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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Duben 2014 
 

Jak se připravit na Velikonoce 
Máme před sebou slavení největších svátků 
roku, totiž Velikonoc. V souvislosti s jinými 
svátky, Vánocemi, často mluvíme o potřebě 
přípravy. Je třeba připravit se i na slavení 
Velikonoc? Jak se tedy připravit na slavení 
Velikonoc?  
Samotná postní doba, kterou prožíváme, nás 
na Velikonoce připravuje. Jsme zváni 
k usebranosti, ve které je možné lépe 
nacházet a pojmenovat svůj život. Proto je 
takřka pravidlem konat v postní době Kající 
pobožnosti. Jejích součástí je zpytování 
svědomí a odprošování Boha za naše hříchy.  
Katechismus Katolické církve nás upozorňuje 
na důležitost této přípravy i v kontextu 
jednotlivých svátostí. Je to nakonec 
zakotveno i v Církevních přikázáních. (1. 
Účastnit se v neděli a zasvěcené svátky celé 
mše svaté; 2. Vyzpovídat se ze svých 
hříchů alespoň jednou za rok; 3. Přijmout 
tělo Páně alespoň ve velikonoční době; 4. 
Světit zasvěcené svátky; 5. Zachovat 
stanovené posty) Zvláště pak druhé a třetí 
spolu přímo souvisí a vychází ze skutečného 
významu naší účasti na spáse, kterou nám 
Ježíš svou obětí vydobyl.  
Zdá se, že pokud nám přikázání říkají, že se 
jedná o povinnost přistoupit jednou za rok se 
zvláštním přízvukem k době velikonoční, že 
pak už to snad v jiné roční době důležité být 
nemusí. Opak je pravdou. Příprava na slavení 
Velikonoc v sobě upozorňuje jenom na 

nejvyšší nutnost, ale život v praktickém 
naplňování vztahu s Bohem se NEMŮŽE 
DOTÝKAT JENOM NEJVYŠŠÍ NUTNOSTI. 
Zkušenost mnoha duchovních autorit jako i 
mnoha z nás odhaluje daleko četnější potřebu 
jak účastí na svatém přijímání, tak 
samozřejmě i na Svátosti smíření, tedy 
zpovědi.  
Naše postní příprava v sobě má jisté ambice. 
Tou hlavní je obnovení skutečného života ve 
vztahu víry, ve vztahu s Bohem. A právě to 
nás následně posouvá také k potřebě častého 
svatého přijímání a pravidelné zpovědi. V nich 
totiž obnovujeme své přátelství s Bohem. 
Každodenní boje našeho života v sobě nesou 
mnohé nedokonalosti. V těchto 
nedokonalostech, hříších, se stavíme do 
opozice proti Bohu. Není možné čekat celý 
rok na chvíli smíření se s Bohem. Je víc než 
nutné s ním neustále své přátelství obnovovat 
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a budovat. Proto je také doporučováno ke 
zpovědi přistupovat v jisté pravidelnosti. 
Doporučuje se alespoň jednou za měsíc, 
pokud to situace nevyžaduje častěji.  
U svatého přijímání je to ještě častější. 
Samou podstatou je to, že ve svatém 
přijímání se nám dává Ježíš jako pokrm do 
života, na cestu životem. Proto už papež Pius 
X. říká, že čím častěji ke svatému přijímání 
přistoupíme, tím lépe pro nás. Jsme tak 
posilováni Ježíšem samotným na naší cestě. 

Je pokrmem, posilou v naších bojích. A ty 
svádíme každý den. Tedy doporučení je, 
vyhledávat možnost svatého přijímání je-li to 
možné denně.  
Zvu vás tedy k tomu, abychom společně 
učinili maximum pro dobrou přípravu na 
slavení Velikonoc a učinili tak krok i 
k prohloubení samotného vztahu s Bohem.  
Požehnané Velikonoce. 

P. Marek Bonaventura Hric 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ - duben 
  1. 4. - úterý- po 4. neděli postní - evang. Jan 5,1-3a.5-16   Žaltář 4. týdne 
  2. 4. – středa po 4. neděli postní – připomínka sv. Františka z Pauly, poustevníka 
  4. 4. – pátek – připomínka sv. Izidora, biskupa a učitele církve – 1. pátek v měsíci 
  5. 4. – sobota – připomínka sv. Vincence Ferrerského, kněze – evang. J 7, 40-53 
  6. 4. – 5. neděle postní – čtení cyklu A, evang. Jan 11,1-45   Žaltář 1. týdne 

„Lazare, pojď ven!“ 
  7. 4. – pondělí po 5. neděli postní – připomínka sv. Jana Kř. de la Salle, kněze 
11. 4. – pátek po 5. neděli postní – připomínka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 
13. 4. – Květná (pašijová) neděle – Památka vjezdu do Jeruzaléma - žehnání ratolestí před 
kostelem a průvod – čtení cyklu A, evang. Mt 21,1-11; Mt 26,14-27,66  Žaltář 2. týdne 

„Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou!“ 
14. 4. – pondělí Svatého týdne – evang. Jan 12,1-11 
15. 4. – úterý Svatého týdne – evang. Jan 13,21-33.36-38 
16. 4. – středa Svatého týdne – evang. Mt 26,14-25 

