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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Březen 2014 
 

Slepý z Betsaidy 
Pomalu začínáme postní dobu. Už ve středu 
5. března slavíme Popeleční středu. Znovu se 
můžeme více zamyslet nad tím, k čemu nás 
zve Postní doba. Právě k této tématice nás 
přibližuje úryvek evangelia z 19. února. 
V tento den se četlo z Mk 8,22-26 (22  Přišli 
do Betsaidy. Přivedli k němu slepce a prosili 
jej, aby se ho dotkl. 23  I vzal toho slepého za 
ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu slinou 
oči, vložil na něho ruce a ptal se ho: „Vidíš 
něco?“  24  On pozvedl oči a řekl: „Vidím lidi, 
vypadají jako stromy, a chodí.“ 25  Potom mu 
znovu položil ruce na oči; slepý prohlédl, byl 
uzdraven a viděl všechno zcela zřetelně. 26  
Ježíš ho poslal domů a přikázal mu: „Ale do 
vesnice nechoď!“) 
Za zmínku také stojí i to, jaký význam má 
přímluvná modlitba. Toho slepého přivedli 
k Ježíšovi, aby se ho dotkl. Mnohdy jsou to 
právě prosby a modlitby jiných, kteří nás drží 
Kristu blíž. Je to cítit i v prvním verši úryvku 
evangelia. V těchto dnech jsem vyslechl také 
svědectví člověka o víře. Řekl, že i jeho víra 
je darem vyprošeným jeho babičkou. Lidé 
přivádí slepého k Ježíšovi. To je skutečný 
obraz přímluvné modlitby. Modlitbou jiných je 
člověk přiváděn ke Kristu. Je tady otázka, kdo 
je tím slepcem? Žijeme ve světě, který je 
mnohdy uzavřený pro život s Bohem. Patříme 
do tohoto světa také i my?  Poznáme to ve 
svém životě. Necháváme se světem 
svazovat. Naše touhy a představy jsou často 

spojeny s tím, co nám nabízí svět, ve kterém 
žijeme. Nabízí nám vizi bohatství, kariéry, 
úspěchu. Rozvíjí naše touhy tím, že ruší 
přirozené hranice vycházející z Božích 
záměrů a nahrazuje je falešnou představou 
bezhraniční svobody a volnosti. Vytváří tak 
slepotu ducha. I my se tak stáváme slepci 
před Bohem. Tedy i my můžeme být tím 
slepcem, který potřebuje uzdravit.  
Ježíš nás chytá za ruku a vyvádí ven ze 
světa, ve kterém žijeme.  
Co se stane, když se nechám vést Kristem? 
Nechám-li se Kristem vyvést ze světa, který 
mne svazuje, první zkušeností je, že chci 
vidět věci svého života pravdivě. On mne jako 
slepce z Betsaidy vyvádí pryč z města. Je to 
pozoruhodné. Abych mohl být uzdraven, 
musím opustit tento svět. On mne vede do 
světa svého srdce. A čím více se nechávám 
vést Kristem, tím více se znovu otevírá zrak 
mého života. Znovu jako slepec z Betsaidy 
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rozeznávám skutečnost pravdy života, nejen 
přeludy, ve kterých často žijeme.  
Je zajímavé poznávat co je ve světě tak 
imponující, že se ho silou mocí držíme. 
Rozhodující je, že On (Ježíš) nám může být 
vůdcem. S ním poznáváme skutečnou 
svobodu pravého života a také to jak nás 
spoutává dnešní svět, když žijeme bez Krista. 
Svět nám brání, abychom žili svobodně. 
Spoutává nás. Jeho vlastností je právě ta 
okolnost, že jsme závislí na něm, a proto 
nevidíme to co je důležité.  
Ježíš, aby nás uzdravil, vyvádí nás ze světa. 
Pak nás uzdravuje. Abychom znovu neoslepli, 
musíme zůstat s Ním. Náš skutečný život a 

tedy i skutečný domov je u Boha. Ježíš 
slepce posílá po jeho uzdravení DOMŮ. 
Varuje ho před světem, ve kterém před tím 
žil. A to je to důležité i pro nás. Posílá nás, 
abychom šli k Otci, u kterého je náš pravý 
domov. To znamená žít s Kristem, protože on 
je cesta i život. On je skutečná pravda o Otci. 
Zůstaneme-li s Ním, nežijeme už ve světě, 
ale jsme doma u Boha.  
Postní doba, která je před námi je časem, kdy 
můžeme být uzdraveni. Můžeme znovu vidět. 
Nechme se v této době vyvést Kristem tam, 
kde je náš domov. K Otci. 

