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Úvodník 
Velikonoční triduum 
V letošním roce se neočekávaně 
slaví postní doba a díky tomu i 
Velikonoce v novém duchu. Rezignace 
papeže Benedikta XVI. a nová volba, 
zvolení nového papeže Františka, dává 
celému slavení novou atmosféru. Nový 
pontifikát je poznačený překvapivými 
kroky nového Svatého otce. Nechci se 
zamýšlet nad touto skutečností zvláštním 
způsobem. Přesto nám i tyto události 
dávají možnost se na slavení Veliké noci 
podívat novým způsobem.  
Tradičně vnímáme Velikonoce jako svátky 
vzkříšení. Už v samotném označení, nebo 
pojmenování těchto svátků se nám nabízí 
Nový život. Proměna, obsahem které není 
krátkodobá změna. Často se v mnoha 
situacích života snažíme změnit některé 
věci. Hledáme tak lepší možnosti a 
podmínky pro život. Naše snažení je tak 
neustálým hledáním nových možností. 
Každá taková změna je změnou 
krátkodobou. Tajemství vzkříšení mění 
věci v jejich podstatě. Znamená to úplně 
jinou skutečnost. Změna, která není 
jenom na nějaký čas, ale která je trvalá.  
Co to znamená pro náš život? Velikonoce 
přinášejí poselství o tom, že náš život je 

jednou provždy proměněn Bohem. 
V Bohu se tak končí všechny naše 
problémy, v Něm se končí hledání lepšího 
života, v Něm se končí naše 
nespokojenost se světem. Být vzkříšen 
znamená znovuzrození do dokonalé 
reality života. Je to poselství o tom, že 
v Bohu je všechno v dokonalé míře.  
Můžu takovou proměnu prožít i v tomto 
světě? Zajisté jenom částečně, nikoli 
úplně. Realita Vzkříšení se dotýká 
spočinutí v Bohu. Život v tomto světě je 
však putováním k tomuto spočinutí. Proto 
i dokonalou realitu vzkříšení není možné 
zde ve světě zcela poznat. Přesto už nyní 
se nás dotýká. Je to díky tomu, že se 
Vzkříšení už odehrálo a to skrze oběť a 
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Vzkříšení Krista, který nám tak nabídl 
Nový život už dnes.  
Chci Vás tedy pozvat k tomu, abychom se 
nechali naplnit touto proměnou 
znovuzrození. Dotknout se svým srdcem 
Krista a jeho oběti. Dát mu sebe do rukou, 
aby jeho oběť pronikla i naším životem. 
Nebát se říct v obřadech letošních 
Velikonoc: „Vkládám svůj život, Pane, do 
tvého srdce. Proměň jej a učiň ho novým. 
Chci zemřít s tebou na kříži, abych mohl 
vstát s tebou i z hrobu k novému životu!“  
Toto odevzdání už proběhlo při našem 
křtu. A zdá se tak, že vložit svůj život do 
Ježišových rukou už není nutné. Vědomě 

se odevzdat znovu je však podstatou 
nejen setrvání v Jeho lásce, ale také 
obnovení naší účastí na Jeho lásce. 
Životem se často od Krista vzdalujeme 
hříchem a tak znovu prožívat tajemství 
Jeho vzkříšení je návratem do jeho Lásky. 
To prožijeme i v obnově svého křestního 
slibu v samotném slavení liturgie 
vzkříšení.  
Přeji Vám tedy požehnané prožití a 
probuzení se znovu do života Krista, který 
se za nás nejen obětoval, ale nám také ve 
svém vzkříšení daroval život Nový.  

P. Marek Bonaventura Hric 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ – Duben 

  1. 4 – pondělí – pondělí v oktávu velikonočním – čtení evang. Mt 28,8-15 
  2. 4. – úterý – úterý v oktávu velikonočním – čtení evang. Jan 20,11-18 
  3. 4. – středa – středa v oktávu velikonočním – čtení evang. Lk 24,13-35 
  4. 4. – čtvrtek – čtvrtek v oktávu velikonočním – čtení evang. Lk 24,35-48 
  5. 4. – pátek – pátek v oktávu velikonočním – čtení evang. Jan 21,1-14 
  6. 4. – sobota – sobota v oktávu velikonočním – čtení evang. Mk 16,9-15 
  7. 4. – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) 

čtení C, evang. Jan 20,19-31    žaltář 2. týdne 
„Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ 

  8. 4. – pondělí – slavnost Zvěstování Páně – čtení evang. Lk 1,26-38 
  9. 4. – úterý po 2. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 3,7b-15 
10. 4. – středa – po 2. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 3,16-21 
11. 4. – čtvrtek – památka sv. Stanislava - čtení evang. Jan 3,31-36 
12. 4. – pátek – po 2. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 6,1-15 
13. 4. – sobota – po 2. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 6,16-21 
14. 4. – 3. neděle velikonoční – čtení cyklu C,evang. Jan 21,1-19 

Žaltář 3. týdne 
„Pane, ty víš všechno -  ty víš, že tě miluji.“ 

15. 4. – pondělí – po 3. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 6,22-29 
16. 4. – úterý – po 3. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 6,30-35 
17. 4. – středa – po 3. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 6,35-40 
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18. 4. – čtvrtek – po 3. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 6,44-51 
19. 4. – pátek – po 3. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 6,52-59 
20. 4. – sobota – sobota po 3. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 6,60-69 
21. 4. – 4. neděle velikonoční – čtení cyklu C, evang. Jan 10,27-30 

