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Úvodník 
Živý 

Na farních stránkách i na farní vývěsce se 
už objevila možnost zapsat se na adorace 
ve Velikonočním triduu. V obou 
případech, v Getsemanské záhradě na 
Zelený čtvrtek i u Božího hrobu na Velký 
pátek a Bílou sobotu, jsme si už zvykli 
adorovat. Je to běžná tradice. V letošním 
roce jsem obohatil tuto možnost o noční 
bdění. Je možné se přihlásit i k nočnímu 
adorování před Nejsvětější svátostí. 
Zajisté by někdo mohl namítnout, jestli to 
není příliš přehnané, nebo odvážné, 
s poznámkou: “Kdo by tam přišel? Aby 
tam nakonec nebyl celou noc páter sám.“. 
A musím uznat, že podobná námitka není 
vůbec překvapivá. Dokonce musím 
očekávat, že noční adorace u Božího 
hrobu opravdu může dopadnout tak, jak je 
popisována v domnělém příkladu.  
Ale je tady i jiná skutečnost. Slavení 
Velikonoc je v našem prostředí vnímáno 
jako slavení svátků jara, nebo jako 
vzpomínka na dávné činy Ježíše, který se 
rozhodl položit život za hříchy světa. Jak 
v prvním případě, tak i v případě druhém 
se jedná o slavení, které ztrácí na 
významu a často je jenom projevem 
jistého folklóru.  

Proto jsem si před časem dal otázku, 
zdali jsou Velikonoce pro nás křesťany, 
potažmo naší kulturu, opravdu jenom 
folklór?! Připustit si tuto možnost, mnou, 
dá se říct, otřáslo.  
Nemůžeme přece dopustit, aby se ze 
slavení Největších svátků křesťanů stalo 
jenom nějaké pozastavení se nad dobou 
dávno minulou, nebo dokonce jako nad 
lidovou zvyklostí. Pro křesťana jsou 
Velikonoce přece osobní setkání se 
s Kristem, který opravdu ŽIJE. A v té 
chvíli jsem si uvědomil, že jedinou 
možností jak si to hlouběji uvědomit 
je, když se s ním opravdu setkáme. 
Velikonoční adorace jsou příležitostí. Není 
možné se s ním setkat, pokud k tomu 
nebude příležitost. Na základě této úvahy 
jsem se rozhodl uskutečnit tuto možnost a 
to i s tím rizikem, že budu adorovat celou 
noc sám. Věřím však, že se ke mně 
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přidají i jiní. S přáním požehnaného půstu 
a milostiplných Velikonoc  

P. Marek Hric

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ – Březen 

3. 3. – 3. Postní neděle; čtení cyklu C, evang.Lk 13, 1-9   3. týden 
„Hospodin je milosrdný a milostivý“ 

10. 3. – 4. Postní neděle; čtení cyklu C, evang. Lk 15, 1-3.11-32  4. týden 
„Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý“ 

17. 3. – 5. Postní neděle; čtení cyklu C, evang. Jan 8, 1-11  1. týden 
„Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost“ 

19. 3. – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek 
čtení evang. Mt 1, 16.18-21.24a 

 
V okruhu liturgického roku vzpomíná církev spolu s Kristem na události jeho 
života a ve svých bohoslužebných shromážděních tyto události znovu prožívá a 
zpřítomňuje.  
O velikonocích si připomínáme Kristovy poslední chvíle s apoštoly 
v jeruzalémském večeřadle, smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Proto jsou 
velikonoce vrcholem celého liturgického roku a nejstarším křesťanským 
svátkem. 
I my jsme při křtu, spojeni s Kristem, povstali k novému životu. 
 
24. 3. – Květná (pašijová) neděle     2. týden 
Obřady začínají před kostelem svěcením ratolestí na památku Ježíšova vjezdu do 
Jeruzaléma; Čtení: Iz 50,4-7  Fp 2,6-11  Ž 22 
Evangelium Lk 19,28-40; Lk 22,14-23,56 
28. 3. – Zelený čtvrtek 
Večerní mše na památku Večeře Páně; Čtení: Ex12,1-8.11-14  1K11,23-26  Ž116 
Evangelium Jan13,1-15 
Po homilii následuje obřad mytí nohou. Po modlitbě po přijímání se přenáší svátost 
oltářní do křestní kaple. Potom se obnaží oltáře a zahalí se kříže v kostele. 
29. 3. – Velký pátek 
Památka umučení Páně; Slaví se odpoledne a obřad má tři části: bohoslužbu slova, 
uctívání kříže a svaté přijímání. Čtení: Iz52,13 - 53,12 ; Žd 4,14-16; 5,7-9 ; Ž 31 
Evangelium Jan18,1-19,42 
30. 3. – Bílá sobota 
Velikonoční vigilie – po západu slunce; Od nejstarších dob je tato noc zasvěcena 
Pánu. Aby, podle napomenutí evangelia, byli věřící s hořícími lampami v rukou 
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podobni lidem, kteří očekávají Pána, až znovu přijde. Aby je nalezl jak bdí a přivedl je 
ke svému stolu. 
Noční vigilie je uspořádána takto: 
Po krátké slavnosti velikonoční svíce (první část obřadů veliké noci) uvažujeme o tom, 
co Pán Bůh od počátku konal pro svůj lid (druhá část – bohoslužba slova); a když se 
blíží den vzkříšení, jsme spolu s těmi, kdo se znovu narodili ve křtu (třetí část), 
povoláni k hostině, kterou Pán svou smrtí a zmrtvýchvstáním připravil svému lidu 
(čtvrtá část). 
31. 3. – neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Čtení: Sk10,34a.37-43 ; Kol3,1-4 ; Ž 118; Evangelium Jan 20,1-9 
Od velikonoční vigilie až po 2. neděli velikonoční (po celý velikonoční oktáv) se na 
konci mše při propuštění lidu říká:  Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja. 
Bohu díky, aleluja, aleluja. 

