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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Květen 2012 
 

„Budiž pozdravená, svatá Marie, prameni nábožnosti, bohatstvím všech milostí 
zahrnutá; tys ve svém nejčistším lůně Boha i pravého člověka nosila.“ 

 

Tradice mariánských slavení v den slavnosti 
Panny Marie Věrné

 
Na den 8. květen církev ve světě slaví 
hned několik Mariánských svátku. Pro nás 
je největším slavení Panny Marie Věrné. 
Obsahem tohoto slavení je nejblíže 
památka Panny Marie prostřednice všech 
milostí. 
Kde se začala tato památka slavit? 
Slavení bylo nejdříve povoleno ve 
Španělsku a Belgicku papežem 
Benediktem XV. Povolení udělil v roce 
1921. Přívlastek Prostřednice vychází 
z její mateřství. Je matkou Božího 
Spasitele, skrze kterého jsou všechny 
milosti člověku dány. Původní termín byl 
31. květen. Druhý Vatikánský koncil roku 
1964 vysvětlil úkol Panny Marie 
v tajemství Krista a Církve a tak přesně 
vymezil význam i sílu „Je totiž jenom 
jediný Bůh a jenom jediný prostředník 
mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, 
který vydal sám sebe jako výkupné za 
všechny“ (1 Tim 2,5-6). Mariina mateřská 
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úloha vůči lidem nikterak nezastiňuje ani 
nezmenšuje toto jediné prostřednictví 
Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu. Celý 
spasitelný vliv blahoslavené Panny na lidi 
neplyne totiž z nějaké nutnosti, nýbrž 
jedině z Božího svobodného rozhodnutí a 
z nadbytku Kristových zásluh, opírá se o 
jeho prostřednictví, na něm naprosto 
závisí a z něho čerpá celou svou sílu. 
Nijak však nepřekáží přímému spojení 
věřících s Kristem, nýbrž spíše jen 
podporuje.“ (Lumen gencium 60) 
V roce 1971 Posvátná kongregace pro 
Boží kult schválila tento svátek pod 
titulem Přeblahoslavené Panny Marie, 
Matky a Zprostředkovatelky milosti, na 
žádost řádu Servitů. Je také ve sbírce pro 
mše svaté o Panně Marii. 
Panna Marie, Prostřednice všech milostí, 
je Prostřednici právě proto, že je 
Kristovou společnicí při získávání i té 
největší milosti: milosti vykoupení a 
spásy, Božího života a slávy bez konce: 
„Blahoslavená Panna byla od věčnosti, 
spolu s vtělením Božího Slova, 
předurčena za matku Boží a z rozhodnutí 
Boží prozřetelnosti byla zde na zemi 
vznešenou matkou božského Vykupitele, 
jedinečným způsobem nad jiné 
velkodušnou společnicí a pokornou 
služebnicí Pána. Tím, že Krista počala, 

zrodila, živila, představila v chrámě Otci a 
trpěla se svým synem umírajícím na kříži, 
zcela zvláštním způsobem 
spolupracovala na díle Spasitelově 
poslušností, vírou, nadějí a vroucí láskou 
pro obnovení nadpřirozeného života duší. 
Proto se stala naší matkou v řádu milosti.“ 
Za zmínku ale stojí i památka Panny 
Marie, Královny všech svatých a Matky 
ušlechtilé lásky. Předmětem tohoto svátku 
je zjevení „Královny nebe“ v roce 1228 
v Andujar (Španělsko). Při tomto zjevení 
jistému pastýři se našla malá socha 
Panny Marie. Později na tom místě 
postavili nádherný chrám, ve kterém 
hluboce uctívali Pannu Marii v její 
vyobrazení (nalezená socha). Tento 
svátek se stal v průběhu stáletí oblíbeným 
a v roce 1870 byl oficiálně přijat do 
liturgického slavení pro celé španělsko. 
Osvojili si ho i mnohé americké diecéze. 
Ve vydání Římského misálu z roku 1962 
byl v sekci pro některá místa formulář 
mše sv. na 8. květen. 
Označení „Matka ušlechtilé lásky“ je 
použit z knihy Sirachovcovi 24, 24 a 
vyjadřuje duchovní krásu Panny Marie. 
Řím vydal v roce 1987 Sbírku mši sv. o 
Panně Marii a tam je i formulář o Panně 
Marii, Matce ušlechtilé lásky. 