Velikonoční triduum a doba velikonoční 
O Velikonocích si připomínáme Kristovy poslední chvíle s apoštoly v jeruzalémském 
večeřadle, smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Proto jsou Velikonoce vrcholem celého liturgického 
roku a nejstarším křesťanským svátkem. 
V následujících padesáti dnech sledujeme vzkříšeného Krista při jeho setkání s apoštoly. 
17. 4. – Zelený čtvrtek – ranní mši při svěcení olejů koncelebruje biskup se svými kněžími 
v katedrále; večerní mše je na památku Večeře Páně – evang.Jan 13,1-15 
Po homilii může být obřad mytí nohou. Po modlitbě po přijímání se přenáší svátost oltářní. 
Pak se obnaží oltáře a zahalí kříže v kostele. Následuje adorace před svátostí oltářní, 
uloženou ve svatostánku. 
18. 4. – Velký pátek – památka umučení Páně – odpolední obřad, který má tři části:  
Bohoslužbu slova, uctívání kříže a svaté přijímání. Oltář je zcela obnažený, bez kříže, bez 
svící a bez pláten. 
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Na Květnou neděli jsme slyšeli „Matoušovy pašije“, tedy z evangelia podle Matouše, na Velký 
pátek se čtou nebo zpívají „Janovy pašije“, tedy umučení našeho Pána podle Jana (Jan 18,1-
19,42). V přímluvách pak prosíme za církev, za katechumeny, za jednotu křesťanů, ale také 
za ty, kdo nevěří v Boha, za státníky a politiky, za všechny lidi – zvláště za trpící. Úctu 
k Ježíšově smrti na kříži vyjadřujeme pokleknutím před křížem. Mezitím se zpívá: „Lide můj, 
co jsem ti učinil? Řekni, čím jsem tě zarmoutil!“- („Já jsem ti ve skále otevřel pramen vody 
živé, a tys hasil mou žízeň žlučí a octem.“) Modlitba „Otče náš“ pak zahajuje třetí část obřadu. 
Po skončení obřadů a na Bílou sobotu trvají modlitby u „Kristova hrobu“ v kostele. 
19. 4. – Bílá sobota – po západu slunce začíná Velikonoční vigilií (bděním) 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Od nejstarších dob je tato Veliká noc zasvěcena Pánu (viz 
Exodus -2. kniha Mojžíšova- 12,42 : „Byla to noc jejich bdění pro Hospodina, když je vyváděl 
z egyptské země a je jí po všechna pokolení.“). 
Vigilie začíná mimo kostel požehnáním ohně a přípravou velikonoční svíce (paškálu). První 
část vigilie, nazvaná slavnost velikonoční svíce, pak pokračuje v kostele. Od hořícího paškálu 
se zapalují malé velikonoční svíce, které si věřící přinesou, nebo dostanou. S tím spojujeme 
přání: „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění“. Původně tmavý kostel se 
rozsvítí. Vigilie pokračuje bohoslužbou slova, ve které uvažujeme o tom, co Bůh od počátku 
konal pro svůj lid. Vyslechneme 7 až 9 čtení ze Starého i Nového zákona. Po každém čtení 
následuje žalm a modlitba, ke které vstaneme. Třetí částí vigilie je křest katechumenů a 
obnova křestního vyznání. Jsme s těmi, kdo se ve křtu znovu narodili. Společně pak slavíme 
čtvrtou část – eucharistickou bohoslužbu. Začíná doba velikonoční. 
20. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – čtení evang. Jan 20,1-9 

„Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ 
21. 4. – pondělí v oktávu velikonočním – evang. Mt 28,8-15 
22. 4. – úterý v oktávu velikonočním – evang. Jan 20,11-18 
23. 4. – středa v oktávu velikonočním – evang. Lk 24,13-35 
24. 4. – čtvrtek v oktávu velikonočním – evang. Lk 24,35-48 
25. 4. – pátek v oktávu velikonočním – evang. Jan 21,1-14 
26. 4. – sobota v oktávu velikonočním – evang. Mk 16,9-15 
27. 4. – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) – čtení cyklu A, evang. Jan 20,19-31 

„Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám! …Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ 
28. 4. – pondělí po 2. neděli velikonoční – evang. Jan 3,1-8   Žaltář 2. týdne 
29. 4. – úterý – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 

– evang. Mt 11,25-30 
30. 4. – středa po 2. neděli velikonoční – nebo sv. Zikmunda, mučedníka 

– Evang. Jan 3,16-21      Žaltář 2. týdne 
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DUCHOVNÍ IMPULZY 
Smrt ztratila svou moc (Dopis 10 – Anselma Grüna Leo Fijenovi) 
Milý Leo, Váš dopis mě hluboce zasáhl. Váš 
otec se přiblížil brzkému konci života. Přijetím 
vlastní smrti jeho víra vzrostla. Ráno v neděli 
Zmrtvýchvstání Páně jste s otcem prožil 
slavení eucharistie v nemocniční kapli. Ano, 
slavit Ježíšovo vzkříšení tváří v tvář blížící se 
smrti dodává Velikonocům zcela zvláštní ráz. 
Slova „Ježíš byl vzkříšen z mrtvých“ se pak 
nepronášejí jen tak do větru. Vyžadují, aby 
byla v kontextu hrozící smrti vyslovena 
rozvážně. Váš otec zemře. Ale on sám již 
zřejmě během oné velikonoční slavnosti 
pocítil, že smrt ztratila svou moc. Dokázal při 
ní poprvé opět zpívat. Znovu nalezl svůj hlas. 
A svým hlasem vyznal zmrtvýchvstání 
zpěvem, protože ve svém srdci tuší, že je 
v něm něco, co je silnější než smrt. O 
Velikonocích slavíme to, že láska je silnější 
než smrt. Láska, jíž nás miloval Ježíš až 
k smrti, se nyní pro nás všechny stává 
očividnou v jeho zmrtvýchvstání. Ono nám 
říká, že nás tato láska čeká i v okamžiku naší 
smrti. Nebudeme vynecháni z lásky, kterou 
můžeme vždy znovu vytušit z Ježíšových 
slov. Neocitneme se mimo vztah lásky 
k Bohu, který vyrostl z víry. A Velikonoce 
říkají ještě něco: nejen Boží láska, která se 
zjevila v Ježíši, je silnější než smrt. Také naše 
láska, ta mezi otcem a synem, mezi mužem a 
ženou, mezi dětmi a rodiči, je silnější než 
smrt. Láska se smrtí neobrátí v prach. Gabriel 
Marcel, francouzský křesťanský filosof, 
jednou řekl: „Milovat znamená říci druhému: 
ty nezemřeš.“ To, co nyní z lásky prožívám, 
mou lásku k tobě a tvou ke mně, smrtí 
nevyhasne, nýbrž ji přetrvá. To je ono útěšné 

poselství, které slavíme na Velikonoce. Dává 
umírání lidskou a něžnou tvář, navzdory 
bolesti, kterou to taky přináší. – Váš otec si 
výslovně přeje, aby zemřel ve svém domě, 
tam, kde je doma, kde si po celý svůj život 
podržel víru a lásku. A chtěl by se tam, kde je 
doma, vědomě rozloučit s těmi, které miluje. – 
Přeji Vám, aby se pro vás při doprovázení 
Vašeho umírajícího otce nově otevřelo 
tajemství smrti a vzkříšení, tajemství, že ve 
smrti nepadneme do prázdna, ale do 
mateřských rukou Božích. Církev nám před 
oči jako obrázek naděje proti smrti staví Pietu: 
Marii, která v rukou drží svého mrtvého syna. 
Tento obraz je symbolem toho, že 
neupadáme do hrůzy, nýbrž do něžných 
rukou milujícího a mateřského Boha. 