P. Marek Bonaventura Hric 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ - březen 
  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.“ 
  4. 3. – úterý 8. týdne v mezidobí – sv. Kazimír, nezávaz. památka; evang. Mk10,28-31 
  5. 3. – Popeleční středa – čtení evang. Mt 6,1-6.16-18 - mše svatá s žehnáním popela a 
udělováním popelce – den přísného postu    Žaltář 4. týdne 
Začíná doba postní, která připravuje katechumany i věřící na slavení velikonočního 
tajemství. V této době se oltář nezdobí květinami, kromě 4. neděle postní, slavností a svátků. 
Od Popeleční středy až do Bílé soboty včetně se vynechává v liturgických textech každé 
„Aleluja“. 
  7. 3. – pátek – 1. pátek v měsíci – připomínka sv.Perpetuy a Felicity, mučednic. 
  8. 3. – sobota – připomínka sv. Jana z Boha 
  9. 3. – 1. neděle postní – slavnostní vstup do ctyřicetidenního postu - čtení cyklu A, 

evang. Mt 4,1-11      Žaltář 1. týdne 
„Ježíš byl od Ducha vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.“ 

13. 3. – čtvrtek – Výroční den zvolení papeže Františka 
16. 3. – 2. neděle postní - čtení cyklu A, evang. Mt 17,1-9  Žaltář 2. týdne 

„Vstaňte, nebojte se!“ 
17. 3. – pondělí po 2. neděli postní – připomínka sv. Patrika – evang. Lk 6,36-38 
18. 3. – úterý po 2. neděli postní – připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského; Mt 23,1-12 
19. 3. – středa – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučenýsvátek 

evang. Mt 1,16.18-21.24a 
23. 3. – 3. neděle postní – čtení cyklu A, evang. Jan 4,5-42  Žaltář 3. týdne 

„Věříme už nejen proto, že nám to pověděla, vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že je to 
skutečně Spasitel světa.“ 
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25. 3. – úterý – Slavnost Zvěstování Páně – evang. Lk 1,26-38 
- v Krédu při slovech „Skrze Ducha Svatého“ se pokleká 

30. 3. – 4. neděle postní – čtení cyklu A, evang. Jan 9,1-41  Žaltář 4. týdne 
„Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky.“ 

 

DUCHOVNÍ IMPULZY 
Popeleční středou začíná doba postní. Popel je znamením: Pomíjivosti a smrti, smutku 

a lítosti, ale také očištění a obnovy. 
Popel má mnoho podob. Vzniká, když něco 
shoří, a obvykle bývá znamením zániku a 
smutku. Popel ale také očišťuje a zúrodňuje 
půdu. 
Když vojáci ve starém Římě prohráli bitvu, 
posypali si hlavu popelem. Vyjadřovali tak 
lítost nad svou porážkou. 
Když někdo ve starověku zemřel, pozůstalí si 
sypali popel na hlavu a šaty. Vyjadřovali tak 
svůj zármutek. Také když se někdo něčím 
provinil a svých hříchů litoval, oblékl se do 
hader, posypal se popelem a posadil se do 
prachu.  
Když dřevo shoří, zůstane z něj jen popel. Je 
to zvláštní proměna. Také naše tělo se po 
smrti rozpadne a promění v prach, který se 
spojí se zemí.  
V popelu, který vznikne ze dřeva, je ještě 
mnoho minerálií a živin. Mnoho lidí jej sype 
na záhony jako přírodní hnojivo. Z popela tak 
na jaře zase vzejde život. 
Když se smíchá popel s vodou, vznikne 
roztok, který má čistící schopnosti. Používal 
se jako prací prostředek nebo k čištění 
podlah. Dodnes se vyrábějí mýdla s přísadou 
popela. 
 
 

Popelec 
Popel, který se používá na Popeleční středu, 
pochází ze spálených větviček jívy z Květné 
neděle minulého roku. 
Popel nám připomíná, že i náš život má svůj 
konec a že také my jednou zemřeme. Kříž 
připomíná, že Ježíš za nás zemřel a vstal 
z mrtvých. Kříž je tedy znamením nového 
života. Popelec, který máme na čele, 
znamená, že i my jednou vstaneme 
z mrtvých. Proto kněz říká: „Pamatuj, že 
prach jsi a v prach se obrátíš.“ 
Popel je také znamením pokání a lítosti nad 
tím, co jsme v životě udělali špatně nebo 
pokazili. V postní době si můžeme všechno 
znovu promyslet a vydat se na správnou 
cestu: na cestu lásky k Bohu a ke druhým 
lidem. Proto kněz říká: „Obraťte se a věřte 
evangeliu.“ 
V postní době se snažíme o očištění našeho 
srdce, aby v něm mohlo znovu bydlet dobro. 
Postní doba je čas, kdy se můžeme nechat 
Bohem proměnit. Popelec je znamením 
našeho rozhodnutí změnit svůj život 
k lepšímu. Podobně jako z prachu země 
vyrůstá úroda, umí Bůh naše provinění, 
kterých litujeme, proměnit v dobro. 

