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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Únor 2013 
 

Úvodník 
Proč se postíme 

V pondělí 20. 1. nám liturgie přinesla 
evangelium o postě Ježíšových učedníků 
(Mk 2, 18-22). Jedna z vět Evangelia říká: 
„…nemůžou se postit, dokud je ženich 
s nimi…“. Vpravdě tato situace mluví o 
svatebních hostech, kteří se na svatbě 
veselí spolu s ženichem. Je těžké si 
představit, že by to bylo jinak. Učedníci se 
nemůžou postit, protože Ježíš – ženich je 
s nimi. Svatebčané se tedy právem veselí. 
Zprávou pro nás je to, že těmi svatebčany 
nejsou jenom učedníci. Na tuto svatbu je 
zván každý. My také. I my se máme 
účastnit svatby. Když je Ježíš ženich, kdo 
je tedy nevěstou? Je to církev, kterou si 
za nevěstu vyvolil. My nejsme hosté, jsme 
právě tou nevěstou, kterou si Ježíš bere 
za ženu. My jsme církev.  
Pokud jsme nevěstou a veselíme se 
s ženíchem, potom, jak se zdá, půst 
nepotřebujeme. Svatba ale končí a 
přichází život všedních dnů. Církev má žít 
se svých ženíchem, Kristem. Podívejme 
se tedy na život církve. Co vidíme? 
Vidíme často svůj vlastní život, tak jak 
plyne. Mnohdy se nedaří, řešíme mnohé 
problémy i osobní neúspěchy. Prohry i 
zklamání a dokonce i vlastní selhání. To 

jsou chvíle, když se od svého ženícha 
vzdalujeme, nebo dokonce, když ho 
posíláme na kříž. Někdy jako jednotlivci, 
jindy i jako společenství církve. V té chvíli 
už často s námi není. A to je právě ta 
chvíle, kdy půst potřebujeme. 
Uvědomujeme si vlastní nedokonalost, 
zakoušíme vlastní vinu. Prožíváme 
opuštěnost od ženicha – Krista. Přichází 
chvíle, kdy půst znovu získává na 
významu. Je to projev naší touhy znovu 
stát s Kristem, znovu být s ženichem, 
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který si nás vyvolil za nevěstu. 
Poznáváme, že půst potřebujeme, 
abychom znovu mohli prožít plnost 
Kristovy lásky, prožít zase blízkost svého 
Pána.  
Jak tedy vypadá půst křesťana, půst 
církve? Za několik dní (13. února) začíná 
Popeleční středou Postní doba. Je to 
období přípravy na slavení Velikonoc, 
svátku Kristova kříže a vzkříšení. 
Okamžiku, kdy se Kristus zasnoubí se 
svojí nevěstou. Jak tedy budeme prožívat 
toto období? Jsou společná doporučení 
jak ho slavit: „Liturgie postní doby nás 
vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí 
nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, 
kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.“; 

„Popeleční středa a Velký pátek jsou dny 
přísného půstu: zdrženlivosti od masa a 
újmy v jídle. Zdrženlivost od masa 
zavazuje od 14 let, újmy v jídle od 18 do 
60 let. Každý pátek, pokud na něj 
nepřipadne církevní slavnost nebo 
významná oslava, je dnem pokání. Forma 
pokání je půst od masa nebo kající skutek 
nebo modlitba. Celá postní doba je časem 
kající praxe církve.“ (Liturgický kalendář 
2013). 
Společně tak i tento rok v postní době 
hledejme o to nalehavěji Krista - ženicha a 
obnovme tak v kajícnosti život v jeho 
lásce. 

P. Marek Hric 

 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ – LEDEN 

Liturgické mezidobí: 
  2. 2. - sobota- Svátek Uvedení Páně do chrámu – čtení evang. Lk 2,22-40 

-žehnání svíček – „hromniček“. 
  3. 2. – neděle – 4. neděle v mezidobí – čtení cyklu C, evang. Lk 4,21-30; 4. týden 

„Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ 
  5. 2. – úterý – Památka sv. Agáty – čtení  evang. Mk 5,21-43 
  6. 2. – středa – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 

– čtení evang. Mk 6,1-6 
  7. 2. – čtvrtek – bl. Pius IX. - nezávazná památka – čtení evang. Mk 6,7-13 
  8. 2. – pátek – sv. Jeroným Emiliani – nezávazná památka – evang.Mk 6,14-29 
10. 2. – neděle – 5. neděle v mezidobí – čtení cyklu C, evang. Lk 5,1-11; 5. týden 

„Nechali všeho a šli za ním.“ 
11. 2. – pondělí – Panna Maria Lurdská – nezávazná památka – evang. Mk 6,53-56 

- světový den nemocných; Společné udělování Svátosti Pomazání nemocných 
Doba postní: 

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší 
soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. 
Oltář se nezdobí květinami, kromě 4. neděle postní, slavností a svátků. 
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Od Popeleční středy až do Bílé soboty se v liturgických textech vynechává „Aleluja“. 
13. 2. – středa – Popeleční středa – čtení evang. Mt 6,1-6.16-18 – den přísného 
postu, žehnání popela a udělování popelce.   Žaltář 4. týdne 
17. 2. – neděle – 1. neděle postní – čtení cyklu C, evang. Lk 4,1-13 1. týdne 

„Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!“ 
22. 2. – pátek – Stolec sv. Petra – svátek – čtení evang. Mt 16,13-19 
23. 2. – sobota – Památka sv. Polykarpa – evang. Mt 5,43-48 
24. 2. – neděle – 2. neděle postní – čtení cyklu C, evang. Lk 9,28b-36 2. týdne 

„To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ 
  3. 3. – neděle – 3. neděle postní – čtení cyklu C, evang. Lk 13,1-9 3. týdne 

