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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Únor 2014 
 

Více milovat Krista 
Napříč diecézí probíhá v těchto měsících 
diskuze o směřování a životě našich farností i 
celé diecéze. I u nás proběhlo fórum, které 
ukazuje, jak na tom jsme. Zaznělo mnoho 
otázek. Mezi ně patřila i otázka o tom, zdali to 
bude mít i konkrétní dopad na život každého 
z nás, nebo jenom popovídáme a jinak se nás 
to nedotkne? Je nutno podotknout, že téma 
bylo příliš široké pro jedno setkání. Proto bylo 
těžké se nějak dopracovat k něčemu 
konkrétnímu. 
Všechny výsledky diskuzí se budou 
vyhodnocovat na biskupství a proto i 
nedůvěra jak to vše nakonec dopadne. Přesto 
můžeme už nyní pojmenovat některé věci a 
tak přemýšlet nad tím jak se nás to dotýká. 
Po skončení fóra se mí neustále vracely 
myšlenky k některým věcem. Asi 
nejdůležitější byla myšlenka, kterou bych 
vyjádřil větou: „Chci jen, abychom více 
milovali Krista.“ Co mám dělat proto, aby se 
to uskutečnilo? Vím, že ničeho nedocílím, 
pokud to nebude pravda v mém vlastním 
životě. Není to přitom jenom můj úkol. Aby se 
něco pohnulo do předu, a aby se ve 
společnosti začalo znovu více objevovat živé 
evangelium, to je možné jenom ve společném 
díle. V každém z nás se musí rozvíjet 
neustále prohlubování vztahu s Kristem. To je 
nutným předpokladem proto, abychom měli 
sílu i vůli nechat se vést Kristem a byli tak 
jeho svědky. 

Kdosi poznamenal: „Musíme taky něco 
nechat na Bohu.“ Je vskutku důležité, 
abychom nedělali ze sebe samospasitele. Je 
nutné mít důvěru, že Bůh se o své dílo 
postará. Nemůžeme se ale domnívat, že to 
Bůh učiní bez nás. Na nás je, prohlubovat 
důvěru v Něho a v Jeho působení ale také 
nechat se vést Jeho cestami. Pokud se 
nenaplní obě roviny, pak je to jenom 
pohodlné spoléhání se na Jeho pomoc. Pak 
si troufám říct, že si z Boha činíme sluhu na 
uskutečnění svých přání. Je tedy nutné, 
abychom v konkrétní činností spolupracovali 
na Božím díle. 
Ptá se tedy někdo z nás: „A co mám dělat?“ 
Pokud slyšíme tuto otázku, pak je nutné Bohu 
naslouchat a také hledat k čemu se mohu 
připojit. 
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Pro většinu věcí je nutná odvaha dát se 
k dispozici. Život farnosti je život každého 
z nás. Proto k tomu patří i druhá stránka věci. 
Financování. Jen my sami nejlépe víme, zdali 
jsme schopni nějak přispět do společného 
díla. Někdy je potřeba přidat k dílu ruku, jindy 
je potřeba podpořit náklady na činnost. Proto 
je nutné, abychom i v této oblasti zhodnotili 
své možnosti. 
Farnost rokem 2013 prošla s odřenýma 
ušima. Na jedné straně se povedlo opravovat 
na více místech, na straně druhé jsme tento 
rok skončili ve ztrátě. To, co se povedlo na 
jedné straně ušetřit a zhodnotit, to nám na 
straně druhé chybí. 
Sbírky se ve farnosti vyšplhaly do výše 
218 128,- Kč, ale energie a režijní náklady 
nás dostaly do zhruba 57 tis. ztráty. Byly to 
zase dary, které dorovnaly chybějící 
prostředky. V průměru je nás nyní na 
bohoslužbách zhruba 150 lidi za neděli ve 

farnosti Ostrov. To znamená, že sbírka za 
neděli vychází na jednu osobu cca 28,- Kč. 
Aby farnost dokázala být v základu 
soběstačná, pak je potřebné, abychom 
v průměru dokázali sesbírat cca 50,- Kč na 
osobu. Samozřejmě to je jenom hrubý 
přepočet. Možnost, jak pomoci, se vždy 
odráží od možností jednotlivců. I způsobů je 
více. Nedělní sbírky jsou jen jednou 
z možností. Při fóru zazněly i jiné. Např.: 
stanovení vlastní výše příspěvku odvodem 
z účtu, jednorázovým darem na režii farnosti, 
nebo jinou formou. 
Možností je určitě více. Je ale samozřejmě 
nutné i to, aby bylo více viditelné, jak se 
hospodaří. V letošním roce začínáme naplno 
fungovat v podvojném účetnictví. Sjednotí se 
tak agenda obou našich farností. V průběhu 
jednotlivých měsíců se budu snažit nabídnout 
vám také přehled toho, jak se nám daří. 