(podle časopisu Duha) 
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Co byl pro mě týden od 18.-25. ledna 2014 

Na první pohled se zdá jako každý z 52. 
týdnů v každém roce a přece byl jiný, neboť 
se v tomto týdnu scházeli křesťané různých 
vyznání – církví ke společné modlitbě za 
jednotu křesťanů. Za takovou jednotu, jakou 
si přál Ježíš. Osobně jsem předával prosbu 
za pokoj a mír v mezilidském soužití. Za 
uzdravení rodinných vztahů narušených 
záměnou hodnot lásky, obětavosti, pokory a 
trpělivosti, za pýchu, sobectví a mamon 
dosažený za jakoukoliv cenu. Jestliže se 
nevrátíme ze špatné cesty, na kterou jsme se 
záměnou hodnot vydali, dokud je čas, 
skončíme v totalitě. 
Ne politické, ale v totalitě konzumní, která je 
mnohem drastičtější než totality v době 
nedávno minulé. Nějak se nám vytratilo „Miluj 
nadevše Pána Boha a bližního svého jako 
sám sebe.“(shrnutí 10 božích příkazů). 
Jako by to bylo včera, mám před očima 
nezapomenutelný den, kdy před 24 lety na 
letišti v Praze papež Jan Pavel II. po výstupu 
z letadla v pokoře pokleká a polibkem zdraví 
naši vlast. Po zahajovacím ceremoniálu 
přistupuje k mikrofonu tehdejší prezident V. 
Havel a po uvítání papeže pokračuje: „Vaše 
Svatosti, milí spoluobčané, nevím, zda vím, 
co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že 
jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku: 
člověk, který byl ještě před šesti měsíci 
zatýkán jako nepřítel svého státu, vítá dnes 
jako jeho prezident prvního papeže v dějinách 
katolické církve, který stanul na půdě, kde 
tento stát leží. Nevím, zda vím, co je to 
zázrak. Přesto se odvažuji říct, že budu dnes 
odpoledne účastníkem zázraku: na tomtéž 
místě, kde se před pěti měsíci - v den, kdy 
jsme se radovali ze svatořečení Anežky 

České - rozhodovalo o budoucnosti naší 
země, bude dnes hlava katolické církve 
sloužit mši svatou a pravděpodobně děkovat 
naší světici za její přímluvu u toho, kdo má ve 
svých rukou tajemný běh všech věcí. Nevím, 
zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji 
říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem 
zázraku: do země zdevastované ideologií 
nenávisti přijíždí posel lásky; do země 
zdevastované vládou nevzdělanců přijíždí 
živoucí symbol vzdělanosti; do země 
donedávna ničené ideou konfrontace a 
rozdělení světa přijíždí posel míru, dialogu, 
vzájemné tolerance, úcty a laskavého 
porozumění, zvěstovatel bratrské jednoty 
v různosti. Po dlouhá desítiletí byl z naší vlasti 
vyháněn duch. Mám tu čest být svědkem 
okamžiku, kdy její půdu líbá apoštol 
duchovnosti. Vaše Svatosti, vítám Vás 
v Československu!“ Ten aplaus, který se 
otřásal, mi dodnes zní v uších. Jan Pavel II. 
pronesl povzbuzení i varování, která by bylo 
možné shrnout do těchto slov: Dostali jste 
svobodu a s ní i nové hodnoty, ale ty budete 
mít tak dlouho, dokud budete o ně pečovat. 
Poněvadž může přijít nové zlo ne ve formě 
totalitních režimů, ale ve formě různých 
mafiánů a korupčníků. 
Vidím-li stav dnešní společnosti a výsledky 
několika posledních voleb, mám pocit, že 
hodnoty, které lidé v době totalitních režimů a 
nesvobody vyznávali (svoboda náboženského 
vyznání, svoboda slova, láska a úcta ke 
starším spoluobčanům)už nemají takovou 
cenu. Proč se nejen pro mladší stávají už jen 
prázdným slovem? Jelikož hodnoty, pro které 
mnozí za totalit trpěli, se dnes neuznávají. 
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Moderně řečeno „se nenosí“. Myslím si, že 
tady začíná i končí reforma naší společnosti. 
Dle slov Jana Pavla II. přišel nový nepřítel, 
mnohem rafinovanější. Rozkládá totiž nás a 
naši společnost zevnitř. Buďme těm, kteří se 
za své zásadové jednání v době totality 

dostali za mříže, popř. zaplatili vlastním 
životem, vděčni. 
Kéž Pán silou svého sv. Ducha obnoví a 
sjednotí nejen naši zem, ale celý svět. 
O toto jsem v týdnu modliteb za jednotu 
křesťanů prosil. Též za celou naši farnost. 

Váš František 
Farní knihovna sv. Anny 

- V dubnu si nenechte ujít přednášku a besedu Cyrila Svobody na téma „DIPLOMACIE 
PRO KAŽDÉHO“ v pátek 11. dubna v 19 hod ve farním sále. 

ČTU, ČTEŠ, ČTĚME ! 
Dnes upozorňujeme na tři knihy, které získaly 
ocenění v soutěži Dobrá kniha 2013. Všechny 
tři si můžete vypůjčit nebo zakoupit ve farní 
knihovně sv. Anny v Ostrově. První místo 
získala kniha s názvem „Život je sacra 
zajímavej“. Jedná se o pozoruhodný 
rozhovor dvou kněží – Karla Satorii a Marka 
Váchy. Pater Karel Satoria má zkušenosti 
s duchovním životem mnicha - trapisty, 
protože řadu let působil v klášteře Nový Dvůr. 
Nyní je farářem farnosti Dobříš. Může tedy 
zasvěceně odpovídat jak na dotazy o 
modlitbě, meditaci, adoraci, tak i o životě ve 
farnosti. 

