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Čas zamyšlení a hodnocení 
Dívám se do dálky. V mém výhledu jsou 
vidět nádherné ostrovy. Na jejich 
horizontu jsou patrné kopce. Snad i vyšší 
hory. Místy dokonce zasněžené. Z moře 
se zvedá opar. Je to úchvatný pohled. 
Člověk by řek, že se na to nedá 
vynadívat. Ale i kdybych tam seděl a díval 
se jakkoliv dlouho, pak přijde večer a 
s nádherným západem slunce se musím 
s tímto výhledem rozloučit a zítra mne 
bude čekat nový den a ten už nebude o 
tom jaký je výhled, ale o tom jak kráčet, 
aby to co je výhledem se mohlo stát 
skutečností. 
Tak jsem se rozhodl pojmenovat výhledy 
našeho života a hledání reality pro to co 
je potřeba. Zjistil jsem, že vlastně nevím 
jak bych to sám mohl dokázat. Cítil jsem, 
že je nutno se zeptat Jeho (mého Pána). 
Po každém nádherném výhledu se člověk 
setkává s realitou, která, má-li být 
opravdová, musí být dílem toho, kdo má 
studii mého života a také dílem člověka, 
který studii naplňuje a činí skutečností. Při 
pohledu na mnohé vize jsem ale také 
pochopil, že je to skutečnost neustálého 
rekonstruování mnoha věcí mého života. 

V to ráno, které následovalo po krásnem 
dni s nádherným výhledem jsem se octl 
na prahu rozhodnutí zrekonstruování 
svého života. Na prvním místě jsem se 
ptal, kdo je ten, který to vše stvořil tak 
nádherné!? A musel jsem mu děkovat. 
Vzpomínám na slova staršího spolubratra 
kněze (P. Klika) „Stále jsem se modlil, 
abych aspoň nic nepokazil!“ Proto jsem 
se modlil „Pane, jak já můžu něco tak 
nádherného cos ty stvořil proměňovat 
v realitu skutečného života aniž bych to 
nezničil?“ Zesmutněl jsem. Při pohledu na 
to, což jsem už uskutečňoval vidím jenom 
bolest a trápení. Možná i někdy 
nepochopení. Ale co je nejtěžší i vlastní 
nepochopení toho, co je důležité. „Kolik 
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věcí si, Pane, chtěl jinak?“ Mnoho věcí je 
jinak, než asi mělo být. Nezbylo mi, než 
říct: „I já jsem jen tvé stvoření. Jsem 
realitou, kterou si přece Ty chtěl. Chci to 
tak jak chceš Ty! Ty mne proměň, protože 
já to jen kazím.“ 
Je ticho. Myslí mi proběhne „Slyší mne?“ 
První rekonstrukcí mého dne, je Jeho 
ticho. Nemůžu slyšet, pokud se 
neponořím do Jeho ticha. To ale neumím. 
Je mi těžko. Nevím, jak do toho vstoupit, 
abych poznal, že je to On. 
Rekonstrukce začala. Dnes se chci naučit 
být ticho, abych mohl slyšet Jeho. Poznat 
pokojný tlukot Jeho srdce, jeho blízkosti. 
Tak rezonuje Jeho láska k nám, ke mne. 

V tom tichu je slyšet naše bolesti, naše 
trápení. V tom tichu je znát Jeho radost 
z našich úspěchů. Vždyť žádný člověk 
nemůže ocenit nic z toho co je podstatné, 
než ten, kdo je původce všeho. 
Rozhodl jsem se být v tichu. Poznal jsem, 
že to je základ. Být v tichu s Ním. Pak už 
přichází to co chce On, co miluje On. 
Začala postní doba. Doba určená pro 
ticho s Ním. Dej, Pane, abych se naučil 
být v tichu s Tebou, být v Tvém tichu, 
v tichu Tvé blízkosti a Tvého objetí. 
Přeji požehnaný čas půstu, doby, kdy si 
nás zve Pán. 

P. Marek Bonaventura Hric 

 

DOBA POSTNÍ 
Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem a pro její děti 
posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života. 

(Konstituce Dei verbum) 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ 
1. 3. 2012 – Čtvrtek po první neděli postní - čtení Mt 7,7-12 žaltář 1.týdne 
2. 3. – pátek – 1.pátek v měsíci – čtení Mt 5,20-26 
3. 3. – sobota - čtení Mt 5,43-48 
4. 3. – 2.neděle postní - čtení cyklu B, evang. Mk 9,2-10 - žaltář 2. týdne 

„Z oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ 
7. 3. – středa po 2. neděli postní – památka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 

- čtení Mt 20,17-28 
8. 3. – čtvrtek po 2.neděli postní – nezávazná památka sv. Jana z Boha 

– čtení Lk 16,19-31 
9. 3. – pátek po 2.neděli postní – nezávazná památka sv. Františky Římské, 