Žaltář 4. týdne 
„Moje ovce slyší můj hlas a já jim dávám věčný život.“ 

22. 4. – pondělí – po 4. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 10,1-10 
23. 4. – úterý – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona 
pražské arcidiecéze – čtení evang. Jan 10,11-16 
24. 4. – středa – po 4. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 12,44-50 
25. 4. – čtvrtek – svátek sv. Marka, evangelisty – čtení evang. Mk 16,15-20 
26. 4. – pátek – po 4. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 14,1-6 
27. 4. – sobota – po 4. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 14,7-14 
28. 4. – 5. neděle velikonoční – čtení cyklu C,evang. Jan 13,31-33a.34-35 

Žaltář 1. týdne 
„Jako jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy.“ 

29. 4. – pondělí – svátek sv. Kateřiny Sienské – čtení evang. Mt 11,25-30 
30. 4. – úterý – po 5. neděli velikonoční – čtení evang. Jan 14,27-31a 

Habemus papam – František I (Jorge Mario 
Bergoglio SJ) 

Znak 
Papež František se rozhodl zachovat si 
svůj dřívější znak, který si vybral po svém 
zvolení biskupem a pro který je 
charakteristická jednoduchost. 
Nad modrým štítem jsou umístěny 
papežské symboly, jak je stanovil 
papežův předchůdce, Benedikt XVI. 
(mitra mezi překříženými klíči ve zlaté a 
stříbrné barvě, spojenými červenou 
stužkou). V horní části štítu je umístěn 
znak řádu, z něhož papež pochází, 
Tovaryšstva Ježíšova: zářící slunce, v 
němž se nacházejí červená písmena IHS, 
monogram Krista. Nad písmenem H je 
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umístěn kříž a pod monogramem tři černé 
hřeby. 
V dolní části štítu se nachází hvězda a 
květ nardu. Hvězda je podle starobylé 
heraldické tradice symbolem Panny 
Marie, matky Krista a církve. Květ nardu 
paky představuje sv. Josefa, patrona 
všeobecné církve. Podle španělské 
ikonografické tradice je totiž sv. Josef 
zobrazován s větvičkou nardu v ruce. 
Papež chce použitím těchto symbolů ve 
svém znaku vyjádřit, že k Panně Marii a 
sv. Josefovi chová zvláštní úctu. 
Heslo 
Heslo Svatého otce Františka je převzato 
z homilií sv. Bedy Ctihodného, kněze 
(Hom. 21; CCL 122, 149-151), kde se v 
komentáři na úryvek Matoušova 
evangelia o povolání píše: „Vidit ergo 
lesus publicanum et quia miserando 
atque eligendo vidit, ait illi Sequere me“ 
(„Ježíš spatřil celníka, a když na něj 
pohlédl s láskou a vyvolil jej, řekl mu: 
Následuj mě“). 
Tato homilie se zabývá Božím 
milosrdenstvím a zaznívá v Liturgii hodin 

o svátku sv. Matouše. Tato skutečnost má 
zvláštní význam i pro život a duchovní 
pouť současného papeže. Právě o svátku 
sv. Matouše v roce 1953 totiž mladý 
Jorge Mario Bergoglio ve svých 17 letech 
zakusil ve svém životě zvláštním 
způsobem přítomnost milujícího Boha. Po 
zpovědi pocítil, že se jeho srdce dotkl 
Bůh, který do něj dal sestoupit svému 
milosrdenství a svým milujícím pohledem 
ho povolal k řeholnímu životu po příkladu 
sv. Ignáce z Loyoly. 
Když byl později Mons. Bergoglio 
jmenován biskupem, upomenul se na tuto 
příhodu, která stála u počátku jeho 
úplného odevzdání se Bohu v církvi, a 
rozhodl se, že si jako své životní heslo a 
program zvolí slova sv. Bedy miserando 
atque eligendo; ta se nyní objevují i na 
jeho papežském znaku. 
  
(překlad: Jiří Gračka) 
Autor: František Jemelka 

(převzato z tiskového střediska ČBK) 

Benedikt XVI. – pastýř a teolog II. 
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 

http://tisk.cirkev.cz/autori/frantisek-jemelk/clanky/
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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.  
Druhý vatikánský koncil  
Benedikt XVI. je obhájcem i kritikem 
katolické tradice. Samotný pojem „tradice“ 
je však mnohoznačný a vyžadoval by 
delší rozbor. Jisté je, že samotné slovo 
„tradice“ není již v církvi vnímáno tolik 
negativně jako v revolučních šedesátých 
letech minulého století, ale spíše jako 
výraz trvalé a osvědčené hodnoty. 
Pozitivní ocenění katolické tradice ovšem 
samozřejmě nemůže znamenat pokus o 
návrat do minulosti, ani nevylučuje 
sebekritiku. Kardinál Ratzinger proto sám 
sebe v jednom rozhovoru definuje: „Vždy 
jsem se snažil být věrný Druhému 
vatikánskému koncilu, tomuto dnešku 
církve, bez touhy po nenávratných 
včerejšcích a bez netrpělivého usilování o 
zítřek, který nám přece nepatří.“   
Papež v tomto ohledu dělá dvě 
symbolická vstřícná gesta. Hned na 
začátku svého pontifikátu se setkává se 
svým bývalým kolegou Hansem Küngem, 
svým ostrým kritikem z liberálních pozic. 
Tento velmi vzdělaný a inteligentní teolog 
označuje v roce 2009 v  rozhovoru pro 
francouzský deník Le Mond Druhý 
vatikánský koncil jako zcela radikální 
změnu paradigmat a jako počátek 
moderní katolické církve rozcházející se 
se svou předchozí tradicí. Na druhé 