 

 
SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ 

„Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné.“ 
1. května – úterý – sv. Josefa, Dělníka – nezávazná památka. Státní svátek. 
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Čtení evang. Mt 13,54-58     žaltář 4. týdne 
2. května – středa – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
Čtení evang. J 12,44-50 
3. května – čtvrtek – svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů 
Čtení evang. J 14,6-14 
4. května – pátek po 4. neděli velikonoční – první pátek v měsíci 
Čtení evang. J 14,1-6 
5. května – sobota po 4. neděli velikonoční 
Čtení evang. J 14,7-14 
6. května – 5. neděle velikonoční 
čtení cyklu B, evang.J 15,1-8     žaltář 1. týdne 
„Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete 

dělat nic“ 
8. května – úterý – Panny Marie, Prostřednice všech milostí – v Ostrově poutní 
slavnost Panny Marie Věrné (20. výročí mariánských poutí v našem kostele) 
Státní svátek; Diecézní pouť v Chlumu sv. Máří. 
12. května – sobota po 5. neděli velikonoční – sv. Nereus a Achilleus, sv.Pankrác – 
nezávazná památka – čtení evang. J 15,18-21 
13. května – 6. neděle velikonoční 
čtení B, evang. J 15,9-17     žaltář 2. týdne 
Panna Maria Fatimská, DEN MATEK 
„Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli 

a přinášeli užitek.“ 
14. května – pondělí – svátek sv. Matěje, apoštola – čtení evang. J 15,9-17 
15. května – úterý po 6. neděli velikonoční -  Den rodin -  čtení evang. J 16,5-11 
16. května – středa – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, 
hlavního patrona Čech – čtení evang. Mt 10,17-22 
17. května – čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek – 
čtení evang. Mk 16,15-20 
Začíná novéna k Duchu svatému (9 denní příprava na slavnost) 
20. května – 7. neděle velikonoční 
čtení cyklu B, evang. J 17,11-19     žaltář 3. týdne 
Den modliteb za sdělovací prostředky.  Sv.Klement Maria Hofbauer – památka. 

„Pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě“ 
24. května – čtvrtek – čtvrtek po 7. neděli velikonoční - Panna Maria, Pomocnice 
křesťanů – Panna Maria v Še-Šan – Den modliteb za církev v Číně. 
26. května – sobota – památka sv. Filipa Neriho, kněze - čtení evang. J 21,20-25 
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Doporučuje se večerní naléhavá modlitba podle příkladu apoštolů a učedníků, kteří 
jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu spolu s Marií, v očekávání Ducha svatého. 
27. května – neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého – čtení B, evang. J 15,26-
27;16,12-15 

„Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.“ 
Končí doba velikonoční. Paškál se odnese z presbytáře ke křtitelnici a rozsvěcuje se 
pouze při křtu a u rakve při pohřbu. 
Začíná liturgické mezidobí 8. týdnem. – Třetí díl breviáře. Žaltář 4. týdne. 
28. května – pondělí – v plzeňské katedrále: Slavnost Výročí posvěcení katedrály 
30. května – středa – památka sv. Zdislavy - čtení evang. Mk 10,32-45 
31. května – čtvrtek – Svátek Navštívení Panny Marie – čtení evang. L 1,39-56 

“Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné” 
 

MODLITBA RODIN 

Pane, žehnej naší rodině a posvěť ji. Ať světlo tvé milosti stále svítí uprostřed nás. 
Ochraň nás před každým zlem, posilni naši vzájemnou lásku a dej, ať v síle modlitby 
společně neseme každou radost i bolest. Amen. 

Zasvěcení domova Panně Marii, Pomocnici 
křesťanů  

Přesvatá Panno Maria, tebe Bůh ustanovil za Pomocnici křesťanů. Chceme, aby ses 
stala Paní a Ochránkyní našeho domova. Ochraňuj náš domov ode všeho nebezpečí: 
od ohně, povodně, blesku, bouří, loupeže, násilí, války, od všech neštěstí, která znáš. 
Žehnej, ochraňuj, braň a zachovej jako své děti všechny, kdo zde bydlí. Především jim 
však daruj tu největší milost: aby vždycky setrvali v přátelství s Bohem a vyhýbali se 
hříchu.  
Dej jim víru v Boží Slovo, jakou jsi měla ty, a lásku, s níž jsi přijala Ježíše, svého Syna, 
lásku, kterou miluješ ty, za něž on zemřel na kříži.  
Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za všechny, kdo žijí v tomto domě, který ti 
zasvěcujeme. Amen.  

