna – úterý – Památka sv. Jana Boska, kněze. Čtení: evang. Mt 18,1-6.10. 

Služba lektorů - Leden 2012  

1. čtení   2. čtení 
  1. 1. Matky Boží P. Marie Kamarád st.  Hynk 
  6. 1. Zjevení Páně  Bárta   Velemanová  
  8. 1. Křtu Páně  Radová   Poledníček 
15. 1. 2. neděle v mezidobí Kamarád ml.  Hanzlová 
22. 1. 3. neděle v mezidobí Hynk   Kamarád st. 
29. 1. 4. neděle v mezidobí Velemanová  Bárta 

Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl. Pokud nemůžete 

v stanovený den číst, prosím zajistěte si náhradu, nebo kontaktujte P. Breindla na 

telefonu 736 685 876. 

Rozpis úklidu a výzdoby– Leden 2012 
6. 1. Srncová; 13. 1. Běhounková; 20. 1. Prvá 
27. 1. Michalová 

Skupiny pro úklid: 
1.  Běhounková Marie; Breindlová Jitka   2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 
3. Michalová Anna; Velemanová Jarka  4. Srncová Marie 

Na rozložení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o pomoc 
mladší. Zvláště bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Úklid probíhá každý pátek, ve 
skupině je možné domluvit i jiný termín. Hodinu si dohodnou členové skupin mezi 
sebou. 
Výzdoba kostela: Božena Matláková a Mariana Nežatická 

 
 



Diecéze čte bibli 
2Kr 14,6 
Nebudou usmrcováni otcové kvůli synům a synové 
nebudou usmrcováni kvůli otcům, nýbrž každý bude 
usmrcen za svůj hřích. 
2Kr 18,6-7 
Přimkl se k Hospodinu, neodstoupil od něho, dbal na jeho 
přikázání, jak je Hospodin vydal Mojžíšovi. A Hospodin byl 
s ním. Ve všem, co podnikl měl úspěch. 
L 1,37 
Neboť u Boha není nic nemožného. 
L 4,4 
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem.“ 
L 4,12 
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého.“ 
L 6,19 
A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a 
uzdravovala všechny. 
L 8,17 
Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a 
nevyšlo najevo. 
L 9,23 
Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a 
následuj mne.“ 
L 9,25 
Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? 
L 9,56 
Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. 
L 9,62 
Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království 
Boží.“ 
L 11,10 
Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude 
otevřeno. 
L 13,18-19 
Ježíš řekl: „Čemu se podobá Boží království a k čemu je přirovnám? Je jako hořčičné 
zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili 
v jeho větvích.“ 
L 23,42-43 



A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: 
„Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ 
L 24,46-49 
Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho 
jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům počínajíc 
Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve 
městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ 

Vzpomínka na 29. prosinec 1989 
Den první volby Václava Havla 
prezidentem prožívala naše farnost 
zvláštním způsobem. Přijel k nám P.ThDr 
Jiří Jeřábek, farář obce Mauls v diecézi 
Brixen v jižním Tyrolsku, které je součástí 
Itálie. Po listopadových událostech jej 
pozval a pak k cestě přemluvil ostrovský 
farář P.Jiří Hájek. Znal ho ještě z Prahy, 
kam P.Jeřábek mohl občas přijet za svou 
matkou. Ovšem pouze jako "učitel" a 
s vízem vystaveným ve Vídni. Čs 
ambasáda v Itálii mu vízum odmítala 
udělit - byl ve své vlasti nežádoucí 
osobou. Strana a vláda se bála kněze, 
působícího v nevelké obci Itálie. 
Na volbu prezidenta po pádu komunismu 
pater Jeřábek skutečně přijel - byl to 
jeden ze zázraků roku 1989. Mohli jsme 
s ním zcela volně mluvit na faře, sešla se 
nás pěkná skupina. A pak - poprvé ve své 