straně vychází Benedikt XVI. vstříc také 
tradicionalistickému Bratrstvu sv. Pia X. 
založenému arcibiskupem Marcelem 
Lefebvrem. Toto společenství se od 
katolické církve oddělilo především kvůli 
odlišnému chápání koncilu. Zajímavé je, 
že jak Küng tak tradicionalisté interpretují 
koncil jako ukončení předchozí katolické 
tradice, vlastně jako počátek „nové 
církve“. Liší se pouze v hodnotícím 
soudu: První s tímto faktem souhlasí, 
druzí jej odmítají. 
Benedikt XVI. sám nemá blízko ani 
k jednomu z extrémních táborů. Odmítá 
zmíněný výklad. Druhý vatikánský koncil 
chápe v kontinuitě s předchozími koncily 
a tradicí církve jako událost, která přinesla 
„reformu“, ale ne „reformaci.“ Toto 
rozlišení je známé z církevních dějin: 
Reforma znamená nutnou, někdy 
výraznou úpravu pro život církve, její 
identita a podstata však zůstávají 
nezměněny. Reformace naproti tomu 
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zakládá zcela nové chápání církve 
v dějinách. Benedikt XVI. tedy nepojímá 
koncil a jeho další vývoj jako církevní 
„reformaci“, nýbrž jako potřebnou 
„reformu“, která znamená zároveň 
„ressourcement“ i „aggiornamento“, 
návrat k pramenům i aktualizaci. 
Pokračovat v koncilní reformě tedy 
znamená, jak výstižně vyjádřil vatikánský 
kardinál Kurt Koch, „trvalou cestu vpřed 
s pohledem do zpětného zrcátka.“  
 
Benedikt XVI. i přes velké těžkosti svého 
pontifikátu učinil velice mnoho pro další 

směřování katolické církve: Vybídl 
k objevení hlubšího spirituálního rozměru 
křesťanství. Ukázal cestu 
k intelektuálnímu dialogu se sekulárním 
světem i s nekřesťanskými 
náboženstvími. Nabídl takovou 
interpretaci koncilu, která by mohla sblížit 
ideově znepřátelené póly v církvi. Dá se 
jen předpokládat, že nástupce 
odstupujícího papeže bude v jeho krocích 
pokračovat. 

P. Pavel Frývaldský  

DUCHOVNÍ IMPULZY 
Je neděle 
Přestávka v pracovním ruchu, odpočinek, radost, život. Každá neděle připomíná tvé 
zmrtvýchvstání, to, že žiješ. Děkuji ti, že celé lidstvo zase prožilo jeden týden. Dej, ať 
kazatelé, kteří tě dnes zvěstují, najdou slova života. Přijď tvé království. Dej, ať stále 
lépe poznávám, co chceš skrze mne vykonat. 
Den zmrtvýchvstání, den života. Chválím tě se všemi lidmi. Práce odpočívá. 
Všechno, co děláme, je tvoje naše práce ve vědě, technice, umění, v církvi a v rodině. 
Se všemi křesťany se scházíme k bohoslužbě, abychom slyšeli tvé slovo, abychom se 
k tobě modlili a tobě děkovali. 
Od tebe přichází pokoj a naděje. Od tebe přichází láska a život. 
Ať tvé světlo ozáří mou cestu. 

Alfonso Pereira 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
Svatý Stanislav 
Památku sv.Stanislava - biskupa, 
mučedníka a patrona Polska – slavíme 
11. dubna. Stanislav se narodil v polském 
městečku Szczepanowe nebo v Krakově 
téměř před 1000 roky, někdy mezi lety 
1010 a 1030. Pocházel ze šlechtické 
rodiny. Studoval v Hnězdně a v Paříži. Byl 

vysvěcen na kněze a stal se kanovníkem 
v Krakově. V roce 1071 dostal biskupské 
svěcení a stal se krakovským biskupem. 
Jako dobrý pastýř plnil své povinnosti, 
dovedl dobře a neúnavně kázat, 
prokazoval milosrdenství chudině, pouze 
nemohl mlčet k pohoršlivému způsobu 
života tehdejšího krále Boleslava II., 
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nazývaného Krutý. Král se podle historiků 
dopouštěl mnoha surovostí, 
nespravedlností a násilí, zejména při 
únosu manželky jednoho polského 
šlechtice. Král sice slíbil, že své chování 
napraví, ale neudělal to a svých 
výstředností nezanechal. Biskup Stanislav 
ho nakonec veřejně exkomunikoval, 
vyloučil z církve se všemi následky. Král 
chodil do kostela na bohoslužby dál, 
dokonce přišel za biskupem i do kostela 
sv. Michala na krakovském předměstí se 