Komentář k papežské rezignaci: Výraz síly, 
nikoli slabosti 

V církevních dějinách se nestává často, 
že papež v průběhu svého pontifikátu 
oznámí odchod z úřadu, jak nyní učinil 
Benedikt XVI. Na překvapivou zprávu 
reaguje následující poznámka. 
Jistě se objeví řada spekulací a 
zaručených zpráv, proč Benedikt XVI. ze 
svého úřadu odchází. Bylo by ale 
nespravedlivé římskému biskupovi 
podsouvat jiné důvody než ty, které sám 
uvedl - "po opakovaném zpytování 
vlastního svědomí jsem před Bohem 
došel k jistotě, že moje síly z důvodu 
pokročilého věku již nestačí na náležité 
vykonávání petrovského úřadu. Jsem 
si dobře vědom, že tato služba svou 
duchovní povahou musí být konána 
nejenom činy a slovy, ale neméně také 
utrpením a modlitbou. Nicméně, 
v dnešním rychle se měnícím světě 
zmítaném záležitostmi velkého 

významu pro život víry je pro řízení 
Petrovy bárky a hlásání evangelia 
zapotřebí také tělesných i duševních 
sil, kterých mi v posledních měsících 
ubylo natolik, že musím uznat svoji 
neschopnost spravovat úřad, který mi 
byl svěřen." Tato slova 85letého papeže, 
jenž ve službě církvi prožil přes 60 let 
života, nejsou výrazem slabosti a 
poraženectví, ale velké duchovní síly 
sledující prvořadý prospěch církve, a také 
víry ve schopnost tohoto společenství 
najít pod vedením Ducha svatého nového 
papeže, člověka modlitby, služby i víry, 
jenž s novými silami naváže na dílo 
Benedikta XVI. a jeho předchůdců. Ani 
srovnávání současného papeže s Janem 
Pavlem II., jenž dovedl svůj pontifikát až 
k neopakovatelnému svědectví utrpení a 
smrti, by nebylo férové - každý z nich se 
nacházel v jiné osobní situaci, v odlišných 
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okolnostech, dokonce i v trochu jiném 
světě let 2005 a 2013. Zjevné překvapení 
pociťované po zveřejnění zprávy by tedy 
nebylo vhodné transformovat 
do pochybností, ale spíše do úcty a 

vděčnosti nejen za téměř osmiletý 
pontifikát, ale i za toto jedinečné a 
neopakovatelné svědectví. 

Filip Breindl  

Benedikt XVI. – pastýř a teolog I. 
Benedikt XVI. – pastýř a teolog  
Překvapivý odchod papeže Benedikta 
XVI. z úřadu římského biskupa vyvolal 
v posledních dnech bouři různorodých 
reakcí a dal příležitost k bilancování náhle 
ukončeného pontifikátu i k zamyšlení nad 
dalším směřováním světové katolické 
církve. Mnozí komentátoři se shodují 
v tom, že z čela katolické církve odchází 
velký myslitel naší doby, jehož přínos 
nelze zařadit do jednoduchých schémat 
„konzervativní“ – „liberální.“ Už samotný 
fakt, že abdikoval, poukazuje na to, že ho 
nelze jednoduše označit za 
„konzervativního“, neboť tímto krokem 
porušil staletou tradici doživotně 
zastávaného úřadu. Zároveň však své 
rozhodnutí pronesl v latině, v tradičním 
jazyku církve, a tak své poslání 
symbolicky zakončil jako spojení starého 
a nového, tradice a inovace. Dnes je 
pochopitelně ještě příliš brzy hodnotit 
samotný historický význam Benedikta 
XVI. Můžeme si však v jeho myšlení a 
teologii povšimnout některých akcentů, 
které nám pomohou lépe porozumět jeho 
působení v čele katolické církve.  
Významný teolog 
Benedikt XVI. odstupuje z čela církve jako 
starý muž s prohlášením, že mu už 
nestačí síly na plnění úkolu, jenž mu byl 