P. Marek Bonaventura Hric 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ - únor 
  2. 2. - neděle - svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice) - čtení cyklu A, 

evang. Lk 2,22-40 - Žehnání svíček zvaných "hromničky" 
Nešpory 2. z dnešního svátku 

"Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka, podle svého slova v pokoji." 
  3. 2. - pondělí - sv. Blažej, sv. Ansgar - nezávazná památka 

čtení evang. Mk 5,1-20. Dnes je možno udělovat svatobležejské požehnání. 
Žaltář 4. týdne 

  5. 2. - středa - památka sv. Agáty, panny a mučednice 
čtení evang. Mk 6,1-6. Denní modlitba církve o sv. Agátě 

  6. 2. - čtvrtek - památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
čtení evang. Mk 6,7-13. Denní modlitba církve o sv. Pavlu a druhů mučedníků 

  7. 2. - pátek - první pátek v měsíci - čtení evang. Mk 6,14-29 
  9. 2. - 5. neděle v mezidobí - čtení cyklu A, evang. Mt 5,13-16              Žaltář 1. týdne 

"Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?" 
10. 2. - pondělí - památka sv. Scholastiky, panny - čtení evang. Mk 6,53-56 
11. 2. - úterý - Panny Marie Lurdské - čtení evang. Mk 7,1-13 

Světový den nemocných – Společné slavení svatosti Pomazání nemocných. 
16. 2. - 6. neděle v mezidobí - čtení cyklu A, evang. Mt 5,17-37              Žaltář 2. týdne 
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"Vaše slovo buď ano,ano - ne,ne; co je nad to, je ze zlého." 
22. 2. - sobota - svátek Stolce sv. Petra, apoštola - čtení evang. Mt 16,13-19 
23. 2. - 7. neděle v mezidobí - čtení cyklu A, evang. Mt 5,38-48              Žaltář 3. týdne 

SBÍRKA „SVATOPETERSKÝ HALÍŘ“ 
"Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují." 

  2. 3. - 8. neděle v mezidobí - čtení cyklu A, evang. Mt 6,24-34              Žaltář 4. týdne 
"Hledejte především Boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno." 

DUCHOVNÍ IMPULZY 
O JMÉNU BOŽÍM 
My lidé jsme zhrubli. O mnoha hlubokých a 
křehkých věcech už nevíme nic. Slovo je 
jednou z nich. Nevnímáme jeho nitro, 
nepociťujeme jeho sílu, proto si myslíme že je 
něčím vnějším a prchavým. Nestrká, netluče, 
je křehkým útvarem; je však jemným tělem 
pro něco duchovního. Podstata nějaké věci a 
něco z naší vlastní duše se setkávají ve 
slově. 
Bůh člověku „přivedl zvířata“, aby je 
pojmenoval. Člověk s vidoucí duší prohledal 
skrze podobu do podstaty a vyslovoval to 
jménem. Tehdy se kus světa a kus lidského 
nitra spojil ve jménu. A když člověk to jméno 
vyslovil, procitl obraz věci a zaznělo, co tomu 
obrazu z jeho vlastního nitra odpovědělo. A 
tak bylo jméno tajuplným znamením, v němž 
si člověk uvědomoval svět i sám sebe 
v Bohem chtěném souladu. 
Ale tento důvěrný vztah nevydržel. Člověk 
zhřešil, pouto se přetrhlo. Do věcí už nehleděl 
čistým okem, ale žádostivě, panovačně. Ony 
mu uzavřely svou podstatu. Také už nežil 
s dětským pohledem ve vlastní duši – a duše 
se mu vymkla. Ze slova - jména mu už 
nevyzařuje Boží myšlenka. Vidí v něm jen 
roztrhaný obraz. Slova vyslovuje stále rychleji 
a povrchněji, takže se z nich stávají slovní 
mince, které jdou z ruky do ruky a člověk ani 
neví, co je na nich vyryto…. A když někdy 
uslyší slovo správně, tu stojí a naslouchá a 

rozpomíná se ….  
Najednou to na nás z takového slova zavolá 
jako z prvotních hlubin. Nebo to slovo je na 
papíře a zasvítí z těch černých značek. 
Vystoupí „jméno“, podstata, odpověď duše. 
Možná, že ti tak někdy vystoupí jméno 
„Bůh“…Věřící Starého zákona jména Božího 
nevyslovovali, dosazovali za něho jméno 
„Hospodin“. Zvláštní vyvolení židovského 
národa spočívalo v tom, že cítil Boží blízkost, 
Boží velikost, Boží skutečnost silněji, než 
ostatní národy. Jim Bůh skrze Mojžíše zjevil 
své jméno: „Já jsem, který jsem“. Bylo jim 
obrazem jeho podstaty. Vždyť Bůh mluví o 
svém jménu jako o sobě samém: „Bude tam 
jméno mé“, praví o chrámu.  
Už tedy chápeme přikázání: „Nevezmeš 
jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo“. 
Chápeme, že nás Spasitel učí modlit se: 
„Posvěť se jméno tvé“. A že máme „ve jménu 
Božím“ začínat, cokoli konáme. Tajemné je 
jméno Boží. Vyzařuje z něho bytost 
Nekonečného; Toho, „který tu je“, v nezměrné 
plnosti bytí a nekonečné velebnosti. 
A v tomto slově žije také to nejhlubší z naší 
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duše. Protože k němu nevyhnutelně náleží. 
Naše nejvnitřnější podstata je stvořena od 
něho a pro něho, proto nemá pokoj dokud se 
s ním nespojí. Duše naší duše spočívá ve 
slově „Bůh“ a „můj Bůh“. Začátek a konec 
mého bytí, můj původ a můj cíl. Jméno Bůh je 
vlastně vším. Prosme ho tedy, aby nás naučil 

„nebrat jeho jméno nadarmo“, aby nám jeho 
jméno zářilo. Ať se nám nikdy nestane mincí, 
která mrtvě koluje z ruky do ruky. 
Ctěme jméno Boží jako jeho samého. V něm 
ctíme také svatyni své vlastní duše. 