„Když se neobrátíte, všichni zahynete.“ 
„Křesťan, který žije z křestního tajemství, dostává vždy sílu znovu povstávat, 
znovu začínat, a i kdyby byl před Bohem mrtev, hned zase může ožít. – Křest 
nám dává sílu žít v Bohu, ale také sílu povstávat, kdykoliv se od Boha 
odloučíme, přemáhat smrt tělesnou i duchovní silou života věčného. 
Hřích je ničivá síla, kterou člověk sám může uvést do pohybu, ale kterou nikdo 
sám nemůže zastavit.“ 

Tomáš kardinál Špidlík 

 

DUCHOVNÍ IMPULZY 
Popeleční středa 
Masopust s šašky a pohádkovými bytostmi je za námi. Lidé se převlékli za co chtěli, 
ale dnes už své masky odložili. Někteří z nás si je však nechávají stále. Místo toho, 
aby byli sami sebou, tváří se, že jsou někým jiným. Že jsou hezčí, šikovnější, milejší, 
chytřejší, důležitější …. 

První postní úkol je těžký. Být takovými, jakými opravdu jsme. 
Půst 
Když se řekne půst, každého napadne, že to znamená méně jíst. Ale to není všechno. 
Půst znamená také: 
Méně mluvit a více mlčet. 
(Jaká slova jsem dnes řekl? Byla vlídná nebo zlostná? Byla to slova vhodná pro 
vhodnou chvíli? Nechtěla někoho překřičet, nebo mít poslední slovo za každou cenu?) 
Méně spěchat a více zpomalit. 
(Když zpomalíme, budeme lépe vnímat sebe, druhého, budeme lépe vnímat Boha.) 
Méně dělat a více přemýšlet o tom, co děláme. 
(Nenechat si srdce ušpinit pýchou, hněvem, škodolibostí.) 
Méně rozhazovat a více šetřit. 



4 

(Spokojit se s tím, co mám. Vidět malé a obyčejné věci a být za ně vděčný. Umět se 
rozdělit. Než usilovat o to mít stále víc, je lepší učit se užívat a potřebovat co 
nejméně.) 
Méně se rozptylovat a více se soustředit. 
Méně se věnovat zábavě a více Bohu. 
A k tomu ať je naší kotvou Ježíšova věta: „Jsem s vámi po všechny dny vašeho 
života.“ 

(podle „Moje postní doba“, Duha) 
 

Co je modlitba 
Proč ptáci zpívají? Patří to k jejich životu. 
Tak patří i modlitba k životu člověka. 
Můžeme ji pozorovat u všech národů 
světa a ve všech dobách. Modlitba je 
pojem daleko širší, než jenom recitace 
slovních forem. Rozlišuje se „modlitba 
života“ a „modlitba vědomá“. Životem se 
modlí všichni, kdo touží po dobru – tedy 
nakonec po Bohu, a kdo dobře konají. 
Definic a popisů vědomé modlitby je 
mnoho. V tradici církve vynikly především 
tři:  
1. prosba k Bohu o něco dobrého 
2. pozdvihnutí mysli k Bohu 
3. rozhovor duše s Bohem 
Všechny tři jsou úzce spojeny, ale nejvíc 
křesťanská je ta třetí.  
V ráji Bůh člověka oslovil a on mu 
odpověděl. Taková je tedy povaha 
člověka: je v dialogu s lidmi i s Bohem. 
Nouze a nebezpečí jsou škola modlitby. 
Staří námořníci, kteří prožili bouře, říkali: 
„Kdo se neumí modlit, ať se vydá na 
moře!“ 
Dítě, které umí poprosit, se naučí také 
poděkovat. Vedle prosebných modliteb 
čteme ve Starém zákoně i mnoho 
děkovných hymnů. Jsou zvláštního rázu. 

Hebrejština neznala slovo „děkuji“. Staří 
Semité vzdávali díky tím, že velebili. Místo 
dnešního způsobu – „děkuji ti, že sis na 
mne vzpomněl“ – říkali: „Velebí má duše 
Pána“, „Chvalte Hospodina“. 
K Bohu se přistupuje s důvěrou. Ta 
důvěra pak roste, když si vzpomeneme, 
kolik věcí už jsme v minulosti od Boha 
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dostali, když mu za to nejdříve 
poděkujeme a potom teprve přidáme 
prosbu, o kterou nám dnes jde. Židovská 
liturgie tedy začínala „díkůvzdáním“, 
vypočítáním velkých darů a činů Božích. 
Křesťané to převzali. Proto se naše hlavní 
bohoslužba jmenuje eucharistie. Je to 
řecké slovo a znamená poděkování, co 
pro nás vykonal Ježíš. Když si to 
připomeneme, požádáme pak s velkou 
důvěrou o to, co nám dnes leží na srdci. 
K dobrému příteli však nechodíme jenom 
prosit a děkovat. V rozhovoru se také 
naslouchá. To právě vyjadřují další 
definice modlitby. Pozdvižení mysli k Bohu 
dali křesťané hlubší smysl. Nemá to být 

jenom přemýšlení o Bohu, ale skutečné 
naslouchání Božímu hlasu všude, kde 
mluví: v Písmu svatém, v přírodě, v hlasu 
svědomí, v liturgii. Typický projev tohoto 
druhu modlitby je duchovní četba a 
rozjímání. 
A jak přesvědčit toho, kdo se nechce 
modlit, aby začal?  Snad není dobré 
začínat hned modlitbou. Povzbuzujme ho, 
aby konal dobře všude, kde může, co 
nejvíc. Pro rodinu, pro chudé. Jednoho 
dne sám pochopí, že na to nestačí a že je 
„bez Božího požehnání marné lidské 
počínání“. 