Zdrávas Královno (Salve Regina) 
Mnohdy se i dnes používá modlitba Zdravas Královno při pobožnostech. I z tohoto 
důvodu jsem se rozhodl dát ji zde k dispozici. Věřím, že tuto modlitbu použijete 
k mnoha událostem a pobožnostem. 
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Modlitba z 11. století 
Zdrávas Královno (Salve Regina) 
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!  
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto 
slzavém údolí.  
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči  
a Ježíše, požehnaný plod života svého,  
nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!  
 
Salve Regina 
Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac 
lacrimarum valle.  
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.  
 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
V květnu si kromě Panny Marie 
připomínáme patrona plzeňské diecéze 
sv. Jana Nepomuckého a 18. května 
vzpomeneme nedožité 92. narozeniny 
blahoslaveného Jana Pavla II. 
Na pokračování si probíráme jeho 
apoštolský list O povolání a poslání laiků, 
nazvaný podle prvních dvou slov 
latinského textu „Christifideles laici“. Byl 
napsán v prosinci 1988, je stále aktuální. 
Dnes projdeme třetí kapitolu, která se 
zabývá spoluodpovědností laiků za církev 
a její poslání. 
Její název tvoří slova Kristova „Určil 
jsem vás k tomu, abyste šli a nesli 
ovoce“. Jan Pavel II. navazuje na 
předchozí kapitolu, ve které zdůraznil, že 
každému věřícímu byla svěřena 
originální, nenahraditelná a nepřenosná 

úloha, kterou musí splnit pro dobro všech. 
Opět připomíná Ježíšova slova: „Já jsem 
vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo 
zůstává ve mně a já v něm, ten nese 
hojné ovoce.“ (Jan 15,5) Kdo nepřináší 
plody, nezůstává ve společenství: 
„Každou mou ratolest, která nenese 
ovoce, (můj Otec) odřezává“. 
Společenství s Ježíšem nutně 
předpokládá přinášet plody. „Beze mne 
nemůžete činit nic“. Nejkrásnější plod, 
který mohou ratolesti nést, je 
společenství s druhými. 
Pastýři vedou své věřící a uznávají jejich 
činnost a zvláštní milosti, aby všichni 
mohli svým vlastním způsobem a 
v souladu spolupracovat na společném 
díle. To je věta už vyslovená 2. 
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vatikánským koncilem v 60.letech 
20.století. 
Všichni pokřtění získávají, jakožto 
členové církve, poslání zvěstovat 
evangelium.  Už Ježíš říká: „Jděte do 
celého světa a kažte evangelium všemu 
stvoření“. Jan Pavel II. připomíná, že 
udeřila hodina nové evangelizace. Celé 
národy „prvního světa“ procházejí těžkými 
zkouškami. Často žijí „jakoby nebylo 
Boha“. Ovšem nejen ateismus, ale i 
náboženská lhostejnost a téměř žádná 
náboženská praxe jsou rozkladné. 
Nová evangelizace bude možná jen 
tehdy, pakliže se obnoví křesťanská 
podstata církevních obcí, které v těchto 
národech žijí. Pakliže se věřícím podaří 
překonat rozpor mezi evangeliem a jejich 
vlastním životem. Souladem mezi 
evangeliem a každodenními povinnostmi 
pak budou vydávat skvělé svědectví. 
„Nebojte se! Otevřete dokořán dveře 
Kristu! Jen on má slova života, dokonce 
věčného života.“ Jan Pavel II. opakuje 
svou výzvu, kterou pronesl, když ho zvolili 
papežem.“Kristus je pro tebe „cesta, 
pravda a život“.“ Nová evangelizace má 
ze cíl vznik zralých křesťanských obcí. 
Věřící musí přinést svůj příspěvek ke 
vzniku takových obcí. Mladším generacím 
mají věnovat systematickou katechezi – 
katechetům patří významná úloha. 
Ovšem prvními katechety svých dětí jsou 
jejich rodiče. Nezapomeňme, že každý 
pokřtěný má „právo“, aby byl vzděláván. 
Na dalších stránkách velký papež píše o 
misionářské činnosti věřících – laiků. 
Církev je pověřena odhalovat světu 