vlasti - mohl v našem kostele sloužit 
veřejně mši svatou! 
Byl totiž, spolu s Jaroslavem Škarvadou a 
dalšími, studentem bohosloví v Římě už 
od roku 1946. A tam také přijal kněžské 
svěcení 22. prosince 1950. V té době se 
nemohl vrátit domů, okamžitě by byl 
zatčen. Dostal tedy farnost v Tyrolsku, 
které patří Itálii, ale mluví se tam 
německy. Děti mají vyučování v italštině, 
doma brebentí německy. Oba jazyky 
P.Jeřábek ovládal. 
Po návštěvě v Ostrově, kde jsme se mimo 
jiné zmínili o knězi, zde narozeném, který 
by měl působit v nějakém klášteře poblíž 
Brixenu, nám o něm poslal první 
informace. 
Vzpomínka na Václava Havla je pro mě 
navždy spojená i se "zázrakem" slavení 
první mše svaté ve vlasti. 

Lída Hanzlová 
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Křestní symboly III. – Vinná réva 

V symbolice ranného křesťanství zaujímá 
zvláštní místo tajemství církve. Vzhledem 
k současné módní hyperkritice církve nás 
možná překvapí, že ve starých křestních 
katechezích je církev dávána do 
souvislosti například se ztraceným rájem, 
který se nám znovu Kristem otevřel. Ráj 
symbolizuje církev; stromy v rajské 
zahradě křesťany, kteří jsou zde zasázeni 
skrze křest; řeka protékající zahradou a 
dávající život stromům je Kristus, který je 
také přirovnáván ke stromu života 
uprostřed zahrady apod. Tyto na první 
pohled idylické obrazy nás přivádějí 
k hlubší symbolice křtu jako „zasazování 
do půdy“, kterou je Kristus nebo také 
církev.  
Obraz rajské zahrady nepřímo souvisí 
se starozákonním přirovnáním Izraele 
k vinici, kterou Hospodin Bůh zasadil a 
stará se o ni, jež však pro svou nevěrnost 
je poničena a nepřináší plody (srov. Iz 5). 
Ježíš se v několika svých podobenstvích 
na symboliku vinice odvolává a ukazuje, 
že On je tím pravým obnovitelem Božího 

lidu (srov. Mt 21,33-46). Především 
můžeme zmínit podobenství z Janova 
evangelia, v němž Ježíš mluví o sobě 
jako o pravém vinném kmeni, o Otci jako 
o vinaři a o učednících jako o ratolestech. 
Učedníci jsou živí a plodní pouze nakolik 
jsou v Kristu, podobně jako ratolest 
v kmeni (srov. Jan 15,1-7). Obraz 
„vinného kmene a ratolestí“ jako „bytí 
křesťana v Kristu“ koresponduje s výklady 
apoštola Pavla o křtu jako „ponoření do 
Krista“ (srov. Řím 6,1–11), „oblečení 
v Krista“ (srov. Gal 3,27), „začlenění do 
Kristova Těla“ (srov. 1Kor 12,13) aj. 
Obraz „vinného kmene“ se tak stává 
křestním symbolem, který vyjadřuje 
spojení křesťana s Kristem. Toto spojení 
se uskutečnilo křtem, kdy Kristus je ve 
mně a já v Kristu. Po křtu tak křesťan 
nežije jen vedle Krista, nebo pouze 
s Kristem, ale je v Kristu, jako ratolesti 
v kmeni.  
Toto úzké sjednocení Ježíše s jeho 
věřícími započaté křtem se pak stále 
uskutečňuje ve svátosti eucharistie, skrze 
niž jsou „křesťané jedno tělo a jedna duše 
v Kristu.“ Uvědomujeme si tak úzkou 
souvislost mezi křtem a eucharistií, 
svátostmi, v nichž se Pán sjednocuje 
s křesťany, a vytváří tak z jednotlivců 
svou církev. Proto je také vinná réva 
symbolem jak křtu, tak eucharistie: Kristus 
nás skrze křest a eucharistii „přímá do 
sebe“ a vytváří z nás „vinici“, pravý Boží 
lid – církev. Z toho vyplývá, že křesťané 
jsou novým Božím lidem – církví, pouze 
nakolik jsou v Kristu, tedy nakolik žijí 
z daru křtu, eucharistie a dalších svátostí.  