Z knihy „ Rok, kdy zemřel můj otec „ 
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Zamyšlení nad dobou postní 
Co nevidět začneme letošní dobu postní a to 
pro nás křesťany je to období, kdybychom 
měli dobu hlučných zábav vyměnit za dobu 
vnitřního ztišení a zamyslet se, co se děje 
nejen v nás a kolem nás, ale také si 
odpovědět na závažnou otázku. Co vlastně 
určuje naše dny a co je určující i pro náš 
život? 
Nemohu se vyhnout pocitu, že to co se děje 
okolo nás, ovlivňuje i to co se vlastně děje 
v nás. Tím dostává náš život jinou podobu, 
než by mohl mít. 
Hledám příčinu. Je pravda, že doba, v níž 
žijeme, je dobou vyspělé techniky a kvalitní 
vědy, zároveň také dobou nejistoty a spěchu, 
dobou stresu a napětí, dobou nebezpečně 
rychlého životního tempa. Jako lidská bytost 
pozoruji narůstající vzdálenost mezi námi a 

druhými. Tímto se začíná projevovat skličující 
samota. Moderní sdělovací prostředky jako 
rozhlas, televize, počítač nás odnaučují 
komunikovat z očí do očí. Myslím tím 
vzájemné uznávání, respektování a hledání 
vzájemného souladu. Kam tedy směřuje naše 
nitro, když se necháváme nést pouze 
vnějšími událostmi? Nemůžeme se divit, že 
nás toto od druhých vlastně spíše vzdaluje. 
Pak se tedy ptám: Musí to tak být? Musí to 
tak zůstat? Jako křesťané víme a uznáváme, 
že základ našeho života tvoří živý vztah, 
doslova přátelství s Kristem. Mělo by se to 
projevit i ve společnosti, aby se naplnila slova 
Pána: Vy jste solí země, buďte mi svědky. 
Pane, prosíme, veď nás pro správné 
rozhodování a žehnej, ať máme blíž k sobě a 
k Tvému Srdci zvláště v postní době. 

Vyprošuje Váš František 
Knihovna sv. Anny oznamuje 

V pátek 11. dubna v 19 hodin ve farním sále přednáška na téma DIPLOMACIE PRO 
KAŽDÉHO – 1. část, přednese člen Diplomatické akademie v Praze. 

Druhou část uslyšíme v přednesu Dr. Cyrila Svobody v pátek 16. května. (Cyril Svoboda, 
ředitel Diplomatické akademie Praha, se v dubnovém termínu musí zúčastnit kongresu 
v zahraničí, proto tato malá změna). 
Náš příspěvek ke svatořečení Jana Pavla II. 
Před 15 lety prohlásil Jan Pavel II. za blahoslavené 
„mučedníky poznaňské“. Bylo to pět chlapců z polské 
Poznaně, kteří byli gestapem zatčeni, dva roky vězněni a 24. 
srpna 1942 popraveni. Nejmladší z nich byl Jarogniew 
Wojciechowski, kterému v den smrti ještě nebylo dvacet let. 
Dokumenty jejich života se zabývá kněz a historik P. 
Johannes Wielgoss, salesián DB, který také hledá 
v archívech jejich dopisy. Na mé přání nám poslal fotokopii 
jednoho dopisu, právě nejmladšího z mučedníků 
Jarogniewa, který je datován 24. 8. 1941. Byl tedy psán z vězení přesně rok před 
popravou. Dopis je psaný v polštině a díky našemu pateru Wojciechovi je poprvé 
přeložen do češtiny. 
Krásu toho dopisu věnujeme památce papeže Jana Pavla II. 
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Nejmilejší maminko a sestro! 
Píšu už Vám, i když jsem dosud nedostal od 
Vás žádnou odpověď na moje poslední 
dopisy. Vysvětluji si to, Liduš, nedostatkem 
času a obtížnou vojenskou korespondencí. 
Stejně každodenně doufám, že ji obdržím. 
Plný důvěry i dobré naděje v dobré zprávy o 
naší milované mamince toužím znovu se 
s Vámi podělit o své pocity a také 
myšlenky.Nejprve jaké je Vaše zdraví? Tuto 
otázku si kladu každý den – kolik radosti mi 
milovaná Liduš udělalo tvoje ujištění, žes mi 
odpustila všechny urážky, zármutky, neboť 
milovaná Liduš zde konám mé možná jediné 
v celém životě duchovní cvičení, ve kterých 
rozvažuji nejen minulost, ale myslím i na život 
můj budoucí pozemský i záhrobní. Neboť 
jestli budu mít někdy ještě takovou příležitost 
– pochybuji. Často, milovaná maminko, mám 
před očima ten obraz, kdy myslím na blížící 
se výročí našeho rozloučení a vidím Tě, 
maminko, jak kreslíš to svaté požehnání, ten 
znak svatého Kříže – tak, maminko, z toho 
požehnání čerpám sílu, odvahu, moc, naději. 
I dnes Vám řeknu, že děkuji Bohu za to co 
jsem už prošel šťastně. Neboť to, že musím 
sedět tady ve vězení to považuji za trest za 

moje hříchy a mám tu jistotu, že Bůh mi bude 
i nadále dávat své světlo a budu v budoucnu 
slušným člověkem. Jedině vroucně prosím 
Boha, abychom zdravě a šťastně na duchu i 
těle překonali pro nás přelomový úsek času a 
životní křížky. Můj život se teď zdá být napůl 
snem a napůl skutečností – díky Bohu za to – 
a kéž by ten čas můj budoucí ve vězení také 
tak minul. V mých dopisech předchozích i 
příštích byly a budou nějaké zvláštnosti, 
prosím odpusťte. Ten jenom pochopí mou 
prosbu a hodnotu svobody, kdo ji ztratil. I 
dnes důvěřuji, že s pomocí Boží i Nejsvětější 
Matky, kterou zvlášť v těchto týdnech prosím, 
zvládnu, nakolik mi Bůh dovolí dočkat se ve 
zdraví, svůj příští život, i když dnes přede 
mnou stojí ve vzdálených temnotách 
nevědomosti. Nyní jsem zdráv a celkem 
spokojený a vyrovnaný, plný síly a víry, že 
náš Král nastolený v naší rodině, Ježíš 
Kristus nás nikdy neopustí a v blízké době 
nám udělí milost vzájemného a též šťastného 
setkání. V očekávání časté korespondence 
tiskne Vás a líbá a doporučuje Bohu vroucně 
Vás prosící o modlitbu Jaroš. 