Romano Guardini:   
O posvátných znameních 

 
Skončili jsme krácený výběr z posvátných znamení, která promlouvají k naší duši o lásce 
Boží, jak nám je přiblížil jeden z největších teologů 20. století Romano Guardini (1885 – 
1968). Narodil se ve Veroně, avšak už v jeho dětství se rodina přestěhovala do Německa, 
takže veškeré vzdělání získal na německých školách. Teologii studoval ve Freiburgu a v 
Tübingen, kněžské svěcení přijal v Mohuči. Složil doktorát teologie a pracoval mezi mládeží 
jako univerzitní pedagog. Byl profesorem na univerzitách v Bonnu, Berlíně, Tübingen, 
Mnichově. Měl mimořádný dar vyjádřit srozumitelně a poutavě i velmi složité teologické a 
filosofické otázky. Jeho dílo je rozsáhlé. K zapůjčení ve farní knihovně doporučujeme knihu „O 
modlitbě“. 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Simeon a Anna v ostrovských dějinách 
V neděli 2. února uslyšíme 
v evangelním úryvku o uvedení 
dítěte Ježíše do chrámu 
v Jeruzalémě, k obřadu, který 
se konal po uplynutí 40 dní od 
narození. Z vnuknutí Ducha 
přišel do chrámu stařec 
Simeon, vzal dítě do náručí a 
velebil Boha. Přišla také 
prorokyně Anna, vdova, které 
bylo 84 let a sloužila Bohu 
postem a modlitbami. Také ona velebila 
Boha….   
Jak tato zpráva sepsaná sv. Lukášem souvisí 
s Ostrovem? Jistě také patříte k těm 
v Ostrově, Rastattu a Ettlingen, kteří si váží 
Františky Sibylly Augusty, markraběnky 
bádenské, která prožila dětství a mládí 
v Ostrově a později musela přesídlit do 
Rastattu. 
Slyšíme o ní v klášterním kostele, kam pro 

sošku Panny Marie Věrné 
nechala 1691 vytvořit cenný 
oltář; slyšíme o ní v Rastattu, 
kde byla milována a ctěna. Její 
zbožnost byla opravdová, i když 
byla projevována barokním 
způsobem, pro nás nezvyklým.  
Tato statečná žena porodila 
celkem 9 dětí. Prvorozený 
Leopold Wilhelm, jehož 
kmotrem byl anglický král, 

zemřel v necelém roce svého života. 
Druhorozená Charlotta zemřela 1700, když jí 
byly 4 roky. V témže roce se narodila 
Marianna, která se dožila dvou let. Další 
následník Karel Josef zemřel šestiletý. Louis 
žil v letech 1701-1707. Jako šesté dítě se 
narodil v roce 1702 Ludwig Georg (z jeho 
starších sourozenců žili dva chlapci, z nichž 
Karel zemřel následujícího jara). Ludwig 
Georg se narodil v Ettlingen a hned druhý den 
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byl pokřtěn. Jako kmotři Ludwiga Georga 
Bernharda Simperta Philippa Nepomuka jsou 
v záznamech uvedeni: Andreas Neumeyer, 
stařec 83 let a Maria Norerin, chudá vdova. - 
Chudí, neurození lidé zde stojí na místě 
Simeona a Anny. Sibylla Augusta tak vyjádřila 
svou zbožnost a pokoru. A zároveň mladá 
maminka, zkoušená ztrátou tolika dětí, 
vyjádřila i prosbu, aby jí Bůh právě 

narozeného syna ponechal. Aby se 
uskutečnila věta z evangelia, která následuje 
po prorockých slovech Simeona a Anny: „Dítě 
rostlo a sílilo a milost Boží byla s ním“. - Malý 
Ludwig Georg byl pak oním „einsiedelnským 
dítětem“ a žil až do roku 1761. On a jeho 
nejmladší bratr August Georg byli jediní, kteří 
přežili svou matku. 

 
!!! Poděkování všem ženám, které pekly cukroví pro vánoční trh v Rastattu. Všechny 
balíčky se rozeběhly do rodin, aby přispěly k oslavě Vánoc. Zároveň přispěly i naší farnosti. 
 
Pater Rudolf Salzer slavil 102. narozeniny 
Ostrovský farář v letech 1938-1946, který ještě před třemi lety byl v Ostrově na návštěvě, nám 
poděkoval za naši listopadovou gratulaci k jeho 102. narozeninám. Píše o narozeninové 
oslavě, která byla „harmonická a vydařená také díky Domovu sv. Vincence, kde se nejen 
dobře slaví, ale také dobře žije“. Na závěr přeje všem „zdravý, úspěšný, požehnaný rok 2014“. 
 
Mezi PF jedno FF  
V sobotu 18. ledna se konalo ohlášené první Farní Fórum. Sešlo se 35 farníků, kteří po 
bohoslužbě, která začala v 10 hodin, věnovali tuto sobotu až do pozdních odpoledních hodin 
budoucnosti své ostrovské farnosti. Pater Marek v úvodu shrnul obsah dopisu biskupa 
Radkovského a rozdělil ho do dvou celků: pastorační úkoly farnosti a možnosti budoucího 
financování farnosti. Penzion „Na faře“ (viz článek ing. Riegra) je jednou z nich. Rozvinula se 
živá debata. Je potěšující, že existují lidé, kterým není farnost a církev lhostejná a kteří jsou 
ochotni pro ni obětovat svůj čas a své schopnosti, Bohem darované. Je zapotřebí se sejít 
častěji a o těchto otázkách debatovat. Na jedné věci se všichni shodli: že je nutné oznámit 
číslo účtu naší farnosti, na který lze posílat finanční dárky – třeba i stálým příkazem, čili každý 
měsíc trochu. Zde je: 801809379/0800 číslo účtu farnosti Ostrov; 802348359/0800 číslo účtu 
farnosti Jáchymov. Mohou tak přispět i ti, kteří se nemohou zapojit jinak. 
 