skupinou žoldáků. Těm poručil biskupa 
Stanislava zavraždit a když se královský 
doprovod hrozil takového činu, usmrtil 
biskupa přímo v kostele sám. Stalo se tak 
11. dubna 1079. Papež Řehoř VII. uvalil 
vzápětí na Polsko klatbu, moc polského 
krále padla a Boleslav II. byl vyhnán ze 
země. Po deseti letech bylo tělo 
krakovského biskupa Stanislava 
přeneseno do krakovské katedrály. Papež 
Inocenc IV. prohlásil Stanislava za 
svatého v roce 1253. 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Náš rozhovor 
Jistě jste si všimli, že o některých nedělích u nás ve farnosti 
pomáhá, zvláště při liturgii, štíhlý a skromný mladík – student, 
kterého ještě neznáme. Jmenuje se Bystrik Feranec. Protože 
přijede též na Velikonoce a doufejme, že i později, položili 
jsme mu tři otázky, aby se představil nám farníkům najednou a 
nemusel každému odpovídat zvlášť. Ochotně nám odpověděl 
a zde je rozhovor: 
 
 

Odkud pocházíte, kde jste prožil 
dětství a školní léta? 
Pocházím z malé vesnice západního 
Slovenska, z farnosti sv.Víta – Velké 
Kostolany, nedaleko lázeňského místa 
Piešťany. Dětství i školní docházku jsem 
prožil v naší vesnici. Myslím, že 
plnohodnotně, jako vesnický klučina se 
všemi lumpárnami, které k dětství patří. – 
Střední školu jsem absolvoval v Trnavě, 
kde jsem odmaturoval a stal se strojním 
zámečníkem. 
Vyrůstal jsem v rodině jako třetí syn 
v pořadí a zároveň jako benjamínek ( 

často to tak nevypadá, ale dá se to 
přežít). Nejstarší bratr Matouš je už 
ženatý a má dvě děti. Prostřední Boris je 
svobodný a už několik let pracuje a žije 
v Praze. Maminka je švadlena a otec řidič 
– většinou autobusu. Tedy taková 
normální rodinka. 
Jak jste poznal své povolání ke 
kněžství? 
Jak začít? Asi netradičně, když řeknu, že 
přesné datum neznám. Vyvstalo 
z určitých životních situací, které jsem 
delší dobu nechápal. Hodně vděčím za 
svůj duchovní růst babičce, která měla 
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hodně blízko k Pánu Bohu. Sice mi 
říkávala: “Chlapče, tebe by ani za toho 
kněze nevzali“, ale tato věta vznikla 
náhodou. Měli jsme tehdy s bratrem 
připravit dřevo, a protože jsme to 
neudělali okamžitě, babička nám to ještě 
několikrát zopakovala. S humorem jsem 
řekl: MODLETE SE. A babička hned nato: 
„Tebe by ani na toho kněze nevzali, vždyť 
i ten řekne MODLEME SE.“ Ale dnes 
vidím, bez legrace, že naše babička byla 
opravdovou ženou modlitby, v plném 
slova smyslu. Přesto když o něco později 
babička o kněžství se mnou začala mluvit, 
nebral jsem to příliš vážně. Až potom 
v dospívání jsem, jako každý mladý 
člověk, více uvažoval o smyslu života a 
tehdy se opět ozvala myšlenka mého 
kněžství. Tato myšlenka mi pak dělala 
společnost hodně často a čím dál více. 
Něco ve mně nemělo klid a ve svém nitru 
jsem slýchával hlas, který ke mně volal a 
vybízel: řekni ANO. V roce 2009 babička 
zemřela a v té době bylo mé rozjímání 
nad kněžstvím nejintenzivnější, několik 
nocí jsem nespal. Když jsem se po 
dlouhém zvažování rozhodl říci „ano“, 
nastal nepopsatelný pocit klidu. Jednou 
večer jsem řekl rodičům, k jakému závěru 
jsem se dopracoval. Mamka se 
rozbrečela, táta se zeptal, zda jsem si to 
skutečně dobře rozmyslel, stryna Viktora 
řekla pouze: tak už víme, za co se 
babička modlila. Takže své povolání jsem 
poznal, když ke mně přišlo a chtělo 
vstoupit do mého života. Na mně zbývá 
mu naslouchat a nechat se vést. 

Nyní studujete v Praze a pro plzeňskou 
diecézi. Jak k tomu došlo? 
To je na delší povídání. V roce 2010 jsem 
se pokusil dostat se ke studiu teologie, 
ale pokus skončil radou pana arcibiskupa, 
abych si podal přihlášku po roce, když si 
ještě budu jist, že mám skutečně povolání 
ke službě kněze. Byl jsem zklamán, ale 
pevně rozhodnut, že se opět za rok 
přihlásím. V té době jsem začal vnímat 
podporu nejen rodiny, ale i svého okolí. 
Provázela mě celým rokem. I práce se 
našla. Sousedka, vedoucí restaurace, 
potřebovala někoho na pizzu, tak mi to 
nabídla. Představte si strojaře s těstem 
v ruce! Bylo to mnohdy žertovné, ale 
získal jsem mnoho zajímavých 
zkušeností, za které jsem vděčný. Více 
jsem poznal lidi, což mi otevřelo nový 
prostor myšlení. Po roce se přátelé ptali, 
zda si podám přihlášku, někteří zda 
neplánuji studium v zahraničí. Začal jsem 
uvažovat i tímto směrem a nejprve jsem 
procházel na internetu stránky českých 
biskupství. Zaujal mě list plzeňského 
biskupa, ve kterém mluvil o duchovních 
povoláních a o tom, že je zapotřebí je 
rozvíjet. Reagoval jsem rozsáhlým e-
mailem, kde jsem vypsal vše potřebné. 
Zanedlouho přišla odpověď. Moje 
upřímné a radostné „zděšení“ tu 
popisovat nebudu. Dostal jsem pozvání 
na duchovní obnovu do pražského 
semináře a velmi jsem si vážil toho, že 
mě pozval otec biskup. Chtěl, abychom 
se poznali a já pak poznal i prostředí, do 
kterého jsem chtěl vstoupit. Po příjemném 
setkání v Praze mi biskup Radovský řekl: 
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„Víš ty co, tu přihlášku si podej!“ a široce 
se usmál. Pak už moje cesta do plzeňské 
diecéze měla jasnější obrysy. Přijímací 
zkoušky byly 1. června, celý den pršelo, a 
byl jsem přijat. Nastoupil jsem do 
přípravného ročníku do teologického 
konviktu v Olomouci. Po roce jsem byl 
přijat ke studiu do Prahy, kde jsem nyní 
studentem prvního ročníku Teologické 
fakulty UK. 

