
1 

 

Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Leden 2013 
 

Úvodník 
Co nám říkají Panna Marie a Alžběta o lidské důstojnosti? 

V době Adventu a Vánoc jsme vyslechli 
hned několikrát příběh Zvěstování Páně a 
navštívení Panny Marie u sv. Alžběty (Lk 
1, 26-56). Celý průběh této evangelijní 
zprávy v sobě ukrývá krásu lidského 
srdce a lidské důstojnosti. Zvláště pak 
rozhovor dvou žen, Panny Marie se svojí 
tetou sv. Alžbětou. Setkání těchto žen, 
nebo spíše dívky Marie (je ji teprve něco 
kolen 13 až 15 let) a ženy na tu dobu ve 
vyšším věku (Alžběta mohla mít kolem 50 
let), je mimořádné. Obě jsou 
v požehnaném stavu. Těhotenství v obou 
případech je velikým darem, který jim byl 
dán. V okamžiku setkání je Marie těhotná 
jenom krátce. Můžeme dokonce 
předpokládat jenom několik dnů. Když jí 
archanděl Gabriel zvěstoval, že se stane 
matkou spasitele, tedy, kdy počala 
z Ducha svatého, bylo ji též zvěstováno, 
že její teta je už v pokročilém věku a že i 
přesto je už v šestém měsíci. Příběh se 
hned otáčí k tomu, že Marie se rozhodne 
jít k ní. Můžeme tedy předpokládat, že 
Marie nečeká a odchází k Alžbětě velmi 
spěšně. Průběh tohoto setkání je velmi 
zajímavý od svého počátku. Alžběta 
naplněná Duchem svatým oslovuje svoji 

neteř jako „matku 
svého Pána“! Tento 
okamžik v sobě nese 
velmi zajímavý moment 
zvláště v dnešní době. 
Před námi stojí 
několikadenní matka. 
Žijeme v době, kdy 

společnost velmi často rozebírá mateřství 
v souvislosti s právem ženy rozhodovat o 
svém životě a tak i o životě plodu. 
Mnohdy se tak objevuje otázka, kdy se 
může právem říct, že v lůně ženy je 
skutečně člověk. Názory se různí. Ani 
lékaři často nesdílí stejný názor.  
Ze setkání Marie a Alžběty se nám nabízí 
poselství o této skutečnosti. V době, kdy 
Marie ve svém lůně nosí teprve rozvíjející 
se shluk buněk, je nazývána MATKOU 
SPASITELE. Jsme tak svědky momentu, 
kdy skrze Alžbětu je zvěstováno jakou 
hodnotu v tomto shluku buněk vidí Bůh i 
v počátcích těhotenství. Bůh nevidí 
biologický materiál, ale člověka s vlastní 
důstojností a vlastním rozměrem života. 
Opustíme-li lékařské fórum a budeme 
naslouchat Písmu, setkáváme se s darem 
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lidského života od počátku jeho existence, 
tedy od okamžiku jeho početí.  
Bůh tak od prvních momentů početí vidí 
člověka, který je sám plný lidské 
důstojnosti a lidského příběhu. Vidí jeho 
místo na tomto světě.  
Rozdílný pohled člověka dnešní doby na 
tento dar života dává dnešnímu 
modernímu světu přívlastek „Kultura 

smrti“. Jak můžeme z Písma poznávat, 
přijetí těhotenství - nebo jeho přerušení, 
není o právu ženy rozhodovat o vlastním 
životě, ale o přijetí pravdy, o daru života, 
který nosí pod srdcem. Je jenom na nás 
lidech, zdali chceme dále volit společnost 
kultury smrti, nebo naopak přijmout dar 
života, který každému z nás byl dán. 

P. Marek Bonaventura Hric 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ – LEDEN 

  1. 1. – úterý – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – čtení evang. Lk 2,16-21 
  6. 1. – neděle – Slavnost Zjevení Páně (Tři králové); – čtení evang. Mt 2,1-12 

„Přišli jsme se mu poklonit.“ 
13. 1. – neděle – Svátek Křtu Páně – čtení evang. Lk 3,15-16.21-22 

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ 
Končí doba vánoční; též koledy. Výzdoba a jesličky můžou zůstat až do 2. února. 
Začíná liturgické mezidobí      První týden 
17. 1. – čtvrtek – Památka sv. Antonína, opata – čtení evang. Mt 19,16-21 
18. 1. – pátek – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

– čtení evang. Lk 1,39-47 
Od 18. ledna do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. 