řeholnice – čtení Mt 21,33-43.45-46 
10. 3. – sobota po 2.neděli postní – nezávazná památka sv. Jana Ogilvie, kněze a 

mučedníka – čtení Lk 15,1-3.11-32 – začátek novény ke sv. Josefovi 
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11. 3. – 3.neděle postní – čtení cyklu B – evang. Jan 2,13-25 - žaltář 3. týdne 
„Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.“ 

17. 3. – sobota po 3.neděli postní – nezávazná památka sv. Patrika, biskupa 
– čtení Lk 18,9-14  (dnes večer a zítra po celý den se může používat 
parament růžové barvy) 

18. 3. – 4.neděle postní - čtení cyklu B - evang. Jan 3,14-21 – žaltář 4. týdne 
„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho 

věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 
19. 3. – pondělí – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 

– čtení Mt 1,16.18-21.24a 
23. 3. – pátek po 4.neděli postní – nezávazná památka sv. Turibia z Mongroveja, 

biskupa. 
25. 3. – 5.neděle postní – čtení cyklu B - evang. Jan 12,20-33 - žaltář 1. týdne 
„Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, 

přinese hojný užitek.“ 
26. 3. – pondělí - slavnost Zvěstování Páně - čtení evang. Lk 1,26-38 
1. 4. - Květná (pašijová) neděle - žehnání ratolestí před kostelem – čtení cyklu B 

žaltář 2. týdne 
„Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.“ 

 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
V našem farním kostele 
máme nejen ostatky svatých 
Ludmily, Václava a Jana 
Nepomuckého, ale od konce 
října 2011 také relikviář 
s ostatky blahoslaveného 
Jana Pavla II. Jeho 
apoštolským listem o 
povolání a poslání laiků 
„Christifideles laici“ 
listujeme na pokračování : 
 
Po úvodu se podíváme na první kapitolu. 
Nese název „Já jsem vinný kmen, vy 

jste ratolesti“ – Důstojnost 
laiků v tajemství církve. Na 
14 stranách textu Jan Pavel 
II. rozebírá tuto otázku a 
tajemství. Říká, že obraz 
vinného kmene je v Bibli 
užíván mnoha způsoby a 
v různém smyslu, především 
však označuje tajemství 
Božího lidu. V tomto 
hlubším pohledu nejsou laici 
pouze dělníky pracujícími na 

vinici, jsou přímo částí této vinice. Ježíš 
říká: „Já jsem vinný kmen, vy jste 
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ratolesti“ (Jan 15,5). Evangelista Jan nás 
zve k pochopení tajemství vinice: je 
nejen obrazem Božího lidu, ale 
samotného Ježíše. On je vinný kmen a 
my, jeho učedníci, jsme ratolesti. Kristus 
je pravá vinná réva, která sděluje život a 
plodnost svým ratolestem – totiž nám, 
když prostřednictvím církve zůstáváme 
v Kristu, bez něhož nemůžeme nic dělat. 
Sama církev je tedy tajemstvím. Protože 
láska a život Otce, Syna a Ducha svatého 
jsou zcela nezaslouženým darem, který 
se nabízí všem, kdo se zrodili z vody a 
Ducha svatého. Jsou povoláni, aby Boží 
společenství žili a zjevovali. 
Pak Jan Pavel II. vysvětluje užívaný 
pojem „laik“, který však v církevní mluvě 
znamená něco jiného než v běžné řeči. 
V církvi pod tímto slovem rozumíme 
všechny věřící, kteří nejsou členy 
duchovního a řeholního stavu. Na 
základě závěrů II. vatikánského koncilu 
pak velký papež tento termín dále 
objasňuje. Vrací se pak opět k evangeliu 
a shrnuje: Podle biblického obrazu vinice 
jsou laici jako všichni členové církve 
ratolesti zakořeněné v Kristu, pravém 
vinném kmeni, který je oživuje a činí dárci 
života. 
Vštípení do Krista vírou a svátostmi 
křesťanské iniciace je kořenem 
nejhlubším. Proto se Jan Pavel II. 
zastavuje u první svátosti – u křtu a s ním 
spojené křesťanské novosti. Vždyť ve 
křtu dostáváme tajemné bohatství, bez 
kterého nemůže být „podoba“ laika 