Další umístění získala kniha s titulem „O 
nebi a zemi“, ve které papež František 
hovoří o rodině, víře a úloze církve ve 21. 
století. Jedná se o rozhovory s rabínem 

Abrahamem Skorkou, které oba muži 
pravidelně vedli v Buenos Aires. Dialog obou 
přátel vyniká hloubkou a přesností, ale i 
srozumitelnou a svěží formou. 

Následující místo bylo uděleno 
nenápadné knížce, kterou napsal mnich – 
trapista Dom Samuel. Určil jí příhodný název 
„Celým srdcem“. Podtitul nám prozrazuje, 
že si přečteme úvahy o budoucnosti 
křesťanství v našem světě. Autor pochází 
z Francie a roku 2002 se stal jedním ze 
zakladatelů kláštera Panny Marie v Novém 
Dvoře u Toužimi. Když psal „Celým srdcem“, 
byl už jeho převorem. V roce 2011 se 
z komunity stalo opatství a Dom Samuel byl 
zvolen opatem. Říká: „Kdybych měl téma této 
knihy shrnout do jednoho slova, řekl bych 
„Odvahu!“ 

- Farní knihovna v Ostrově je pro všechny zájemce otevřena:  
Středa 15 – 17 (v letním čase 15 – 18), čtvrtek 15 - 17 (v letním čase 15 – 18) 
neděle 9.30 – 11 hod. 

NAŠE INZERÁTY 
- Věřící 40 letý muž, abstinent, nekuřák, hledá podnájem v Ostrově. 

Ozvěte se, prosím na tel. 734270780. 
Rozpis úklidu a výzdoby – březen 2014 
7. 3.: Běhounková; 14. 3.: Prvá; 21. 3.: Michalová; 28. 3.: 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 



6 

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 – březen 2014 
     1. Čtení  2. čtení 
  2. 3. 8. neděle v mezidobí  Hynk  Kamarád ml. 
  5. 3. Popeleční středa   upřesní se 
  9. 3. 1. neděle postní   Faltová  Poledníček 
16. 3. 2. neděle postní   Radová  Kamarád st. 
19. 3. Sv. Josefa, pěstouna P. Ježíše upřesní se 
23. 3. 3. neděle postní   Hanzlová Hynk 
25. 3. Zvěstování Páně   upřesní se 
30. 3. 4. neděle postní   Kamarád ml. 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. 
Hospodářský výsledek leden 2014 
Římskokatolická farnost Ostrov: Příjmy – 27.281,- Kč z toho sbírky -16.596,-Kč 

Výdaje – 47.453,80,-Kč 

Místo sbírky výnos 

Ostrov -14 098,00,-Kč  

Kaple Svaté Rodiny  -796,00,-Kč 

Abertamy  -588,00,-Kč 

Hroznětín  -944,00,-Kč 

Radošov  -170,00,-Kč 

Suma -16 596,00,-Kč 

Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat: 0801809379/0800 
Římskokatolická farnost Jáchymov: Příjmy – 2.140,-Kč 

Výdaje – 5.436,20,-Kč 
Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 

V obou naších farnostech výdaje v měsíci lednu překračují příjem. 

Denní tichá chvíle 
Mk 4,40 - Ježíš jim řekl: „Proč jste tak 
ustrašení? Ještě nemáte víru?“ 
Mal 3,2-3 - Kdo však snese den jeho 
příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude 
jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí 
plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, 
pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a 
stříbro. I budou patřit Hospodinu a 
spravedlivě snášet obětní dary. 

Mk 5,34 - A on jí řekl: „Dcero, tvá víra tě 
zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze 
svého trápení!“ 
Mk 6,2 - Když přišla sobota, počal učit 
v synagóze. Mnoho lidí ho poslouchalo a 
v úžasu říkali: „Odkud to ten člověk má? Jaká 
je to moudrost, jež mu byla dána? A jak 
mocné činy se dějí jeho rukama! 
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Mk 6,34 - Když Ježíš vystoupil, uviděl velký 
zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako 
ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým 
věcem. 
Iz 58,9-10 - Tehdy zavoláš a Hospodin 
odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: Tu 
jsem! Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící 
prst a ničemná slova, budeš-li štědrý 
k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti 
v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak 
poledne. 
Mk 7,6-8 - Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš 
o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí 
mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; 
marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce 
naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opustili 
jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“ 
Mk 7,20-23 - A řekl: „Co vychází z člověka, to 
ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, 
vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, 
vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, 
lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, 
nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé 
vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“ 
Sir 15,17-20 - Před člověkem je život i smrt a 
bude mu dáno, co si vybere. Neboť nesmírná 
je moudrost Hospodinova, je silný svou mocí 
a vidí všechno. Jeho oči bdí nad těmi, kdo se 
ho bojí, žádný lidský skutek mu neunikne. 
Nikomu nenařídil jednat svévolně ani nedal 
nikomu povolení hřešit. 
Mk 8,29 - Zeptal se jich: „A za koho mě 
pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi 
Mesiáš.“ 
Mk 8,34-35 - Zavolal k sobě zástup 
s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, 
zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj 
mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, 

ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro 
mne a pro evangelium, zachrání jej. 
Mk 8,38 - „Kdo se stydí za mne a za má slova 
v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za 
toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde 
v slávě svého Otce se svatými anděly.“  
Jak 3,17-18 - Moudrost shůry je především 
čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná 
dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého 
ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce 
spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají 
pokoj. 
Jak 4,7-10 - Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete 
se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a 
přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a 
očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Bědujte, 
naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí 
v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před 
Pánem, a on vás povýší. 
Mk 9,49-50 - Každý bude solen ohněm. Sůl je 
dobrá; ztratí-li však svou slanost, čím ji 
osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou 
v pokoji.
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Dětské okénko 
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OKÉNKO SVĚTCŮ 
Sv. Jan z Boha (1495-1550) 
Známe řád milosrdných bratrů, ale už nevíme, 
že ho založil sv. Jan z Boha (Juan de Dios). 
Jan se narodil v Portugalsku, v Montemór-o-
Novo kde dnes stojí jeho socha a je mu 
zasvěcen kostel. Ve svých osmi letech odešel 
z domova s poutníkem, který mu vypravoval o 
městě Madridu a o Španělsku. Na cestě do 
Madridu poutník chlapci zmizel. Jana přijal 
jeden zemědělec za pasáka ovcí a po 
několika letech ho povýšil na správce ovčína. 
Ve dvaceti letech se Jan nechal najmout do 
armády, nebyl však dobrým vojákem. Někdo 
mu ukradl koně a Jan se pokorně vrátil do 
ovčína. Ve svých 40 letech působil v Seville 
stále jako pastevec. Více a více se obracel 
k Bohu a litoval své dětské nerozvážnosti. 
Rozhodl se, že bude prospěšný církvi. 
V Gibraltaru si otevřel krámek se svatými 
obrázky a náboženskými spisy. Pak se 
přestěhoval do Granady, kde už měl větší 
obchod a v roce 1537 už mohl rozdávat 
almužny.  
Zapůsobilo na něj horlivé kázání Jana z Ávily, 
které slyšel o pouti 20. ledna 1539. Slova o 
blíženské lásce, pokoře a skromnosti změnila 
přes noc Janův život. Od té doby žil s touhou 
pomáhat opuštěným a nemocným. 
V Granadě najal dům a zařídil v něm 40 lůžek 
pro nemocné. Když biskup z města Túy 
navštívil jeho útulek, nazval ho Janem Božím 
– Janem z Boha. Později dal Jan upravit 
jeden granadský opuštěný klášter jako 
chudobinec. 
Jan z Boha zemřel 8. března 1550 a za deset 
let byl prohlášen za blahoslaveného, v roce 
1690 za svatého. 

Dvacet let po jeho smrti jeho následovníci 
ustanovili řád milosrdných bratří řídící se 
řeholí svatého Augustina. Řád byl schválen 
papežem Piem V. Ve znaku má granátové 
jablko v modrém poli, z něhož vystupuje 
dvojitý španělský kříž a nad ním je hvězda. 
Milosrdní bratři se rozšířili po celém 
katolickém světě, u nás mají své sídlo v Brně. 
Špitál sv. Jana z Boha najdeme také v centru 
Granady. Vedle v kostele Milosrdných bratří 
jsou v oltáři uloženy světcovy ostatky.  
Jan z Boha je patron Granady, nemocných, 
nemocnic a ošetřovatelů, knihkupců, 
knihtiskařů a výrobců papíru. 
Svátek sv. Jana z Boha slavíme osmého 
března. 
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Zprávy z diecéze 
Kurz pro amatérské chrámové hudebníky plzeňské diecéze 
Vážení hudebníci plzeňské diecéze! Při 
Biskupství plzeňském bude od září 2014 opět 
otevřen dvouletý kurz pro amatérské 
hudebníky plzeňské diecéze. Tento kurz bude 
probíhat pod odborným vedením MgA. 
Markéty Schley Reindlové ve spolupráci 
s BcA. Pavlem Šmolíkem (regenschori 
katedrály sv. Bartoloměje v Plzni). Zde 
najdete informace o průběhu tohoto kurzu i 
kontakt, na který se můžete obrátit s Vašimi 
dotazy. Tento kurs nabízí komplexní vzdělání 
současným i budoucím chrámovým 
varhaníkům, sbormistrům a ředitelům kůrů. 
Výuka se bude konat od září 2014 ve 
dvoutýdenním cyklu. Součástí kurzu je i 
týdenní soustředění s intenzivní výukou 7.-13. 
července 2014 na Svaté Hoře u Příbrami. 
Individuální, skupinová i kolektivní výuka 
bude probíhat ve varhanním sále v prostorách 
Římskokatolické fary, Františkánská 11, 
Plzeň. 
Tento kurz zahrnuje jak individuální, tak 
skupinovou a kolektivní výuku předmětů, 
potřebných pro vykonávání funkce varhaníka, 
sbormistra a regenschoriho: varhany, 
liturgická varhanní hra a improvizace 
(individuální výuka), zpěv (skupinová výuka), 
liturgika (kolektivní výuka), sbormistrovství 
(kolektivní výuka), gregoriánský chorál 
(kolektivní výuka), hudební teorie (kolektivní 
výuka), nauka o varhanách (kolektivní výuka) 