Ostrov se stal mou domovskou farností 
v plzeňské diecézi, kde budu trávit část 
seminárního volna, jako jsou významné 
svátky i část prázdnin, abych tak lépe 
poznal život české farnosti. Takže do 
Ostrova přijedu častěji. 
Děkujeme za rozhovor a těšíme se na 
Vás. 

(han) 

V pátek 5. dubna v 19 hodin ve farním sále – přednáška s besedou na téma: 
Gotická řezaná a polychromovaná soška Panny Marie Věrné a její kopie – 
o svých vědomostech a zkušenostech se s námi podělí řezbář Stanislav 
Tomanec, tvůrce třetí a čtvrté kopie Panny Marie Věrné. 

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. 

- „Modlit se a nebyt servilní, vzdor, konflikt, adorace…Job a jeho přátelé“ 
(proběhne 18. 4. ve 20 h. - farní sál) 

Rozpis úklidu a výzdoby - Duben 2013 
5. 4.: Běhounková; 12. 4.: Prvá; 19. 4.: Michalová; 26. 4.: Srncová; 
Skupiny pro úklid: 
1.  Běhounková Marie; Breindlová Jitka   2. Prvá Elena; Kamarádová 
Věra 
3. Michalová Anna; Velemanová Jarka  4. Srncová Marie, Terezka Jéchová 
Na rozložení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o pomoc mladší. 
Zvláště bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Úklid probíhá každý pátek, ve skupině 
je možné domluvit i jiný termín. Hodinu si dohodnou členové skupin mezi sebou. 
Výzdoba kostela: Božena Matláková a Mariana Nežatická 

Rozpis lektorů - Duben 2013 
     1. Čtení  2. čtení 
  7. 4. 2. neděle velikonoční  Jechová  Kamarád st. 
  8. 4. Zvěstování Páně  bude upřesněno 
14. 4. 3. neděle velikonoční  Kamarád ml.  Radová 
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21. 4. 4. neděle velikonoční  Hanzlová  Hynk 
28. 4. 5. neděle velikonoční  Poledníček  Faltová 
 
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. 

Program udělování Svátostí smíření ve svatém týdnu 
25. 3. Radošov 1500 
 Ostrov  1600 

26. 3. Abertamy 1400 

 Horní Blatná 1500 
 Pernink 1600 

27. 3. Hroznětín 1400 
 Jáchymov 1500 
29. 3. Ostrov  1000 - 1200 
   1300 - 1530 
30. 3. Ostrov  1000 - 1200 

Program OBŘADŮ VELIKONOČNÍHO TRIDUUA 
28. 3. – ZELENÝ ČTVRTEK 
 Plzeň    900 
 Ostrov  1800 
29. 3. – VELKÝ PÁTEK 
 Ostrov    900 (Nářky) 
   1600 (Kříž. cesta) 
   1700 (Obřady) 
 Jáchymov 1500 (Kříž. cesta) 
   1600 (Obřady) 

30. 3. – BÍLÁ SOBOTA 
 Ostrov    900 (Nářky) 
   2100 (Vzkříšení) 
 Jáchymov 1800 (Vzkříšení) 
31. 3. – VELIKONOČNÍ NEDĚLE (Boží 
hod velikonoční) 
 Ostrov    830 
 Jáchymov 1000 
 Hroznětín 1130 

Diecéze čte bibli 
Ž 119,113 - Nenávidím obojetné lidi, miluji 
tvůj Zákon. 
Ž 119,136 - Proudem se mi řinou slzy z 
očí, že se nedodržuje tvůj Zákon. 
Ž 119,157 - Mnoho je těch, kdo mě 
pronásledují a souží, já se však od tvých 
svědectví neodchýlím. 
Ž 120,2-3 - Hospodine, vysvoboď mě od 
zrádných rtů, od jazyka záludného. Co ti 
patří, co tě stihne, záludný jazyku? 
Ž 125,4 - Hospodine, prokaž dobro 
dobrým, těm, kdo mají přímé srdce! 
Ž 136,1-2 - Chválu vzdejte Hospodinu, 
protože je dobrý, jeho milosrdenství je 