Penzion „Na faře“ Boží Dar 
V závěru loňského roku byla dokončena 2. 
etapa modernizace fary na Božím Daru. Celý 
objekt prošel generální opravou a pod 
vedením pana Vladimíra Bárty a Michala 
Peťáka zde byly vybudovány 3 apartmány 
s kuchyňkami a vlastním sociálním zařízením 
a 3 samostatné pokoje. Celý objekt tak získal 
kapacitu ubytování 30 lůžek. Hostům 

můžeme nabídnout dva pětilůžkové 
apartmány, tři čtyřlůžkové apartmány, jeden 
čtyřlůžkový pokoj a dva dvojlůžkové pokoje. 
Pro pokoje, které nemají vlastní sociální 
vybavení jsou k dispozici společné sprchy a 
WC na chodbě. Dále je k dispozici velká 
společná kuchyně, také nově vybavena a 
společenská místnost. Vše je vybaveno 



6 

novým nábytkem a novými koberci. Celý 
objekt má nová okna. 
Vybudování tohoto ubytovacího zařízení je 
součástí snahy farnosti o finanční 
soběstačnost. Takže farnost má nyní oficiální 
živnostenský list na ubytování. Hledali jsme i 
název pro ubytovací zařízení a tak nějak 
automaticky vyplynulo označení penzion „Na 
faře“. Penzion má i svého správce - Vladimíra 
Bártu. S administrativou se bude snažit mu 
být nápomocen Pavel Rieger. Byli bychom 
rádi, kdyby možnost ubytování na Božím 
Daru vešla v co nejširší známost mezi farníky 
a aby jste je nabídli i svým příbuzným a 

známým k rekreaci. Penzion je vhodný i pro 
větší rodinná setkání, oslavy. V jarních a 
letních měsících je okolí Božího Daru 
nádherné pro pěší turistiku a turistiku na kole. 
V zimních měsících (pomineme-li letošní 
neobvyklé počasí) je Boží Dar nejlepším 
zimním střediskem Krušných hor. 
Kontakty pro případné objednávky ubytování: 

www. pensionfarabozidar.com   
E-mail: pensionfarabozidar@email.cz  

Telefon: Pavel Rieger +420 777 554 060 
Vladímír Bárta  +420 724 751 171  

 
Pavel Rieger 

 
Rádio Proglas nyní naladíte i v Ostrově 
… ale bohužel zatím ne na klasický přijímač (i když v jisté ostrovské 
kuchyni a ve farní kanceláři jde i to) – nejbližší FM vysílač je až na 
Ještědu. V poslední době se ale z Klínovce začal šířit signál 
křesťanské rozhlasové stanice Proglas v nové digitální technologii 
DAB. K zachycení je potřeba některý z přijímačů, které se prodávají 
v cenové hladině kolem 1000 Kč, umožňují přepínat mezi digitálním systémem, který sám 
stanice naladí, a klasickým FM vysíláním. Takový přístroj je nyní na faře u otce Marka a lze si 
ho nezávazně zapůjčit a vyzkoušet doma – vysílání z Klínovce je dosud zkušební a 
očekáváme zlepšení signálu po přechodu do výkonnějšího pásma, což očekáváme během 
jara. S laděním poradí Pavel Breindl, kromě Proglasu získáte také kvalitní příjem 
Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plzeň. 
Rádio Proglas je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá od roku 1995 s finanční podporou 
svých posluchačů. V současnosti signálem pokrývá asi třetinu území ČR z FM vysílačů, celou 
republiku digitální technologií DVB-T (poslech prostřednictvím televize) a v současnosti 
buduje síť vysílačů DAB. Vysílání lze zachytit také na satelitu Astra 3B a na internetu. 
Proč poslouchat Rádio Proglas? 

 Modlíme se s vámi – každý den živě vysíláme modlitbu ranních chval, nešpor a 
polední modlitby Anděl Páně. Několikrát týdne nabízíme společenství růžence, 
v úterý, čtvrtek, pátek a neděli vysíláme přímý přenos mše svaté. 

 Informujeme – denně přinášíme aktuální informace z křesťanského světa, například 
o papeži Františkovi, světové církvi, ale také o dění v našich diecézích. Každý den 
zazní ve vysílání Proglasu česká relace Radia Vatikán. 

 Nabízíme kvalitní kulturu a vzděláváme – vysíláme hudbu různých žánrů včetně 
klasické a folklorní. Připravujeme vzdělávací cykly o církevní nauce, dějinách či 
osobnostech, na pokračování čteme ze zajímavých knih. 

mailto:pensionfarabozidar@email.cz
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 Vysíláme pro celou rodinu – myslíme na všechny věkové skupiny, připravujeme 
soutěže pro děti, pořady pro maminky na rodičovské dovolené, seniory či studující 
mládež. 

 Vysíláme bez reklam – snažíme se ve vysílání přinášet pokojnou atmosféru, 
usilujeme o to výběrem hudby, stylem moderování a absencí reklam, kterou nám 
umožňuje štědrost a velkorysost našich posluchačů. 

Přesvědčte se sami a nalaďte si Proglas v Ostrově a dalších obcích pod Klínovcem! 
Dobrý poslech přeje 

Filip Breindl 
Rozpis úklidu a výzdoby – únor 2014 
7. 2.: Běhounková; 14. 2.: Prvá; 21. 2.: Michalová;28. 2.: Srncová 
Skupiny pro úklid: 
1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka   2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 
3. Michalová Anna; Velemanová Jarka  4. Srncová Marie 
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 – únor 2014 
     1. Čtení  2. čtení 
  2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu Kamarád ml. Hanzlová 
  9. 2. 5. neděle v mezidobí  Faltová  Hynk 
16. 2. 6. neděle v mezidobí  Poledníček Radová 
23. 2. 7. neděle v mezidobí  Kamarád st. Hanzlová 
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. 
 