svěřen. Paradoxem však je, že se ve 
svém životě vždy ujímal církevních úkolů 
v „mladém“ věku. Když po skončení 
Druhé světové války vstupuje do 
kněžského semináře ve Freisingu, patří 
k nejmladším bohoslovcům. V té době se 
totiž na studium bohosloví hlásí 
především starší muži, kteří tuto možnost 
během války neměli. Svou doktorskou 
práci dokončuje ve svých 24 letech a 
velmi brzy nato začíná přednášet teologii 
ve Freisingu, kde je již ve svých 30 letech 
jmenován řádným profesorem. Není divu, 
že nového vyučujícího s velmi mladistvým 
vzhledem noví studenti zaměňují za 
spolužáka. Třicátník Ratzinger, jako 
poradce kolínského kardinála Fringse, je 
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rovněž jedním z nejmladších teologů 
Druhého vatikánského koncilu (1962–
1965), na němž sehrává velmi důležitou 
roli. V svých 50 letech se stává 
arcibiskupem a kardinálem v Mnichově, a 
tak znovu patří k nejmladším tentokrát v 
kardinálském kolegiu.  
Nejenom věk, ale ani myšlení teologa 
Ratzingera nelze označit za „staré“. 
Známá je událost z roku 1959, kdy 
Ratzingerův habilitační spis pojednávající 
o středověkém teologu Bonaventurovi, 
naráží na odpor oponenta Michaela 
Schmause (významného německého 
teologa, který před Druhou světovou 
válkou přednášel také na pražské 
teologické fakultě). Schmaus totiž 
interpretace mladého teologa považuje za 
nebezpečně moderní. Ratzinger proto 
musí velkou část své práce vypustit a 
obhajovat pouze neproblematickou část. 
Aniž bychom zabředli do poněkud 
komplikované otázky, oč ve sporu 
mladého Ratzingera se Schmausem šlo, 
můžeme v této události vidět nástup nové 
poválečné teologické generace 
v katolické církvi. Právě tato nová 
generace teologů přináší mnoho nových 
podnětů. Ratzinger jako teolog se však 
liší nejen od těch, kteří pohodlně opakují 
„věčně platné pravdy“, tak i od radikálních 
kritiků všeho minulého, kteří chtějí 
budovat „novou církev“. Jeho myšlení 
zastává středovou pozici v tom smyslu, že 
katolickou tradici interpretuje novým, 
moderním způsobem. Kdo se začte do 
jeho slavných děl jako je např. Úvod do 
křesťanství (1968), zjistí, že jeho přístup 

je velmi syntetický; dokáže propojit svět 
Bible nejen s antickým Augustinem či 
středověkým Bonaventurou, ale též 
s moderní existencialistickou a 
personalistickou literaturou.  
Duchovní krize církve  
Myšlení mnichovského kardinála se stává 
od sedmdesátých let minulého století 
stále více „apologetické“. Ratzinger totiž 
reaguje nejen jako teolog, ale také jako 
pastýř na nové trendy v církvi, které se 
vzdalují od „tradičního“ katolicismu. 
(Nemalou roli hraje jistě i fakt, že pochází 
z tradičně katolického Bavorska). Je 
poněkud překvapivé, že kněz, biskup a 
posléze také papež musí v církvi 
obhajovat především spiritualitu a 
modlitbu. Souvisí to s tím, že 
uvnitř pokoncilní církve a to především 
v západním světě se stále více objevují 
kritiky „sterilní zbožnosti“ a nedostatečné 
angažovanosti katolíků ve společnosti. 
Tento oprávněný požadavek větší aktivity 
křesťanů ve světě se však nešťastně 
spojuje s podceňováním křesťanského 
kultu a liturgie. Ztráta niternosti a 
sakrálnosti plodí „bezduchá“ a zvláště pro 
mladého člověka nepřitažlivá společenství 
křesťanů. Podle Benedikta XVI. právě tato 
krize liturgického slavení je symptomem a 
zároveň příčinou celkové krize církve 
v Evropě.   
Je pochopitelné, že Sv. otec pokračuje 
ve svém úsilí o překonání „spirituální 
krize“ církve. Církev totiž není pouhou 
organizací, ale společenstvím, které 
nežije samo ze sebe, ze svých snah a 
plánů, ale ze své víry v Ježíše Krista. 
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Proto jeho náměstek vydává trojdílnou 
knihu o Ježíši z Nazareta a své encykliky 
věnuje tématu lásky a naděje, aby tak 
všechny křesťany přivedl k hlubšímu 
zamyšlení nad základem víry. Benedikt 
XVI. však nemluví jen o Kristu jako 
smyslu a zdroji života církve, ale také o 
církvi jako o „místu“ poznání pravého a 
živého Krista. Toto úzké sepětí Krista a 
církve (církev je bez Krista mrtvá, Kristus 
je bez církve nepoznatelný) nabízející lék 
na církevní krizi je „leitmotivem“ papežovy 
teologie.  
Dialog víry a rozumu  
Benedikt XVI. není apologeta pouze 
spirituality, ale též specifického spojení 
víry a rozumu, které však od doby 
evropského osvícenství dostává vážné 
trhliny. Toto téma ve stále nových 
souvislostech provází celé Ratzingerovo 
dílo. Svatý otec své postoje shrnul na 
přednášce v Řezně v roce 2006. Ta však 
bohužel vstoupila ve známost především 
díky protiislámskému výroku byzantského 
císaře Manuela II. Paleologa. Přitom 
v této řeči nejde jen o problematickou roli 
rozumu v islámské víře, jež ve svých 
extrémních podobách vede k násilí, ale 
také o kritiku takových podob křesťanství, 
které se bez racionality stávají 
fundamentalistickými. Benedikt XVI. 
nabízí bázi dalšího mezináboženského 
dialogu mezi křesťanstvím a dalšími 
náboženstvími na základě filosofického 
rozumu, schopného kritiky a reformy 
vlastních náboženských tradic. Papež 
tedy rozhodně není slepý tradicionalista. 