tajemství Boha, jež bylo zjeveno v Ježíši 
Kristu. Zároveň zjevuje člověku člověka: 
odhaluje mu smysl jeho existence a uvádí 
ho do pravdy o něm samém a o jeho 
určení. 
Jan Pavel II. vyzývá k podpoře 
důstojnosti člověka, k úctě ku právu na 
život, k uznání náboženské dimenze 
člověka. 
Významnou část věnuje manželství a 
rodině, jako prvnímu prostoru sociální 
angažovanosti. Rodina je kolébka života 
a lásky, v níž se člověk „rodí“ a „roste“. 
Zkušenost ukazuje, že civilizovanost a 
pevnost národů závisí především od 
lidské kvality jejich rodin. Proto 
apoštolská činnost ve službě rodinám má 
velký význam. 
Pak Jan Pavel II. podtrhuje lásku 
k bližnímu v různých formách skutků 
tělesného i duchovního milosrdenství. 
Neboť láskou k bližnímu věřící žijí a 
svědčí o Kristu, který „nepřišel, aby si dal 
sloužit, ale aby sloužil“. 
Poté je věnována pozornost duchu služby 
v politice, v hospodářském a sociálním 
životě, v otázce ochrany životního 
prostředí. 
Evangelizovat kulturu, do které patří též 
vzdělání a sdělovací prostředky, je další 
velká úloha všech věřících. Silou 
evangelia jsou proměňovány hodnoty, 
zájmy, způsoby myšlení. Roztržka mezi 
evangeliem a kulturou je totiž dramatem 
naší epochy. 
K zamyšlení: Jaká je má představa zralé 
církevní obce, farnosti? Jak se podílím na 
evangelizaci a na životě církve? Jsem 
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dostatečně vzdělán/a ? Budoucnost 
lidstva závisí na rodinách. Je moje rodina 
taková, jaká má být? Jak se podílím na 
její „kvalitě“? Zajímají mě problémy 

bližních? Jsem dobře orientován v oblasti 
sdělovacích prostředků? 

(han) 

Svatý Jan Nepomucký 

Patron plzeňské diecéze, hlavní patron Čech 
Vnímáme jeho barokní sochařské 
ztvárnění na mostech nejen českých 
měst a vesnic, a tak si i život Jana 
z Pomuku představujeme spíše 
v osmnáctém, než ve čtrnáctém století. 
Velká sochařská produkce ochránce 
mostů totiž začala po jeho svatořečení, 
které se konalo19. března 1729.  
Sv. Jan se narodil kolem roku 1345 
v Pomuku (teprve později Nepomuku) 
v západních Čechách, kde býval 
cisterciácký klášter. Janův otec byl 
v cisterciácké obci rychtářem. S postavou 
Jana z Pomuku se v Praze potkáváme 
nejprve v kanceláři pražského 
arcibiskupa, kde byl písařem. Později 
zastával deset let funkci notáře, takže 
známe jeho rukopis ze zápisů 
významných jednání. Po vysvěcení na 
kněze byl farářem u sv. Havla na Starém 
městě pražském a kanovníkem kapitul u 
sv. Jiljí a na Vyšehradě. Už jako notář 
studoval právnickou fakultu v Praze a 
později se vydal na nejrenomovanější 
fakultu práv v Evropě – do Padovy, odkud 
si po pětiletém studiu přivezl 1387 
doktorát církevního práva. Po návratu byl 
jmenován arcibiskupem Janem 
z Jenštejna generálním vikářem pražské 
arcidiecéze. Zároveň zastával i jiné 

významné úřady.  Ovšem nastal konflikt 
s českým králem Václavem IV., který se 
střetával hlavně s arcibiskupem. Obvinil 
ho, že v církvi rozhoduje bez porady 
s králem a z dalších věcí. Pro Jana 
z Pomuku byly střety s králem a samotný 
králův hněv osudové. Jediný ze tří 
uvězněných církevních činitelů pod 
krutým mučením nepodepsal ani 
nepromluvil, a byl za přítomnosti krále 
umučen. Pak byl z Karlova mostu 20. 3. 
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1393 vhozen do Vltavy. Rybáři nalezli 
jeho tělo 17. dubna, prý podle pěti světel 
či hvězd, které svítily kolem jeho hlavy. 
Proto jsou hvězdy Janovým atributem. 
Arcibiskup Jan z Jenštejna se vzápětí 
vydal za papežem do Itálie a předložil mu 
stížnost na českého krále. Ta se 
uchovala v papežském archivu, Jan je 
v ní označován jako mučedník. O čtyřicet 
let později byla publikována zpráva, že 
Jan Nepomucký byl umučen proto, že 
nevyzradil z čeho se zpovídala královna 
Žofie. 