věčné. Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho 
milosrdenství je věčné. 
Ž 138,1-3 - Celým svým srdcem ti 
vzdávám chválu, přímo před bohy ti 
zpívám žalmy, klaním se ti před tvým 
svatým chrámem, tvému jménu vzdávám 
chválu za tvé milosrdenství a tvou 
věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé 
své jméno. Odpověděl jsi mi v den, kdy 
jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu. 
Ž 139,17-18 - Jak si vážím divů, které 
konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet, 
sčetl bych je, ale je jich víc než písku. 
Sotva procitnu, jsem s tebou. 
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Ž 140,2-3 - Vysvoboď mě, Hospodine, od 
člověka zlého, chraň mě proti násilníku, 
proti těm, kdo mají v srdci zlé úmysly a 
den ze dne se srocují k bojům. 
Ž 143,5-6 - Připomínám si dávné dny, 
rozjímám o všech tvých skutcích, 
přemýšlím o činech tvých rukou, 
rozpínám své ruce k tobě, má duše po 
tobě žízní jak vyprahlá země. 
Ž 145,20-21 - Všechny, kdo ho milují, 
Hospodin ochraňuje, ale všechny 
svévolníky vyhlazuje. Z mých úst zazní 
chvála Hospodinu, jeho přesvatému 
jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo 
navěky a navždy. 
Iz 41,4 - Kdo to uskutečnil a vykonal? 
Ten, jenž od počátku povolává všechna 
pokolení. Já, Hospodin, jsem první, já 
budu též u posledních věcí. 
Iz 41,13 - Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, 
držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se já 
jsem tvá pomoc. 
Iz 43,1-2 - Nyní toto praví Hospodin, tvůj 
stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: 
„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal 
jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li 
přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes 
řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, 
nespálíš se, plamen tě nepopálí. 
Iz 43,18-19 - Nevzpomínejte na věci 
dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, 
činím něco docela nového a už to raší. 
Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, 
pustou krajinou řeky. 
Iz 44,8 - Nestrachujte se! Nebuďte 
zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a 
neoznamoval už předem? Vy jste moji 

svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné 
skály není, já o žádné nevím. 
Iz 45,5-6 - Já jsem Hospodin a jiného už 
není, mimo mne žádného Boha není. 
Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby 
poznali od slunce východu až na západ, 
že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin 
a jiného už není. 
Iz 46,4 - Já jsem až do vašeho stáří, až 
do šedin vás budu nosit. Já jsem vás 
učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a 
zachráním. 
Iz 49,15-16 - Cožpak může zapomenout 
žena na své pacholátko, neslitovat se nad 
synem vlastního života? I kdyby některé 
zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, 
vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám 
před sebou stále. 
Iz 50,6-7 - Nastavuji záda těm, kteří mě 
bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, 
neukrývám svou tvář před potupami a 
popliváním. Panovník Hospodin je moje 
pomoc, proto nemohu být potupen, proto 
tvář svou nastavuji, jako kdyby byla 
z křemene, a vím, že nebudu zahanben. 
Iz 53,4-5 - Byly to však naše nemoci, jež 
nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale 
domnívali jsme se, že je raněn, ubit od 
Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro 
naši nevěrnost, zmučen pro naši 
nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, 
jeho jizvami jsme uzdraveni. 
Iz 55,8-9 - Mé úmysly nejsou úmysly vaše 
a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok 
Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než 
země, tak převyšují cesty mé cesty vaše 
a úmysly mé úmysly vaše. 
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O VĚROZVĚSTECH 9 
S P O L E Č N Ě 

Dva Michaelové (I. v Římě jako papež a III. v Konstantinopoli už jako císař) přijímají 
v roce 860 ve svých rezidencích poselství dvou říší. Kníže Rastislav prosí papeže o 
vyslání biskupa na Velkou Moravu a poselství Chazarů, východních spojenců Byzance 
proti Arabům, žádá na císaři učeného muže, jež by obstál v disputaci s Židy i 
Saracény, kteří by rádi nábožensky přetáhli Chazary na svou stranu. 

Poselství k chazarskému vládci bylo připraveno 
poměrně rychle. Náboženskou stránku dostali od 
císaře na starost bratři ze Soluně, kteří již několik let 
společně žili v klášteře na Olympu. Starší Metoděj byl 
v misi podřízen mladšímu bratru. Možná neobvyklé, 
ale Metoděj dobře věděl o kvalitách bratra a 
podporoval ho modlitbou.  

V Chersonu na Krymském poloostrově udělala výprava delší 
přestávku. Přinesla dva významné plody. Konstantin se tu 
zdokonalil v hebrejštině, začal číst i knihy psané 
samaritánským písmem. Obojí zúročil jednak v pozdější 
disputaci, ale i při tvorbě nového písma pro Slovany, kde 
původ některých znaků sahá k těmto kořenům. 

Konstantin velmi toužil nalézt ostatky papeže 
Klementa I. Touha, kterou nakazil i ostatní, byla 
naplněna na konci ledna 861. Zřejmě při jednom 
z odlivů byly nalezeny ostatky i kotva. 
Následujících osm let provází sv. Klement bratry 
na všech jejich cestách, aby byl pak nejen on 
uložen v Římě do své basiliky. 