20. 1. – neděle – 2. neděle v mezidobí 
– čtení cyklu C, evang. Jan 2,1-12    Druhý týden 

„Udělejte všechno, co vám řekne.“ 
21. 1. – pondělí – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 

– čtení evang. Mk 2,18-22 
24. 1. - čtvrtek – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

– čtení evang. Jan 10,11-16 
25. 1. – pátek – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola - čtení evang. Mk 16,15-18 
26. 1. – sobota – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů – čtení Mk 3,20-21 
27. 1. – neděle – 3. neděle v mezidobí 

– čtení cyklu C, evang. Lk 1,1-4; 4,14-21    Třetí týden 
„Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým 

radostnou zvěst.“ 
28. 1. – pondělí – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

– čtení evang. MK 3,22-30 
31. 1. – čtvrtek - Památka sv. Jana Boska, kněze – čtení evang. Mt 18,1-6.10 
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2. 2. – sobota – Svátek Uvedení Páně do chrámu – čtení evang. Lk 2,22-40 
3. 2. – neděle – 4. neděle v mezidobí 

– čtení cyklu C, evang. LK 4,21-30    Čtvrtý týden 
„Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ 

DUCHOVNÍ IMPULZY 
Čisté srdce 

Na pravidelném setkání nad Biblí ve 
středu večer jsme se nedávno zastavili u 
Ježíšova výroku „mějte srdce 
nezatížené…“ a rozvinula se debata o 
tom, jak si uchovat „srdce čisté“. Slíbila 
jsem, že stručně napíšu, jak o této věci 
hovořil kardinál Špidlík v jednom svém 
kázání.  
Nejprve uvažuje, co to je čistota a vychází 
z každodenní praxe. Čisté je to, k čemu 
se nepřimísilo nic cizího, co k tomu 
nepatří. Odpadky nepatří na podlahu, 
proto ji znečišťují. Prach ulice padá na 
růže v zahradě, nestrpíme, aby něco 
padalo do pitné vody. Denně proto 
čistíme: tělo, byt, ulice. Špína odpuzuje. 
Ovšem uklízení je složitější třeba 
v pracovně vědce – které papíry či knihy 
se smí vyhodit? Co k papírům onoho 
vědce patří a co k nim nepatří? Těžší je to 
s lidským srdcem – jak rozeznat, co tam 
patří, od toho, co tam nepatří? 
Tomáš Špidlík se vrací k metodě mnichů 
tzv. sinajské školy, kteří byli mistry ve 
snaze o čistotu srdce. Rozlišovali vnitřní 
očišťování, kterému říkali vnitřní praxe, na 
rozdíl od vnější praxe, která znamenala 
zachovávání přikázání. Vnitřní praxi také 
nazývali bdělostí srdce. 
Základem metody je pevné přesvědčení, 
že Bůh, který stvořil srdce, do něj vkládá 

jen dobré myšlenky a ušlechtilé city a 
nálady. To, co nás rozrušuje, pohoršuje, 
pochází z vnějších vlivů. Lidé, kteří se 
nevycvičili ve „vnitřní praxi“, všechny 
dojmy a nápady pouštějí dovnitř, všem 
vlivům podléhají. Výsledek této 
nepozornosti je stálý neklid, 
nespokojenost, vášně a zlé sklony. 
Nakonec nejsou schopni ani navenek 
jednat dobře, nedokáží zachovat Boží 
přikázání, protože nemají čisté srdce. 
Je proto třeba postavit, jak říkají mniši, 
anděla s plamenným mečem k bráně 
srdce, aby střežil myšlenky a nálady. 
Mniši jemně analyzovali duševní procesy. 
Všimli si, že na počátku se objeví jenom 
letmý nápad. Ale člověk se ho chytí a 
začne o něm přemýšlet, vymýšlet plány. 
Tento stupeň nazvali „rozmluva“. 
Například si vzpomeneme na někoho, kdo 
nás urazil. Kolik důvodů jsme schopni 
posbírat k tomu, že si to nemáme nechat 
líbit a kolik plánů na odplatu se vyrojí. Ale 
přitom se k ničemu nerozhodneme, jenom 
se rozčilujeme a trýzníme. Leč myšlenka 
už vnikla do srdce a nechce ven. Nastává 
pak třetí stupeň, který se nazývá „boj“. 
Nechceme podlehnout pokušení a zlému 
sklonu – když to vyhrajeme, je dobře 
s námi. Ale často se stane, že zlému už 
neodporujeme. Čtvrtý stupeň se jmenuje 
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„souhlas“. Rozhodli jsme se, že nápad 
provedeme, že se pomstíme…Ten, kdo 
často souhlasí, si na hřích navykne a 
vzniká pátý stupeň: „vášeň“ – 
nezadržitelný sklon k něčemu zlému. 
Kdy začíná opravdový hřích? Až při 
čtvrtém stupni – vědomým a dobrovolným 
souhlasem. Předchozí stupně jsou však 
velkou ztrátou času, klidu, energie, jsou 
znečištěním srdce. Jak se jim tedy 

vyhnout? Prvnímu stupni se vyhnout 
nelze, špatné nápady budou okolo nás 
vždycky. Ale ten, kdo se cvičí ve „vnitřní 
praxi“, se uvaruje, aby s nimi 
„rozmlouval“. Zlo poletuje kolem něho, ale 
on je nepustí dovnitř, zachová si srdce 
čisté, tiché a pokojné po vzoru srdce 
Ježíšova. 
(podrobněji najdete v: P. Tomáš Špidlík, 