V roce 1396 bylo tělo Jana Nepomuckého 
přeneseno do svatovítské katedrály, kde 
později v roce 1736 byl umístěn též 
skvostný stříbrný náhrobek s oltářem. 
Stříbrem na něj přispívala celá země, 
jeho váha činí 1500 kg. 
Sochy Jana Nepomuckého najdeme na 
mostech po celé Evropě, také v Římě a 
v Benátkách. 
Kde je v Ostrově socha Jana 
Nepomuckého a kde stála původně? 
Za správnou odpověď dostaneš 
v knihovně odměnu. 

 

Pomoc nemocným v Indii a Africe 

Před časem se naše farnost připojila k pomoci leprosáliím, formou pletení vrchních 
obvazů pro nemocné. Přihlásilo se pět žen, které dodnes upletly 25 pružných obvazů, 
z nichž každý je dlouhý 150 cm. Obvazy budou odeslány na sběrné místo v Kyjově, 
odkud půjdou do světa. 
Pletařkám i přispěvatelům na materiál patří velké poděkování. 

 

PANNA MARIA VĚRNÁ a 8. KVĚTEN 
Poutní slavnost Panny Marie Věrné se 
začala v našem kostele slavit před 20 
lety. V roce 1992 jsme si připomínali 500. 
výročí svěcení pozdně gotické madony 
v severoněmeckém Ebstorfu a hledali 
vhodné datum ke každoroční poutní 
slavnosti. „Pět set let by se mělo oslavit 
na každý mariánský svátek ve výročním 
roce, vždyť to je opravdu významné 
jubileum“, poradil jeden mariánský ctitel. 
A stalo se tak. Američané slavili 500 let 
objevení Ameriky, my v Ostrově Pannu 
Marii Věrnou, nebeskou přímluvkyni. 

Svátek P .Marie, Prostřednice všech 
milostí, který připadá na 8.květen, byl 
obzvlášť vhodný. Vzácná soška je 
madonou tzv. „milostnou“, skrze ni proudí 
Boží milosti. Památka Marie jako 
prostřednice se začala slavit v Belgii 8. 5. 
1921 a rozšířila se do některých zemí, též 
do naší republiky. 
Na 8.květen 1992 byli do Ostrova pozváni 
všichni duchovní, kteří zde po válce 
sloužili – téměř všichni přijeli. Jako hlavní 
celebrant přijal pozvání věhlasný kazatel 
P. Jiří Reinsberg, farář chrámu Matky 
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Boží před Týnem v Praze. Svým 
osobitým humorem přispěl k radostné 
atmosféře první poutní slavnosti Panny 
Marie Věrné – ostrovské. 
Protože je soška madony umístěna od 
roku 1946 v našem farním kostele sv. 
Michaela, bylo jeho zasvěcení rozšířeno. 

Od 8. května 2008 je farní chrám 
zasvěcen též Panně Marii Věrné. 
Zároveň Mons. Fr. Radkovský, biskup 
plzeňský, potvrdil pro den poutní slavnosti 
právě osmý květen. 

(han) 

Nové tváře v naší farnosti 
Je to již rok, který uběhl od mého 
pokřtění, jemuž předcházel rok 
katechumenátu spojený se seznámením 
se základy křesťanské víry a liturgie. 
Tady patří můj veliký dík páteru Markovi. 
Jak se změnil život „novokřtěnce“ rok po 
křtu?. Některé pocity jsou velice intimní a 
ostatním asi nesdělitelitelné (aspoň takto 
v tištěné podobě), některé jsou na mě 
možná i ostatním viditelné.  
Ke křtu jsem přistoupil po zralé úvaze. 
Nezastírám, že tomuto kroku předcházela 
velice bolestná ztráta v rodině. A nebyla 
v mém životě první. A zde jsem poprvé 
pocítil pomoc víry. Jakoby se semnou 
někdo chtěl o toto trápení podělit a 
pomoci mi. Cítil jsem, že se potřebuji na 
svět podívat z jiného úhlu než dosud, 
nahlédnout na ten pozemský světaběh 
jakoby z výšky, podívat se na svůj život 
zpět a zhodnotit. Potřeboval jsem se opřít 
o světonázor, který je tu již 2000 let. 
Možná by se s vírou náš život odvíjel 
trochu jinak. Snažím se pochopit, že jsou 
obzory nám zde na této zemi 
nepoznatelné a překračující naše smysly 
a vnímání a dají se nám poznat v jiné 
dimenzi. 