(han)
ČTU, ČTEŠ, ČTĚME ! 

- 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. 

 
Progam na PŮST A VELIKONOCE 2014 

Křížové cesty: 
- Ostrov: každou středu, pátek půl hodiny 

před mší svatou (kromě 4. dubna) a v neděli 
od 17-ti hodin (6. dubna v kapli sv. Floriána) 

- Kaple Svaté Rodiny: každou sobotu půl 
hodiny před večerní mší svatou 

- Pernink: každé úterý půl hodiny před mší 
svatou 

- Jáchymov: každou středu půl hodiny před 
mší svatou 

- Hroznětín: každý čtvrtek půl hodiny před 
mší svatou 

- Abertamy: každou sobotu půl hodiny před 
mši svatou 

- Horní Blatná: 5. dubna od 1530 hod. 
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Svátost smíření před Velikonocemi: 
- Ostrov 
pátek 11. 4.: 1600; pondělí 14. 4.: 1700 

úterý 15. 4.: 1700; středa 16. 4.: 1700 

pátek 18. 4.: 1000 až 1200 
- Jáchymov 
neděle 13. 4.: 900; středa 16. 4.: 1500 

 

- Hroznětín 
čtvrtek 10. 4.: 1500; neděle 13. 4.: 1100 
- Abertamy: sobota 12. 4. od 1330 
- Pernink: úterý 15. 4. od 1600 
- Horní Blatná 
sobota 6. 4.: 1530; úterý 15. 4.: 1500 
- Radošov: sobota 12. 4. od 1600 

Velikonoční TRIDUUM a Velikonoční slavnosti: 
ZELENÝ ČTVRTEK 

Plzeň - 900 – Missa chrismatis v katedrále 
Jáchymov: 
- 1600 – Památka večeře Páně  

Ostrov:  
- 1800 – Památka večeře Páně 
- 1900 – Adorace v Getsemany (do 2400 hodin) 

VELKÝ PÁTEK 
Ostrov 
- 900 – Ranní chvály + kniha Pláč (1-2 kap.) 
- 1500 – Křížová cesta 
- 1600 – Památka umučení Páně 
- 1730 do soboty 1800 – Boží hrob 

 
Jáchymov 
- 1500 – Křížová cesta 
- 1600 – Památka umučení Páně 

BÍLÁ SOBOTA 
Ostrov 
- 900 – Ranní chvály + kniha Pláč (3-4 kap.) 
- 1815 – Svěcení pokrmů 
- 2100 – Vigilie vzkříšení 

Jáchymov 
- 1800 – Vigilie vzkříšení 
 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
Ostrov: 930 – Velikonoční slavnost 
Jáchymov: 1000 – Velikonoční slavnost 
Hroznětín: 1130 – Velikonoční slavnost 

Abertamy: 1130 – Velikonoční slavnost 
Horní Blatná: 1600 – Velikonoční slavnost 
Radošov: 1600 – Velikonoční slavnost 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
Ostrov: 930 – Mše svatá Jáchymov: 1000 – Mše svatá 

VELIKONOČNÍ ÚTERÝ 
Pernink: 1630 – Mše svatá Ostrov: 1800 – Mše svatá 
Rozpis úklidu a výzdoby – duben 2014 
4. 4.: Běhounková; 11. 4.: Prvá; 18. 4.: Michalová; 25. 4.: 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 
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Rozpis lektorů – duben 2014 
     1. Čtení  2. čtení 
  6. 4. 5. neděle postní   Poledníček Radová 
13. 4. Květná neděle   Kamarád st. Hynk 
17. 4. Zelený čtvrtek   Kamarád ml. Faltová 
18. 4. Velký pátek   Radová  Hanzlová 
19. 4. Bílá sobota   upřesní se 
20. 4. Boží hod velikonoční  Kamarád st. Poledníček 
27. 4. 2. neděle velikonoční  Kamarád ml. Hynk 
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 únor 2014 
Římskokatolická farnost Ostrov: Příjmy = 19 515,00 Kč z toho sbírky = 15 765,00 Kč 

Výdaje = 29 110,04 Kč 

Místo sbírky výnos 

Ostrov 11 394,00 Kč  

Kaple Svaté Rodiny   1 354,00 Kč  

Abertamy      863,00 Kč  

Hroznětín   1 026,00 Kč  

Radošov      180,00 Kč  

Pernink      948,00 Kč  

Suma 15 765,00 Kč  

Celkový stav (schodek leden + únor): - 29 767,84 Kč 
Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat: 0801809379/0800 

Římskokatolická farnost Jáchymov: Příjmy = 2 862,00 Kč 
Výdaje = 7 170,89 Kč 

Celkový stav (schodek leden + únor): - 7 605,09 Kč 
Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 

Denní tichá chvíle 
Mk 10,26-27 - Ještě více se zhrozili a říkali si: 
„Kdo tedy může být spasen?“Ježíš na ně 
pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u 
Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ 
Mk 10,29-30 - Ježíš jim řekl: „Amen, pravím 
vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo 
bratry nebo sestry nebo matku nebo otce 
nebo děti nebo pole pro mne a pro 
evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal 
spolu s pronásledováním stokrát více domů, 
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bratří, sester, matek, dětí i polí a 
v přicházejícím věku život věčný. 
2Kor 6,1-2 - Jako spolupracovníci na tomto 
díle vás napomínáme, abyste milost Boží 
nepřijímali naprázdno, vždyť je psáno: V čas 
příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti 
přispěl na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, 
nyní je den spásy! 
Dt 30,19-20 - Dovolávám se dnes proti vám 
svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život 
i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy 
život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval 
Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a 
přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a 
délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o 
které přísahal Hospodin tvým otcům, 
Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá. 
Iz 58,11 - Hospodin tě povede neustále, bude 
tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá 
tvým kostem; budeš jako zahrada 
zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody 
neztrácejí. 
Řím 5,18-19 - A tak tedy: Jako jediné 
provinění přineslo odsouzení všem, tak i 
jediný čin spravedlnosti přinesl všem 
ospravedlnění a život. Jako se neposlušností 
jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase 
poslušností jednoho jediného mnozí se 
stanou spravedlivými. 
Jon 3,9-10 - Kdo ví, možná, že se Bůh 
v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího 
hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si 
počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a 
litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. – A 
neučinil tak. 
Ez 18,23 - Což si libuji v smrti svévolníka? Je 
výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, 
aby se odvrátil od svých cest a byl živ? 
Iz 1,18-20 - Pojďte, projednejme to spolu, 
praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako 
šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako 