Přihlášky (jméno a příjmení, bydliště, datum 
narození, tel., mail. Údaje k hudební činnosti: 
Farnost, Funkce (varhaník, sbormistr, zpěvák, 
varhaník + sbormistr atd.), Počet let hudební 
praxe, Hudební vzdělání.) zasílejte (do 20. 
dubna) na adresu Římskokatolická farnost, 
Kurz pro chrámové hudebníky, Františkánská 
11, 301 00 Plzeň. 
Všichni přihlášení uchazeči budou pozváni 
k informačnímu setkání s přehrávkou, které 
se bude konat v sobotu 10. května 
v prostorách Římskokatolické fary, 
Františkánská 11, 301 00 Plzeň. Tato 
přehrávka slouží ke zjištění stupně technické 
zdatnosti ve hře na klavír. Hra na varhany 
není nutná. 
Požadavky k přehrávce: Hra na klavír: 
přednes dvou skladeb vlastního výběru, 
jednoduchý doprovod jedné lidové písně, 
nebo písně z kancionálu vlastního výběru. 
Hudební teorie: Znalost základních intervalů, 
rozpoznání durových a mollových akordů, 
opakování jednoduchých rytmických modelů. 
Zpěv: přednes jedné lidové písně, nebo písně 
z kancionálu vlastního výběru.  
Veškeré dotazy zodpovíme na mailu 
schley.reindl@gmail.com nebo na tel. 737 
427 795 
Těšíme se na Vás! Markéta Schley Reindlová 

XIV. ročník Pochodu pro život - 29. března v Praze, začátek ve 14.15 na Mariánském 
náměstí. Pochodu předchází ve 12.30 mše svatá u sv. Jiljí, celebruje kardinál Dominik Duka, 
více na http://pochodprozivot.cz. 
Kurz efektivního rodičovství - „Krok za krokem“ (pro rodiče batolat, předškoláků a dětí 
mladšího a středního školního věku) v Plzni o sobotách 22. března, 5. a 26. dubna, vždy od 
930 do 1630. Lektor programu Jindřich Fencl, cena za osobu 800 Kč, 1 500 Kč za pár, je nutná 
účast na celém programu. Přihlášky rodiny@bip.cz. 



11 

Víkend pro chlapy - se koná 14.-16. března. Téma: Muž na cestě (4 archetypy – Král, 
Válečník, Kouzelník, Milovník). Čeká na Vás víkend, který bude prostorem pro zastavení se, 
ohlédnutí se zpět, načerpání sil na další cestu ve společenství těch, kteří jsou také na cestě. 
Cena 500 Kč, přihlášky rodiny@bip.cz. 
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 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 
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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ÚLeT - Prázdninové setkání pro –náctileté (14-17 let) proběhne 13.-19. července 
v Nečtinech. Čeká Vás společně strávený čas, trocha napětí, (krátký (:-)) výlet, promítání, 
koupání, čas na sebe, sdílení, volejbal, rondo, koncert, oheň, spousta her a legrace ... a 
úžasná parta podobně potrefených. Těší se na Vás P. Vlastimil a kluci z KVS, Anička, Hanka 
a Jindřich. Cena 1 000 Kč, přihlášky a informace: fencl@bip.cz, 731 619 704. 
Salesiánky 
Letní tábory - tábor č. termín místo pro koho zaměření za kolik 
1. 6.–12. 7. Hojsova Stráž pro holky od 8 do 12-ti let všeobecný pobytový 1.900 
2. 14.–20. 7. Plzeň, Křimická pro holky a kluky od 6-ti let po celou ZŠ příměstský 1.200 
3. 9.–16. 8. Chlum u Třeboně pro kluky a holky od 13-ti do 17-ti let cyklotábor (formou 
cyklovýletů ze stálé základny) 2.500 
4. 11.–17. 8. Hojsova Stráž pro holky a kluky od 12-ti do 15-ti let všeobecný pobytový 1.900 
5. 11.–17. 8. Plzeň, Křimická pro holky a kluky od 6-ti let po celou ZŠ příměstský 1.200 
Uzavírka přihlášek: 16. května nebo po naplnění tábora 
Tábory - Název, termín, místo, cena, věk, vedoucí, přihlášky 
Káčko 30. 6.–10. 7., Sloup v Čechách, 2800 Kč / 2600 Kč (sourozenci), 10–15 let, Jakub 
Havlíček havlicek@sdbplzen.cz 
Tábor nejen pro ministranty 7.–12. 7., Západní Čechy,  1700 Kč, chlapci 8–14 let, 
přednostně ministranti farnosti Plzeň-Lobzy, Jiří Baláš (balas@sdbplzen.cz) 
PidiK 20.–26. 7., Čachrov, 1500 Kč, Děti po první třídě až do dvanácti let, Vojtěch Sivek 
(sivek@sdbplzen.cz) 
Gulliverovy cesty příměstský tábor 21.–26. 7. 8-16 hod., 900 Kč / 700 Kč (děti z klubu 
Balón), 8–13 let, Martin Bohata (bohata@sdbplzen.cz) 
K2 27. 7.–2. 8., Fryšták, 600 Kč, 18–24 let, Antonín Nevola (nevola@sdbplzen.cz) 
Cyklotábor 3.–13. 8., Zdice, 3900 Kč / 3600 Kč (sourozenci), 12 – 16 let, Lenka Stulíková 
(stulikova@sdbplzen.cz) 
Dívčí chaloupka 4.–14. 8., dívky ve věku 10–15 let, Terezie Krůtová 
(krutova@sdbplzen.cz) 
Detektivní tábor Kryštofa Záhady, příměstský tábor, 18.–23. 8.  od 8-16 hod., 1000 Kč / 