Ve službě slova – C, str. 9-11) (han) 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
„Svatí, kteří šli před námi, vytyčili cestu. Ukázali, že to může jít a jak to může jít. 
Jejich životy nejsou k tomu, aby byly otrocky kopírovány, ale jsou nám dány 
jako inspirace pro budoucnost. Dávají nám vzory, podle kterých můžeme 
modelovat naše vlastní životy na cestě ke svatosti. A právě tak, jako se jeden 
svatý lišil od druhého, tak každý z nás může čekat, že se bude lišit od všech 
ostatních.“ 

Richard Rohr, OFM, z knihy „Proč být katolíkem“. 
Svatý František Saleský, biskup a učitel církve 

Když uplynulo 400 let od světcova 
narození, 21. srpna 1967, vydal papež 
Pavel VI. apoštolský list vybízející „vřele 
uctívat doktora lásky a evangelní 
dobroty“. Napsal tam o něm: „František 
Saleský je jedna z největších postav 
církve a dějin, patron novinářů a 
publicistů, učitel spirituality, který učil 
dokonalosti všechny stavy, předchůdce 
druhého vatikánského koncilu, jehož 
ideály jsou dodnes aktuální.“ 
František Saleský ukázal světu novou 
duchovní cestu k Bohu. Je praktická, živá, 
konkrétní, plná dynamismu. Sám říkal: 
„Mnozí se mě táží na metodu, na 
prostředky, na tajemství dokonalosti. 
Odpovídám, že neznám jiné dokonalosti, 
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než milovat Boha z celého srdce a 
bližního jako sebe. Celé tajemství, jak 
dospět k tomuto cíli, spočívá ve slově 
„Miluj!“.“ Papež Alexandr VII., který v roce 
1665 prohlásil Františka za svatého, 
přiznal, že pokud se o něco zasloužil 
nebo si osvojil nějakou ctnost, za to že 
vděčí nauce a příkladu velkého 
ženevského biskupa. V roce 1877 byl sv. 
Františkovi Saleskému udělen titul učitele 
církve. Rovněž sv. Jan Bosco si zvolil sv. 
Františka jako svůj vzor. Znal jeho 
životopis a jeho díla do všech podrobností 
a často je citoval. Když v roce 1883 
navštívil Paříž, spěchal do kláštera Saint 
Etienne, vyhledal oltář Panny Marie, před 
nímž klekával během studií sv. František 
a do pamětní knihy napsal: „Kněz Jan 
Bosco, představený zbožné společnosti 
salesiánské, svěřuje sv. Františku 
Saleskému, jako patronu, všechna svá 
díla.“  
František se narodil 21. srpna 1567 - za 
veliké bouře - na zámku Sales v údolí 
Savojských hor nedaleko Ženevy. Byl 
prvorozeným synem šlechtice a diplomata 
a měl ještě devět sourozenců. V horském 
údolí prožil dětství a v patnácti letech 
odešel se svým vychovatelem do Paříže 
studovat práva. Také pilně studoval latinu, 
řečtinu a rétoriku. Miloval literaturu, 
pravidelně šermoval a jezdil na koni. To 
vše také později uplatnil. Ve svých dvaceti 
letech, když prožíval těžké období, zašel 
do kláštera Saint Etienne a tam se před 
sochou Panny Marie pomodlil Bernardovu 
modlitbu: Pamatuj, láskyplná Panno 
Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys 