purpur, budou bílé jako vlna. Budete-li povolní 
a poslechnete, budete požívat dobrých darů 
země. Když však odmítnete a budete se 
zpěčovat, bude vás požírat meč. Tak 
promluvila Hospodinova ústa. 
Mt 1,21 - Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; 
neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. 
Jer 17,7-8 - Požehnán buď muž, který doufá 
v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude 
jako strom zasazený u vody; své kořeny 
zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející 
žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se 
ničeho neobává, nepřestává nést plody 
Mich 7,18-19 - Kdo je Bůh jako ty, který 
snímá nepravost, promíjí nevěrnost 
pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve 
svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. 
Opět se nad námi slituje, rozšlape naše 
nepravosti.  
J 4,14 - Kdo by se však napil vody, kterou mu 
dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou 
mu dám, stane se v něm pramenem, 
vyvěrajícím k životu věčnému. 
Lk 1,31-33 - Hle, počneš a porodíš syna a 
dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude 
nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá 
trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat 
nad rodem Jákobovým a jeho království 
nebude konce. 
Dt 4,7 - Což se najde jiný veliký národ, jemuž 
jsou bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, 
náš Bůh, kdykoli k němu voláme? 
Jer 7,23 - Přikázal jsem jim jedině toto: 
Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy 
budete mým lidem, choďte po všech cestách, 
jak jsem vám přikázal, a povede se vám 
dobře. 
Oz 14,10 - Kdo je moudrý, aby těmto věcem 
porozuměl, rozumný, aby je pochopil? 



10 

Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví 
budou po nich chodit, nevěrní však na nich 
upadnou. 
J 9,39 - Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento svět 
k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo 
vidí, byli slepí.“ 
Iz 65,17-19 - „Hle, já stvořím nová nebesa a 
novou zemi. Věci minulé nebudou 

připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se, 
jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, 
já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid 
k veselí. I já budu nad Jeruzalémem jásat a 
veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude 
v něm slyšet pláč ani křik. 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
Sv. Bernadetta Soubirousová, řeholnice 
Její svátek 16. dubna spadá v letošním roce 
do svatého týdne velikonočního, proto letos 
není liturgicky připomínán. Připomeňme si ji 
proto v našem zpravodaji. 
Bernadetta se narodila v Lurdech 
v Pyrenejích ve Francii ve velmi chudé rodině 
s šesti dětmi. Nebyla příliš zdravá a tak byla 
pasačkou, neuměla číst ani psát. Když jí bylo 
14 let, v roce 1858, zjevila se jí mezi 11. 
únorem a 16. červencem celkem osmnáctkrát 
Panna Maria v nedaleké jeskyni Massabielle. 
Bernadetta ji viděla jako krásnou Paní 
s růžencem, v bílých šatech s modrou stuhou 
v pase – tak, jak ji zobrazuje socha ve farním 
kostele v Ostrově, umístěná v umělé jeskyni 
Massabiellské. Sama se Bernadettě označila 
za „Neposkvrněné početí“ (Maria 
Immaculata). Pro místního pana faráře to bylo 
mj. potvrzením pravosti zjevení, protože 
věděl, že nevzdělaná Bernadetta nemůže mít 
takové znalosti. Sdělení byla prostá – Maria 
požadovala modlitby, pokání a postavení 
kostela. Při jednom ze zjevení ukázala dívce 
zapomenutý pramen, který po odstranění 
hlíny v jeskyni vytryskl, sílil a uzdravil slepého 
člověka. Dnes je součástí poutní svatyně, 
která je světoznámá. – Bernadettiny vize 
otřásly veřejností i církví, dívka byla nařčena 
z hysterie a vychloubání, stále byla 

vyšetřována různými komisemi. Zázraky 
nakonec všechny přesvědčily.  
Bernadetta vůbec netoužila po publicitě a 
v roce 1866 vstoupila do kláštera milosrdných 
sester v Nevers-sur-Loire. Zde jsou v deníku 
„vstupů“ zaznamenány k 7. červenci 3 dívky, 
z nichž byly 2 z Lurd – jednou z nich je 
Bernadetta. V klášteře se pak věnovala 
ošetřování nemocných. V tichosti zde zemřela 
ve věku 35 let, v roce 1879 – letos od její 
smrti uplyne 135 let. 
V Lurdech byla mezitím postavena bazilika, 
která byla vysvěcena ještě za života 
Bernadetty, v roce 1876. Díky zjevením a 
zázrakům se Lurdy staly nejvyhledávanějším 
mariánským poutním místem. Bernadetta byla 
prohlášena za svatou Piem IX. v roce 1933, 
především pro svou pokoru a víru. Období 
jejího života kolem lurdských zjevení vypsal 
spisovatel Franz Werfel v románu Píseň o 
Bernadettě. Ve farní knihovně si lze zapůjčit i 
knižní životopis svaté Bernadetty.  

Han 
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Dětské okénko 
JAKÁ JE BOŽÍ LÁSKA 

Velikonoce jsou pro křesťany největšími svátky v roce, protože jsou oslavou Ježíšova 
zmrtvýchvstání. Ježíš proměnil smrt v život, nenávist v lásku, pomstu v odpuštění. Jeho 
zmrtvýchvstání není jen historickou událostí, ale týká se také nás. Bůh může proměnit i náš 
život, protože Boží láska je … (dokončení věty vyluštíš z tajenky). 
Pojmenuj správně obrázky. Postupuj po řádcích. Číslo u obrázku udává, kolikáté písmeno ve 
slově, které obrázek pojmenovává, patří do tajenky. 
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Zprávy z diecéze 
Dopis papeže Františka všem rodinám 
Drahé rodiny, 
stojím na prahu vašeho domova, abych 
s vámi hovořil o jednom setkání, které se, jak 
známo, bude konat letos v říjnu ve Vatikánu. 
Jde o mimořádné valné zasedání biskupské 
synody svolané proto, aby se prodiskutovalo 
téma „Pastorační výzvy pro rodinu v rámci 
evangelizace“. Právě dnes je církev povolaná 
hlásat evangelium tím, že čelí i novým 
pastoračním potřebám, které se týkají rodiny. 
Do tohoto významného setkání je zapojen 
celý Boží lid, biskupové, kněží, zasvěcené 
osoby a věřící laici z místních církví na celém 
světě. Všichni se na jeho přípravě aktivně 
podílejí konkrétními připomínkami 
a nepostradatelným přínosem modliteb. Více 
než kdy jindy je podpora modlitby nezbytná a 
důležitá zejména z vaší strany, drahé rodiny. 
Toto synodní zasedání se totiž bude zvlášť 
věnovat vám, vašemu povolání a poslání 
v církvi a společnosti, problémům manželství, 
života rodiny, výchovy dětí a roli rodin 
v poslání církve. Takže vás prosím, abyste 
intenzivně prosili Ducha Svatého, aby dal 
světlo synodním otcům a aby je vedl v jejich 
náročném úkolu. Jak víte, po tomto 
mimořádném synodním zasedání bude po 
roce následovat řádné zasedání, které je 
pokračováním v tématu rodiny. V této 
souvislosti se ve Filadelfii v září 2015 
uskuteční i Světové setkání rodin. Modleme 
se tedy všichni společně, aby těmito 
událostmi církev vykonala opravdovou cestu 
rozlišování a osvojila si odpovídající 
pastorační prostředky, aby rodinám pomohla 
čelit současným výzvám ve světle a síle, 
vycházejících z evangelia.  