vhodně popsána. Jan Pavel II. pak vybízí 
k zamyšlení nad třemi vybranými aspekty:  
1) Křtem se rodíme k životu 
Božích dětí ; 
2) Křest nás sjednocuje s Kristem 
a jeho tělem - církví ; 
3) Křest nám uděluje pomazání 
v Duchu svatém a činí nás jeho 
chrámem; 
Na několika dalších stránkách Jan Pavel 
II. tyto aspekty rozvádí. Připomíná nám 
nejprve Ježíšova slova k Nikodémovi: 
„Amen, amen, pravím ti, jestliže se 
nenarodí někdo z vody a z Ducha, 
nemůže vejít do Božího království“ (Jan 
3,5). Křest je tedy nové zrození, nové 
zplození. I apoštol Petr nazývá křesťany 
těmi, kdo se „znovu narodili, nikoli 
z pomíjitelného semene, nýbrž 
z nepomíjitelného, skrze živé a věčné 
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slovo Boží“ (1 Petr 1,23). Když křesťan 
vystupuje z křestní vody, slyší hlas, který 
zazněl na břehu Jordánu: „Ty jsi můj milý 
Syn, tebe jsem si vyvolil“ (Lk 3,22). 
Chápe, že byl jako dědic přiřazen 
k milovanému Synu a tím se stal bratrem 
Krista. Takže apoštol Pavel může laikům 
říci : „Protože jste synové, poslal Bůh do 
našich srdcí Ducha svého Syna“ ( Gal 
4,6). 
Svátostí křtu Ježíš spojuje pokřtěného se 
svou smrtí, aby jej pak spojil se svým 
vzkříšením, svléká z něj „starého člověka“ 
a obléká ho v „člověka nového“, tj. v sebe 
sama. Ježíš zjevil učedníkům tajemnou 
jednotu, která je spojuje s ním i mezi 
sebou navzájem. Je to tatáž jednota, o 
níž mluví Ježíš v podobenství o vinném 
kmeni a ratolestech: všichni jsou 
ratolestmi jednoho vinného kmene. 
Duch svatý při svátosti křtu pomazává 
pokřtěného a vtiskuje mu svou 
nezrušitelnou pečeť. Činí jej duchovní 
stavbou, tj. naplňuje jej skrze sjednocení 
s Kristem svatou přítomností Boha. Takto 
se pokřtěný podílí na poslání Ježíše 
Krista, Mesiáše a Spasitele. Jan Pavel II. 
pak říká, že se od počátku svého 
pastýřského úřadu snažil zdůrazňovat 
kněžskou, prorockou a královskou 
důstojnost celého Božího lidu. Konal tak 
po příkladu 2. vatikánského koncilu. 
Cituje pak část kázání, které pronesl při 
převzetí úkolu papeže : „Ten, který se 
zrodil z Panny Marie, syn tesařův – jak se 
domnívali -, Syn živého Boha, jak vyznal 
Petr, přišel, aby z nás všech učinil 

královské kněžstvo. Druhý vatikánský 
koncil nám znovu připomněl tajemství 
této moci i to, že poslání Krista, kněze, 
proroka, učitele a krále skutečně dále 
pokračuje v církvi. Na tomto trojím 
poslání mají účast všichni, celý Boží 
lid.“Na dalších čtyřech stránkách Jan 
Pavel II. vykládá podstatné prvky tohoto 
aspektu.  
V 15. oddílu apoštolského listu pak 
vysvětluje, co je to „časná dispozice“ 
laiků, která je pro ně specifická. „Jsou 
povoláni od Boha, aby vykonávali své 
povinnosti v duchu evangelia a tímto 
způsobem se podíleli – jako kvas, který 
pracuje uvnitř – na posvěcení světa. 
Obrazy soli, světla a kvasu se týkají 
všech Ježíšových učedníků, ale zvláštním 
způsobem laiků. Nacházejí svůj smysl 
v šíření evangelia, které přináší spásu. 
Závěrečné stránky první kapitoly listu 
věnuje Jan Pavel II. povolání ke 
svatosti, které označuje za povolání 
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základní.  „Příkaz doby dnes víc než kdy 
jindy směřuje k tomu, aby všichni 
křesťané nastoupili cestu obnovy v duchu 
evangelia, aby přijali výzvu apoštola 
Petra, aby byli svatí v celém způsobu 
života.“ „Život podle Ducha, jehož plodem 
je posvěcení, vyžaduje od každého 
pokřtěného, aby následoval Krista, a 
uschopňuje jej k tomu : v přijetí 
blahoslavenství, v slyšení a uvažování 
Božího slova, v uvědomělé a aktivní 
účasti na liturgickém a svátostném životě 
církve, v osobní modlitbě rodinné a 
společenské, v hladu a žízni po 
spravedlnosti, v plnění přikázání lásky ve 

všech životních situacích a ve službě 
bratřím, především malým, chudým a 
trpícím.“ Důstojnost křesťana je 
náročná, je to důstojnost dělníků, které 
Pán povolal, aby pracovali na jeho vinici. 
Máme „přeslavnou povinnost 
spolupracovat, aby božský plán spásy 
stále více pronikal ke všem lidem, 
v každé době a všude na světě“. 
 