Najednou jsem odhrnul oponu do světa, 
který jsem před tím neznal. Svět víry, svět 
společenství ve farnosti, kde si lidé 
vzájemně pomáhají, svět liturgie, která 
vnese do našeho uchvátaného životního 
stylu aspoň trochu řád a příležitost 
k zamyšlení. Přehodnotil jsem některé 
své životní postoje a názory. Jsem asi 
teprve někde na začátku a musím svou 
víru rozvíjet. Není snadné vystoupit z již 
léta zaběhnutých stereotypů a zběsilého 
životního tempa. Ale cítím, že to půjde. 
Věřím své víře. 

Pavel Rieger 
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Rozpis úklidu a výzdoby – Květen 2012 

4. 5.: Běhounková; 11. 5.: Prvá; 18. 5.: Michalová; 25. 5.: Srncová 
Skupiny pro úklid: 
1.  Běhounková Marie; Breindlová Jitka   2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 
3. Michalová Anna; Velemanová Jarka  4. Srncová Marie, Terezka Jéchová 

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 
Co vás oslovilo v měsíci dubnu 

Neh 8,10 - Dále jim řekl: „Jděte, jezte 
tučná jídla a pijte sladké nápoje a 
posílejte dárky těm, kdo nemají nic 
připraveno. Dnešní den je zajisté svatý 
našemu pánu. Netrapte se! Radost 
z Hospodina bude vaší záštitou.“ 
Neh 8,18 - Z knihy Božího zákona se 
četlo den co den, od prvního až do 
posledního dne. Po sedm dní slavili 
slavnost. Osmého dne bylo slavnostní 
shromáždění, jak je ustanoveno. 
Neh 9,6 - Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty 
jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen 
jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře 
i vše, co je v nich. Sám to všechno 
zachováváš při životě a nebeské zástupy 
se ti klanějí. 
Neh 9,31 - Ale z nesmírného slitování jsi 
s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, 
protože jsi Bůh milostivý a soucitný. 
Neh 13,14 - „Pamatuj na mne, Bože můj, 
kvůli tomu a nevymaž mou oddanost, 

kterou jsem prokázal domu svého Boha a 
jeho službám!“ 
Neh 13,31 - „Pamatuj na mne, Bože můj, 
v dobrém.“  
Zach 1,3 - Řekni jim tedy: Toto praví 
Hospodin zástupů: Obraťte se ke mně, je 
výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím 
k vám, praví Hospodin zástupů. 
Zach 6,12-13 - Toto praví Hospodin 
zástupů: Hle, přijde muž jménem 
Výhonek, vyraší odspodu; ten zbuduje 
Hospodinův chrám. Ano, on zbuduje 
chrám Hospodinův a bude obdařen 
velebností. Bude sedět na svém trůnu a 
vládnout a bude na svém trůnu knězem; 
mezi obojím bude pokojná shoda. 
Zach 7,9-10 - „Toto praví Hospodin 
zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a 
ať každý prokazuje svému bratru 
milosrdenství a slitování. Neutiskujte 
vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, 
nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti 
bratru nic zlého. 
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Zach 8,16-17 - Konejte toto: Mluvte každý 
svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve 
svých branách pravdu a pokojný soud. 
Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti 
bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé 
přísaze. To všechno nenávidím, je výrok 
Hospodinův. 
Zach 14,9 - Hospodin bude Králem nad 
celou zemí; v onen den bude Hospodin 
jediný a jeho jméno jediné. 
Přídavky Est 4,17 - Tvá služebnice 
neměla ode dne, co s ní došlo k této 

změně, až podnes potěšení v ničem než 
v tobě, Hospodine, Bože Abrahámův. 
Mal 2,10 - Což nemáme my všichni 
jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný 
Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní a 
znesvěcujeme tak smlouvu svých otců? 
Mal 3,18 - Potom uvidíte rozdíl mezi 
spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, 
kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit 
nechce. 