Tento dopis vám píšu v den, kdy se slaví 
svátek Uvedení Páně do chrámu. Evangelista 
Lukáš vypráví, že Panna Maria a svatý Josef 
v souladu s Mojžíšovým zákonem přinesli do 
chrámu dítě, aby je obětovali Hospodinu, a že 
dva staří lidé, Simeon a Anna, pohnuti 
Duchem Svatým, jim šli vstříc a poznali 
v Ježíši Mesiáše (srov. Lk 2,22-38). Simeon 
ho vzal do náručí a děkoval Bohu, protože 
konečně „uviděl“ spásu; Anna přes pokročilý 
věk najde novou sílu a začne všem vyprávět 
o dítěti. Je to nádherný obraz: mladí rodiče a 
dvě staré osoby se setkají díky Ježíši. Ježíš 
opravdu umožňuje setkání a sjednocení 
generací! On je nevyčerpatelný pramen 
takové lásky, která překonává každou 
uzavřenost, osamělost a zármutek. Na vaší 
rodinné cestě sdílíte mnoho krásných 
okamžiků: jídlo, odpočinek, domácí práce, 
zábavu, modlitbu, cestování a poutě, skutky 
solidarity... Ovšem, chybí-li láska, chybí 
radost. A tu pravou lásku nám dává Ježíš: 
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nabízí nám své Slovo, které nám poskytuje 
světlo na naší cestě; dává nám chléb života, 
který je nám oporou při každodenní námaze 
na naší cestě. 
Drahé rodiny, vaše modlitba za biskupskou 
synodu bude vzácným pokladem, který 
obohatí církev. Děkuji vám a prosím vás i o 

modlitby za mne, abych mohl sloužit Božímu 
lidu v pravdě a lásce. Ať vás všechny stále 
provází ochrana blahoslavené Panny Marie 
a svatého Josefa a pomáhá vám, abyste 
kráčeli sjednoceni v lásce a vzájemné službě.  
 Ze srdce prosím o Boží požehnání pro 
každou rodinu. 

ve Vatikánu 2. února 2014, Slavnost Uvedení Páně do chrámu 
FRANTIŠEK 

POUTĚ 
Diecézní pouť do Neukirchen beim Heiligen Blut 31. května 
Toto poutní místo se 
nachází v blízkosti českých 
hranic a tradičně se tam 
konají slavnosti s účastí 
českých poutníků. Pouti se 
zúčastní jak biskup 
František Radkovský, tak i 
biskup Rudolf Voderholzer 
z Regensburgu, a bude mít 
česko-německý charakter. 
Hlavním bodem programu 
bude česko-německá mše 
svatá v 10.00. Pro účastníky 
bohoslužby bude připraven česko-německý zpěvník. Příjezd je možný od 8.00 ráno, 
organizátoři zajistí parkovací místa pro autobusy a osobní automobily. Příležitost ke svátosti 
smíření bude od 8.30 v kostele. Po mši svaté budou zpřístupněny nádherné farní zahrady 
(květiny znázorňující 4 roční období a labyrint), kde bude také připraveno občerstvení 
(možnost placení v korunách i eurech). Pro zájemce bude také nabídka komentovaných 
prohlídek kostela s překladem. Po celou dobu bude na místě infostánek s informacemi v 
češtině. 
NENECHTE SI UJÍT 
Exerciie s P. Eliasem Vellou 
se konají 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   
2 800 Kč (1 600 bez ubytování), přihlášky na adrese biskupství nebo slajsova@bip.cz. 
Katholikentag Řezno, 28. 5. – 1. 6.  
Hlavním mottem 99. katolických dní je 
„S Kristem stavíme mosty“ – a navazuje na 
slavný řezenský středověký most. Záměrem 

organizátorů je, aby jeden z těchto „mostů“ 
propojil obyvatele Čech a Německa. Pro 
návštěvníky z Čech se nabízí zvýhodněná 
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vstupenka a permanentka. Program je velmi 
bohatý a obsahuje kromě bohoslužeb také 
přednášky, koncerty, divadelní představení, 
workshopy, prezentace. Přednášet budou 
osobnosti z Čech, v rámci koncertů vystoupí 
skupina Traband, Quo Vadis, soubor Touch 

of Gospel, bude promítán film Alois Nebel a 
zazní i mše D dur Antonína Dvořáka a dětská 
opera „Brundibár“.    

Řada zajímavých panelových diskuzí 
na největších pódiích bude překládána do 
češtiny: 