opustila toho, kdo se s důvěrou na tebe 
obrátil … Tato modlitba rázem pomohla a 
z kostela vyšel jiný člověk. Po šesti letech 
poslal otec Františka studovat do italské 
Padovy, kde měla právnická fakulta 
tamější univerzity už od středověku 
výborné jméno. (Také na ní studoval náš 
Jan Nepomucký a roku 1386 zde byl 
rektorem zaalpských studentů). František 
studoval vedle práv také teologii. K tomu 
další dva jazyky – italštinu a španělštinu. 
Nechtěl však být pouze vzdělaným, ale 
též ušlechtilým mužem. Stále si dával 
postupné cíle. Zde je několik jeho 
„pravidel“ : „Jak se ráno probudím, 
poděkuji Bohu za nový den a svěřím mu 
jej do ochrany“, „denně budu obnovovat 
předsevzetí, že se budu varovat zlého“, 
„každý den půjdu na mši svatou“,“do 
ničeho se nebudu pouštět bez přípravy“, 
atd. Za svými zásadami pevně stál. Byl 
čestný, laskavý, ale také statečný. Titul 
doktora obojího práva získal 
s vyznamenáním ve 24 letech. Dostal 
místo hlavního advokáta u savojského 
státního dvora. Ale stále ho provázel 
pocit, že dosud nenašel správný směr 
svého života. Příležitostně navštívil 
ženevského biskupa, kterého znal od 
dětství a zastihl jej při ověřování 
teologické úrovně diecézních kněží. 
František se zkoušky zúčastnil – a 
všechny oslnil svými vědomostmi. Biskup 
mu nabídl kněžské svěcení a František 
nabídku přijal, viděl v ní Boží přání. Mohla 
se však uskutečnit až po dvou letech, 
v roce 1593, až se jeho otec s touto 
situací smířil. 
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Za pole působnosti mu byl svěřen kraj 
Chablais na savojském území, který byl 
ovládán bojovnými protestanty. V místě, 
kde sídlil, žilo pouze sedm katolických 
rodin. Ostatní lidé, zvláště vlivní činitelé 
se domluvili, že se nikdo nesmí zúčastnit 
katolických kázání. Chtěli dostat 
katolického kněze co nejdříve odtud pryč. 
František se nenechal odradit. V horském 
terénu denně navštěvoval sedm 
katolických rodin, za každého počasí. 
Lidé kolem měli mnoho předsudků proti 
církvi a proti papeži, odmítali Františkovi 
poskytnout na cestách nocleh či 
občerstvení. Jednou se v mrazu musel 
připoutat k větvím v koruně stromu, aby 
přečkal noc a vlci ho nesežrali. Nejčastěji 
přespával ve zříceninách chrámů a 
klášterů zničených kalvíny. Viděl, jak 
smutný je kraj, kde je Bůh opuštěn. Když 
lidé poznávali Františkovu dobrotu, 
odvažovali se s ním mluvit o vztahu 
k Bohu. Obdivovali jeho ušlechtilost. 
V červnu 1595 napsal Petru Kanisiovi: „Za 
devět měsíců jsem získal s milostí Boží 
osm duší na víru v Ježíše Krista…“ Po 
roce měl v thononském kostele na 
kázáních tři až sedm posluchačů. Jednou 
dostal pozvání do Ženevy k veřejné 
diskusi s představitelem kalvínů La 
Fayem. Ten si byl jistý svou převahou a 
očekával, že se František vůbec 
nedostaví. Jak byl překvapen, když 
František vyvrátil všechny jeho námitky. 
Dokonce v posluchačích vzbudil zájem o 
studium církevních otců. Představený 
kalvínů se neovládl a zasypal Františka 
spoustou nadávek…Později František 

diskutoval i s Theodorem Bezou, jejich 
rozhovory měly srdečnější ráz. Nakonec, 
když po sedmi letech opouštěl kraj 
Chablais, byla zde většina věřících rodin.  

Po smrti biskupa Garniera se stal 
ženevským biskupem v roce 1602 
František Saleský. Sídelním místem bylo 
Annecy, sídlil tam i František. Diecéze 
měla 600 farností, 60 klášterů a 15 
školských a výchovných ústavů. 
Prostředků bylo málo, práce bylo hodně. 
Nový biskup se dal ihned do díla. Začal 
dobrým vzděláním a dobrou výchovou 
kněží. Vizitoval diecézi – navštívil 
všechny farnosti, i horské samoty pod 
Mont Blankem. Povzbuzoval věřící, učil, 
rovnal spory, zpovídal. Kázal i mimo 
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diecézi. Často byl pověřen urovnáním 
sporů mezi církví a státem. Doprovázel do 
Paříže savojského vévodu a celých deset 
měsíců tam denně kázal. Žádný kostel 
nebyl tak veliký, aby se do něj vešli 
všichni zájemci. Uzavřel přátelství 
s Vincencem z Pauly, apoštolem pařížské 
chudiny. Ten prohlásil: „můj Bože, jak 
musíš být dobrý, když už ve Františku 
Saleském, tvém tvoru, je tolik dobroty!“  