(výňatek z publikace Tomáše Špidlíka 
„Umíme se modlit?“)

 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
Panna Maria Lurdská 

Čtrnáctiletá dívka Bernadetta 
Soubirousová spatřila 11. února 1858, 
tedy před 155 lety, Pannu Marii ve skalní 
jeskyni poblíž Lurd (Lourdes) ve Francii. 
V jeskyni zvané „de Massabielle“ se 
zjevení opakovalo ještě sedmnáctkrát, až 
do 16. července. Tehdy Maria na otázku 
Bernadetty odpověděla: „Jsem 
Neposkvrněné početí“. Dívka slyšela tato 
neobvyklá slova poprvé a když je sdělila 
místnímu faráři, tato slova ho přesvědčila 
o pravosti zjevení. On věděl, na rozdíl od 
Bernadetty, že před 4 roky byl uznán 
článek víry o neposkvrněném početí 
Panny Marie. K jeskyni, v níž vytryskl 
pramen vody, začalo přicházet a dodnes 
přichází velké množství poutníků, mezi 
nimi velké množství nemocných. Pramenitá voda uzdravuje věřící poutníky 
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a celá pouť jim prospívá. Dochází 
k zázračným uzdravením. Církevně 
uznaných zázračných uzdravení za sto let 
– do roku 1959 – bylo 58, úlevu však tato 
pouť přinesla mnohem většímu počtu lidí. 
Výzva Matky Boží k pokání, kterou 
Bernadetta tlumočila, probudila v církvi 
hlubší zájem o modlitbu, milosrdnou 
službu a podnítila péči o nemocné a trpící. 
Tato památka byla rozšířena na celou 
církev v roce 1907. Před 21 lety, v roce 
1992, oznámil Jan Pavel II. církvi na 
celém světě, že se 11. února bude slavit 
svátek Panny Marie Lurdské jako zvláštní 

Světový den nemocných. Toto rozhodnutí 
pronesl 13. května 1992, v den 
jedenáctého výročí atentátu, ve výroční 
den svého vlastního utrpení. Jan Pavel II. 
určil, že se 11. února bude konat v Římě 
papežská mše sv. v bazilice sv. Petra, 
s pacienty na invalidních vozících a 
s berlemi okolo hlavního oltáře. Jan Pavel 
II. často kázal o nemoci jako součásti 
lidského údělu a výzvě k hlubší proměně. 
Na konci papežské mše se zapalují svíce 
v rukou přítomných a zní „lourdský 
hymnus“ Ave, Ave, ave Maria. 

 
Svatý Valentin 

Na přání farní mládeže zařazujeme do 
našeho „Okénka“ také něco o patronu 
zamilovaných, svatém Valentinu. 
Čtrnáctého února sice i v Čechách 

převažují spíše komerční zvyky, které se 
od 19. století šířily z Ameriky, ale svým 
domovem je svatý Valentin v Itálii. Narodil 
se kolem roku 175 v umbrijském městě 
Terni, které leží mezi Římem a Assisi, a 
s tímto městem zůstal svázán i později. 
Roku 197 obdržel biskupské svěcení a 
stal se prvním biskupem města Terni. 
Podle legendy zemřel za pronásledování 
křesťanů 14.2.273, na příkaz římského 
prefekta Placida Furia. Jeho ostatky jsou 
uctívány v kryptě baziliky sv. Valentina 
v Terni. 
Protože v Terni nedávno působila po 
několik let členka naší farnosti Víta 
Daniela Karliczková, poprosili jsme ji o 
vzpomínku. Vyprávěla – a určitě vás 
budou její postřehy zajímat: 
 „ Jako světec lásky je sv. Valentin 
označován proto, že oddal římského 
legionáře Sabina s mladičkou křesťankou 
Serafií podle křesťanského ritu. Zaměnil 



7 

starý pohanský rituál plodnosti za 
křesťanskou svátost. Jeho život 
zasvěcený apoštolátu a korunovaný 
mučednictvím inspiroval měšťany Terni 
natolik, že ho prohlásili za patrona 
umbrijské Terni. Jeho světovou popularitu 
však zajistila pozdější legenda 
z anglosaského prostředí, podle které 
rozdával mladým návštěvníkům květ ze 
své zahrady. Mezi těmi, kteří-které byli-
byly obdarováni-obdarovány květem, se 
zrodila veliká láska, která přitahovala 
ostatní k následování. I v Terni měla 
legenda odezvu a svátek svatého 
Valentina byl určen ke generálnímu 
svatebnímu požehnání. I dnes přijíždějí do 
Terni snoubenci z celého světa, aby si zde 
slíbili vzájemnou lásku. Také přijíždějí 
manželské páry, které oslavily 25. nebo 
50. výročí svatby, aby obnovily manželský 
slib. O baziliku sv. Valentina, která byla 
postavena na místě staršího kostela 
v roce 1605, vzorně pečují bosí 
karmelitáni, kteří mají v jejím sousedství 

svůj klášter. V kryptě kostela jsou uctívány 
světcovy ostatky. 
Každoročně pořádá město v únoru 
Valentinské slavnosti, které se neobejdou 
bez trhů, ohňostrojů, zábav a atrakcí. 
Pořádají se i duchovní obnovy a 
přednášky. Vše ale vrcholí 14. února 
průvodem a uctíváním ostatků svatého 
Valentina. Ten den se slaví několik mší 
svatých, při kterých si snoubenci slibují 
vzájemnou lásku, nebo manželé obnovují 
manželské sliby. Slavnost je tak velká a 
populární, že i obrovské ternanské 
železárny zastavují provoz – na tento 
pouze jediný den v roce! Jinak se v nich 
pracuje nepřetržitě, i o Vánocích a 
Velikonocích.“ 
Děkujeme Vítě Daniele. Možná, že její 
vyprávění bude inspirovat naše čtenáře 
k pouti do Terni, aby tam mohli v bazilice 
sv. Valentina, právě 14. února, důstojně 
obnovit své manželské sliby. Naší farnosti 
– a nejen jí - by to velmi prospělo. 