K zamyšlení:  Křtem jsme oblékli Krista a 
živeni Duchem svatým jsme povoláni ke 
svatosti. Jak jsem na tom?  Co pro mě 
znamená následování Krista? 

(han) 
 

ČÍSLO 40 
° Postní doba trvá od Popeleční středy po Velkou noc. Je to  40 dní. Do tohoto počtu 
se nezahrnují neděle. Po 40 dní doby postní je naše pozornost zvlášť věnována 
Božímu slovu. V tichosti o něm přemýšlíme. 
° 40 dní trvala potopa světa. 
° 40 let putoval Izraelský národ pouští, než mohl vejít do zaslíbené země. 
° 40 dní byl Mojžíš na hoře Sinaj, kde dostal od Boha 10 přikázání. 
° 40 dní se zdržoval Ježíš v ústraní na poušti, než začal své působení. 
° 40 dní se ukazoval Ježíš svým učedníkům po svém zmrtvýchvstání. 

 

Anselm Grün - Půst 
Knihu si můžete půjčit ve farní knihovně 

 
Úryvek z 6. kapitoly 
Půst dnes: „Dalším 
problémem objevujícím 
se při postu jsou 
myšlenky: zlost, špatná 

nálada, podrážděnost, neradostnost, 
přání a potřeby. Jak s tím zacházet? 
Předně je nesmím potlačovat. Pod 
povrchem totiž vystupuje vzhůru to, co je 
skutečně ve mně. Musím se s tím smířit. 
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Musím tyto své myšlenky zkoumat v tom, 
co o mně vypovídají. – Kdo vlastně jsem? 
Jaká jsou má nejhlubší přání, touhy? – 
Kde jsem nejhlouběji zraněn? Kde jsem 
nenaplněný a nespokojený? Co mě 
vyvádí z rovnováhy? – Tak bych se měl 
ptát, když se ve mně během postu vynoří 
určité myšlenky a nálady; půst je pak 
dobrou šancí k sebepoznání a krůčkem 
k vytvoření harmonie… Půst uvolňuje 
struktury duše, prozáří nitro a vynese na 
denní světlo také všechny myšlenky, 
které by jinak zůstaly skryty v mnoha 
skrýších.“ 

„Půst není samoúčelný. Je to osvědčený 
prostředek, který nás spolu s modlitbou a 
almužnou může uvést do správného 
vztahu k Bohu i k lidem. .. Půst je 
modlitba konaná tělem i duší…. 
Vyznáváme Bohu, že jsme bez něho 
prázdní, že jsme odkázáni na jeho milost, 
že žijeme jeho láskou a že se náš hlad 
nedá konečně ukojit pozemskými pokrmy, 
nýbrž jen Bohem samým a každým 
slovem, které vychází z jeho úst. (Mt 
4,4).“ 

(han) 

 

Poděkování 
Všem ženám, které se přihlásily k pletení obvazů pro nemocné leprou, mnohokrát 
děkujeme. Mohou však přispět svým dílem i ti, kteří plést nedovedou. Je zapotřebí 
kupovat materiál  - jedno velké klubko zvláštní příze stojí 70,-Kč. Velmi pomůže každá 
darovaná koruna česká. Proto prosíme o sebemenší minci, kterou můžete hodit do 
připravené obálky ve farní knihovně. Také těmto obětavým pomocníkům děkujeme. 

(han) 
 

Diecéze čte Bibli 
Co vás oslovilo v měsíci únoru 

Jr 1,19 
Budou proti tobě bojovat, ale nic proti 
tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a 
vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. 
Jr 3,22 
Vraťte se, synové odpadlí, já vaše 
odpadlictví vyléčím. 
Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty jsi 
Hospodin, náš Bůh. 

Jr 6,16 
Toto praví Hospodin:  
„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se 
na stezky věčnosti: 
Kde je ta dobrá cesta? 
Vydejte se po ní a vaše duše naleznou 
klid. Ale oni řekli: nepůjdeme. 
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Jr 9,7-8 
Šíp, který zabíjí, je jejich jazyk, jejich ústa 
mluví lstivě. S bližním mluví o pokoji, ale 
ve svém nitru strojí úklady. Což je za to 
nemám trestat? je výrok Hospodinův. Což 
takový pronárod nemá postihnout má 
pomsta? 
Jr 12,3 
Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, 
zkoušíš mé srdce, je s tebou.Vytřiď je jak 
ovce na porážku, zasvěť je ke dni 
pobíjení. 
Jr 14,7 
Jestliže mluví proti nám naše nepravosti, 
jednej Hospodine pro své jméno. 
Mnohokráte jsme se odvrátili, hřešili jsme 
proti tobě. 
Jr 17,5 
Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, 
který doufá v člověka, opírá se o pouhé 
tělo a srdcem se odvrací od Hospodina.“ 
Jr 17,10 
Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám 
ledví, já každému splatím podle jeho 
cesty, podle ovoce jeho skutků. 
Jr 31,3 
Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval 
jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak 
trpělivě prokazoval milosrdenství.“ 
Jr 31,13-14 
Tehdy se bude v tanci radovat panna i 
jinoši a starci.Jejich truchlení změním ve 
veselí, místo strasti jim dám útěchu a 
radost.Duši kněží zavlažím tukem a můj 
lid se bude sytit mými dobrými dary, je 
výrok Hospodinův. 
 