Založil, spolu s Janou Chantal, řád 
Navštívení Panny Marie, který se stará o 
nemocné a trpící. Nikomu neodmítl 
duchovní vedení, buď mluveným slovem, 
nebo dopisy. Napsal jich velké množství. 
Zachovalo se 2300 dopisů, některé jsou 
přeloženy do češtiny a jejich četba je 
velmi užitečná. Ženevský biskup stačil 
psát i daleko objemnější spisy. 
Nejznámější je „Úvod do zbožného 
života“, tzv. Filotea – neboť tam oslovuje 
ženu, které dal toto jméno, znamenající 
„lásku k Bohu“. Ovšem nejkrásnější a 
nejdelší je kniha o lásce Boží a o 
duchovním životě, v překladu nazvaná 
„Pojednání o lásce k Bohu“. Přestože má 
téměř 600 stran, čte se úžasně. Je psána 
tím čistým a živým způsobem, kterým 
psal pouze František Saleský. Proto se 
později stal patronem spisovatelů. - 
František Saleský zemřel 1622, ve svých 
55 letech v Dijonu, v jednom z klášterů 
řádu Navštívení, které založil.  
Na závěr se posilněme jeho slovy: „Bůh 
rozkázal při stvoření stromům, aby nesly 
ovoce, každý podle svého druhu. Totéž 
očekává od nás, kteří jsme živými stromy 
církve. Každý máme přinášet plody 
zbožnosti podle vlastních schopností 
v rámci svého povolání.“ (han) 
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Co nám napsal náš adoptívní syn v Indii NIDHIN k Vánocům 

14/11/2012 
Ahoj lidi, 
Jak se všichni máte? Přál bych si, abyste 
se měli všichni dobře. Já se dobře mám. 
Píšu Vám, abych Vám popřál k Vánocům 
a k Novému roku a taky abych zjistil, jak 
jste na tom s přípravami na Vánoce. 
Myslím, že už jste asi začali. My už se na 
to v kostele také chystáme. 
Před měsícem jsem měl zkoušky a byly 
v pohodě, tak teď čekám na výsledky. 
Musíte mi říct, jak se chystáte na Vánoce 
a na Nový rok. My budeme zdobit dům a 
taky budeme mít jesličky. Jo a taky jsem 
byl na krásném místě, které se jmenuje 
Harihar. Je tam kostel Marie matky a je to 

na severu Karnataky. (Jeden z indických 
států, ve kterém bydlí Nidhin) Bylo tam 
pěkně. Modlil jsem se tam za Vás 
všechny a moc jsem si to tam užil. 
Teď tu slavíme svátek Divali. Divali je 
svátek světel, který slaví Hinduisté. 
Zapalují svíčky a zdobí domy girlandami a 
světly a taky zapalují ohňostroje. Je to 
takový barevný indický svátek.  
Moje studia jsou teď těžší. Měl bych Vám 
poděkovat, že mi pomáháte se 
vzděláním.  
Ještě jednou Vám přeju veselé Vánoce a 
šťastný Nový rok.  
S pozdravem  
Nidhin 
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PS: Pošlete mi nějaké fotky nové fary a 
taky se chci zeptat, jak se má Vítek. 

Vyřiďte mu, že jsem se na něj ptal. 
Nidhin 

Harihar 
Harihar je město na severu státu 
Karnataka. Je též známý jako Hari-hara, 
což jsou jména dvou hlavních 
hinduistických bohů Višnu (Hari) a Šivy 
(Hara). Město je známé hlavně díky 
chrámu Harihareshwara. 
Harihareshwara je bůh, který vznikl ze 
dvou bohů – Višny a Šivy. Toto místo bylo 
dříve známé jako Guharanya -  hustá 
džungle a domov démona Guhasury, 

který byl chráněn tajemnou mocí a nikdo 
z lidí ho nemohl zabít. Guhasura začal lidi 
v této oblasti trápit. Višnu a Šiva se dali 
dohromady a spojili se v nové vtělení 
Hari-Hara a démona zabili. A tak dostalo 
město své jméno.  
 

 

(JaKi) 

Rozpis úklidu a výzdoby - Leden 2013 
4. 1.: Srncová; 11. 1.: Běhounková; 18. 1.: Prvá; 25. 1.: 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 

 
Rozpis lektorů - Leden 2013 

     1. Čtení  2. čtení 
  1.1. Matky Boží Panny Marie  Faltová   Radová 
  6.1. Zjevení Páně   Kamarád st.  Hanzlová 
13.1. Křtu Páně    Poledníček  Kamarád ml. 
20. 1. 2. neděle v mezidobí  Faltová   Hynk 
27. 1. 3. neděle v mezidobí  Radová   Kamarád st. 
 