Křestní symboly VIII. – Sůl 

 

V římské křestním ritu se až do reformy 
po II. vatikánském koncilu křtěnci vkládala 
do úst sůl. Tento symbol je již většinou 
zapomenutý a pro současného člověka 
značně nesrozumitelný, proto se 
v současné křestní liturgii nevyskytuje. 
Přesto symbolika „soli“ není přes určitou 
cizost nezajímavá. Pokud se hlouběji 
zamyslíme nad poselstvím tohoto 
znamení, objevíme, že může být stále 
aktuální a pro náš křesťanský život 
přínosné. 
V Písmu svatém má sůl především trojí 
význam: očišťuje, konzervuje a dodává 

chuť. Sůl očišťuje a uzdravuje, proto 
Elizeus solí uzdravuje znečištěnou vodu 
(srov. 2 Král 2,19-22 - proto se také sůl 
sype do vody při jejím žehnání na 
slavnost Zjevení Páně). Podobně oběti 
zvířat přinášené Hospodinu byly ve 
Starém zákoně soleny (srov. Lv 2,13; Ez 
43,24). Ježíš, který naplnil starozákonní 
předobrazy oběti tím, že na kříži 
podstoupil oběť lásky, mluví o utrpení jako 
o „solení ohněm“ (srov. Mk 9,49). Je to 
tedy Kristova oběť, která člověka očišťuje 
a  dává mu trvalost a chuť.  
Sůl, která dává trvalost a chuť, se 
objevuje v dalších Ježíšových řečech jako 
znamení věrnosti. Ježíš své učedníky 
nazývá „solí země“, která nesmí ztratit 
slanost, tedy „chuť“, jinak je k ničemu a 
zaslouží si, aby byla vyhozena (srov. Mt 
5,13; Lk 14,35). Křesťanství, které je 
nevěrné Kristu a jeho slovu, ztrácí svůj 
smysl a poslání ve světě. Pokud si 
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naopak svou věrnost uchová, může do 
světa přinášet to, co je trvalé a chutné.  
Nyní chápeme, že křest, kterým se 
v člověku začíná křesťanský život a 
poslání, je oním „osolením“ v Kristu. 
Právě Ježíše Krista sv. Jeroným nazývá 
„nebeskou solí“, která „očišťuje“, 
„ochucuje“, a dává trvalost. Jak tomu však 
konkrétně rozumět? V pozdějších 
křesťanských výkladech byla sůl dávána 
do souvislosti s moudrostí. Moudrost se 
latinsky nazývá „sapientia“, toto slovo 
souvisí s výrazem „sapere“, což doslova 
znamená „ochutnávat“, „zakoušet“. 
Moudrý člověk je tedy ten, který zakouší a 
nalézá chuť pravdy. Křesťan má nalézt 
Kristovu moudrost ne pouze jako nějakou 
nudnou informaci, ale jako svou vlastní 
zkušenost, jako vlastní životní cestu. 
Jedině tak může objevit Kristovu pravdu 
jako něco velmi zajímavého a „chutného“.  
Jak je ovšem možné zakoušet Kristovu 
moudrost? Musíme nejprve zmínit 
modlitbu a především oběť mše svaté, do 
níž má křesťan vnášet svůj život, své 
radosti i své utrpení. Pak je to stále hlubší 
vzdělání ve víře. A nakonec je to 
společenství církve, které má být místem 
konkrétní životní zkušenosti s Kristem. 
Takto se dostáváme k dalšímu 

symbolickému významu soli, kterým je 
znamení pohostinnosti. Vzájemná láska 
křesťanů má být prostředím, v němž je 
možné zakusit Kristovu přítomnost a 
pravdu.  
Vidíme, že křestní symbol „soli“ nás vede 
k zamyšlení nad naším křesťanským 
životem. Můžeme se ptát, zda je pro nás 
Kristus opravdu někým zajímavým, 
důležitým, a zda jeho pravdu zakoušíme 
jako svou životní cestu. Můžeme si dále 
klást otázky, jestli víru v Krista 
představujeme druhým jako něco 
poutavého a životného, a jestli naše 
křesťanské společenství vyzařuje 
přívětivost a pohostinnost. Ačkoliv jsme 
byli pokřtěni, je možné, že jsme svou 
„slanost“ ztratili, nebo ji ani nepoznali. 
Rok křtu, který není končí, může být pro 
nás příležitostí znovu objevit lásku Ježíše 
Krista jako „nevzácnější perlu“ (srov. Mt 
13,45-46), kterou jsme při křtu získali. 
Můžeme si jen přát, aby ji takto poznali 
všichni pokřtění a zatoužili po ní 
nepokřtění, abychom se skutečně stali 
„světlem světa“ a „solí země“.  
 
