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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Červen 2014 
 

Souznění 
Prožili jsme měsíc, který nám nabídl mnohé 
slavnostnější chvíle. Pro farnost největší 
z nich byla slavnost Panny Marie Věrné. Když 
jsem se zamýšlel nad tím, která myšlenka mě 
v tomto měsíci nejvíce naplnila, dospěl jsem 
ke „SJEDNOCENÍ SRDCÍ“. 
Ano, přesně tak. V tomto měsíci jsem byl na 
dvou seminářích. Na jednom z nich se 
rozběhla debata o přímluvné modlitbě. Mimo 
jiné tam zaznělo, že ten kdo miluje, nesleduje 
jenom své zájmy, ale hlavně zájmy 
milovaného. Vzápětí zazněla otázka: „Jaký je 
náš vztah s Kristem?“ Miluji-li Krista, učím se 
hledat Jeho zájmy. A to se nutně promítá i do 
mé modlitby. V modlitbě přestávám dávat 
důraz na to, co chci já a více si všímám, co 
chce On. A uvědomuji si, že o to více se 
stávám závislým na Jeho lásce. A tak jsem si 
do svých poznámek poznačil následující větu: 
„Čím více se snažím být samostatným, 
dospělým a nezávislým, tím více toužím po 
skutečné lásce a stávám se na lásce samotné 
závislý.“ Hledám-li toho, který je láska sama, 
totiž Boha, toužím po Něm. Toužím tak po 
Kristu. A tedy se na Kristu stávám závislý. Má 
modlitba je pak na prvním místě prosbou o 
poznání Jeho vůle a sjednocení se s Jeho 
srdcem, s Jeho láskou. Učí nás o tom mnozí 
mystici. Mezi ně patří i sv. Markéta Marie 
Alacoque. Tato světice 17. století dostala při 
svých mystických setkáních s Kristem 
přísliby, které dodnes zvláště spojují katolický 

svět s Jeho srdcem. V měsíci červnu 
každoročně slavíme slavnost Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova, která silně upozorňuje na 
Jeho lásku k nám. Celý měsíc červen je 
s úctou k Božskému srdci, k Spasiteli, spojen. 
Je ale ještě jedno srdce, které je už tradičně 
spojováno se slavností Božského srdce. Je to 
Neposkvrněné srdce Panny Marie. Už 
neodmyslitelně patří k páteční slavnosti 
Božského srdce také sobotní památka 
Neposkvrněného srdce Panny Marie. Matka 
Marie je také nejlepším příkladem sjednocení 
se se srdcem Krista. Je tak průvodkyní naší 
lásky ke Kristu. 
V letošním roce budeme slavit Slavnost 
Božského srdce v pátek 27. června a 
Památku Neposkvrněného srdce Panny Marie 
v sobotu 28. června. 
Pán Ježíš zanechal sv. Markétě pro ty, kdo 
budou ctít Jeho Božské srdce 12 příslibů. Pro 
úplnost je uvádím k osobnímu zamyšlení:
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1. Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav. 
2. Naplním jejich rodiny pokojem. 
3. Budu jejich útěchou v trápeních. 
4. Stanu se jim bezpečným útočištěm v životě a zvláště pak v hodině jejich smrti. 
5. Hojně naplním svou milosti všechny jejich činnosti. 
6. V mém srdci najdou všichni hříšníci zdroj nekonečné milosti a milosrdenství. 
7. I lhostejní se stanou horlivými. 
8. Duše plně horlivosti dosáhnou veliké dokonalosti. 
9. Zvláště pak budu žehnat domům, kde bude s velkou úctou ctěn obraz mého Nejsvětějšího 

srdce. 
10. Kněžím dám dar, že obrátí i ta nejzatvrzelejší srdce. 
11. Už navěky budou zapsána v mém Srdci jména všech, kteří budou vytrvale šířit úctu 

k Mému srdci. 

12. Kdo přistoupí s čistým srdcem na první pátek nepřetržitě devět měsíců po sobě ke sv. 
přijímání, slibuji udělení milosti pokání v hodině smrti. Jistě nezemřou v nemilosti a bez 
svátostí. Mé srdce jim bude neustálým útočištěm i v posledních chvílích života. 