(han) 
 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Některé ženy z naší farnosti, z Ostrova a 
Abertam, pletly v loňském roce obvazy pro 
malomocné. Hotové obvazy posílala paní 
Marie Čumrová do centra v Kyjově, odkud 
pak putují do leprostanic v Indii a Africe. 
Z Kyjova přišel na konci ledna děkovný 
dopis. Kromě poděkování obsahuje 
zajímavé informace: V loňském roce na 
obvazech pracovalo 600 dobrovolných 
pletařek ze všech diecézí republiky. 
Upletly celkem 55 760 obvazů, které byly 

ve 152 balících zaslány do dvanácti zemí 
Afriky a Asie. Problémem zůstává kromě 
příze a pletení také uhrazení poštovného. 
V loňském roce na ně přispělo velkou 
měrou i ministerstvo zahraničí, díky panu 
ministrovi K.Schwarzenbergovi. V dopise 
jsou uvedena i jeho slova, která řekl 
předsedovi Občanského sdružení Omega: 
“Lepra, to je hrozná nemoc. Pomáhejte 
dál malomocným. Moc všem pletařkám 
děkuji.“ 
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Poslední sobota v lednu je dnem, kdy se 
křesťané modlí za všechny malomocné.  
U nás se první pouť tohoto druhu konala 
vloni v katedrále v Olomouci. Letos 26. 
ledna se konala pouť a modlitby za 
malomocné v katedrále sv. Bartoloměje 
v Plzni. 
Velkou křesťanskou organizací v boji 
s leprou je „Likvidace lepry“, která už 20 

let pomáhá při léčbě lepry a také 
tuberkulózy. V rámci „Světového dne 
nemocných“ lze přispět i této akci. Je 
zajímavé, že na uzdravení nemocného 
leprou v počátečním stadiu stačí pouhých 
150,- Kč! 

(han)

 
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.  
Téma:  

1. Je pravda, že zemřeš, ale… 
2. Život je tvrdý, ale… 
3. Zastrč svůj meč…; nastav druhou tvář…; plač s plačícími…; miluj bližního…; 

ukradne-li ti někdo kabát, dej mu i košili… 
4. Je pravda, že to nemáš pevně v rukou, ale… 
5. Ve tvé slabosti se projeví má síla… 
6. Modlit se a nebýt servilní; vzdor, konflikt; adorace…; Job a jeho přátelé 
7. Netrápit se tajemstvím zla a nečinit Boha za něj odpovědným… 
8. Následovat nebo uctívat (Getsemany, ukřižování, smrt, vzkříšení) 
9. Posvátná zranění – Jakob ochrnutý v kyčli (když viděl, že Jakoba nepřemůže, 

poranil mu při zápolení kyčelní kloub) 
10. Církevní rituály, forma nebo obsah, liturgické řády s vynucovanými protokoly, 

farizeové nového zákona. 
11. Člověk je mladý (ve smyslu nezralý, nedospělý), dokud nezačne přijímat 

neúspěchy jako normální (a podstatnou) složku svého života. 
Několik čísel farního účetnictví z roku 2012 ve ŘKF Ostrov 

Už vícekrát jsem měl rozhovor s lidmi ve farnosti o otázkách farního a církevního 
financování. Byl jsem tázán, jak jsme financováni Vatikánem. Tedy, kolik nám přispívá 
Vatikán, že stále nejsou peníze na všechny opravy a podobně. Odpověď je v podstatě 
jednoduchá. Vatikán nám nepřispívá nic! Je to naopak, jednou za rok je sbírka 
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„Svatopetrský haléř“, kterou my přispíváme na potřeby Svatého stolce. Vatikán 
funguje z toho, co je přispěno. 
Tento dotaz mě vedl k tomu, že je důležité, abychom měli přehled o tom, jak to tedy ve 
skutečnosti je. Nahlédněme tedy do finančního základu naší farnosti v roce 2012. 
Výdaje:  
Rekonstrukce fary: -2200000,- Kč; Režie (zálohy na energie a vodu; odvody do fondů 
biskupství; odeslané sbírky a daně; náklady na vedení účtu; kancelářské výdaje): -
419609,39,- Kč; Celkem: -2619609,39,- Kč (v tomto výčtu nejsou uvedeny výdaje na 
opravy kostelů: Bor, Ostrov, Hroznětín, Děpoltovice a na opravy jiného majetku 
farnosti; číslo by bylo ještě podstatně vyšší) 
Příjmy:  
Biskupství přispělo sdruženými prostředky na opravu fary ve výši: -2200000,- Kč; 
Nájmy + přeplatek energie: -67420,- Kč; Z koncertů: -14147,-Kč; Dary: -50464,- Kč; 
Úroky: -42329,01,- Kč; Sbírky: -227639,- Kč; Celkem: -2601999,01,- Kč.  
Samostatnou kapitolou jsou dotace z měst a obcí a od státních institucí. Ty se v roce 
2012 vyšplhaly na -993543,- Kč. A také byly v této výši uplatněny při opravách kostelů. 
V závěru tohoto vyhodnocení je nutno poznamenat, že sbírky činí zhruba cca 60% 
výdajů farnosti. Zbylou část 40% doplňují dary a výnos z nájmu. Zvláště dary jsou 
velmi nestabilní, to znamená, že dnes jsou, ale zítra jejich výše může být menší. To by 
znamenalo, že budeme mít problém, jak farnost udržet na finanční rovině. V dnešní 
době je nájem v Radošově a na faře v Ostrově. Při průměrném počtu 160 lidí na všech 
nedělních bohoslužbách vychází nedělní sbírka na 27,50,- Kč na osobu. Pokud by se 
v průměru povedlo zvýšit sbírku na 45,- Kč na osobu v neděli, mohli bychom 
předpokládat, že se nám základ na režii vyrovná. Samozřejmě je důležité taky snížit 
výdaje a tím se nám může povést vyrovnání finanční stránky života farnosti. I při 
podobném scénáři zůstáváme stále závislí na dotacích od státu a obcí pro opravy 
zničeného a zanedbaného majetku. Sami jsme schopní udržet v pořádku jenom to 
nejnutnější. 