Naopak připomíná nutnost sebekritiky 
náboženství (na prvním místě 
křesťanství).  
Tato sebekritika je ovšem možná jen 
tehdy, když existuje rozum schopný 
hledat a poznat pravdu. Avšak tato 
schopnost rozumu dojít pravdy je 
v západním myšlení většinou 
zpochybněna. Racionalita se většinou 
redukuje jen na oblast přírodních a 
technických věd. Papež proto není jen 
sebekritikem náboženství, ale též kritikem 
liberálního relativismu. Relativismus totiž 
může být paradoxně stejně tak 
nebezpečný jako náboženský 
fundamentalismus, protože tam, kde 
neexistuje možnost objektivního rozlišení 
mezi pravdou a lží, přichází totalitarismus 
mocných, kteří kritéria pravdy a lži, dobra 
a zla určují podle svých zájmů.  
Zdá se mi, že tato kritika „diktatury 
relativismu“ ve skutečnosti vyvolávala 
stejně bouřlivou reakci jako kritika 
náboženského fundamentalismu. 
Benedikt XVI. se totiž v této záležitosti 
dotýká problematického bodu 
sekularizovaného myšlení, které poté, co 
se zcela odpoutalo od víry, končí na 
scestí relativismu. A není tento proces 
příznakem spíše „slabého“ než 
„osvíceného“ rozumu? Ukazuje se, že 
nejen víra potřebuje rozum, ale také 
rozum potřebuje víru. Tato skutečnost 
představuje zajímavý impuls pro dialog 
křesťanů se sekulárním světem.  

P. Pavel Frývaldský  
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DUCHOVNÍ IMPULZY 
Znamení kříže 
Znamením kříže začínáme a končíme den a všechny modlitby. Dělej ho pomalu, 
velkým pohybem od čela na prsa, od jednoho ramene k druhému. Je to znamení 
vesmíru a znamení vykoupení. Na kříži náš Pán vykoupil všechny lidi. Křížem 
posvěcuje člověka až do posledního vlákna jeho bytosti. Proto to znamení děláme 
před modlitbou, aby do nás vneslo řád a zapálilo nás, sebralo v Bohu naše myšlenky a 
srdce a víru. Po modlitbě, aby v nás zůstalo to, co nám Bůh daroval.  

Romano Guardini 
Brána víry 
Čl. 3 – Nelze se smířit s tím, že by sůl ztratila svou chuť a světlo zůstalo skryto 
(srov.Mt5,13-16). Tak jako samařská žena mohou i dnešní lidé zakoušet potřebu vydat 
se ke studni a slyšet Ježíše, který nás zve, abychom v něj uvěřili a čerpali živou vodu 
vyvěrající z jeho pramene. Musíme znovu objevit chuť nechat se krmit Božím slovem, 
věrně předávaným v církvi, a chlebem života, nabídnutým jako pokrm jeho učedníkům. 
Ježíšovo učení skutečně zaznívá i dnes se stejnou intenzitou: “Neusilujte o pokrm, 
který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu“ (Jan 6,27). Otázku, kterou 
tehdy Ježíšovi kladli jeho posluchači, vznášíme i dnes: „Co máme dělat, abychom 
konali skutky Boží?“ A známe také Ježíšovu odpověď: „To je skutek Boží, abyste věřili 
v toho, koho on poslal“(Jan 6,29). Víra v Ježíše Krista je tedy definitivní cestou 
k dosažení spásy. 

Benedikt XVI. 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
Svatá Perpetua a svatá Felicita, mučednice 

V litaniích ke všem svatým slýcháme, 
hned po vzývání českých patronů -  
Václava, Vojtěcha a Jana Nepomuckého 
– dvě zvláštní jména. „Svatá Perpetuo a 
Felicito“ a připojujeme „orodujte za nás“. 
Jejich jména jsou také uváděna 
v římském mešním kánonu, v první 
eucharistické modlitbě, znějí tedy často i 
od oltáře. Památku obou světic si 
připomínáme 7. března. 
Perpetua a Felicita jsou po Pavlovi a 
Petrovi nejstarší „svědkyně krve“, 
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mučednice, jejichž doba úmrtí je známa a 
o němž zanechal svědectví očitý svědek. 
Obě tedy patří k raným mučednicím. 
Narodily se ke konci 2. století a žily 
v severoafrickém Kartágu, městě, které 
bylo nejblíže Itálii a patřilo samozřejmě 
Římanům. Perpetua pocházela 
z patricijské rodiny, byla provdána a byla 
matkou několikaměsíčního syna. 
Ve vězení zapisovala všechny události až 
do dne před smrtí.  
Felicita byla otrokyně, v době zatčení byla 
těhotná a dva dny před smrtí se jí narodila 
dcerka. Podle tradice dítě adoptovali 
křesťanští přátelé. 
Obě ženy byly zatčeny v roce 203, ještě 
se třemi muži, mezi nimiž byl Revocatus, 
manžel Felicitin. Všichni byli 
katechumeny. Zpočátku byli drženi 

v domácím vězení, takže mohli být 
pokřtěni. Později byli uvězněni v řádném 
vězení, byli souzeni a ortel zněl : zabití 
šelmami v amfiteátru. Proti mužům byli 
nasazeni leopardi, kanci a medvědi. 
Perpetua a Felicita byly vystaveny 
splašené krávě, která se později stala 
atributem Perpetuy. Zranění mučedníci 
byli posléze zabiti mečem gladiátorů. 
Představte si, že toto „představení“ 
uspořádal císař Septimius Severus  
v kartaginské aréně v den narozenin 
svého syna!  
Neznámí křesťané je všechny pochovali a 
nad jejich hroby byla později postavena 
bazilika. Úcta k nim se brzy rozšířila nejen 
v Africe, ale i v ostatním křesťanském 
světě. 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Mužská spiritualita 