P. Marek Bonaventura Hric 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ - červen 
  1. 6. – 7. neděle velikonoční – čtení cyklu A, evang. Jan 17,1-11a Žaltář 3. týdne 

„Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi  poslal, 
Ježíše Krista.“ 

Den modliteb za sdělovací prostředky 
  3. 6. – úterý - Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků – evang. Jan 17,1-11a 
  5. 6. – čtvrtek - Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka – evang. Jan 17,20-26 
  6. 6. – pátek - sv. Norberta, biskupa – nezávazná památka – evang. Jan 21,15-19 

První pátek v měsíci 
  7. 6. – sobota v 7. velikonočním týdnu: 21 hodin – Svatodušní vigilie s Lucernáriem 
  8. 6. - neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého – čtení cyklu A, evang. Jan 20,19-23 
 SBÍRKA NA DIECÉZI 

„Přijměte Ducha svatého!“ 
! Končí doba velikonoční. Paškál se odnese z presbytáře ke křtitelnici a rozsvěcuje se pouze 
při křtu a u rakve při pohřbu. ! 
 
Po slavnosti Seslání Ducha svatého začíná liturgické mezidobí 10. týdnem 
  9. 6. – pondělí 10. týdne v mezidobí – evang. Mt 5,1-12  Žaltář 2. týdne 
11. 6. - středa – památka sv. Barnabáše, apoštola – evang. Mt 10,7-13 
12. 6. – čtvrtek – Pět bl. poznaňských mučedníků – nezávazná památka 

evang. Mt 5,20-26 
13. 6. – pátek – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve – Mt 5,27-32 
15. 6. - neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice – čtení cyklu A, evang. Jan 3,16-18 
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„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný.“ 

16. 6. - pondělí 11. týdne v mezidobí – evang. Mt 5,38-42  Žaltář 3. týdne 
19. 6. - čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek – čtení cyklu A 

evang. Jan 6,51-58 
19. 6. 1999 měl P. Marek Bonaventura Hric kněžské svěcení – 15. výročí! 

21. 6. – sobota – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – evang. Mt 6,24-34 
22. 6. – 12. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang. Mt 10,26-33 Žaltář 4. týdne 

„Nebojte se lidí…Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo.“ 
24. 6. – úterý – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – evang. Lk 1,57-66.80 
27. 6. – pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – čtení cyklu A, evang. Mt 11,25-30 
28. 6. – sobota – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie – evang. Lk 2,41-51 
29. 6. – 13. neděle v mezidobí – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – Mt 16,13-19 

„Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ 
 Folková záhrada: koncert na letní scéně Domu děti a mládeže v Ostrově! 
30. 6. – pondělí 13. týdne v mezidobí – evang. Mt 8,18-22 – nebo Svatých prvomučedníků 
římských, evang. Mt 24,4-13     Žaltář 1. týdne 

 

DUCHOVNÍ IMPULZY 
Nechat syna odejít znamená svěřit ho Bohu (Dopis 5 – Anselma Grüna Leo Fijenovi) 
Milý Leo, 
Když jsem četl Váš dopis, zakoušel jsem, jak 
těžké musí být pro otce nechat svého syna 
odejít, pustit jeho ruku a nechat ho jít svou 
cestou, o níž nevíme, co mu přinese. 
Od svých sourozenců vím, že všichni chtěli 
nechat své děti svobodně kráčet. Ale když 
došlo na to, skutečně je nechat jít, bylo to 
bolestné a stálo to mnoho slz. To, o čem 
píšete, je dobrý způsob: vyplakat slzy, šlapat 
proti větru a nalézt ta jediná slova, která 
mohou pomoci, slova modlitby: „Buď s ním! 
Buď s námi!“ Nechat odejít znamená 
přenechat syna Bohu, spolehnout se na to, 
že půjde svou cestou pod rukou Boží, která 
ochraňuje a žehná a že jej tato cesta povede 
k životu, ke svobodě a lásce. 
U Vašeho dopisu jsem musel myslet na 
příběh Abraháma, který má obětovat svého 
syna Izáka. Je to příběh, který lze vykládat 