*,Láska natrvalo – navzdory manželství? Co drží páry dohromady 
*,Když Slovák platí za Řeka. Kde leží hranice solidarity v Evropě? 
*,Německo-česká realita. O soužití a sousedství podél hranice 
*,Společně osamělí. Mladé ženy a mladí muži sami na webu 
*,Láska, která působí bolest. Mládež – církev – sexualita: Hledáme mosty 
 Podrobnosti najdete v letácích vložených do Zpravodaje a na http://www.katholikentag.de. 
Katolická charismatická konference  
bude 9.-13. července na výstavišti BVV v Brně. Motto konference: „Pane, nauč nás modlit 
se“ (Lk11,1). Pozvání přijal P. René-Luc z Francie (více o něm viz autobiografická kniha 
Vychoval mě gangster, KNA 2013). Další přednášející: P. Vojtěch Kodet, P. Vlastimil Kadlec, 
P. Tomáš Holub, P. Bogdan Stepien, P. Marián Kuffa. 
Holostok 
Holostřevský festival se bude konat ve dnech 20.-22. června. 
Katechetické středisko 
Cestou dvou bratří 
již IX. ročník výtvarné soutěže, který je tentokrát tematicky zaměřen rovněž k Roku rodiny a 
má dětem přiblížit rodinné prostředí, v němž Cyril a Metoděj vyrůstali. Vyhlášení výsledků se 
uskuteční 4.-5. července na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle. Soutěž probíhá ve dvou 
kategoriích základních škol a v kategorii mateřské školy a základní umělecké školy. Více 
podrobností na www.velehrad.eu. 
ZADÁNO PRO RODINY 
Poradna Přirozeného plánování rodičovství 
Vyškolené instruktorky Vám nabízejí bezplatné 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. 
Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané vede Mons. Aleš Opatrný 12.-15. června na 
Svaté Hoře, cena 1 200 Kč. Kontakt: Exerciční dům Svatá Hora, 261 01 Příbram II–591, mail: 
ex.dum@svata-hora.cz, www.svata-hora.cz, tel. 731 619 800 

mailto:mankak@tiscali.cz
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Duchovně relaxační pobyt 
pro rodiny s Mons. Alešem 
Opatrným připravuje Diecézní 
centrum pro rodinu v Českých 
Budějovicích v termínu 10.-16. 
srpna v Dobré Vodě u 
Hartmanic. Bude pamatováno 
duchovní i odpočinkový program 
jak pro rodiče, tak pro děti. Na 
programu budou přednášky, 
rozhovory ve skupině i v manželské dvojici, 
sdílení zkušeností i odpolední společný čas 
pro celou rodinu. Hlídání dětí v době 
samostatného programu rodičů zajištěno.  

Dobrá Voda u Hartmanic leží 
v krásné přírodě, nabízí se velké 
množství výletů. Objekt k ubytování 
leží vedle kostela sv. Vintíře, kde je 
umístěn pozoruhodný skleněný 
oltář výtvarnice ze Zbraslavi u 
Prahy, Vladimíry Tesařové, 
v sousedství je židovské muzeum 
Dr. Šimona Adlera. 

 
Více informací na www.dcr.bcb.cz 

Duchovní obnova  
s biblickými tanci pro ženy v Těnovicích 30.-31. května. Info a přihlášky:  Marie Linková, 736 
748 440. 
JSEM ŽENA 
jednodenní seminář na téma: vnitřní uzdravování a nalézání sebe sama v tanci pod pohledem 
milujícího Otce. Seminář se koná v sobotu 24. května od 9.00 v Plzni v „Domečku“ bratří 
františkánů, Komenského 17 - římskokatolická farnost Severní předměstí. Cena semináře 250 
Kč (pití, drobné občerstvení a oběd budou zajištěny.) S sebou Bibli, pohodlnou obuv a 
doporučujeme dlouhou širokou sukni. Závazné přihlášky  posílejte nebo volejte na tyto 
kontakty: Olga Hokrová, 728 973 107 nebo lahashem@seznam.cz. Pořádá Lahashem 
Plzeň, www.izraelsketance.webnode.cz. 
DCM 
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). 
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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 15.00 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! Přípravné setkání se uskuteční 6. 
dubna v 15.00 na DCM. Také prosíme o 
modlitbu za toto setkání i jeho přípravu. 

VIII. celodiecézní fotbalový turnaj na malém hřišti 
BiskupCUP - o pohár biskupa Radkovského 14. června 
Všichni hráči i fanoušci se opět mohou těšit na velký fotbalový turnaj. Stejně jako v minulých 
letech se bude hrát na hřišti a v tělocvičně ZŠ v Komenského ulici v Domažlicích – tentokrát 
druhou červnovou sobotu od 10 hod. 
Zájemci o hru nechť se přihlásí do 1. června. Max. počet družstev: 16, počet hráčů v teamu: 
4+1, Přihlášky: Petr Jankovec, Jiráskova 596, 344 01 Domažlice, tel. 602 472 334, 
PetrJankovec@seznam.cz 
ÚLeT – Úžasný Letní Tah 
Prázdninové setkání pro -náctileté (14-17 let) se koná 13.-19. července v Nečtinech. Čeká 
Vás společně strávený čas, trocha napětí, (krátký) výlet, povídání, promítání, koupání, čas pro 
sebe, sdílení, volejbal, ringo, koncert, oheň, spousta her a legrace … a úžasná parta podobně 
potrefených. Těší se na Vás Vlastík a kluci z KVS, Anička, Hanka a Jindřich. Cena 1 000 Kč, 
přihlášky a informace: fencl@bip.cz, 731 619 704. 
 

O VĚROZVĚSTECH 17 
ABY I JINÉ ZEMĚ 

Úniková cesta z Moravy vedla pro většinu vyhnaných kněží na jih a 
východ. Nejvýznamnějšími lokalitami se stala území dnešního 
Chorvatska, Makedonie, Albánie, Srbska, Slovinska, Bulharska a 
později i Kyjevské Rusi. Všude žijí Slované, prostí lidé i velmožové, 
mnohde je římská církevní správa. 
V chorvatském Ninu zakládá papež Mikuláš I. biskupství už v roce 
860. Pobřežní města spadají tedy pod byzantskou správu, ale 
uznávají církevní jurisdikci Říma.  

mailto:fencl@bip.cz
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Slovanským kněžím poskytli azyl velmožové, liturgii 
i (P)písmo si oblíbil lid. Víc informací bohužel 
nemáme. Pokud se obrátíme na „římskou“ stranu, 
dozvíme se, že zde se o Metodějovi tvrdilo, že byl 
tvůrcem heretického učení. Totéž postihlo i 
hlaholici. Její písmena dostala přízvisko gótská a 
toto hodnocení jí stavělo na roveň heretickému 
arianismu. 
Není tedy divu, že papež Jan X. svým dopisem 
v roce 924 biskupa ve Splitu napomíná, že mlčí 
k tomu, když se lidé v jeho diecézi hlásí k naukám 
Metoděje a přikazuje, aby se mše konaly podle 
obřadu římského. Biskupské synody v letech 925 a 