Tématické večery pro muže 
Základní téma: „Muže něco bolí, pojďme společně hledat co.“  
Pro koho: pro muže od 18 let výše, pro ty, kdo jsou schopni naslouchat nebo mluvit, či 
tázat se společně znepokojivými otázkami na příčiny neúspěchu, nezdarů a 
všemožných životních karambolů, bojů a zápasů.  
Cíl: Pokusit se pojmenovat zvláštnosti a potřeby mužské spirituality. 

- „Ve tvé slabosti se projeví má síla…“ (proběhne 21. 3. v 19 h. - farní sál) 
Rozpis úklidu a výzdoby - Březen 2013 

1. 3.: Srncová;  8. 3.: Běhounková; 15. 3.: Prvá; 22. 3.: Michalová; 
29. 3.: 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 
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je možné domluvit i jiný termín. Hodinu si dohodnou členové skupin mezi sebou. 
Výzdoba kostela: Božena Matláková a Mariana Nežatická 

Rozpis lektorů - Březen 2013 
     1. Čtení  2. čtení 
  3. 3. 3. neděle postní   Poledníček  Kamarád ml. 
10. 3. 4. neděle postní   Jechová  Hanzlová 
17. 3. 5. neděle postní   Radová   Hynk 
19. 3. Sv. Josefa   bude upřesněno 
24. 3. Květná neděle   Kamarád st.  Faltová 
28. 3. Zelený čtvrtek   Kamarád ml.  Jechová 
29. 3. Velký pátek   Hanzlová  Hynk 
30. 3. Bílá sobota   bude upřesněna 
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně  Faltová   Poledníček 
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. 

Z diecéze 
Zájezd na Mariánské poutní místo Medjugorje s krátkým pobytem u moře! 
Termín: 21. – 27. 6. 2013 Cena: 5400,- Kč/os. 
Bližší informace v kanceláři farnosti nebo na farní vývěsce v chodbě farnosti. 
POUTĚ 
**Pouť plzeňské diecéze do Kladrub 8. května 
Program: 

  930 zahájení, přivítání, informace 
  950 přednáška Mons. Aleše Opatrného, Th.D: Víra jako cesta čili o chození ve víře 
1100 slavení eucharistie v klášterním kostele 
1300 občerstvení, živá hudba na nádvoří kláštera 
1430 koncert a předání diecézních vyznamenání v kostele 
1600 předpokládané zakončení 

Program pro děti, mládež a -náctileté (14-17). Odpoledne možnost svezení na koních 
v Pony farm (200m od kláštera). 
**Skoky 
neděle 10. března Postní pouť ve 1400 
neděle 7. dubna Pouť Božího Milosrdenství ve 1400 
NENECHTE SI UJÍT 
**20 let plzeňské diecéze 
budeme slavit koncertem na náměstí Republiky v Plzni dne 31. května. Ve 14 hod. 
začne přehlídka křesťasnkých skupin (PilsAlive), současně se budou na ploše náměstí 