různými způsoby. Bráníme se Božímu 
příkazu, že otec má obětovat a zabít svého 
syna. Vždyť je to obraz plný hrůzy. Přesto 
ale, když se vcítím do otce, který nechává 
svého syna odejít, získávají pro mě tyto 
obrazy nový význam. Jsou to obrazy bolesti 
v duši otce, který svého syna nechává odejít 
a svěřuje jej Bohu. Poslouchat Boha pak 
znamená uznat, že syn mi byl Bohem 
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darován a nenáleží mně, ale Jemu. Musím jej 
nechat jít, přenechat jej Bohu. Pak mi bude 
novým způsobem darován. Abrahám pak 
zakusí Boží požehnání. Bůh mu přislíbí, že jej 
zahrne požehnáním a rozmnoží jeho 
potomstvo jako nebeské hvězdy. I Vy jste 
v modlitbě zakusil něco podobného. Nalezl 
jste nový pokoj v Bohu.  
Když si uvědomíme, že jsme všichni v Božích 
rukou, pocítíme mezi sebou nové spojenectví 
a zároveň můžeme zažít, že jsme Bohem 
neseni a chráněni. Proto je dobrou cestou 
nechat své děti odejít to, že jim žehnám. 
Když jim žehnám, uvědomuji si, že žijí pod 
žehnající Boží rukou. Jsou v Božích rukou. A 
v Božích rukou mohou žít lépe než pod mým 

kontrolujícím dohledem. Jestliže svou ruku 
otevřu k požehnání a nechám požehnání na 
svého syna proudit, sám zažívám vnitřní 
pokoj. Uvědomuji si, že se všichni nacházíme 
v moci Božího požehnání. Mohu se 
spolehnout, že můj syn není jen požehnán, 
stává se sám požehnáním – pro rodinu i pro 
svět. A požehnáním mohu být také já. 
Abrahám je požehnán, když svého syna 
vydal. Snad i skutečnost, že svého syna 
nechám odejít, je podmínkou k tomu, abych 
se stal požehnáním, aby se vše, co beru do 
ruky stalo požehnáním pro mě i ostatní. 

Z knihy „Rok, kdy zemřel můj otec“ 
(kráceno)

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Náš rozhovor 
Administrátor naší farnosti, náš duchovní otec P. Marek Hric, obdržel před 15 lety, 
přesněji 19. června 1999, kněžské svěcení. Je to jistě zajímavý milník a možnost 
k zamyšlení. Pro nás také příležitost nejen pogratulovat a přát i nadále vše dobré, ale 
také požádat o rozhovor. 
- Patere Marku, 
můžeme při této 
příležitosti položit 
několik otázek? 
Například takovou 
neotřelou: 
Jak a kdy jste 
vypozoroval Vaše 
povolání?  
V krátkosti asi ani není možné celou tuto 
historii mého povolání opsat. Často ale 
povídám o tom, že v průběhu mého života se 
ukazovala nenápadná znamení, díky kterým 
jsem se už v raném věku ptal zdali nejsem i já 
ten, který se má stát knězem. To mne z času 
na čas znovu a znovu oslovovalo. Až 
nakonec jsem se rozhodl ptát: „Opravdu to se 
mnou, Pane, myslíš vážně?“ Bylo to 