Jr 39,18 
Určitě tě zachráním nepadneš mečem a 
jako kořist získáš svůj život, protože jsi ve 
mne doufal, je výrok Hospodinův. 
Jr 44,22-23 
Hospodin už nemohl snést vaše zlé 
skutky a vaše ohavnosti, jichž jste se 
dopouštěli. Proto se vaše země stala 
troskami, úděsem a zlořečením, bez 
obyvatele, jak je tomu dnes. Protože jste 
pálili kadidlo a hřešili proti Hospodinu a 
neposlouchali Hospodina, že jste se 
neřídili jeho zákonem, jeho nařízeními ani 
jeho svědectvím, potkalo vás toto zlo, jak 
je tomu dnes. 
Pl 3,39-42 
Na co si člověk může naříkat, pokud žije? 
Ať si muž naříká na své 
hříchy.Zkoumejme a zpytujme své cesty, 
vraťme se zpět k Hospodinu. 
Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na 
nebesích. My jsme byli nevěrní a vzpurní 
a ty jsi neodpustil. 
Bar 2,5-6 
Namísto vzhůru se dostali dolů, neboť 
jsme zhřešili proti Hospodinu, našemu 
Bohu, a neposlouchali jsme jeho hlasu. 
Hospodinu, našemu Bohu, náleží 
spravedlnost, nám však i našim otcům až 
podnes hanbou se rdít ve tváři. 
Bar 4,1 
Moudrost, to je kniha Božích nařízení, 
zákon trvající na věky. Všichni, kdo se jí 
drží, dojdou života, kdo ji opustí, zemřou. 
Bar 6,72 
Je tedy lépe spravedlivému, který nemá 
modly, protože bude ušetřen ostudy. 
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Služba lektorů - březen 2012 
1. čtení   2. čtení 

  4. března – 2. neděle postní  Faltová   Hanzlová 

11. března – 3. neděle postní  Kamarád st.  Poledníček 

18. března – 4. neděle postní  Radová   Hynk 

19. března – Svatý Josef  Bárta   Kamarád st. 

25. března – 5. neděle postní  Kamarád ml.  Velemanová 

26. března – Sl. Zvěst. Páně  Hanzlová  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 - březen 2012 
2. 3.: Srncová;  9. 3.: Běhounková; 16. 3.: Prvá; 23. 3.: Michalová 
30. 3.: Srncová 

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

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 
 

Ohlášky farnosti pro měsíc březen 2012 
KŘÍŽOVÉ CESTY – Probíhají vždy v pátek od 1730 ve farním kostele v Ostrově a 
v neděli od 17 hodin ve farním kostele v Ostrově. V pátek 2. 3. budeme slavit první 
pátek v měsíci. Proto v tento den křížová cesta nebude. V neděli 11. 3. Bude křížová 
cesta už v 16 hodin. V tento den bude v 17 hodin probíhat Ekumenické setkání na 
Evangelické faře. 
V ostatních kostelích mimo ohlášený čas je možné účastnit se křížové cesty vždy půl 
hodiny před mši svatou. 
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V neděli 25. března bude v 17 hodin křížová cesta probíhat v kapli sv. Floriána 
v klášterním areále. 
SVÁTOST SMÍŘENÍ – před slavením Velikonočních svátku 
25. 3. -   1430 h. Krásný Les 
31. 3. –    9 h. Ostrov 
  13 h. Abertamy 
  15 h. Pernink 
  18 h. Kaple sv. Rodiny 
1. 4. -     8 h. Ostrov 
    930 h. Jáchymov 
  11 h. Hroznětín 
  1430 h. Horní Blatná 

2. 4. -  16 h. Hroznětín 
  17 h. Radošov 
  1730 h. Ostrov 
3. 4. -  16 h. Ostrov 
4. 4. -    730 h. Ostrov 
  15 h. Jáchymov 
6. 4. -    930 h. Ostrov 
7. 4. -     930 18 h. Ostrov 