Rozpis úklidu a výzdoby - Únor 2013 
1. 2.: Srncová; 8. 2.: Běhounková; 15. 2.: Prvá; 22. 2.: Michalová 
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 
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Rozpis lektorů - Únor 2013 
     1. Čtení  2. čtení 
  3. 2. 4. neděle v mezidobí  Kamarád ml.  Poledníček 
10. 2. 5. neděle v mezidobí  Hanzlová  Jechová 
13. 2. Popeleční středa   bude upřesněna 
17. 2. 1. neděle postní   Kamarád st.  Hynk 
24. 2. 2. neděle postní   Faltová   Radová 
 
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. 

 
Charita – Tříkrálová sbírka 

Při letošní koledě bylo vybráno celkem 93 090,- Kč (v Ostrově 51 604,- Kč včetně 
Tříkrálového koncertu 2 718,- Kč, v Hroznětíně 17 457,- Kč, v Merklíně 8 215,- Kč, v 
Sadově 3 981,- Kč, v Perninku 490,- Kč, ve Velichově a Radošově 6 232,- Kč, ve 
Stráži nad Ohří 5 111,- Kč). 
Z těchto finančních prostředků se Oblastní charitě Ostrov vrátí dle pravidel sbírky 65% 
– tj. 60 500,- Kč. Ty budou použity na vybavení nových prostor v rámci projektu 
„Navýšení kapacity Domova pro seniory v Ostrově“, (15%je určeno na podporu 
projektů Diecézní charity Plzeň, 10% na humanitární pomoc do zahraničí (pomoc 
dětem v Peru, Bolívii a Paraguaye v rámci projektu Adopce na dálku v rámci projektu 
Střediska rozvojové spolupráce), 5% na podporu projektů Charity Česká republika a 
zbývajících 5% na režii sbírky). 
Dík patří především všem Vám, kteří jste opět projevili svou štědrost a společné 
přispěli. Také děkujeme Vám, kteří jste věnovali svůj čas a jakýmkoliv způsobem se 
zapojili do letošní koledy - všem zúčastněným dobrovolníkům (cca 63 koledníkům a 25 
vedoucím koledujících skupinek). Zvlášť děkujeme též koledníkům z řad klientů z 
Mariánské. 

(za charitu Mgr. Tomáš Fexa, ředitel a koordinátor sbírky) 
 

Diecéze 
Zveme vás 

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. 
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EXERCICIE PRO PLZEŇSKOU DIECÉZI V ROCE VÍRY NA SVATÉ HOŘE 
* 30. 4. – 4. 5. „Poklad víry máme v nádobě hliněné“ 
- úterý – sobota, vede P. Martin Sedloň OMI 
* 11. – 15. 5. „Eucharistie – chvála Boží“ 
- sobota – středa, vede P. ThDr. Aleš Opatrný 
Začátek: první den večeří, příjezd po 16 hod. 
Konec: poslední den po obědě (cca 12.30) 
Cena za ubytování a stravování: dvojlůžkový pokoj 1.800 Kč. 
Přihlášku zašlete na adresu: Biskupství plzeňské 
Anna Šlajsová 
nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň 
nebo mailem: slajsova@bip.cz 
 

Přihláška na exercicie 
Nezapomeňte zaškrtnout termín! 
□ 30. 4. – 4. 5. „Poklad víry máme v nádobě hliněné“ 
□ 11. – 15. 5. „Eucharistie – chvála Boží“ 
 
Jméno a příjmení: _______________________________Věk:* ________ 
Adresa: _____________________________________________________ 
Tel., mob.: _________________ Mail: ___________________________ 
Chci pokoj s**____________________ Podpis: ___________________ 
Poznámka: __________________________________________________ 
 
* Případně uveďte sníženou pohyblivost. 
** Vyplňte po vzájemné dohodě s možným spolubydlícím. 
 
Pozvánka na druhé formační setkání diecézních ministrantů od 14 let a více 
na téma: 

EUCHARISTIE, VRCHOL A TAJEMSTVÍ 
které se bude konat v Plzni dne 16. 2. 2013 od 9.00 hod v Lochotínském pavilonku na 
Karlovarské třídě, zastávka tramvaje č. 4 „lékařská fakulta“. 
Přednášet nám bude Mons P. Emil Soukup ve třech vstupech: 
1. od Mojžíše po Zelený Čtvrtek (9.00 – 10.00) 
1. Zelený Čtvrtek (10.15 – 11.15) 
2. od Zeleného Čtvrtku po současnost (11.30 – 12.30) 
Čaj, káva budou zajištěny, s sebou si prosím vezměte nějakou svačinu, nebo oběd,  

mailto:slajsova@bip.cz
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50 kč vstupné, papír tužku na poznámky. Formační setkání bude zakončeno slavením 
společné mše svaté (cca 13.00 hod) a předpokládaný konec bude cca v 14.30 - 15.00 
hod. Na tuto formaci ministrantů starších 14 let a výše, také zveme všechny 
kostelníky, ale i všechen věřící Boží lid, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a 
proniknout do tajemství mše svaté a jejího vývoje. 