samozřejmě mnohem dramatičtější než to 
vypadá takto. První znamení pozvání ke 
kněžství si pamatuji už ve věku pěti let.  
- Jak jste se dostal do Čech a přímo do 
plzeňské diecéze?  
Už v době socialismu, v době, kdy jsem byl 
žákem základní školy, jsem si dopisoval 
se slovenskými misionáři z dalekých zemí 
(Egypt, Japonsko, Indonésie). Tyto listy ve 
mně vyvolávaly otázky, kde bude mé místo. 
Nakonec po nastoupení do semináře na 
Spišské Kapitule došlo po několika setkáních 
s českými otci biskupy k rozhodnutí odejít do 
Čech, konkrétně do plzeňské diecéze. To, že 
jsem dnes už devět let právě v Ostrově, je 
rozhodnutí otce biskupa Františka.  
- Od 1. června 2005 jste duchovním 
správcem ostrovské farnosti. Za 9 let už 
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situaci jejích členů znáte. Co byste pro 
skutečný život farnosti nejvíce 
doporučoval?  
Většina naší farnosti je tradičně prožívajícím 
společenstvím. Moc toužím po tom, abychom 
se otevřeli pro skutečné setkání se živým 
Kristem. Nejenom tradičně, ale opravdu 
v osobním prožitku. Já sám jsem osobně 
prožil už vícekrát zkušenost Jeho doteku, 
který mne změnil a posunul k rozhodnutím a 
životu, pro který bych sám neměl odvahu. Ale 
také bych nebyl tím, kdo jsem dnes. Přesto 
poznávám, že stále potřebuji znovu a znovu 
prožít další setkání. Ještě větší a silnější. Ta 
touha je spalující. Sám bez Něho jsem jen 
člověk topící se ve vlastních 
nedokonalostech. S Ním mám odvahu se 
rozhodnout být lepším a pracovat na tom, 

abych byl svatým. Až si mnohdy říkám, že je 
úžasný, když má se mnou tolik trpělivosti. 
V modlitbě prosím o to, aby co nejvíce lidí 
v naší farnosti prožilo třeba jenom pár 
takových doteků živého Krista a aby tak 
zahořeli tou touhou být opravdu s Ním.  
Prakticky bych si přál, aby se v žité farnosti – 
u lidí v naší farnosti - zdomácněla denní četba 
a rozjímání Božího slova. Tam je totiž živý 
Ježíš skutečně přítomen ve svém slově. 
- Ku pomoci máme farní knihovnu, kde 
každý najde tu správnou, přímo pro něj 
psanou knihu, která v četbě Živého Božího 
slova pomůže. 
Za všechny farníky děkuje za rozhovor 
Lidmila Hanzlová. 

Poděkování 
V měsíci květnu se odehrálo více akcí a tak bych chtěl poděkovat všem, kdo pomáhali při 
organizování a přípravě všeho důležitého. Jak při pouti k Panně Marii Věrné, tak k Noci 
kostelů. Mnozí jste pomáhali při úklidu a také vaření a pečení. Nebylo toho málo, co se 
povedlo. 
Zvláště chci poděkovat za sebe. V rámci mého jubilea se mi dostalo mnoho pomoci se vším 
potřebným. A nakonec i pozornosti, která mne překvapila. Ale nejen to. Byl jsem nesmírně 
obdarován a to dárkem, který mne svou opravdovou hodnotou zavazuje více než hodnotou 
finanční. Jsem Vám všem za cestu do Svaté Země nesmírně vděčný. 
Má touha je putovat po Svaté Zemi pěšky. A tak mne dvojnásob potěšilo, když mi byl dán 
dotaz, zdali nechci na pěší putování společníky. Bylo by pro mne velkou radostí, pokud by se 
ke mně připojilo pár dalších odvážlivců. Už dnes se na uskutečnění poutě nesmírně těším. 
Ještě jednou z celého srdce děkuji a Vám všem ve svých modlitbách žehnám +. 

P. Marek Bonaventura Hric 
Pozdrav ze Sofie 
V minulém roce jsem se v rámci své dovolené dostal na návštěvu Karmelu Svatého Ducha 
v Sofii, ve kterém žije své povolání má sestřenice sr. Maria Alžběta. Při návštěvě karmulu 
jsem obdržel ujištění, že se sestry zvláště budou modlit za naší farnost. Že si nás berou do 
stálých modliteb. Jsem rád, že můžu toto jejich ujištění potvrdit i nyní. V závěru měsíce května 
mi bylo doručeno přání k narozeninám od sester z karmelu, ve kterém mne ujišťují o stalých 
modlitbách a celou farnost zdraví a vyprošují požehnání. 
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Rozpis úklidu a výzdoby – červen 2014 
6. 6.: Prvá; 13. 6.: Michalová; 20. 6.: Srncová;  27. 6.: Běhounková 
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 – červen 2014 
     1. Čtení  2. čtení 
  1. 6. 7. neděle velikonoční  Radová  Poledníček 
  8. 6. Seslání Ducha Svatého  Kamarád st. Hynk 
15. 6. Nejsvětější Trojice  Kamarád ml. Faltová 
19. 6. Těla a Krve Páně   upřesní se 
22. 6. 12. neděle v mezidobí  Poledníček Hanzlová 
27. 6. Nejsvětější Srdce Ježíšova upřesní se 
29. 6. Sv. Petra a Pavla (neděle)  Kamarád st. Radová 
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 duben 2014 
Římskokatolická farnost Ostrov: Příjmy = 29 800 Kč z toho sbírky = 20 300 Kč 