10 

prezentovat nejrůznější církevní aktivnity a organizace. Vyvrcholením bude od 20 hod. 
koncert Hradišťanu.  
**Exercicie v Roce víry na Svaté Hoře  
30. dubna - 4. května (úterý - sobota, začíná se večeří, končí obědem), vede P. Martin 
Sedloň OMI, téma: Poklad víry máme v nádobě hliněné}, cena 1 800 Kč. 
11.-15. května (sobota - středa, začíná se večeří, končí obědem), vede P. ThDr. Aleš 
Opatrný, téma Eucharistie – chvála Boží, cena 1 800 Kč. 
Přihlášky (dopis, mail): A. Šlajsová, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň, 
slajsova@bip.cz. Uveďte jméno a příjmení, adresu a kontakt (mail či tel.), případně s 
kým chcete bydlet. 
**Pochod pro život 
XIII. ročník pochodu se uskuteční v Praze 23. března.  Pochod pro život začíná ve 
12:30 mší svatou v dominikánském kostele sv. Jiljí na Husově 8 a pokračuje 
průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde bude 
zakončen krátkým programem. 
**Postní rekolekce pro ženy  
se konají v Perninku ve dnech 15.–17. března s tématem Marnotratný otec, aneb o 
Boží nezměrné lásce k člověku. Zveme všechny pokřtěné ženy nebo katechumenky, 
které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických a duševních. V programu 
nebude chybět prostor pro vlastní i společnou modlitbu, v nabídce budou promluvy, 
křížová cesta, mše svatá, osobní noční adorace, služba přímluvné modlitby apod. 
Cena rekolekce je 460 Kč. V případě Vašeho zájmu napište na adresu 
lachmanova@bip.cz. Obdržíte mail s podrobnými informacemi o akci. Těšíme se na 
Vás.      */za organizační tým Majka, Martina a Vlaďka 
DCM 
Světový den mládeže v plzeňské diecézi 22.-23. března 
Setkání mládeže s biskupem Františkem před Květnou nedělí  
Ano, již začaly přípravy dalšího setkání s biskupem (Světový den mládeže v plzeňské 
diecézi). V roce Víry se v sobotu zaměříme na toto téma – naším hostem bude herec 
a režisér Jiří Strach, který bude vyprávět na téma: Beze strachu o víře. Novinkou na 
programu bude koncert. Můžete se těšit na příležitost k setkání s věřícími vrstevníky 
z diecéze, krásnou liturgii s průvodem a ratolestmi spolu se slovem otce biskupa. 
V pátek se již tradičně uskuteční Křížová cesta centrem Plzně. Pokud by chtělo vaše 
společenství ztvárnit některé zastavení, dejte nám vědět které, rádi vám vyjdeme 
vstříc. 
V sobotu bude program pokračovat od 9.00 - tentokrát v sále Středního odborného 
učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56, Plzeň-Skvrňany}. Na programu bude 
společná modlitba, koncert a setkání se zajímavými hosty (Jiřím Strachem.), krátké 
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filmy z akcí, zásah módní policie, svědectví a setkání ve skupinkách; po celou dobu 
s námi bude náš biskup František. Vrcholem celého setkání bude sobotní mše svatá, 
která začne ve 14.30 radostným  průvodem s ratolestmi  - kněží jsou srdečně zváni ke 
koncelebraci. Na závěr mše svaté otec biskup každému osobně požehná a předá 
dárek - památku ze setkání. Co to bude letos? Nechte se překvapit - přijďte a uvidíte. 
Stejně jako v minulých letech uvítáme vaši podporu při organizaci celého setkání – 
pokud nám můžete pomoci (třeba při liturgii, zařizování prostor, předávání informací 
nebo zajišťování stravování) budeme moc rádi – ozvěte se! Také prosíme o modlitbu 
za toto setkání i jeho přípravu. 
Salesiánky 

    
Termíny táborů 

 datum místo 
konání 

pro koho zaměření hlavní 
vedoucí 

cena 

1. 8. – 14. 
července 
2013 

Plzeň,  
Křimická 73 

pro děti od 
5-ti let po 
celou ZŠ 

příměstský Eliška 
Truhlářová 

1.100,- 

2. 15. – 21. 
července 
2013 

Kašperské 
Hory 

pro děti  
od 7 do 
10-ti let 

všeobecný 
pobytový 

Zuzka  
Magerová 

1.700,- 

3. 10. – 17. 
srpna 
2013 

Nová Ves 
(Jižní 
Čechy) 

pro děti  
od 12-ti do 
15-ti let 

cyklotábor 
(formou 
výletů) 

Hanka 
Gennertová 

2.200,- 

4. 11. – 17. 
srpna 
2013 

Klenčí pod 
Čerchovem 

pro děti 
od 11-ti do 
14-ti let 

všeobecný 
pobytový 

Eva  
Pešťáková 

1.700,- 

5. 19. - 25. 
srpna 
2013 

Plzeň,  
Křimická 73 

pro děti 
od 5-ti let 
po celou 
ZŠ 

příměstský Pavla  
Mikysková 

1.100,- 

Přihlašování probíhá v kanceláři SHM – Klub Plzeň. 
Uzavírka přihlášek 15. května 2013 nebo po naplnění tábora. 

  

Salesiánské hnutí mládeže – Klub Plzeň 

Křimická 73, Plzeň – Skvrňany, 318 00 
tel: 377 382 566   http://plzen.shm.cz 

 
 

http://plzen.shm.cz/
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Diecéze čte bibli 
*+Odpovědi na únorovou otázku: 
Žalmy: Davidovi je připisováno 73 žalmů 
*+V březnu čteme: 
Žalmy 119,97-131 
Otázka: Které žalmy zhudebnil A. Dvořák? 
Ž 97, 119, 55, 23, 144, 61, 137, 25, 121, 98 
Izaiáš 40-55 je označován jako „Druhý Izaiáš“ (někdy také Deuteroizajáš nebo 
starozákonní evangelium), vznikl asi o 150 let později než předchozí kapitoly v 
babylónském zajetí za vlády Kýra II.. Autorství tohoto díla je zahaleno tajemstvím, 
navazuje přímo na předchozí část. Prorokuje návrat Židů domů a budoucí spásu pro 
všechny národy. 
Otázka: Kdy se čtou písně o Božím služebníku (4 písně, tvořící původně jeden celek, 
Iz 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53?  
*+Citát na měsíc: Kdo zná Písmo, zná božské srdce. 