br. Juniper Josef Oravec ofm, pastorační asistent ministrantů Plzeňské diecéze 
 

Meditační zahrada s Památníkem obětem zla v Plzni – pozvání 
Otec biskup Mons. František Radkovský vzkazuje k prožívání Roku víry v osobním 
životě věřících: „Velmi doporučuji vykonat osobní pouť za vlastní posvěcení na 
některé z poutních míst.“ 
Meditační zahrada s Památníkem obětem zla v Plzni – Doudlevcích je jedním z míst, 
kam můžeme putovat v letošním roce. Jedná se o místo se silným duchovním 
rozměrem a poselstvím, návštěvník zde najde vhodný prostor ke ztišení a rozjímání 
nad strastiplnou a bolestnou cestou, kterou musel Ježíš projít za naši spásu. 
Otevřeno je vždy od středy do neděle od 17. 4. do 13. 10. 2013. V kapli sv. 
Maxmiliána Kolbe jsou pravidelné mše svaté každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 16.00 
hodin. 
Pro větší skupiny je třeba domluvit termín návštěvy. 
Mgr. Jaroslava Straková, správce zahrady, zahrada@bip.cz, tel.: 603 809 798. 
 

Diecéze čte bibli 

Ž 59,2 - Vysvoboď mě od mých nepřátel, 
můj Bože, buď mi hradem proti 
útočníkům. 

Ž 62,2-3 - Jen v Bohu se ztiší duše má, 
od něho vzejde mi spása. Jen on je má 
skála, má spása, můj nedobytný hrad, 
mnou nikdy nic neotřese. 
Ź 66,12 - Dopustils, že člověk nám po 
hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, 
vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho. 
Ž 67,2 - Kéž je nám Bůh milostiv a dá 
nám požehnání, kéž nad námi rozjasní 
svou tvář! 
Ž 67,4 - Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, 
kéž ti vzdají chválu všichni lidé! 
Ž 69,6 - Ty znáš, Bože, moji pošetilost, 
čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. 
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Ž 69,14-15 - Ale má modlitba spěje, 
Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože 
nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný 
dárce spásy, vysvoboď mě z bahna, ať se 
neutopím! Kéž jsem vysvobozen z rukou 
těch, kteří mě nenávidí, z hlubokých vod. 
Ž 71,15 - O tvé spravedlnosti budou má 
ústa vypravovat, každého dne svědčit o 
tvé spáse, a přece nestačím všechno 
vypovědět. 
Ž 73,26 - Ač mé tělo i mé srdce chřadne, 
Bůh bude navěky skála mého srdce a můj 
podíl. 
Ž 73,28 - Mně však v Boží blízkosti je 
dobře, v Panovníku Hospodinu mám své 
útočiště, proto vyprávím o všech tvých 
činech. 
Ž 79,13 - My, tvůj lid – ovce, jež paseš, 
budeme ti navěky, po všechna pokolení, 
vzdávat chválu a vyprávět o tvých 
chvályhodných činech. 
Ž 80,20 - Hospodine, Bože zástupů, 
obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem 
zachráněni! 
Ž 84,2-3 - Jak jsou milé tvé příbytky, 
Hospodine zástupů! Má duše zmírá 

steskem po Hospodinových nádvoří, mé 
srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu! 
Ž 84,13 - Hospodine zástupů, blaze 
člověku, jenž doufá v tebe! 
Ž 85,9 - Vyslechnu, co promluví Bůh 
Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj 
lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti 
nevracejí! 
Ž 86,4-5 - Vlej do duše svého služebníka 
radost, k tobě, Panovníku, pozvedám 
svou duši, neboť ty jsi, Panovníku, dobrý 
a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě 
volají, jsi nejvýš milosrdný. 
Ž 86,16-17 - Shlédni na mne, smiluj se 
nade mnou, dej svou sílu svému 
služebníku, vítězství synu své služebnice! 
Ukaž na mně dobré znamení, ať to vidí, 
kdo mě mají v nenávisti, ať jsou 
zahanbeni, že jsi, Hospodine, moje 
pomoc, moje potěšení! 
Ž 90,17 - Vlídnost Panovníka, Boha 
našeho, buď s námi. Upevni nám dílo 
našich rukou, dílo našich rukou učiň 
pevným! 
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Eucharistie jako svátost proměny 
Chléb života 

V tomto zamyšlení bych se chtěl věnovat 
otázce, proč Pán Ježíš zvolil pro tajemství 
eucharistie způsoby chleba a vína. 
Nejprve je třeba říci, že chléb a víno 
nejsou jen symbolickými znameními 
Kristova působení, ale při mši svaté 
přestávají být sama sebou a stávají se 
skutečně Kristovým tělem a krví, takže 
Kristova přítomnost v eucharistii je pravá, 
reálná a podstatná a není pouze 
znamením, nebo symbolem (srov. 
Tridentský koncil – Dekret o eucharistii 
z roku 1551). Přesto Pán Ježíš pro svou 
skutečnou přítomnost mezi námi zvolil 
podobu chleba a vína, které nás mají 
přivádět a nikoli odvádět od porozumění 
tomu, kým je Ježíš pro nás v této svátosti. 
Nejprve se tedy věnujme významu chleba.  
Chléb byl a je základní životní potřebou. 
Bez chleba, bez jídla nemůžeme žít. 
Uvědomujeme si tak, že náš biologický 
život je velice křehký a že zcela závisí na 
přijímání potravy. Pán Ježíš proto učí své 

učedníky se modlit: „Chléb náš vezdejší 
dej nám dnes.“ Vždyť jako život, tak ani 
chléb není samozřejmost, ale Boží dar. 
(To si musíme uvědomit především my 
lidé v Evropě, kde se polovina potravin 
vyhodí, zatímco druhá polovina planety 
hladoví).  
Pán Ježíš se však neomezuje pouze na 
to, aby hladové nasytil chlebem. Ukazuje 
spíše, že materiální sytost neznamená 
pravý smysl lidského života. Ve všech 
evangeliích najdeme zprávu o tom, že 
Kristus zázračně nasytil hladové zástupy, 
avšak v tomto zázraku Pán odkazuje 
k většímu daru, kterým je eucharistie. 
V Janově evangeliu Ježíš říká: „Já jsem 
ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo 
jí z toho chleba, živ bude na věky. A 
chléb, který já dám, je mé tělo, obětované 
za život světa.“ (srov. Jan 6, 51) Můžeme 
říci, že jako pozemský chléb je zdrojem 