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. 
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Zveme vás 
 

Římskokatolická farnost Ostrov 

Uvádí Tradiční dobročinný 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

na závěr Vánoční doby 
FARNÍ KOSTEL SV. MICHAELA 

ARCHANDĚLA A PANNY MARIE 

VĚRNÉ 

Sobota 12. Ledna 2013 

v 15:00 hodin 

UČINKUJE 

PĚVECKÝ SBOR 

DOMOVA V MARIÁNSKÉ 

Sbormistr, varhany: Jiří Navara 

VSTUPNÉ 

Dobrovolné, celá vybraná částka 

bude převedena na 

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 

OBLASTNÍ CHARITY 
 

 

Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, 
našem Pánu! Chci Vám všem poděkovat 
za každoroční snahu žít s Kristem. On je 
ten nejcennější dar, který máme, a bez 
Něj nemůžeme udělat nic. Proto, jak nás 
vybízí autor listu Židům: „Mějme oči 
upřeny na Ježíše: od něho naše víra 
pochází a on ji vede k dokonalosti“ (Žid 
12,2). Tuto větu jsem si zvolil jako motto 
na příští rok, rok vděčnosti za 20 let 
existence naší diecéze. (…) Současná 
realita, ve které my, věřící plzeňské 
diecéze žijeme, staví před nás, z mého 
pohledu, dvě výzvy: přijmout hluboký 
vztah s Kristem jako svůj životní styl a 
hlásat evangelium. Věřte mi, že mi to leží 
na srdci a přemýšlím jak to uskutečnit. 
(…) Udělejme vše pro to, aby naše 
farnosti byli otevřené, abychom se 
neuklidňovali tím, že máme mši svatou a 
to nám stačí. Ať nám není lhostejné to, že 
tolik lidí kolem nás trpí samotou nebo žijí 
se zraněním a nesetkali se s uzdravující 
Kristovou láskou. Milé sestry a milí bratři, 
Ježíšovo poslání „jděte ke všem národům 
a získávejte mi učedníky“ (Mt 28,19) platí 
i pro nás. Jděme s vědomím, že platí i 
Jeho příslib „já jsem s vámi po všechny 
dny“ (Mt 28,20). Pán je s námi, nenechal 
nás samotné, máme jeho Ducha. 
Vyprošuji vám pro váš život víry i pro vaše 
svědectví Jeho hojné dary. Bůh ať 
rozradostňuje vaše srdce po celý 
nastávající rok, jubilejní rok naší diecéze. 
Váš biskup a bratr + František. 
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Diecéze čte bibli 
Am 4,6 - Způsobil jsem, že jste neměli co 
do úst v žádném svém městě, že jste měli 
nedostatek chleba na všech svých 
místech. A přece jste se ke mně 
nenavrátili, je výrok Hospodinův. 
Am 5,4 - Toto praví Hospodin domu 
izraelskému: Dotazujte se mne a budete 
žít! 
Am 5,15 - Mějte v nenávisti zlo a milujte 
dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se 
Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad 
pozůstatkem lidu Josefova. 
Mich 3,4 - Až budou úpět k Hospodinu, 
neodpoví jim; skryje před nimi tvář v onen 
čas, jak zasluhují za svoje zlé skutky. 
Mich 5,1 - A ty, Betléme efratský, ačkoli 
jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi 
vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, 
jehož původ je odpradávna, ode dnů 
věčných. 

Mich 6,3 - Lide můj, co jsem ti udělal? 
Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. 
Mich 7,7 - Ale já budu vyhlížet 
k Hospodinu, čekat na Boha, který mě 
spasí. Můj Bůh mě vyslyší. 
Mich 7,18 - Kdo je Bůh jako ty, který 
snímá nepravost, promíjí nevěrnost 
pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve 
svém hněvu, neboť si oblíbil 
milosrdenství. 
Iz 2,17 - Sehnuta bude zpupnost člověka, 
ponížena bude lidská povýšenost, v onen 
den bude vyvýšen jedině Hospodin. 
Iz 9,1 - Lid, který chodí v temnotách, uvidí 
velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi 
šeré smrti, zazáří světlo. 
Iz 13,9 - Hle, přichází den Hospodinův, 
nelítostný, s prchlivostí a planoucím 
hněvem, aby zemi změnil v spoušť a 
vymýtil z ní její hříchy. 
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Iz 16,5 - Trůn bude upevněn 
milosrdenstvím a dosedne na něj 
v Davidově stanu ten, jenž bude soudit 
věrně, vyhledávat právo, rázně uplatňovat 
spravedlnost. 
Iz 22,25 - „V onen den, je výrok 
Hospodina zástupů, povolí hřeb zaražený 
na spolehlivém místě, zlomí se, spadne a 
náklad, který je na něm, se zničí.“ Tak 
promluvil Hospodin. 
Iz 25,8 - Panovník Hospodin provždy 
odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, 
sejme potupu svého lidu z celé země, tak 
promluvil Hospodin. 