Ve dnech 6. a 7. 4. V případě naší nepřítomnosti ve zpovědní místnosti zvoňte na 
faře. V případě nemožnosti využít některý z těchto možností je možnost domluvit 
Svátost smíření i individuálně u některého z páterů. 
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 2. Března 2012 
Od 1630 hodin bude adorace prvního pátku. V průběhu adorace je možnost přistoupit 
ke Svátosti smíření. Od 1630 do 1715 zpovídá P. Marek Hric a od 1715 do 1755 P. 
Wojciech Pelowski. 
Od 1740 bude probíhat Eucharistická pobožnost se zasvěcující modlitbou k Božskému 
srdci Ježíšovu a Eucharistické požehnání. Od 18 hodin pak následuje Mše svatá. 
KATECHEZE PRO DOSPĚLÉ – 3. Března po mši svaté, tedy od 1045 budeme povídat 
na téma „Svátosti mrtvých a svátosti živých“. 
EKUMENICKÉ SETKÁNÍ – 11. března se v 17 hodin setkáme ke společné modlitbě 
na Evangelické faře na Jáchymovské ulici. 
PATROCINIUM KLÁŠTERNÍHO POUTNÍHO KOSTELA 
Klášterní kostel (dnes kulturní městský sál) byl jako poutní kostel zasvěcený 
Zvěstování Panně Marii. Tento svátek letos slavíme 26. března. Tak jako každý rok i 
letos si tuto skutečnost připomeneme i v klášterním kostele. Mariánská pobožnost 
proběhne v tento den od 16 hodin. 
MŠE ZA NEMOCNÉ – 7. březen  
Uskuteční se od 930 hodin v penzionu v Perninku. Nemůžete-li se účastnit, připojte se 
k nám osobní modlitbou v průběhu času bohoslužby. 
MLÁDEŽNÍCKÁ SETKÁNÍ – každou neděli od 18 hodin na faře v Rybářích. Pokud 
nemáte možnost, jak se dostavit, kontaktujte P. Marka Hrice. Domluva o společné 
dopravě je možná. 
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DĚTSKÉ OKÉNKO 
O hněvu 

Ježíš ve svém kázání varuje před hněvem. Hněv bývá totiž na začátku řetězce, na 
jehož konci může být násilí, rozvrat, nenávist, a do konce i vražda. Přečti si biblický 
úryvek Mt 5,21-24. Ježíš nás vybízí, abychom nenechali hněv v našem srdci jen tak. O 
co se tedy máme snažit? 
Podívej se na obrázkový příběh. Zkus jej domyslet a dokreslit. Jak by se mohlo šíření 
zla zabránit? Když projdeš políčka ve směru šipky a zapíšeš od ní každé třetí 
písmeno, dozvíš se, co o hněvu říká apoštol svatý Pavel (Ef 4,26). 

 
TÁJENKA: 
__________________________________________________________________ 
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Křestní symboly V. – Pečeť (sphragis) 
 

Křestní ritus dětí 
obsahuje obřad, kdy 
kněz označí dítě 
znamením kříže. 
V případě křtu 
dospělých se církev 
vrátila k velmi staré 
tradici, kdy znamením 
kříže je označován 
čekatel křtu při vstupu 
do katechumenátu. Jde 
o první zasvěcení 
Kristu. V dějinách 
liturgie se tento obřad 
objevoval na různých 
místech křtu, a 
nakonec stále zůstává zvykem udělovat 
pomazání svatým olejem ve znamení 
kříže. Tomuto starém ritu se ve staré 
církvi říkalo „sphragis“, což doslova 
znamená „pečeť“. Sphragis je zvláštní 
znamení, které vyjadřuje trvalé vlastnictví 
předmětů nebo lidí. Křestní symbolika 
otců vychází především z trojího ve 
starověku běžného označování: Šlo 
jednak o vypalování znamení vlastníka 
ovcím a dále o tetování jména velitele na 
ruku vojáka a jméno pána na čelo otroka. 
Křestní pečeť podle církevních otců 
vyjadřuje, že pokřtěný je zvláštním 
vlastnictvím Ježíše Krista, že tedy jako 
křesťan patří do jeho stádce a do jeho 
armády. 

Dříve než se nad touto 
symbolikou hlouběji 
zamyslíme, je třeba říci, že 
pravděpodobně původním 
sphragis nebylo znamení 
kříže, ale znamení tau, 
které mělo řeckou formu T. 
Tau, poslední písmeno 
hebrejské abecedy, je 
podle Ezechiela označení 
věrných Izraelitů (srov. Ez 
9,4) a zároveň v něm 
spatřujeme značku Božího 
jména na čelech 144 000 
zachráněných osob z 
Apokalypsy (srov. Zj 7,3). 