15 

fyzického života, tak Kristovo tělo 
obětované na kříži, je zdrojem plného 
duchovního života. Nebo také: Jako 
člověk nemůže žít, pokud by neustále 
nepřijímal potravu, tak ani křesťan 
nemůže v pravém slova smyslu žít, aniž 
by pravidelně přijímal Krista a jeho 
ukřižovanou lásku.  
Myslím, že lze mluvit o trojím teologickém 
významu „chleba“. Především jasně 
chápeme, že náš fyzický život závisí na 
přijímání potravy. Tato životní nutnost 
však předpokládá další potřebu, kterou je 
pomoc druhých. Ježíšovi současníci si 
uvědomovali více než my, že možnost 
nasycení závisí na vzájemné spolupráci 
v rodině a ve společnosti. Proto také 
společné jídlo, které bylo až do nedávna 
naprostou samozřejmostí, vyjadřovalo 
základní skutečnost, že si člověk nemůže 
vystačit sám, ale potřebuje k svému životu 
druhé.  
Tím se dostáváme k důležitému, ještě 
hlubšímu momentu: Člověku 
k opravdovému životu nestačí jen 
příjímání potravy, nýbrž potřebuje pro svůj 
osobní život také přijímat lásku druhých, 
aby ji pak sám mohl dávat. Je proto třeba 

poukázat na to, že časté vymizení zvyku 
společného jídla v rodinách psychologicky 
vytváří nesprávný vztah k životu, který si 
nikdo nemůže egoisticky usurpovat jen 
sám pro sebe, ale který má sdílet 
s druhými.  
V dalším kroku můžeme přistoupit 
k tajemství eucharistie, která je vlastně 
zvláštním druhem společné hostiny. Při 
mši svaté chápeme, že k plnému životu 
nestačí jen přijímaní potravy, ba dokonce 
ani láska druhých, kterou máme opětovat, 
ale že potřebujeme především Boží lásku, 
jež se nám dává v ukřižovaném Kristu. 
Teprve tato Boží láska může zcela nasytit 
naše hladové srdce a vést nás 
k opravdové mezilidské lásce. V tomto 
smyslu starobylý výklad eucharistie 
jakožto chleba, který je utvořen z mnoha 
zrn v jedno, aby tak všichni přijímající 
mohli být sjednoceni v jednu církev, 
přináší jasné poselství: Kristus je chléb 
života, protože sytí a uzdravuje naši lásku, 
abychom byli schopní vzájemné jednoty a 
oběti pro druhé, zvláště pro ty, kteří 
nemají co jíst a s kým být.  

Pavel Frývaldský 

 

O VĚROZVĚSTECH 8 
F I L O S O F 

Svůj životopis musím 

začít od konce, 

abychom se dobrali 

začátku. Pro nebeské 

království jsem se narodil 14. 2. 869. 

Protože mně v ten den bylo už 42 let, mé 

první narození se událo někdy v roce 

826/7. 
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Mám šest starších 

bratrů, se kterými 

jsem prožil dětství 

v Soluni. Mojí 

nejmilejší zábavou 

však nebyly hry, 

ale vědění a studium, ke kterému mě 

poutala zvláštní vášeň. Jen co jsem zvládl 

čtení a psaní a prošel základní Slabikář, 

který z textů žaltáře kdysi sestavil 

Georgios Choiroboskos, chtěl jsem stále 

více. Zvláště mě zaujaly texty Řehoře 

z Naziánu, které byly prodchnuté 

zvláštním duchem. Sedával jsem doma a 

četl jeho kázání a mnohé jsem se naučil 

zpaměti. Řehoře jsem pak přijal za svého 

učitele, jak se u nás říká: grammatika. 

Udělal jsem si na stěně kříž a složil světci 

chvalozpěv: „Ó Řehoři, ačkoli byls člověk 

tělem, zdál ses být andělem. Neboť tvá 

ústa jako jeden ze Serafů oslavují Boha 

a všecek svět osvěcují naukou pravé víry. 

Proto přijmi i mne, jenž se tím kořím 

s láskou a vírou, a buď mi učitelem“. 

Po smrti otce jsem se ve čtrnácti letech 

rozloučil s rodným městem a na pozvání 

logotheta Theoktista jsem se vydal na 

cestu do 600km vzdálené 

Konstantinopole. Otevřel se přede mnou 

úplně nový svět gramatiky, aritmetiky, 

geometrie, filosofie, astronomie, řecké 

literatury, rétoriky, hudby a mnoha dalších 

předmětů. Nejvíce jsem si oblíbil 

dialektiku, které nás učil Fotios, budoucí 

patriarcha. 

Logothet Teoktist se 

velmi zajímal, jak 

prospívám ve studiu a 

myslím, že byl se 

mnou spokojen. Jako 

vysoký císařský 

úředník měl neomezený přístup do paláce 

a mě někdy brával s sebou. Seznámil 

jsem se s císařovnou Theodorou, jejím 

bratrem Bardasem a hlavně 

s následníkem trůnu Michaelem. Spolu 

jsme strávili mnoho hodin při učení či 

diskusemi. Právě z této doby studia a 

filosofických debat v kroužku kolem Fotia 

pochází i moje přezdívka: Filosof. Říkali 

mně tak potom po celý můj život. 