Iz 28,20 - Lůžko bude krátké, nebude 
možno narovnat se, a přikrývka úzká, že 
se do ní nezavineš. 
Iz 30,15 - Neboť toto praví panovník 
Hospodin, Svatý Izraele: „V obrácení a 
ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře 
vaše vítězství. 
Iz 32,17 - Spravedlnost vytvoří pokoj, 
spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. 
Iz 35,10 - Ti, za něž Hospodin zaplatil, se 
vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná 
radost bude na jejich hlavách. Dojdou 
veselí a radosti, na útěk se dají starosti a 
nářek. 
 

Eucharistie jako svátost proměny 

Tajemství eucharistie je mnohovrstevné. 
V tomto příspěvku se zamyslíme nad 
tématem „proměny“, které nám říká 
mnoho o této Nejsvětější svátosti. Když 
mluvíme o eucharistii jako o svátosti 
proměny, nejspíš se nám nejprve vybaví 
základní proměna, totiž událost, při které 
se z chleba a vína stává Kristovo tělo a 
krev. Abychom však této proměně 
porozuměli, nesmíme ji chápat izolovaně, 
pouze jako nějaký tajemný okamžik, ale 
v souvislosti s celým slavením mše svaté.  
První proměnu vyjadřuje již samotná 
skutečnost chleba a vína. Chléb i víno 
jsou Božími dary a zároveň plody lidské 
práce. Pán Ježíš pro svátost eucharistie 
nezvolil pouze dary země jako je např. 
ovoce nebo voda, nýbrž pokrm a nápoj, 
pro jejichž získání je zapotřebí lidské 
práce (náročné práce, což si my lidé, kteří 

si kupujeme chléb a víno v supermarketu, 
na rozdíl od Ježíšových současníků, tolik 
neuvědomujeme). Nejprve je to tedy 
lidská práce, která promění Boží dar 
pšenice a vinných hroznů v chléb a víno. 
Tuto skutečnost si můžeme uvědomovat 
během mše svaté při přinášení darů, 
které kněz přednáší před Boha s prosbou, 
aby je přijal a znovu proměnil ve svůj dar. 
Boží milost a lidská práce, Boží a lidské 
jednání tak jdou ruku v ruce, jedno od 
druhé nejde oddělit. V této souvislosti 
poznáváme hlubší duchovní rozměr 
přinášení darů: Na jedné straně každá 
naše práce a každé naše snažení o 
změnu k lepšímu, ať už se týká čehokoliv, 
je možné pouze na základě Božího daru 
(jako chléb předpokládá pšenici, víno 
vinné hrozny) a potřebuje Boží přijetí a 
požehnání, na druhé straně Boží milost 
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počítá a často vyžaduje naši spolupráci a 
konkrétní činnost.  
S dary chleba a vína tedy před Boha 
přinášíme svou práci, své snažení, své 
bolesti i radosti, celý svůj život, vše to, 
čím jsme, a prosíme, aby nás Bůh k sobě 
přijal, neboť si uvědomujeme, že bez něj 
je vše marné. Tuto prosbu však 
nekonáme sami, ujímá se jí Ježíš - 
Velekněz, který naši modlitbu přednáší 
svému Otci. A jak Bůh Otec odpovídá na 
tuto prosbu? V eucharistii nám dává 
svého Syna, a tak nám dává sám sebe 
v Duchu svatém. Tím, že nám dává sám 
sebe, nás neobdarovává jen něčím, třeba 
i podstatným pro náš život jako je chléb, 
ale dává nám mnohem víc, dává nám 
vše, co může dát. V Ježíši Kristu nás tedy 
Bůh přijímá a v něm se nám dává. 
Tomuto oboustrannému darovaní říkáme 
„oběť“ a právě do této oběti jsme 
vtahováni.  
Nyní jsme dospěli k další proměně. Ježíš 
Kristus své utrpení a strašlivou smrt na 
kříži proměnil v oběť, tedy v sebedarování 
jak Bohu Otci tak nám svým učedníkům. 
Také my jsme zváni, abychom s Kristem 
proměnili své těžkosti a bolesti v oběť, 
v lásku. Paradoxně se tak naše trápení 
může stát skrze Kristovu oběť cestou ke 
sjednocením s Bohem. Jak je to možné? 
Abychom mohli k Bohu dospět, musí být 
naše pozemská, hříchem poznamenaná 