Řehoř Veliký 
Ž 91,11-12 - On svým andělům vydal o 
tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých 
cestách. 
Ž 98,7-9 - Ať se moře s tím, co je v něm, 
rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí, 
dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať 
plesají hory vstříc Hospodinu, že přichází, 
aby soudil zemi. On bude soudit svět 
spravedlivě a národy podle práva. 
Ž 100,4-5 - Vstupte do jeho bran 
s díkůvzdáním, do nádvoří jeho 
s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, 
dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je 
dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho 
věrnost do všech pokolení! 
Ž 101,6 - Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, 
aby se mnou přebývali. Kdo jde 
bezúhonnou cestou, ten bude v mých 
službách. 
Ž 102,19-23 - Pro budoucí pokolení je to 
psáno, aby lid, jenž bude stvořen, chválil 

Hospodina, že pohleděl ze svých svatých 
výšin, že Hospodin shlédl z nebe na zem, 
vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny 
smrti, aby na Sijónu vyprávěli o 
Hospodinově jménu, aby v Jeruzalémě 
šířili jeho chválu, až se tam shromáždí 
vjedno národy a království a budou sloužit 
Hospodinu. 
Ž 103,11 - Jak vysoko nad zemí je nebe, 
tak mohutně se klene jeho milosrdenství 
nad těmi, kdo se ho bojí. 
Ž 104,15 - Dáváš víno pro radost 
lidskému srdci, až se tvář leskne víc než 
olej; chléb dodá lidskému srdci síly. 
Ž 105,4 - Dotazujte se na vůli 
Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář 
hledejte ustavičně. 
Ž 105,15 - „Nesahejte na mé pomazané, 
ublížit mým prorokům se chraňte!“  
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Ž 106,1 - Haleluja. Chválu vzdejte 
Hospodinu, protože je dobrý, jeho 
milosrdenství je věčné. 
Ž 106,29 - Svým jednáním uráželi 
Hospodina, proto je postihla pohroma. 
Ž 106,48 - Požehnán buď Hospodin, Bůh 
Izraele, od věků až na věky! A všechen lid 
ať řekne: „Amen.“ Aleluja. 
Ž 107,42-3 - Přímý lidé to vidí a radují se, 
ale každá podlost musí zavřít ústa. Kdo je 
moudrý, ať dbá těchto věcí a 
Hospodinovu milosrdenství ať hledí 
porozumět! 
Ž 108,13-14 - Před protivníkem buď naše 
pomoc, je šalebné čekat spásu od 
člověka. S Bohem statečně si povedeme, 
o rozšlape naše protivníky. 
Ž 109,4-5 - Osočují mě za moji lásku, 
zatímco se modlím. Za dobro mě zavalují 
zlobou, za mou lásku nenávistí. 
Ž 109,30-31 - Moje ústa vzdají Hospodinu 
velkou chválu, mezi mnohými ho budu 
chválit, neboť stanul po pravici ubožáku, 
aby ho zachránil před jeho soudci. 
Ž 111,10 - Počátek moudrosti je bát se 
Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, 
kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy! 

Ž 115,1 - Ne nás, Hospodine, ne nás, ale 
svoje jméno oslav pro své milosrdenství a 
pro svou věrnost! 
Ž 115,11 - Vy, kdo se bojíte Hospodina, 
doufejte v Hospodina, je vám pomocí a 
štítem. 
Ž 116,1-2 - Hospodina miluji; on slyší můj 
hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho.  
Po všechny své dny chci k němu volat. 
Ž 118,6-8 - Hospodin je při mně, nebojím 
se. Co by mi mohl udělat člověk? 
Hospodin je při mně, mezi mými 
pomocníky, spatřím pád těch, kdo mě 
nenávidí. Lépe utíkat se k Hospodinu, než 
doufat v člověka. 
Ž 119,5 - Kéž jsou moje cesty pevně 
zaměřeny k dodržování tvých nařízení. 
Ž 119,41-42 - Kéž na mě sestoupí tvé 
milosrdenství, Hospodine, i tvá spása, jak 
jsi řekl, a já dám odpověď tomu, kdo mě 
tupí, neboť doufám ve tvé slovo. 
Ž 119,89-91 - Věčně, Hospodine, stojí 
pevně v nebesích tvé slovo. Z pokolení do 
pokolení trvá tvá věrnost, upevnil jsi zemi 
a ta stojí. Podle tvých soudů vše stojí 
dodnes, to všechno jsou tvoji služebníci. 

O VĚROZVĚSTECH 8 
C H A R T O F Y L A X 

Krátce po nabídce k sňatku přišly dvě 
zprávy. Na doporučení Teoktista jsem měl 
být vysvěcen na kněze a ustanoven 
chartofylaxem u chrámu sv. Sofie. 
Svěcení jsem přijal s radostí a pokorou 
v srdci. I když jsem se v církevní hierarchii 
dostal na vysoký post, protože k mým 
povinnostem patřila nejen péče o 
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nejznámější knihovnu, ale byl jsem též 
strážcem archivu a tajemníkem patriarchy 
Ignatia, cítil jsem hned od počátku, že mě 
tato služba nenaplňuje. Chtěl jsem se 
věnovat modlitbě, rozjímání a to bylo 
možné pouze jediným způsobem. 

Odešel jsem tajně z Konstantinopole a 
jako prostý kněz požádal o přijetí 
v jednom z monastýrů na břehu Úzkého 
moře. Čas i svět pro mě přestaly existovat 
do chvíle, kdy jsem se po půl roce opět 
setkal s Teoktistem a Bardasem. 
Dozvěděli se o místě, kde jsem pobýval, a 
chtěli, abych se vrátil ke službě u 
patriarchy. V přemlouvání byli vytrvalí. 
Nakonec jsem souhlasil, že budu zastávat 
místo profesora filosofie na Vysoké škole, 
kterou založil Bardas a sídlila v bývalé 
ceremoniální hale císařského paláce. 