Teoktist pro mě naplánoval skvělou 

kariéru. Měla začít sňatkem s jeho 

bohatou a urozenou kmotřenkou. Já už 

jsem však v sedmi letech měl sen, kde 

jsem si vybral svou nevěstu. Jmenovala 

se Sofie (Moudrost) a jí jsem zůstal věrný. 

Toužil jsem jít jinou cestou 

a byl jsem rád, že toto mé 

přání můj dobrodinec 

respektoval. 
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Obrázky:  

Dora Nikolova Bittau: Triptych Život svatých Cyrila a Metoděje, soubor ikon, část A1: Dětství 

Konstantin studuje, obraz, autor neznámý 

Pravděpodobná cesta ze Soluně do Konstantinopole, mapa 

Dora Nikolova Bittau: Triptych Život svatých Cyrila a Metoděje, soubor ikon, část A2: Ve škole Fotia 

Svatá Sofie, freska, Klášter Svaté Moudrosti, Kyjev, 11. stol. 

Upřesnění k textu: 

Georgios Choiroboskos přepracoval v 7. stol. po Kr. slabikář pro základní výuku 

gramatiky. Původní učebnice byla stará několik století a obsahovala texty ze staré 

antické literatury, která používala jiný jazyk, než jakým se běžně mluvilo. Podobně 

jako kdybychom do dnešního slabikáře dali staroslověnské texty. Antičtí autoři byli 

tedy nahrazeni vybranými partiemi ze žaltáře. 

Řehoř Naziánský někdy označovaný jako Řehoř Teolog patří spolu s Basilem 

Velikým a jeho bratrem Řehořem z Nyssy mezi nejvýznamnější řecké teology 4. stol. 

Jeho literární a teologický odkaz se skrývá v 245 dopisech, několika stovkách básní a 

45 pojednáních na různá témata. Více o něm: 

http://www.iencyklopedie.cz/rehor-naziansky/ 

http://catholica.cz/?id=23 

Grammatikos (mn.č. ,-oi) učitelé druhého vzdělávacího stupně, kteří sídlili ve větších 

městech. Někde zajišťovala jejich působení městská rada, ale mnohdy šlo o osobní 

vztah mezi učitelem a žákem a rodiče toto studium hradili. Od 7. stol po Kr. prožívá 

školství v Byzanci značnou krizi a schopných grammatiků byl nedostatek. 

Logotheti byli vysocí úředníci císařství a vedoucí jednotlivých úřadů císařského dvora 
(ministři). V jejich čele stál tzv. Logothetes tu dromu (první ministr), který měl na 
starosti ochranu císaře, organizaci císařských ceremonií, dohled nad vztahy se 
zahraničím, ale i sbírání politických informací. 
Teoktist byl eunuch, který za vlády císaře Theofila zastával funkci prvního ministra. 
Po jeho smrti byl postaven do čela regentské rady, která vládla za nedospělého 
Michaela III. Byl podporovatelem vzdělání, císařovně Theodoře pomohl obnovit kult 
obrazů. 
Theodora se stala manželkou císaře Theofila v roce 830 a byla korunována 

císařovnou. Měli spolu pět dcer a dva syny, starší zemřel v dětství, mladší byl císař 

Michael III. Po manželově smrti vládla jako regentka v čele regentské rady. 

V roce 843 svolává do Konstantinopole synodu, kde s pomocí Theoktista dosáhla 
toho, že biskupové odsoudili ikonoklasmus jako herezi. V roce 856 byla svým synem 

http://www.iencyklopedie.cz/rehor-naziansky/
http://catholica.cz/?id=23
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Michaelem III. zbavena moci a o dva roky později byla spolu se svými dcerami 
poslána do kláštera. Východní církev jí uctívá jako světici. 
Bardas je bratrem císařovny Theodory, který se po smrti jejího manžela stal jejím 
hlavním poradcem. V císařském paláci založil vysokou školu a podporoval rozvoj 
vzdělanosti, kterou Byzanc tak nutně potřebovala. Měl i své stinné stránky, ale o tom 
ještě bude řeč. 
Konstantinův sen: V sedmi letech dítě vidělo sen a vyprávělo jej otci a matce 

a pravilo: „Náčelník shromáždil všechny dívky našeho města a řekl mi: Vyber si z nich, 

kterou chceš za ženu a pomocnici, věkem ti rovnou. Já jsem se na všechny podíval 

a prohlédl si je a uviděl jsem jednu krásnější než všecky ostatní, její tvář se skvěla 

a byla ozdobena hojně zlatými šperky a perlami a všelikou nádherou. Jméno její bylo 

Sofia, to jest Moudrost: Tu jsem si vyvolil“. Text pochází ze životopisu sv. Konstantina 

– Cyrila z roku 869. 

Dora Nikolova Bittau se zabývá uměleckým designem, je kostýmní návrhářkou a 

ženou činnou v oblasti umělecké tvorby. Pochází z Bulharska, 

vystudovala design a kostýmní výtvarnictví na Akademii v Sofii a 

pracovala pro film, TV a především pro divadlo v různých 

zemích. Je módní návrhářkou, malířkou, ilustrátorkou, zajímá se 

o skleněné vitráže… Po světě její tvorbu prezentovalo okolo 

devadesáti výstav. Od roku 1979 žije v Římě. Triptych Život svatých Cyrila a Metoděje 

je soubor devatenácti ikon zobrazujících život svatých patronů Evropy a jejich žáků. 

Jednotlivé ikony budeme představovat v dalších dílech našeho seriálu. 
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Dětské okénko 
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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. 2. 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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