Přijetí u chagana začalo obědem. Konstantina se tázali, jaká je jeho 
hodnost, aby mu přidělili patřičně čestné místo. Odpověděl, že je 
vnuk Adamův, čímž si vysloužil respekt, který vzrůstal i při diskusích 
se Židy, jimž předkládá argumenty z Tóry i proroků, či muslimy, ke 
kterým mluví řečí Koránu. Chazarům pak víru vyložil tak jasně, že 
mnozí se nechali pokřtít ihned a říše se přiklonila ke křesťanství. 
Skoro rok trvala tato cesta. Odměnou císaře za jejich služby měl být 
pro Metoděje post arcibiskupa. Ten však odmítl. Nakonec se podvolil, ač nerad, a stal 
se představeným kláštera Polychron na asijském břehu Marmarského moře. 
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Konstantina znali a ani ho o ničem nepřesvědčovali. On sám se necítil zcela zdráv a 
zůstal v hlavním městě u chrámu Svatých apoštolů. Bratři se ale nerozloučili na 
dlouho. 
Obrázky: 

Rozmach Chazarské říše, mapa  

Mozaiková podlaha, basilika v basilice, Cherson 

Umučení sv. Klementa, Bernardino Fungai (1460-1516), malba, New York, City Art Gallery 

Chazarský bojovník, kresba 

Doplnění k dílu 
Michael III. se jako šestnáctiletý s pomocí strýce Bardy chopil moci. Matku, která 
dosud vládla, poslal i se sestrami do kláštera, Theoktist byl v roce 855 na přímluvu 
stejného Bardy uvržen do vězení, kde byl později zavražděn. Výsledkem státního 
převratu bylo výrazné soustředění moci právě do rukou císařova strýce. Pak přišel 
převrat církevní. Spory mezi patriarchou Ignatiem a palácem přerostly v otevřený 
konflikt a patriarcha byl donucen abdikovat. Na uprázdněný stolec je 25. 12. 858 
dosazen bývalý Konstantinův učitel a učenec své doby Fotios. Jeho konsekrace 
vyvolala protesty příznivců Ignatia, kteří poukazovali na fakt, že nový patriarcha je 
možná učenec, ale ještě nedávno byl laik a všechna svěcení přijal během jednoho 
týdne. Se svou stížností se odebrali i za papežem Mikulášem I. a uspěli. Papež Fotia 
v roce 863 exkomunikoval, což patriarcha oplatil stejnou mincí. Byla zaseta první 
semínka pozdějšího rozdělení jednotné církve.  
O době patriarchy Fotia i o něm samotném vyšla v roce 2008 obsáhlá publikace 
předního českého byzantologa P. Františka Dvorníka SJ. 
Dvorník František: Fotiovo schizma (Historie a legenda), dostupné ke koupi na 
internetu nebo v dobrých knihkupectvích. 
Chazaři byli původně kočovný turecký kmen, který se usídlil severně od Černého 
moře od Donu po Kavkaz. Udržovali po staletí přátelské styky s byzantskou říší. Dvě 
z císařoven 8. století, Theodora, manželka Justiniána II. (705-711), a Eirena, 
manželka Konstantina V. Kopronyma (741-775), byly princezny chazarské.  
Cherson je staré řecké město na Krymském poloostrově poblíž dnešního 
Sevastopolu. Ve středověku představovalo hlavní oporu byzantských mocenských i 
ekonomických zájmů v severním Černomoří. Křesťanství se sem rozšířilo už ve 4. st., 
v pozdní antice se odtud vyvážely nasolené ryby a víno. Do vyhnanství sem byly 
posílány různé osobnosti (papež Martin I., císař Justinián II), v době ikonoklasmu byl 
útočištěm ctitelům obrazů. 
Basilika v basilice (Cherson): První chrám pochází z 6. stol., basilika byla trojlodní, 
uvnitř byly barevné mozaiky. Druhý chrám byl postaven v 10. stol. na rozvalinách 
prvního a ze zbytků prvního. Stavba byla menší a zabírala pouze místo původní 
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centrální lodi. V XII-XIII století byly přistavěny další skladové a obchodní budovy, 
z jižní strany věž. Basilika byla zničena požárem ve XIV. stol. a už nebyla obnovena.  
Při vykopávkách se podařilo odkrýt sloupy původního i nového chrámu, zbytky 
mozaikové podlahy nebo oltáře. 
O nalezení ostatků papeže sv. Klementa máme zprávu v několika jazykových 
mutacích. Původně ji Konstantin – Cyril sepsal řecky, i když ze skromnosti zatajil, že 
to byl on, kdo ostatky našel. Římský bibliotekář Anastasius ji přeložil do latiny pro 
velletrijského biskupa Gaudericha, který chystal spis o sv. Klementu a jeho sepsáním 
pověřil jáhna Jana. V italštině má spis dvojí název: Vita cum translatione S. Clementis 
neboli legenda Italská. Zachoval se také Anastasiův list biskupu Gauderichovi, týkající 
se nalezení ostatků svatoklimentských, který byl poprvé tiskem vydán v Mnichově roku 
1892 a je uchováván v Lisabonu. Opis (rukopis) Italské legendy je i ve vlastnictví 
Metropolitní kapituly v Praze. Jeho text je na několika místech zachovalejší a 
správnější než rukopisný opis uložený ve Vatikánu. Třetí jazykovou mutací je 
staroslověnský překlad pořízený Konstantinem: Slovo na prenesenie moštem 
preslavnago Klimenta, tzv. legenda Chersonská. Kritické vydání slovanského textu 
s latinským překladem a obsáhlým komentářem vyšlo v AAV XIX, 1948, 38-80. Sám 