existence proměna. A právě Kristův kříž 
nás vyvádí ze zajetí egoismu ke svobodě 
pravé lásky k Bohu a druhým lidem. Tento 
Kristův proces transformace našeho 
lidství, jenž nás přivádí ke sjednocení 
s Bohem, nazýváme „zbožštění“. To 
ovšem neznamená, že přestáváme být 
lidmi, právě naopak stáváme se více 
lidskými. Také Kristus ve svém 
zbožštěném lidství zůstává nejen plně 
člověkem, ale dokonce je mírou pravého 
lidství.  
Eucharistie má tedy skutečně proměnit 
náš život. Je „ohněm“, který má přetavit 
starého člověka v nového, vskutku 
vykoupeného. Není to však všechno jen 
zbožné přání? Jak je možné, že slavíme 
eucharistii tak často, a přesto se 
neměníme a zůstáváme nejenom stejní, 
ale často i horší. Jak je možné, že my, 
kteří se společně účastníme mše svaté, 
se k sobě navzájem chováme nelidsky? 
Možná je to tím, že naše slavení 
eucharistie je jen formální, takže nemůže 
proniknout náš konkrétní život? Nebo moc 
hříchu v nás stále brání této Boží 
proměně našich životů? Jisté je, že tato 
proměna je proces, který trvá celý život, a 
proto musíme být trpěliví a plní naděje, že 
se na nás i na celé církvi jednou zcela 
naplní.  

Pavel Frývaldský 
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Dětské okénko 
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O VĚROZVĚSTECH 7 
Č T Y Ř I   J M É N A  -  A L E   J S O U   J E N   D V A 

Byzantská říše 
byla rozdělena 
na vojensko-
administrativní 
jednotky – 
themata, která pomáhala při správě a 
obraně země. Velel jim stratég, který 
dohlížel i na finance a podléhalo mu též 
místní soudnictví. V 8. stol. vzniká thema 
Thesaloniké a Soluň, druhé 
nejvýznamnější město Byzance, se stala 
jeho hlavním městem. Pod stratégy 
sloužili drungariové, velitelé vojenských 
oddílů o síle několika stovek mužů. Roku 
813 nastoupil na císařský trůn Leon 
V. Arménský, příznivec ikonoklasmu. I 
když byla tato hereze odsouzena již na 
koncilu r. 787, pokusy o znovuobnovení 
trvaly i v dalším století. 
Jiný Lev (Leon) měl však v té době docela 
jiné starosti. Sloužil jako drungarios 
v Soluni, vzal si za manželku Marii a 
rodina čekala narození prvního dítěte. Na 
svět přišel statný chlapík, kterému dali při 
křtu jméno, jako má jeden z archandělů: 
Micah.l. Během dalších let mu přibylo pět 
bratrů. Sedmého, posledního potomka, 
přivedla Marie na svět po jedenácti letech. 
Dostal jméno císařů: Konstantin. 
Nejstarší syn byl pohledný, měl robustní 
postavu a byl spíše praktického zaměření. 
Dětské hry brzy vystřídalo studium práva 
a cesta ve stopách otce. Jako mladý 
dosáhl hodnosti vládce (a;rcwn) a 
nastoupil vojensko-úřednickou kariéru. 

Císař Theofilos, otec budoucího císaře 
Michaela III., mu svěřil správu nad 
územím na hranici s Bulharskem v oblasti 
řeky Strymon (Struma). Bylo hojně 
osídleno Slovany, proto ho 
staroslověnská legenda nazývá 
„slovanské knížectví“. Nářečí měl 
možnost slyšet kolem sebe už od dětství, 
od venkovanů, kteří do Soluně přicházeli 
prodávat své zboží a možná i od matky, 
která podle některých mohla pocházet ze 
slovanského rodu. V době své desetileté 
služby byl Michael svědkem mnohého, 
zřejmě ho znepokojovala i obava, že by 
se musel zúčastnit ikonoklastického boje 
a zmatků, které ho provázely. Postupně 
se rozrůstala touha po jiném životě, která 
připravila jeho odchod do jednoho 
z klášterů v okolí hory Olympu v Bythinii. 
Stal se mnichem, přijal nové jméno. Podle 
zvyku mělo začínat stejným písmenem. A 
pod ním ho zná i svět: Metoděj. Začal se 
plně věnovat modlitbě a studiu a svět se 
pro něj zatím uzavřel. 
Studium čekalo i na 
ostatní bratry, o nich 
však nemáme žádné 
zprávy. Tedy kromě 
nejmladšího. Ten své 
nové řeholní jméno 
přijímá až 50 dní před 
odchodem na věčnost. 
Obrázky: Soluň – byzantské hradby 

Sv. Metoděj - ikona 
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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: 17. 1. 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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