Oblastní charita Ostrov informuje - Tříkrálová koleda/sbírka 2014 ukončena 
Při letošní koledě bylo vybráno celkem 98 367,- Kč (v Ostrově 58 229,- Kč 
včetně Tříkrálového koncertu 3 219,- Kč, v Hroznětíně 18 689,- Kč, v Merklíně 6 
863,- Kč, v Sadově 2 021,- Kč, ve Velichově a Radošově 6 896,- Kč, ve Stráži 
nad Ohří 5 669,- Kč). 
Z těchto finančních prostředků se Oblastní charitě Ostrov vrátí dle pravidel sbírky 65% – tj. 64 
000,- Kč, které budou použity na dovybavení našich Domovů pokojného stáří v Ostrově a 
Hroznětíně. (ostatních 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. 
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Také děkujeme Vám, kteří jste věnovali svůj čas a jakýmkoliv způsobem se zapojili do letošní 
koledy - všem zúčastněným dobrovolníkům (cca 93 koledníkům a 31 vedoucím koledujících 
skupinek). Zvlášť děkujeme též koledníkům z řad klientů z Mariánské. Zároveň Vás všechny 
zveme na Koledníckou besídku, na které bychom Vám rádi poděkovali i osobně. Uskuteční 
se 12. února 2014 na faře v Ostrově od 15-ti hodin. 

za charitu Mgr. Tomáš Fexa  
ředitel a koordinátor sbírky  

Zprávy z diecéze 
Diskuse nad osobním dopisem biskupa všem věřícím plzeňské diecéze 
Do poloviny ledna přišlo devadesát jedna odpovědí na tento dopis, z toho 3 ze „zahraničí“ – 
z jiných diecézí. 54 dopisů je od mužů (z toho 4 od kněží), 5 dopisů přišlo od manželských 
párů, další tři od dvojic či skupin pisatelů. 
V lednu se mají konat farní shromáždění nad textem dopisu, zápisy z těchto setkání již také 
začaly přicházet. 
Zpracování všech dopisů (což samozřejmě není v silách biskupa, byť on sám je také dle svých 
možností čte) probíhá ve dvou grémiích – dopisy dostávají k dispozici členové biskupské rady 
(spolu s biskupem ji tvoří generální vikář, biskupští vikáři pro pastoraci, školství, evangelizaci 
a soudní vikář). Druhým grémiem je nově ustavená Diecézní pastorační rada, která si vzala za 
úkol zpracovat souhrn všech podnětů z jednotlivých dopisů a dále s nimi pod vedením biskupa 
pracovat. 
Členové obou grémií jsou vázáni mlčenlivostí, jejich úkolem je zabývat se tématy v dopisech 
obsaženými a nikoli autory jednotlivých dopisů, nesmí jejich jména předávat dále ani je 
spojovat s projednávanými tématy.  
V únoru či březnu pak mají proběhnout setkání v jednotlivých vikariátech, diecézní setkání se 
připravuje na 17. května. 

ThLic. Krzysztof Dędek 
Exerciie s P. Eliasem Vellou - se budou konat 9. - 14. srpna v Plzni (začátek v sobotu 
v podvečer, konec ve čtvrtek před obědem). Exercicie jsou nabídkou i pro ty, kteří se 
nezúčastnili předchozích. Téma exercicií je „Ježíš - můj Pán“. 
Cena exercicií 2 800 Kč (1 600 bez ubytování), přihlášky na slajsova@bip.cz nebo na adrese 
biskupství. 
Pozvání biskupa Františka 
Milé sestry a bratři, milí diecezáni, chci Vám znovu připomenout mé pozvání na diecézní 
exercicie s P. Eliasem Vellou v Plzni od 9. do 14. srpna tohoto roku. 
Jak jistě víte, v říjnu 2014 budu dle Kodexu církevního práva podávat abdikaci na úřad 
biskupa (z důvodu dosažení 75 let). I když samozřejmě nevím, jak rychle papež František mé 
žádosti vyhoví, či zda mi neprodlouží moji pastýřskou službu plzeňské diecézi, tyto exercicie 
budou jistě jednou z posledních příležitostí prožít diecézní společenství, společně usilovat o 
prohloubení duchovního života každého z nás, radovat se z Božích darů pro nás i pro celou 

mailto:slajsova@bip.cz


9 

diecézi a prosit o požehnání do příštích let. Budu moc rád, když se spolu se mnou těchto 
exercicií zúčastníte, všechny Vás srdečně zvu. 