Ať už však jde o znamení kříže nebo tau, 
vždy je sphragis vyjádřením přináležitosti 
člověka věčnému Bohu a jeho slávě 
prostřednictvím Ježíše Krista.  
Symbolika pečeti poukazuje na důležitý 
rys křtu, kterým je jeho „nesmazatelné 
znamení“,  proto ho nelze zrušit ani 
opakovat: Bůh už své „ano“ člověku, které 
vyslovil při křtu, nikdy neodvolá, a „i když 
my jme nevěrní, (Ježíš) zůstává věrný, 
neboť nemůže zapřít sám sebe“ (srov. 2 
Tim 2,13). Na tuto Boží věrnost má 
křesťan odpovědět  svou věrností. 
Jak jsme již zmínili, křestní symbolika 
otců rozvíjí trojí sphragis: označení ovcí, 
vojáků a otroků.  Když přijme člověk při 
křtu znamení kříže, znamená to, že skrze 
tuto pečeť patří k stádu Dobrého Pastýře, 
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jenž mu zaručuje pastvu tedy život a 
věčnou ochranu (srov. Jan 10). Ježíš 
však neshromažďuje své učedníky jen 
jako Pastýř do svého stáda, ale také jako 
Král do svého vojska. V boji se zlem a 
ďáblem může křesťan zvítězit jen se 
znamením svého Pána. A je to právě 
Kristus, který osvobodil člověka z otroctví 
hříchu a smrti. Po křtu už není křesťan 
otrokem ďábla, ale patří jedinému Pánu, 
který ho vykoupil. Podle apoštola Pavla 
pokřtění už dokonce nepatří ani sami 
sobě, ale pouze Pánu (srov. 1 Kor 6,19-
20) a v tomto „otroctví Kristu“ je teprve 
pravá svoboda.  
Zdá se, že slova o tom, že křesťan je 
svobodný proto, že patří Pánu a ne sobě, 
je pro současného člověka určitou 
provokací. Vždyť dnes člověk běžně 
chápe svou svobodu jako nezávislost, 
jako „patřit sám sobě“, jako naprostou 
autonomii a to i na Bohu. Křestní 
symbolika pečeti jako vlastnictví člověka 
Bohem ho může až urážet. Podobně dnes 
lidé těžko rozumí dualismu bible, podle 
kterého má člověk pouze dvě možnosti: 

buď bude patřit Bohu nebo otročit ďáblu. 
Pojednat o tajemství lidské svobody na 
tomto prostoru nemůžeme, stačí zatím 
když řekněme, že v plnosti patřit Bohu 
může pouze ten, kdo se mu odevzdá. 
Odevzdat se Bohu však neznamená 
odevzdat se tyranovi, ale Bohu, který je 
Láska (srov. 1 Jan 4,8). Teprve když se 
člověk z lásky dá, může být přijat, a právě 
v této lásce je zakotvena pravá svoboda. 
Je to svoboda trojjediného Boha, kdy se 
Otec dává Synu a Syn Otci v Duchu 
svatém. Naprostá autonomie člověka je 
pouze zdáním svobody, neboť popírá 
charakter lásky, ke které patří vzájemné 
dávání a přijímání. Naprostá autonomie a 
nezávislost uzavírá člověka do pekla 
vlastní samoty, která ho paradoxně žene 
do mnoha nezdravých závislostí. Křest 
naopak znamená, že jako křesťané 
patříme zvláštním způsobem Bohu, v tom 
je naše důstojnost, a proto můžeme a 
máme být lidmi lásky a svobody.  

P. Pavel Frývaldský 
 

 

Pomazání svatými oleji 
Nedílnou součástí křtu je pomazání 
křtěnce svatým olejem. Před vlastním 
obřadem křtu uděluje kněz nejprve 
pomazání tzv. olejem katechumenů. 
V ranné církvi se celé tělo katechumena 
před jeho sestoupením do křestního 
pramene pomazávalo olejem, který 
symbolizoval sílu, zdraví, životní svěžest 

přijímanou od Krista. Tento olej má dvojí 
symboliku: Olej se jednak užíval 
v medicíně k léčení ran, symbolizuje tedy 
Boží uzdravení od zranění hříchu. Olejem 
se však rovněž natírali atleti, aby utužili a 
posílili svá těla k sportovním výkonům. 
Mazání olejem před křtem tudíž 
symbolicky vyprošuje Kristovu posilu 
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k boji se zlem a hříchem, který musí 
křesťan svádět.  
Po křtu následuje druhé pomazání tzv. 
křižmem. Toto pomazání odkazuje na 
zvláštní dar Ducha svatého přijatého při 
křtu. Úzce tedy tento obřad souvisí 
s dalším pomazáním, které se uděluje při 
biřmování. Svátost biřmování má totiž 
znovu umocnit milost Ducha svatého 
přijatého při křtu. Pomazání křižmem 
vyjadřuje skutečnost, že křesťan 
sjednocený s Kristem má podíl na jeho 
Božím synovství a také na jeho trojím 
poslání: Kněze, Proroka a Krále. Tuto 
skutečnost vyjadřuje apoštol Petr: „Vy jste 
rod vyvolený, královské kněžstvo, národ 
svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali 
mocné skutky toho, kdo vás povolal ze 
tmy do svého podivuhodného světla.“     
(1 Petr 2, 9) 
Již ve Starém zákoně byli králové a kněží 
mazáni olejem, pro jejich poslání se tak 
vyprošovala pomoc Božího Ducha. 
Proroci sice fyzicky pomazáváni nebyli, 
ale symbolicky se jejich povolání 
Hospodinem označovalo jako „pomazání“. 
Kněží, proroci a králové měli jakousi 
zprostředkující úlohu mezi Hospodinem a 
jeho lidem, avšak jejich poslání bylo 
nedokonalé. Proto zvláště prorok Izaiáš 
(srov. Iz 42 a 61) očekává Božího 
služebníka, který bude Hospodinovým 
Duchem vyzbrojen k vysvobození Izraele 
(královská úloha) a k hlásání 
spravedlnosti (prorocká úloha). Jde o 
očekávání Božího Mesiáše – Krista. Tyto 
tituly doslova znamenají „Pomazaný“. 