fakt přenesení nepodléhá žádným pochybnostem, ale o tom, zda nalezené ostatky 
byly skutečně relikviemi sv. Klementa, římského papeže, panují mezi církevními 
historiky různé názory. Nicméně je známo, že kyjevský kníže sv. Vladimír po dobytí 
Chersonu přinesl  část ostatků sv. Klementa do Kyjeva a sám si přál být pohřben i se 
svou manželkou Annou v kapli sv. Klementa. 
Podle mínění prof. Piťhy je Krátké pojednání o nalezení ostatků sv. Klimenta na 
Krymu vynikající literární dílo, které jako literární dílo bylo doceněno. Nebyl však 
doceněn fakt, že se jedná vlastně o první archeologickou zprávu, která může zaujmout 
jednak badatelskou metodou, stejně jako přesností dokumentace. I když je nutné 
dodat, že např. chrámy, o kterých se Chersonská legenda zmiňuje, nelze s určitostí 
lokalizovat. Zpráva o archeologickém průzkumu (D. V. Ajnalov) z roku 1905 
připomíná, že nebyly nalezeny patronáty chrámů.  
O disputaci u Chazarů sepsal Konstantin spis, který Metoděj přeložil do slovanské 
řeči a rozdělil ho na osm promluv. Samotná legenda Život svatého Konstantina – 
Cyrila přináší jen malý výtah v kapitolách IX – XI, což někdy může vést 
k nepřesnostem. 
Hora Olymp v Bythínii leží několik kilometrů od města Bursa v dnešním Turecku. Je 
nejvyšší horou pohoří Uludağ, dosahuje výšky 2543m. V současnosti se využívá jako 
místo s výbornými podmínkami pro zimní sporty. Geologicky jde o vyhaslý vulkán, 
termální prameny jsou využívány pro lázně a celý prostor je prohlášen za národní 
park. Turecký název Uludağ můžeme přeložit jako mocná hora. Jiný turecký název, 
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Hora mnichů vznikl z faktu, že zde byly ve středověku poustevny a kláštery řeckých 
(ortodoxních) mnichů. Řecký a latinský název spojuje olymp, který se v řeckém 
prostředí používal pro pojmenování vysoké hory, se jménem místa – Byhínie. 
Dnešní město Cherson leží cca 200 km na sever od historického města. Je to 
přístavní město při ústí Dněpru do Černého moře, kde žije přes 300.000 obyvatel. V 
18. st., v době rusko-tureckých válek byla z příkazu carevny Kateřiny na pravém břehu 
Dněpru postavena vojenská pevnost, o něco později zde bylo na radu knížete 
Grigorije Potěmkina založeno město. Název byl v souladu s dobovou módou zájmu o 
antiku zvolen podle antického města, které je poblíž dnešního Sevastopolu. 
V chrámu svaté Kateřiny je pohřben zakladatel města kníže Potěmkin, blízko města 
stojí pozoruhodný Adžyholský maják, kovová konstrukce od Vladimira Šuchova z roku 
1910. Symbolem města se stala loď. 
Chrám svatých apoštolů 
Prvním stavitelem byl císař Konstantin I. a chrám měl být jeho mauzoleem. Jeho syn 
Konstantin II. dal přistavět basiliku, kde měly být shromážděny ostatky všech apoštolů, 
ale tento záměr nebyl nikdy naplněn. V 6. st. za panování Justiniána I. přibylo další 
mauzoleum (stavitelé stejní jako v případě chrámu Hagia Sofia), kam byli pochováváni 
císaři až do roku 1028. Nástupce Michaela III. nechal basiliku vyzdobit mozaikami, 
jejichž popis se dochoval. Osudným byl rok 1204, kdy chám plný vzácných ostatků a 
drahocenných předmětů vyplenili křižáci. Poté, co Hagia Sofia byla přeměněna na 
mešitu, určil Mehmed II. tento chrám za sídlo patriarchy, ten však pro jeho zchátralost 
považoval za nedůstojný. Na rozkaz Mehmeda II. byl pak chrám zbourán. Podle jeho 
vzoru byl vybudován chrám sv. Marka v Benátkách, může nám tak poskytnout alespoň 
prostorovou představu. 
Císař Michael III. dokázal za své vlády přivodit nový mocenský rozmach Byzantské 
říše. Po pohraniční bitvě a porážce Bulharů se chán Boris rozhodl přijmout křest 
z Byzance. Patriarcha Fotios vysílá misi k Rusům a významnou událostí je vyslání 
mise na Velkou Moravu.  
Na konci své vlády si oblíbil chudého podkoního Basileia, původem Arména, a udělal 
ho svým komorníkem. Přičítá se mu i fakt, že zřejmě dal souhlas, aby Basileios při 
výpravě proti Krétě (866) zavraždil Bardu. Krátce na to, byl korunován jako spolucísař. 
Vztahy mezi císaři se však záhy zhoršily a Basileios dal Michaela po jedné společné 
pitce v roce 867 zavraždit a na trůn nastoupil sám jako první z makedonské dynastie. 
Pozdější historici, právě z okruhu makedonské dynastie, líčí Michaela III. jako 
neschopného člověka oddaného pitkám a zábavě. Zřejmě se tím snažili ospravedlnit 
způsob nástupu dynastie na trůn. 
  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad%C5%BEyholsk%C3%BD_maj%C3%A1k&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_%C5%A0uchov
http://cs.wikipedia.org/wiki/1910
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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: 18. 4. 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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