Váš biskup + František 
Národní týden manželství 
10. – 16. února s mottem „Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům“ 
*,Velké věci se rodí z drobných každodenních maličkostí. 
*,Často i malé věci mají ohromný vliv na zlepšení života. 
*,Národní týden manželství je týdnem, kdy to vyzkoušíme v našem manželství. 
*,Udělejme jen tak pro radost pár nesmyslně krásných činů pro ty nejbližší okolo. 
*,Alespoň pro jeden jediný den, udělejme svého partnera, partnerku, středem našeho malého 
životního vesmíru – a uvidíme velké věci. 
Více na www.tydenmanzelstvi.cz 
PORADNA PPR 
Vyškolené instruktorky Vám nabízejí bezpl. konzultace ohledně symptotermální metody 
přirozeného plán. rodičovství, plánování početí ... 
Domluva na tel. 774 213 186 (Věrka), nebo 776 200 028 (Hanka). 
Křesťanská psychoterapeutická poradna při Biskupství plzeňském nabízí poradenství 
v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů, manželské 
poradenství a párovou terapii (více na www.poradnaukaplicky.cz). 
Poradnu vede psychoterapeutka Marie Kutilová pro objednané 2. a 4. pondělí v měsíci  
v budově biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Objednávky: tel 606 710 631, 
mankak@tiscali.cz. 
Sjednoceny v modlitbě ochráníme naše děti - Modlitby matek vznikly před více než 15-ti 
lety v Anglii na pomoc matkám, které se chtěly modlit za své děti a vnoučata a potřebovaly 
podporu. Dnes jsou rozšířeny do více než 110 zemí světa bez jakékoli reklamy a finanční 
podpory. V modlitbě i úkonem faktického „odevzdání se“ předáváme starost a péči o naše děti 
Bohu. Radost z odevzdání přináší pokoj. Dne 22. března v učebně plzeňského biskupství 
proběhne od 9 do 17. hod. již 4. setkání žen z Hnutí modlitby matek pro Plzeňskou diecézi. 
Jste srdečně zvány všechny maminky a babičky, které se scházíte ve skupinkách a modlíte se 
společně podle této spirituality. Pojďme se navzájem povzbudit svědectvím, vzájemným 
sdílením, přednáškou kněze i modlitbou matek před Nejsvětejší svátostí oltářní. Otevřené 
dveře i srdce máme i pro ty maminky, které o hnutí a způsobu této modlitby ještě neslyšely a 
touží se za své děti společně modlit. Představit se přijede i nová národní koordinátorka. 
Přednášku a mši sv. povede P. TjLic. Martin Sedloň OMI. Blíže o hnutí naleznete na 
stránkách www.modlitbymatek.cz nebo se můžete kontaktovat s diecézní koordinátorkou na 
adrese pracovita.vcelka @seznam.cz. Děkuji Vám, že do 20. 3. 2014 pošlete na: 
pracovita.vcelka @seznam.cz nebo na tel. 604 213 187 (sms formou) sdělení, že se setkání 
zúčastníte a kolik Vás ze skupinky přijede. Vítáni jsou i kněží z Vaší farnosti. 

Klára Hrušovská 
REKOLEKCE PRO ŽENY - se konají v Perninku ve dnech 21. – 23. 3. 2014 a nesou název: 
Hledejte především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude 
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přidáno. Rekolekci povede P. Krzysztof a Josef Kaše. Zveme všechny pokřtěné ženy nebo 
katechumenky, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických a duševních. 
V programu nebude chybět prostor pro vlastní i společnou modlitbu, v nabídce budou 
promluvy, mše svatá, osobní noční adorace, služba přímluvné modlitby apod. Cena rekolekce 
je 460,-Kč. V případě Vašeho zájmu napište na adresu lachmanova@bip.cz. Obdržíte mail 
s podrobnými informacemi o akci. Těšíme se na Vás. 

za organizační tým Majka, Martina a Vlaďka 
Postní duchovní obnova pro mládež s papežem Františkem a P. Vlastimilem Kadlecem 
OMI 7. - 9. března - Jak prožít postní dobu? To je otázka, kterou si často klademe. Můžeš do 
ní vstoupit účastí na duchovní obnově pro mládež, která se bude konat u nás v Plzni na DCM 
a povede ji P. Vlastimil Kadlec, OMI. Kapacita je omezena, a tak je třeba se přihlásit co 
nejdříve! Přijměte pozvání ke ztišení ... 
Světový den mládeže v plzeňské diecézi – Setkání mládeže s biskupem Františkem před 
Květnou nedělí 11. - 12. dubna 

„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“ (Mt 5,3) 
Ano, přípravy dalšího setkání s biskupem (Světový den mládeže v plzeňské diecézi) již dávno 
začaly. Jelikož tentokrát v sobotu v den setkání oslavíme 53. výročí Gagarinova letu, nemůže 
být hostem nikdo jiný než uznávaný astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. A o čem to bude? 
Samozřejmě se podíváme do nebe :-) – probereme, zda víra může obstát před moderní vědou 
a další ožehavé otázky. A ani letos nemůže chybět hodnotný, vtipný, duchovní, kulturní 
zážitek – až z Moravy k nám dorazí Spojené farnosti s unikátním muzikálem Tarsan! Také se 
můžete těšit na příležitost k setkání s věřícími vrstevníky z diecéze, krásnou liturgii 
s průvodem a ratolestmi spolu se slovem otce biskupa. 
V pátek se již tradičně uskuteční Křížová cesta centrem Plzně (začátek v 18.00 v katedrále). 
Pokud by chtělo vaše společenství ztvárnit některé zastavení, dejte nám vědět které. Také se 
ozvěte, pokud máte zájem o nocleh z pátku na sobotu (ve spacáku). 
V sobotu bude program pokračovat od 9.00 v sále Středního odborného 
učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56, Plzeň-Skvrňany (tramvaj č. 2 – zastávka Internáty). 
Na programu bude společná modlitba, muzikál a setkání se zajímavými hosty (Jiřím 
Grygarem...), krátké filmy z akcí, zásah módní policie(??), svědectví a setkání ve skupinkách; 
po celou dobu s námi bude náš biskup František. Vrcholem celého setkání bude sobotní mše 
svatá, která začne ve 14.30 radostným průvodem s ratolestmi – kněží jsou srdečně zváni ke 
koncelebraci. Na závěr mše svaté otec biskup každému osobně požehná a předá dárek – 
památku ze setkání. Co to bude letos? Nechte se překvapit – přijďte a uvidíte:-) 
Stejně jako v minulých letech uvítáme vaši podporu při organizaci celého setkání – pokud 
nám můžete pomoci (třeba při liturgii, zařizování prostor, předávání informací nebo zajišťování 
stravování), budeme moc rádi – ozvěte se! Také prosíme o modlitbu za toto setkání i jeho 
přípravu. 
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Dětské okénko 
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OKÉNKO SVĚTCŮ 
Svatý Polykarp, biskup a mučedník 
Svatého Polykarpa známe v souvislosti 
s apoštolem Janem. Byl jeho mladým 
spolupracovníkem, přítelem a pomocníkem. 
Jemu Jan patrně diktoval své evangelium a 
někteří biblisté se domnívají, že „druhý závěr 
evangelia“ napsal Polykarp sám. Apoštol a 
evangelista Jan byl jeho učitelem. Později se 
Polykarp, ve svých třiceti letech, stal 
biskupem ve Smyrně, ještě ho měl osobně 
Jan jmenovat. Blízkým spolupracovníkem mu 
pak byl biskup Ignác Antiochijský. Setkali se i 
v roce 116, když byl Ignác převážen 
Traianem do Říma, aby tam podstoupil 
mučednickou smrt. Jeden ze svých dopisů, 
které Ignác cestou psal, adresoval biskupu 
Polykarpovi a jeho obci. 
Později v roce 156 i Polykarpovi hrozilo 
zatčení. Ukryl se do malého venkovského 
domu, kde se bez únavy modlil. Jako vždy, i 
nyní se našel někdo, kdo místo pobývání 
vojákům prozradil a ti se dostavili. „Ať se děje 
vůle Boží“, řekl stařec Polykarp a „dal přinést 
kohortě jídla a pití co hrdlo ráčilo“. Po celou 