Slova proroka Izaiáše o Hospodinově 
služebníku, který je pomazaný Duchem, 
vztáhl v Nazaretě Ježíš na sebe: On je 
skutečný Kristus, tedy pravý Kněz, Prorok 
a Král (srov. Lk 4, 18–21). 
Ježíš je pravý Kněz, protože v Duchu 
svatém přinesl Bohu Otci jedinou a 
dokonalou oběť sebe sama na oltáři kříže, 
a tak usmířil a sjednotil lidstvo s Bohem 
(srov. Žid 7–8). Ježíš je pravý Král, neboť 
mocí Ducha svatého osvobodil svět od 
vlády hříchu a ustanovil na zemi Boží 
království. On je také pravý Prorok, 
protože skrze Ducha svatého dokonale 
zjevil lidem Boží Tvář a Boží Jméno (srov. 
Jan 14,9; 17,6). 
Co to všem znamená, že křesťané mají 
křtem účast na Ježíšově „pomazaní“, tedy 
na jeho kněžském, prorockém a 
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královském úřadě? Každý pokřtěný má 
účast na Kristově kněžství, má tzv. 
všeobecné kněžství. Podle Druhého 
vatikánského koncilu mají křesťané jako 
svaté kněžstvo setrvávat v modlitbách a 
společně chválit Boha (srov. Sk 2,42–47) 
a sami sebe nabízet Bohu jako oběť 
živou, svatou a milou (srov. Řím 12,1, 
srov. Lumen gentium 10). Křest 
uschopňuje křesťana k opravdovému 
kultu, tedy k vytrvalé modlitbě a 
k aktivnímu slavení eucharistie, kdy 
s Kristem přináší celý svůj život Otci jako 
oběť.  
Pokřtění také mají účast na Kristově 
prorockém poslání. Toto poslání se 
uskutečňuje tím, že mají nadpřirozený 
smysl pro víru a také tím, že z této víry 
dokáží žít a o ní druhým lidem svědčit. 
Vidíme, že křestní dar prorockého poslání 
je zároveň úkol, ke kterému patří 

povinnost růst v duchovním životě a 
vzdělávat se ve víře.  
Královské poslání křesťana znamená 
především velikou důstojnost a svobodu, 
ke které byl křtem povolán. Tato 
důstojnost je zakotvena ve vykupitelském 
díle Krista, jenž člověka osvobodil z pout 
zla, hříchu a nakonec i smrti. Žádný 
pokřtěný však nesmí zapomenout, že 
„kralovat“ znamená „sloužit“ zvláště 
chudým a trpícím, protože Kristus také 
nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby 
sloužil a dal svůj život jako výkupné za 
všechny“ (Mt 20,28). Na závěr můžeme 
říci, že kněžské, prorocké a královské 
poslání, které jsme přijali svatým 
pomazáním při křtu, souhrnně vyjadřuje 
naši křesťanskou identitu v dnešním 
světě.  

P. Pavel Frývaldský 
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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 
  1900 

Jáchymov 1900 

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

Sobota Ostrov  1000 
  1045 
  1700 
Abertamy 1400 
Pernink  1530 

Mše svatá 
Katecheze pro dospělé**** 
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 
**** - Vyskytuje se vždy na první sobotu v měsíci 

Farní zpravodaj je vydáván farním společenstvím Římskokatolické farnosti v Ostrově. 
Příspěvky zasílejte na adresu: knihovnauSv.Anny@seznam.cz, nebo na poštovní 
adresu: Malé nám. 25; 363 01 Ostrov. Publikováno taky na stránkách farnosti: 
farnostostrov.wordpress.com 
Redakce: Redakční rada Knihovny sv. Anny pod vedením Lidmily Hanzlové; redakční 
uzávěrka příštího čísla: 22. 3. 2011 
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