Ve svých čtyřiadvaceti 
letech jsem se na přání 
dvora stal členem 
poselstva ke kalifovi 
Muttawakkilovi, který 
sídlil ve městě Sāmarrā 
na sever od Bagdádu. 
Muslimové, tehdy zvaní 

Saracéni, žádali někoho, kdo by jim 

vysvětlil naši víru v Trojici a obhájil se 
před jejich námitkami. Cílem mise bylo 
také pokusit se při jednáních dosáhnout 
zastavení pronásledování křesťanů. Pro 
disputaci zvolili mě a já se rád podvolil, 
protože to byla služba Svaté Trojici. 
Město samo bylo velmi mladé, založené 
asi před dvaceti lety. Když jsme jím 
projížděli poprvé, ukázali naši průvodci na 
několik dveří, kde byly podobizny ďáblů, a 
ptali se mě, zda vím, co je to za znamení. 
Má odpověď byla 
jednoduchá. Řekl jsem 
po pravdě, že vidím 
vyobrazení démonů, 
kteří nemohou dovnitř, 
protože tam žijí 
křesťané a k nim oni 
nemohou. Kde však 
tato vyobrazení nejsou 
zvenku vidět, tam zřejmě žijí démoni 
uvnitř. Byla to poněkud troufalá odpověď, 
ale přijali ji, protože sám kalif nedávno 
obnovil stará nařízení proti nemuslimům, 
zvláště křesťanům. 
Pobývali jsme v kalifově paláci 
s výhledem na Tigris, kde probíhaly 
disputace. Naši hostitelé se ptali na 
mnoho věcí a s Boží pomocí jsme byli 
schopni na všechno odpovědět a jejich 
námitky argumenty vyvrátit.  
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A při jednom obědě zeptali se také na 
Trojici. Proč prý, když je Bůh jeden, my jej 
slavíme ve třech a říkáme jim otec, syn a 
duch? Pak by bylo prý nejlepší dát 
takovému bohu ženu, aby se zplodilo 
množství dalších bohů. Odpověděl jsem, 
že od proroků, našich otců a učitelů jsme 
se naučili slavit Trojici: Otce, Slovo a 
Ducha. Tři osoby v jedné bytosti. Slovo, 
že se pak vtělilo v Panně a narodilo se 
pro naši spásu. Vždyť tak to připomíná i 
prorok Mohamed. A bylo vidět, že byli 
zaraženi z toho, že jsem jim podal důkaz 
z jejich vlastní posvátné knihy. 
Po závěrečném obědě přišla na mě jakási 
slabost. Přičítal jsem to určité míře 
vyčerpání, ale moji průvodci byli 

přesvědčeni, že jsem musel vypít jed. 
Odjeli jsme tedy v rozpacích nad výsledky 
našeho poselství. 
Doma pak vzdali jsme Bohu dík za 
ochranu a velebili toho, který všechno 
stvořil, protože Jeho je všechno a jemu 
patří všechna moc a sláva. 

 
Obrázky: 
1, 6 - Konstantinopol, historické mapy 
2 – tzv. Úzké moře, zvané též Bospor Thrácký, odděluje Evropu a Asii, satelitní 
snímek 
3 – Samarra, spirálovitý minaret Velké mešity, která byla postavena v polovině 9. stol. 
Dnes je takřka v ruinách, minaret (52m) zůstal po válce v Iráku neporušený. Ostatní 
památky takové štěstí mnohdy neměly. 
4 – Kodex Giga, vyobrazení ďábla, počátek 13. stol. 
5 – faksimile pergamenového rukopisu Koránu z 9. stol.; originál je uložen v Taškentu, 
jeden z nejstarších rukopisů Koránu vůbec. Konstantin ve své odpovědi cituje část 
súry 19.  
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Úterý Pernink  1630 

  1730 

Ostrov  1700/1800 

Mše svatá 
Farní společenství 
Modlitba večerních chval  (Z/L); ! 

Středa Ostrov  1700/1800 
  1800/1900 

Jáchymov 1600 

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

Čtvrtek Hroznětín 1600 
Ostrov  1700/1800 
  1735/1835 

Mše svatá 
Mše svatá     (Z/L); K 
Adorace     (Z/L); K 

Pátek Ostrov  1630 
  1600 
  1700/1800 
  1900 

Adorace, Svatost smíření ** 
Klub seniorů 
Mše svatá     (Z/L) 
Schola - nácvik 

Sobota Ostrov  1800 
Abertamy 1430 
H. Blatná 1600 

Radošov 1600 

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 
** - Vyskytuje se jen na PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
*** - 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 Farního sálu. 
K – V zimním čase je mše svatá s adorací ve čtvrtek v kapli sv. Rodiny 

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 uzávěrka příštího čísla: 21. 3. 2013 
Redakční rada a spolupracovníci: P. Marek Hric, Pavel Rieger, Filip Breindl, Růžena 
Kamarádová, Marek Poledníček, Lidmila Hanzlová, Jana Kitzbergerová, Elena Hrubá. 
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