900 Kč (sourozenci), 7–14 let, Lenka Stulíková (stulikova@sdbplzen.cz) 

O VĚROZVĚSTECH 16 
SEDMIPOČETNÍCI 

Pět jmen z několika set kněží a učitelů, kteří působili na Moravě. Pět jmen, s nimiž je spojeno 
zachování slovanské liturgie i P(p)ísma až do dnešních 
dnů. Pět jmen – o jejich nositelích nám nevypráví 
sáhodlouhé životopisy, mnohdy o nich mnoho nevíme, ale 
poznáváme je po ovoci jejich služby Bohu a bližním. 
Spolu se soluňskými bratry tvoří tzv. Sedmipočetníky, 
sedm sobě rovných. A tak jsou i zobrazováni v ikonografii. 

http://www.sdbplzen.cz/res/data/1421/154696.pdf
mailto:stulikova@sdbplzen.cz
mailto:krutova@sdbplzen.cz
mailto:stulikova@sdbplzen.cz


13 

Gorazd, Angelár, Sáva, Kliment Ochridský a Naum 
Ochridský. Pět nejvěrnějších pokračovatelů slovanské mise 
bylo exemplárně uvězněno, mučeno a spolu s ostatními 
pak byli všichni vyhnáni za hranice. Zapomenuto je 
požehnání papeže Hadriána II., zapomenut a vymýcen má 
být slovanský jazyk z chrámů. Anebo…? 
V Makedonii se nachází velké množství klášterů, některé 
z nich jsou dávno opuštěné, v některých přebývají jen velmi 
malá společenství. Téměř všechny však mají 
pozoruhodnou historii odkazující k IX. století, k době 
slovanských misií.  
Gorazd  
V roce Metodějovy smrti 
(885) na Moravě žil a byl jím 
označen za nástupce, jak 
čteme v Životě sv. Metoděje 
(kap. XVII). Byl tedy 
biskupem? Viching by asi 
zde tvrdil, že byl protiprávně 
ustanoven Metodějem. Proto 

si ho zve papež Štěpán V., jak jsme citovali z jeho dopisu, do 
Říma.  
Ale slovanské a řecké prameny nikde neuvádějí, že by Metoděj 
jmenoval Gorazda biskupem. Bylo by to v rozporu se 
starobylým církevním kánonem, který včlenil sám metropolita do Nomokánonu. Je však 
pravda, že východní ikonografie jej zobrazuje jako arcibiskupa v bohoslužebném rouchu 
nejvyšší hodnosti. Dostavil se nakonec do Říma a byl potvrzen jako arcibiskup? Správná 

odpověď je: nevíme. 
Pocházel z Moravy nebo Slovenska (to nelze jednoznačně určit, 
argumenty najdeme pro obě varianty) a musel patřit 
k významnému rodu. O jeho životní pouti po roce 885 máme 
velmi málo zpráv. Severní stopa míří do krakovské oblasti, 
alespoň soudě podle zápisu v jednom z kalendářů ze 14. stol., 
kde se Gorazdovo jméno objevuje. Pravděpodobnější jižní stopa 
míří do Bulharska k caru Borisovi, kde se cesty „vyhnanců“ opět 
spojují.  
Působil možná v oblasti Ochridského jezera nebo v albánské 
Glavenici. Místem jeho posledního odpočinku by mohl být Berat 
(albánský Bělehrad). V tamním katedrálním chrámě Zesnutí 
Přesvaté Bohorodice je v ikonostase ikona Sedmipočetníků (19. 
stol.), kde je pět stojících postav a dvě ležící – Gorazd a 
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Angelár. U ikony je nápis, že tito dva spočívají ve zdech pevnosti. 
Angelár a Sáva 
Některé zmínky ukazují, že Angelár umírá snad na cestě do vyhnanství v albánské Glavenici 
(sem někteří umisťují i místo úmrtí Gorazda, tělesné ostatky byly později přeneseny). Je to 
minimální informace, ale o Sávovi nevíme ani tolik. Zbývají tedy dva. 
Kliment Ochridský 