dobu hostiny se však 
modlil „za všechny lidi, 
které kdy potkal, malé i 
velké, vznešené i 
prosté, za katolickou 
církev na celé zemi.“ 
Tak zahanbil i vojáky. 
Autentický záznam 
z následujícího 
soudního přelíčení 
uvádí, že když byl 
Polykarp vyzván, aby 
zavrhl Krista, řekl: „ Osmdesát šest let jsem 
byl jeho služebníkem a on mi neudělal nic 
zlého. Jak bych mohl zapřít svého krále a 
Spasitele?“ Napsal dopis církvi ve Smyrně, 
datovaný roku 156. Polykarp byl odsouzen 
k smrti upálením, ale plameny mu neublížily – 
musel být usmrcen dýkou. Jeho ostatky mají 
být uloženy v kostele San Ambrogio della 
Massima v Římě. Jeho svátek slavíme 23. 
února.

Denní tichá chvíle 
Gal 4, 6-7 - Protože jste synové, poslal Bůh 
do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha 
volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, 
nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i 
dědic. 
1J 2, 24-25 - Ať ve vás tedy zůstává to, co 
jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co 
jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i 
Otci. A to je zaslíbení, které on nám dal: život 
věčný. 
1J 3, 1-2 - Hleďte, jak velikou lásku nám Otec 
daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a 
jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal 
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Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě 
nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se 
zjeví, že mu budeme podobni, protože ho 
spatříme takového, jaký jest. 
Sir 24, 1 - Moudrost bude chválit sama sebe 
a uprostřed svého lidu dojde oslavy.  
1J 3, 23-24 - A to je jeho přikázání: věřit 
jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se 
milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává 
jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; 
že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že 
nám dal svého Ducha. 
1J 4, 9-10 - V tom se ukázala Boží láska 
k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného 
Syna, abychom skrze něho měli život. V tom 
je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, 
ale že on si zamiloval nás a poslal svého 
Syna jako oběť smíření za naše hříchy, 
1J 4, 15-16 - Kdo vyzná, že Ježíš je Syn 
Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také 
my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, 
a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává 
v lásce v Bohu zůstává a Bůh v něm. 
1J 5, 3-4 - V tom je totiž láska k Bohu, že 
zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání 
nejsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha, 
přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo 
svět, je naše víra. 
1J 5, 11-13 - A to je to svědectví: Bůh nám 
dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. 
Kdo má syna, má život; kdo nemá Syna 
Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří 
věříte v jméno Syna Božího, abyste věděli, že 
máte věčný život. 
Sk 10, 38 - Bůh obdařil Ježíše z Nazareta 
Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel 
zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, 
kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl 
s ním. 
1Sam 1, 17-18 - Elí odpověděl: „ Jdi v pokoji. 
Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavě 

prosila.“ Ona na to řekla: „Kéž tvá služebnice 
najde u tebe milost!“ Potom ta žena šla svou 
cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. 
1Sam 3, 9 - I řekl Elí Samuelovi: „Jdi si 
lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, 
Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si 
tedy šel lehnout na své místo. 
Mk 2, 21-22 - Nikdo nepřišívá záplatu 
z neseprané látky na starý šat, jinak se ten 
přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra 
bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno 
do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, 
a víno i měchy přijdou nazmar. Nové víno do 
nových měchů! 
Mk 3, 10-11 - Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, 
kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho 
dotkli. A nečistí duchové, jakmile ho viděli, 
padali před ním na zem a křičeli: „Ty jsi Syn 
Boží!“ 
Sk 22,14-16 - On mi řekl: Bůh našich otců si 
tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho 
Spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst. Budeš 
jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit 
o tom, co jsi viděl a slyšel. Nuže, neváhej! 
Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, 
abys byl obmyt ze svých hříchů. 
Iz 9,1-2 - Lid, který chodí v temnotách, uvidí 
velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré 
smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, 
rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou 
radovat, jako se radují ve žních, tak jako 
jásají ti, kdo se dělí o kořist. 
Mk 3,28-29 - „Amen, pravím vám,že všecko 
bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna 
možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti 
Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale 
je vinen věčným hříchem.“ 
Mk 3,34-35 - Rozhlédl se po těch, kteří seděli 
v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka 
a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, 
má sestra i matka. 
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Mk 4,30-32 - Také řekl: „K čemu přirovnáme 
Boží království nebo jakým podobenstvím je 
znázorníme? Je jako hořčičné zrno: Když je 
zaseto do země, je menší než všechna 

semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde, 
přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké 
větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu.“ 

O VĚROZVĚSTECH 16 
ZAKAZUJE SE 

Od začátku mise u Slovanů sedí na papežském stolci již šestý papež, Štěpán V., který 
nastoupil v září 885. K vyřízení Vichingových požadavků dochází na konci téhož roku. Papež 
posílá ke Slovanům biskupa Dominika a dva kněze. Na cestu dostanou dva listy. 