Zůstaneme-li u svátosti křtu, je naše 
„zasazení“ do Krista zároveň „zasazením“ 
do církve, která takto vzniká. S touto 
myšlenkou jsou spjata další křestní 
témata, jako je „přesazení“ katechumena 
z kultury světa do kultury církve, které se 
vyjadřuje změnou způsobu života. Dále je 
to téma nutného duchovního růstu nově 
pokřtěného, který se nazývá „neofyta“ 
(srov. 1 Tim 3,6, doslova „nově 
zasazený“), jenž musí v Kristu zapustit 
své kořeny, aby obstál (srov. Kol 2,7). To 
vše je samozřejmě stálou výzvou pro 
všechny křesťany, nejen pro nově 
pokřtěné. 

Na závěr svého výkladu symbolu vinné 
révy jako symbolu křtu bych znovu 
vyzdvihl poselství, na které jako křesťané 
nesmíme zapomínat. Církev nežije sama 
ze sebe, ze svých snah a plánů, ale 
z Krista, do kterého jsme byli zasazeni, 
pouze v něm je církev živá a plodná. To 
nakonec znamená důraz na modlitbu a 
především na svátost eucharistie, jejíž 
slavení „je vrcholem a zdrojem života 
církve“ (II. vatikánský koncil). Bez 
opravdu vnitřního slavení mše svaté se 
stáváme „suchou větví“, třebaže při křtu 
do Krista zasazenou.  

P. Pavel Frývaldský 

Křestní symboly IV. – Bílé roucho 
Oděv patří v lidském světě k významným 
symbolům, neboť vyjadřuje, kým člověk 
je. V biblických dobách a i v dalších 
obdobích oděv nejenže identitu člověka 
vyjevoval, ale doslova identitu člověku 
dával, ve smyslu známého rčení: „Šaty 
dělají člověka.“  Proto je pochopitelné, že 
oděv má důležitou roli v symbolice Písma 
svatého i ve výkladech církevních otců. 
Identitu křesťana vyjadřuje a určuje „bílé 
roucho“, symbol, který je stále přítomný 
v křestní liturgii. Abychom se vyhnuli 
nebezpečí příliš povrchního a banálního 
chápání tohoto symbolu, můžeme se 
nechat vést biblickými výklady raně 
církevních autorů.  
Podle apoštola Pavla je křest oblečením 
v Krista: „Neboť vy všichni, kteří jste byli 
pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli“ 
(Gal 3,37). Je to tedy Kristus, který dává 
identitu křesťanu. Dříve než však křtěnec 
přijme své nové bytí z Krista, musí se zříci 
starého života hříchu. Otcové spatřovali 
tuto skutečnost ve svlečení starých šatů 

katechumena, který 
následně nahý vstupuje 
do křestní vody. Starý 
šat je přirovnáván 
k šatu Adama, který po 
hříchu poznal svou 
nahotu a oděl se do 
„fíkových listů“ a 
„kožených suknic“ (srov. Gen 3,21), do 
oděvu hříchu a smrti. Zbavit se této staré 
hříšné identity se nemůže člověk sám, ale 
jedině skrze Krista, jak to vyjádřil Cyril 
Jeruzalémský: „Když jste se svlékli, byli 
jste nazí. I v tom jste napodobili Krista, 
který byl na kříži obnažen a svou nahotou 
odzbrojil knížata a síly pekla a veřejně na 
dřevě zvítězil. Protože na vašich údech se 
ukryly nepřátelské mocnosti, nesmíte 
nosit ten starý oděv. Nemám tím ovšem 
na mysli ten vnímatelný oděv, ale toho 
starého člověka, který byl zkažen 
v žádostech klamu.“  
Svlečení Adamova šatu v patristickém 
výkladu znamená rovněž návrat 