1060, jejichž akta se nám zachovala, potvrzují zákaz 
světit kleriky slovanského jazyka a nepovolovat jim 
sloužit bohoslužby. Ze stejných Akt ale vyplývá i úsilí 
některých velmožů dosáhnout (někdy i za cenu 
podvodu) povolení slovanské liturgie. 
Přes všechny tyto překážky slovanská liturgie a 
písmo žije. V 10. století se na území Chorvatska 
patrně dostala staroslověnská Legenda o sv. 
Václavu. Její charvátská redakce se dokonce zdá být 
ze všech tří dochovaných nejstarší. A byl zde znám i 
Život Konstantinův. Při psaní se 

používala specifická forma abecedy - tzv. hranatá hlaholice. 
Bůh je schopen použít i lidský nesmysl, 
aby uchoval dílo jím požehnané. Památku 
na Metoděje začala pomalu vytlačovat 
legenda, že strůjcem hlaholice a tedy 
slovanského písemnictví je rodák z Dalmácie, slavný 
překladatel Písma do latiny, sv. Jeroným. To zřejmě pohnulo i 
papežem Řehořem X., který s odvoláním právě na tuto tradici 

oficiálně ze strany Říma povoluje v roce 1247 
používání hlaholice a celebrování bohoslužeb ve 
slovanské řeči. I když jen pro ty kraje, kde se 
uvedený zvyk zachovává. To je pro nás důkaz, že 
se zachovával a přetrval a papež to jen potvrdil. 
Latina byla nahrazena slovanským jazykem, ale 
ritus zůstal římský. A jak to šlo najednou rychle… 

Před příchodem Metodějových žáků neměla 
zřejmě Bulharská říše knížete Borise žádnou 



18 

zkušenost se slovanskou liturgií. Mlčí o tom Konstantinopolský koncil (879/880) i 
korespondence mezi papežem Janem VIII. a knížetem. Ten ale pochopil, jaké možnosti mu 
uprchlíci poskytují. Že skrze ně se může intenzivněji šířit christianizace v odlehlých částech 
říše, že může nastat výchova domácího kléru, který bude nezávislý na řeckých kněžích. Proto 
nepřekvapí vyslání Klimenta Ochridského a jeho bratra Nauma do Makedonie, jak jsme již 
zmínili. 

Borisův syn Symeon, který vládne od roku 893, 
přenáší sídlo říše do Preslavi. Pod jeho vlivem její 
architektura připomíná Byzanc, kde žil a získal 
vzdělání. Bulharská církev má v té době sedm 
diecézí obsazených řeckými biskupy. Osmým a 
prvním slovanským se stává právě Kliment se 
sídlem v obci Velika. Její přesná lokalizace ale 
není dodnes známa. 
V Preslavi se u hradiště nacházela keramická 
dílna proslulá výrobou keramických ikon, ale i 
literární škola. Jejím nejznámějším představitelem 
je nepochybně Konstantin Presbyter. Je to právě 

on, preslavský biskup, který zjednodušil hlaholici a vzniká tak nová abeceda – cyrilice, která 
usnadňuje překládání textů a rozvoj vlastní tvorby. 
Iniciátorem překladatelské činnosti byl i car a právem bylo toto 
období později označeno jako zlatý věk bulharské literatury. 
Navíc je od nástupu Symeona na trůn slovanský jazyk uzákoněn 
jako oficiální jazyk bulharské církve a stává se de facto i jazykem 
státním. Slovanská liturgie je tak základem církevního života a 
slovanská církev se stala oporou státního zřízení v době 
rozmachu i úpadku. 

Musíme po pravdě přiznat, že cyrilometodějské dědictví bylo 
zachráněno jižními a východními Slovany, kteří je v nějaké formě 
používají dodnes. 

Jeden mnich v bulharském kostele u Fontány di 
Trevi v Římě mně kdysi řekl: „Pravými dědici díla 
svatých bratří Cyrila a Metoděje jsou Bulhaři, kde se jejich dílo dál rozvíjelo, 
když z Moravy i z Čech byli jejich žáci vyhnání.“ 
Po ovládnutí Byzance i Balkánu Turky se centrem pro šíření víry stalo Rusko, 
kde jako nová hvězda na nebi zazářil moskevský patriarchát. 
Jakže to psal Rostislav ve svém listě byzantskému císaři? Aby i jiné země, 
pozorujíce to, nás napodobily… 
 

Poznámka: 
Nepanuje shoda v psaní jména Simeon – Symeon, ani v titulu: vládce, car, chán. 
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Obrázky: 
Cyril a Metoděj, Misál Jana z Budova, 1384, nejstarší středověká knižní malba Cyrila a 
Metoděje; převzato z obalu knihy: Vavřínek Vladimír: Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a 
Římem. 
Chorvatský Misál 
Poštovní známka, Chorvatsko 
Tričko s chorvatskou hlaholicí 
Bašská hlaholská stezka, písmeno Z, Baška, ostrov Krk, Chorvatsko 
Boris potkává žáky Cyrila a Metoděje, freska, klášter v Bulharsku 
Alfons Mucha: Slovanská Epopej - Car Simeon, ½ 20. stol. 
Tzv. Zlatý (okrouhlý) chrám, Preslav, poč. 10. stol. 
Řád Cyrila a Metoděje 1. třídy, Bulharsko 
 
Bašská hlaholská stezka 
Projekt na ostrově Krk v Chorvatsku, jehož záměrem je instalace kamenných monolitických 
písmen hlaholské abecedy na cca dvoukilometrové trase mezi Baškou a kostelem Sv. Lucie 
v Jurandvoru. V roce 2006 byl vztyčen monolit prvního písmene o výšce 6 m, který je dílem 
akademického sochaře Ljuba de Karina. Na monolitech dalších písmen se podíleli studenti 
sochařství. Dnes je stezka již dokončena. 
 
Alfons Mucha: Bulharský car Simeon, zakladatel slovanské literatury (Slovanská 
epopej) 
Dílo vzniká v roce 1923. Období rozkvětu slovanské liturgie na našem území nemělo 
dlouhého trvání. Po smrti Metoděje byli jeho následovníci nuceni prchnout na dvůr 
bulharského cara Simeona. Tento panovník nejvíce proslul jako učenec, který zprostředkoval 
překlady mnoha důležitých byzantských textů do slovanštiny. 
Car je zobrazen ve velkolepé bazilice s malbami vyhnaných světců na zdech. Je středobodem 
celého obrazu, vyzařuje z něj posvátná autorita a vznešenost. Je obklopen filozofy, spisovateli 
a učenci, se kterými jakoby dotvářel jejich díla. Podstata obrazu je v samotných knihách a 
svitcích, které symbolizují spojení minulosti s budoucností slovanstva. 
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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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