Jeden ukrývá poučení pro misionáře ve sporných 
otázkách souvisejících se slovanskou misí a rady, jak 
postupovat, aby počínání vás samých i vašich lidí 
dávalo příklad zbožnosti nevzdělanému lidu. Mají 
zdůraznit, jak se píše v 13. článku, zákaz slovanské 
bohoslužby, ale dovoluje se a schvaluje se vysvětlení 
po četbě evangelia a apoštolských listů pro 
povzbuzení těm, kteří nerozumějí. Musí to však udělat 
někdo, kdo dobře ovládá slovanský jazyk. Biskup 
Dominik také dostal pověření zakázat působení 

Gorazdovi, kterého se Metoděj opovážil v rozporu s ustanoveními svatých otců ustanovit jako 
svého nástupce, dokud se nedostaví a osobně nepřednese svou záležitost. Celý list působí 
dojmem, jako by papež neznal dokumenty svých předchůdců. 
Druhý list byl určen knížeti Svatoplukovi, kterého papež chválí 
za jeho věrnost římské církvi a dává mu poučení 
v dogmatických otázkách ohledně Boží Trojice i postním řádu. 
List má dvě problematická místa, na jejichž základě se, 
bohužel, vyvíjí další osudy na Moravě. 
Viching byl shledán vzdělaným v církevním učení, proto je 

znovu poslán, aby vedl 
Bohem jemu svěřenou církev. 
Metoděj prý se zabývá 
pověrčivými praktikami místo duchovního povzbuzení, slouží 
bohoslužby a vysluhuje svátosti ve slovanském jazyce, což 
papež Božskou autoritou i svou apoštolskou mocí zakazuje 
pod trestem exkomunikace. Ponechává však dovolení, které 
dal i biskupu Dominikovi. Ti však, kdo by se nepodřídili 
papežovu rozhodnutí, mají být pochytáni a odstraněni z vašich 
území. Proč se papež zmiňuje o Metodějovi, který je již 
několik měsíců po smrti? Zatajil to Viching? Nebo… už přece 
jednou dokázal, že se neštítí podvodu. Tyto dva úryvky 
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opravdu v originálním textu být nemusely. Dnes jsou označovány za pravděpodobné 
interpolace – vsuvky Metodějových odpůrců. Jak by asi bez nich vypadala situace na Moravě? 
Gorazd i další slovanští kněží, a bylo jich kolem dvou set), stejně tak i všichni žáci arcibiskupa 
Metoděje, byli donuceni urychleně opustit Moravu. Odcházeli jednotlivě i ve skupinách. Jedni 
ke Kocelovi a pak dále na Balkán. Druzí zamířili do Čech. 
Slušelo by se ještě dodat, že i Viching dostal svou odměnu. V roce 893 byl ještě za panování 

Svatopluka vypuzen ze země. Odešel 
k Arnulfovi, nyní už německému králi, se 
kterým Svatopluk vedl úspěšnou válku, a 
stal se jeho kancléřem. 
A mohutná Svatoplukova říše? Díky 
nesvornosti jeho následovníků zaniká 
pod náporem kočovných Maďarů 
přibližně deset let po Metodějově smrti. 
Tím pravděpodobně zaniká i její 
církevně-správní struktura. Politická 
Morava byla rychle zapomenuta, ne však 
ta duchovní, která se jako poklad ukryla 
v srdcích lidí, aby mohla být jednou 
znovu objevena. 

 

 Morava za Mojmíra a Rostislava do roku 870. 
 Expanze Moravy za Svatopluka po roce 874. 

Svatoplukovy výboje v letech 882-892 ( Panonie, Slezané, Vislané 
 Území dočasně poplatná Svatoplukovi (Polabští Srbové) 
 Rozsah středočeského mini - knížectví prvních „Přemyslovců“ 

 
Obrázky 
Cyril a Metoděj, mozaika, kaple v Centro Aletti, Olomouc 
Příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, příležitostné razítko, 2010 
Madona, kostel sv. Gorazda, Topoĺčany, Slovensko 
Předpokládaná Velká Morava v letech 855 – 892, mapka dle J. Dekana, doplněná dle Č. 
Stani, D. Bialekové a N. Profantové.  
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Úterý Pernink  1630 

  1730 

Ostrov  1700/1800 

Mše svatá 
Farní společenství 
Mše svatá   (Z/L); ! 

Středa Ostrov  1700/1800 
  1800/1900 

Jáchymov 1600 

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

Čtvrtek Hroznětín 1600 
Ostrov  1700/1800 
  1735/1835 

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

Pátek Ostrov  1500/1600 
  1645/1745 

  1700/1800 
  1800/1900 

Jáchymov 1930/2000 

Adorace, Svatost smíření (Z/L)** 
Pobožnost k Božskému srdci  (Z/L)** 
Mše svatá     (Z/L) 
Biřmovanci   (Z/L) 
Biblická hodina  (Z/L) 

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 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 
-S – V měsících PROSINEC a LEDEN mše svatá není. 
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