P. Pavel Frývaldský 

 

5. celostátní setkání mládeže — Žďár nad 
Sázavou 14. - 19. srpna 

„Ovocem Ducha je láska, radost a 
pokoj…“ (Gal 5,22) 
Byl jsi v roce 2007 na setkání v Táboře a 
chtěl bys opět zažít jeho atmosféru? 

Anebo jsi v Táboře nemohl být, ale hodně 
jsi o něm slyšel od svých kamarádů? 
Vydej se do Žďáru a pozvi na cestu i 
mladé ze svého okolí včetně hledajících! I 
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na ně čeká na CSM zajímavý program a 
kdo ví, třeba právě ve Žďáře najdou 
odpovědi na své otázky týkající se víry. 
Setkání se bude konat od 14. do 19. 
Srpna a čeká tu na Tebe velmi bohatý a 
pestrý program, ve kterém si budeš moct 
najít „to své“: poutavé katecheze, slavení 
eucharistie, celodenní adorace, zajímavé 
přednášky, dobrá hudba, výstavy, 
workshopy a semináře, poznávací výlety, 
diskusní skupinky, sportovní vyžití nebo 
kreativní dílny. Budeš mít také možnost 
zúčastnit se školy modlitby, prožít v klidu 
svátost smíření nebo si popovídat s 
kněžími a biskupy. Součástí programu 
bude i Pout’rodin, která se bude konat 

v sobotu 18. srpna. Žďár ale bude 
především místem osobních setkání — s 
přáteli, s novými lidmi a hlavně s Kristem. 
CSM je určeno pro všechny mladé lidi od 
14 do 30 let. V programu se bude myslet 
jak na středoškoláky, tak na 
vysokoškoláky a mladé pracující. 
Přednášky budou proto děleny podle 
věku. Podle možností a svých schopností 
se také můžeš zapojit do některé 
z přípravných skupinek. 
Cena za celé setkání je 1100 Kč. Kdo se 
přihlásí a setkání uhradí do 31. května, 
zaplatí pouze 950 Kč. Informace a 
přihlášky: https://zdar2012.signaly.cz. 
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Dětské okénko 
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Úterý Ostrov  1700/1800 

  1800/1900 

Mše svatá + Nešpory - (Z/L); ! 
Farní společenství 

Středa Ostrov    800 
Pernink  1000 
  1630 

  1715 

Mše svatá - ! 
Farní kancelář v Perninku 
Mše svatá 
Společenství 

Čtvrtek Hroznětín 1630 
Ostrov  1700/1800 
  1735/1835 

Mše svatá 
Mše svatá - (Z/L); !-kaple Sv. Rodiny 
Adorace - (Z/L); !-kaple Sv. Rodiny 

Pátek Ostrov  1600 
  1600 
  1700/1800 
  1900 

Jáchymov 1600 
  1900 

Adorace prvního pátku a sv. smíření ** 
Klub seniorů 
Mše svatá - (Z/L); ! 
Schola - nácvik 
Mše svatá 
Společenství 

Sobota Ostrov  1800 
Abertamy 1600 
H. Blatná 1430 

Radošov 1430 

Mše svatá (kaple sv. Rodiny) * 
Mše svatá 
Mše svatá (první týden) ** 
Mše svatá (třetí týden) ** 

Neděle Ostrov    830 

  1230 

  1700 
Jáchymov 1000 
Hroznětín 1130 

Mše svatá 
Řeckokatolická liturgie*** 
Modlitba večerních chval 
Mše svatá 
Mše svatá 

Poznámky * - Mše svatá s nedělní platností 
** - Mše svatá s nedělní platností, vyskytuje se jednou za měsíc 
*** - Vyskytuje se vždy na první a třetí neděli v měsíci 
(Z/L) – Čas bohoslužby podle zimního „Z“ a letního „L“ času 
! – V období zimního času jsou bohoslužby přesunuty do sálu (kaple). 

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: 17. 5. 2012 
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