Pochází z Makedonie a vzdělání získal v byzantských 
školách. Se soluňskými bratry prožil celých dvacet tři let 
velkomoravské mise. Po smrti sv. Cyrila sepsal zřejmě za 
Metodějovy spolupráce jeho životopis. O něm samotném 
nám svědčí dva řecky psané hagiografie, z nichž ta od 
arcibiskupa Theofylakta Ochridského (počátek 12. stol.) 
má slovanskou předlohu. 
Nyní má za zády Dunaj, 
Moravu a před sebou 
Bulharskou říši. Spolu 
s dalšími se dostává k caru 
Borisovi. Ten už přijal křest, 
ale má podobný záměr, jako 
kdysi Rostislav – rozšířit 

křesťanství na větší území a tak se mu vzdělaní misionáři se 
znalostí jazyka hodí a posílá je do málo christianizované 
západní části k Ochridskému jezeru, jehož 348 km2 se rozprostírá na dnešních hranicích mezi 
Makedonií a Albánií. Kliment je tedy vlastně poslán do vyhnanství domů. 
Podle přání cara má vzdělávat, vyučovat, sloužit slovem i bohoslužbou. A svému poslání 
dostál stoprocentně: zakládal základní i vysoké školy, včetně škol pro bohoslovce. Podle 
životopisce za svého působení vychoval na 3500 kněží. 
V třiašedesáti letech nastává pro Klimenta změna, protože Borisův syn car Simeon ho 
jmenuje velickým biskupem pro území severní části od jezera. A tuto službu zastává až do 
své smrti. 

Jako učitel i jako biskup pokračuje v literární činnosti, kterou 
započal ještě se soluňskými bratry na Velké Moravě. Psal kázání 
(dochovalo se jich 30), liturgické texty, životopisy svatých Otců. 
Ve městě Ochridu zbudoval monastýr s chrámem, který byl 
zasvěcen sv. Pantelejmonovi, lékaři a mučedníku konce III. 
století. Když cítil, že se blíží jeho hodina smrti, vykopal si 
v monastýru vlastnoručně hrob a ve věku 86 let 27. 7. 916 (podle 
juliánského kalendáře) zesnul. 
Z obav před znesvěcením byly jeho ostatky později přemístěny. 
Z chrámu pak Turci udělali mešitu. Před několika lety byl pak 
zrekonstruován původní chrám, zasvěcený svatému Klimentu a 
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svatému Pantelejmonovi. Ostatky svatého Klimenta sem byly opět 
přemístěny 10. 8. 2002. 
Kliment – učitel i biskup bulharské církve je považován za jednoho ze 
zakladatelů staroslověnského písemnictví, je označován jako první velký 
učitel při knížecím dvoře. 
Naum Ochridský 
Do Metodějovy smrti v roce 885 má Naumův život podobnou strukturu 
jako život sv. Klimenta. Na Moravu společně s bratry přichází jako zralý, 
vzdělaný muž. Účastní se první cesty bratří do Říma, kde přijme kněžské 
svěcení. 
Společně s Klimentem se také dostává do Bulharska a v roce 893 přebírá 
jeho učitelský úřad. Sedm let pak vede první Slovanskou Univerzitu na 
Balkáně – proslulou Ochridskou literární školu. Odtud se šíří slovanský překlad Písma i 
bohoslužba. 

Na jižním břehu Ochridského jezera pak vyroste monastýr 
s chrámem sv. Archandělů, kam se Naum uchýlí v roce 900, 
aby zde strávil posledních deset let svého života. Krátce před 
smrtí přijal mnišství a 23. 12. 910 odešel k Pánu. Je 
pochován v boční kapli chrámu a uctíván jako divotvůrce. Kdo 
má upřímné srdce, uslyší prý tlukot srdce přesvatého. 
Albánie, Bulharsko, 

Makedonie, Řecko a Srbsko jsou země, které považují 
svaté Sedmipočetníky za své. Jedni národností, jíní 
rodištěm, místem působení nebo obsahem jejich 
celoživotního díla. Každý žije svým kouskem pravdy. A my 
můžeme sledovat živou tradici, táhnoucí se přes staletí, 
můžeme sledovat, jaký květ vykvetl ze semene 
velkomoravské mise. Jako by Bůh opět ze zla vyhnanství 
nechal vzrůst dobru hlásání, liturgie… 
Obrázky: 
Sedmipočetníci, ikona, 2001 
Cyril a Metoděj na Moravě, Pravoslavná církevní obec 
    Bratislava 
Sv. Gorazd, ikona, Mikuláš Klimčák, 20. stol. 
Sedmipočetníci, ikona, Berat 
Makedonie, mapa 
Sv. Kliment se sv. Cyrilem a sv. Metodějem, ikona, Ochrid, 19. stol. 
Místo uložení ostatků sv. Klimenta Ochridského, chrám sv. Klimenta a Pantelejmona, Ochrid 
Sv. Naum, ikona, Ochrid 
Monastýr sv. Nauma, Ochrid 
Madona s Ježíšem, freska, Monastýr sv. Nauma, Ochrid  
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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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