k původní rajské nevinnosti a důvěře, jak 
můžeme číst opět u Cyrila  
Jeruzalémského: „Ó podivuhodná věc! 
Byli jste nazí před zraky všech a nestyděli 
jste se. Opravdu jste byli podobní prvnímu 
člověku učiněnému ze země – Adamovi, 
který byl v ráji nahý a nehanbil se.“  
Především však je touto symbolikou 
vyjádřeno, že starý šat hříchu a smrti 
ukazuje na odcizení člověka sobě, Bohu i 
druhým lidem. Toto odcizení je 
odstraněno skrze Krista, nového Adama, 
který odívá člověka „šatem milosti“, tedy 
vrací člověku smysl života, tím že 
obnovuje jeho ztracený vztah k Bohu. 
Křestní symbol „bílého roucha“ pak 
vyjadřuje, že člověk ve křtu přijal místo 
starého života nový život, místo smrti 
věčnost, místo ponížení slávu a 
důstojnost, místo hříchu milost, místo 
špíny čistotu, místo temnoty světlo, a to 
vše skrze Ježíše Krista, do kterého se 
oblékl. Prostřednictvím křtu má tak člověk 
již dopředu podíl na nebeské slávě, jak ji 
popisuje Apokalypsa: Ti, kdo zvítězili nad 
zlem, jsou oblečeni v bílá roucha (srov. Zj 
7,19).   
Můžeme shrnout, že symbol „bílého 
roucha“ jako „oblečení v Krista“ znamená, 
že si nemůžeme vystačit sami, ale že 

potřebujeme k svému pravému 
autentickému životu Ježíše, pouze v něm 
můžeme nalézt sami sebe, své poslání a 
svou budoucnost, a to i za hranicemi 
smrti. Krásně to vyjádřil II. vatikánský 
koncil: „Je skutečnost, že tajemství 
člověka se opravdu vyjasňuje jen 
v tajemství vtěleného Slova. První člověk 
Adam byl předobrazem člověka 
budoucího, totiž Krista Pána. Kristus, 
nový Adam, právě zjevením Otce a jeho 
lásky plně odhaluje člověka jemu 
samému a dává mu poznat vznešenost 
jeho povolání“ (Gaudium et spes 22). 
Pro nás křesťany je to stálá výzva 
k poznávání a následování Ježíše Krista, 
stálá výzva k obrácení od starého Adama 
k novému Adamovi – Kristu. Tuto výzvu 
slyšíme u sv. Pavla v úryvku, který přiměl 
svatého Augustina přijmout křest a být 
opravdovým křesťanem: „Noc pokročila, 
den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy 
a oblečme se ve zbroj světla. Žijme řádně 
jako za denního světla: ne v hýření a 
opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, 
ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v 
Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým 
sklonům, abyste nepropadali vášním“ 
(Řím 13,12–14).  
P. Pavel Frývaldský



 

Úterý Ostrov  1700 
  1800 

Mše svatá + Nešpory 
Biblická hodina 

Středa Ostrov    800 
Jáchymov 1600 

Mše svatá 
Mše svatá 

Čtvrtek Hroznětín 1630 
Ostrov  1800 
  1835 

Mše svatá 
Mše svatá 
Adorace 

Pátek Ostrov  1630 
  1630 
  1800 
Jáchymov 1900 

Prvopáteční adorace a sv. smíření ** 
Klub seniorů 
Mše svatá 
Biblické společenství 

Sobota Ostrov  1000 
  1100 
  1700 
Abertamy 1400 
Pernink  1530 

Mše svatá 
Schola - nácvik 
Mše svatá (kaple sv. Rodiny) * 
Mše svatá 
Mše svatá 

Neděle Ostrov    830 
Jáchymov 1000 
Hroznětín 1130 
Ostrov  1200 
H. Blatná 1500 
Radošov 1500 
Krásný Les 1500 
Ostrov  1700 

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

Poznámky * - Mše svatá s nedělní platností 
** - Vyskytuje se jenom jednou za měsíc 
*** - Vyskytuje se vždy na první a třetí neděli v měsíci 
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