Výdaje = 32 163,80 Kč 
Schodek v měsíci březnu: - 2 363,80 Kč 

Místo sbírky výnos 

Ostrov 15 507,00 Kč  

Kaple Sv.R,      667,00 Kč  

Abertamy   1 082,00 Kč  

Hroznětín   1 792,00 Kč  

Horní Blatná      712,00 Kč  

Radošov      265,00 Kč  

Pernink      275,00 Kč  

Suma 20 300,00 Kč  

Celkový stav (schodek od začátku roku): - 34 564,47 Kč 
Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat: 0801809379/0800 

Římskokatolická farnost Jáchymov: Příjmy = 11 215,58 Kč z toho sbírky = 6 213,- Kč 
Výdaje =   5 651,69 Kč 
Schodek v měsíci březnu: + 5 563,89 Kč 

Celkový stav (schodek od začátku roku): + 4 407,65 Kč 
Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 
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Dětské okénko 
PAVLOVI SPOLUPRACOVNÍCI 

Apoštol Pavel vykonal pro šíření křesťanství ve světě velké dílo. Nebyl na to však sám, 
protože měl kolem sebe spolupracovníky a lidi ochotné nasadit se pro Boží věc. Dopiš 
správně do tabulky jména osob a doplň jejich další charakteristiky. Pomohou ti biblické citace. 

 
ANANIÁŠ  TIMOTEJ  PRISCILLA  LÝDIE  BARNABÁŠ 
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Denní tichá chvíle 
1Kor 15,1-2 - Chci vám připomenout, bratři, 
evangelium, které jsem vám zvěstoval, které 
jste přijali, které je základem, na němž stojíte, 
a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho 
tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste 
přece neuvěřili nadarmo. 
1Petr 1,18-20 - Víte přece, že jste 
z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej 
přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými 
věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž 
převzácnou krví Kristovou. On jako beránek 
bez vady a poskvrny byl k tomu předem 
vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli 
vám na konci časů. 
Jan 6,27 - Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o 
pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá 
Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl 
svou pečeť. 
Jan 6,34-35 - Řekli mu: „Pane, dávej nám ten 
chléb stále!“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb 
života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude 
hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy 
žíznit. 
Jan 6,50-51 - „Toto je chléb, který sestupuje 
z nebe: kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten 
chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí 
z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, 
který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ 
Jan 6,54-56 - Kdo jí mé tělo a pije mou krev, 
má život věčný a já ho vzkřísím v poslední 
den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev 
pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, 
zůstává ve mně a já v něm. 
Jan 6,63 - Co dává život, je Duch, tělo samo 
nic neznamená. Slova, která jsem k vám 
mluvil, jsou Duch a jsou život. 
Jan 10,9-10 - Já jsem dveře. Kdo vejde skrze 
mne, bude zachráněn, bude vcházet i 
vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, 

jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, 
aby měli život a měly ho v hojnosti. 
Jan 10,14-16 - Já jsem dobrý pastýř; znám 
své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná 
Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za 
ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto 
ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a 
bude jedno stádo, jeden pastýř. 
Jan 10,27-30 - „Moje ovce slyší můj hlas, já je 
znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný 
život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky 
nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší 
nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat 
z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.“ 
Jan 15,16-17 - Ne vy jste vyvolili mne, ale já 
jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste 
šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a 
Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém 
jménu. To vám přikazuji, abyste jeden 
druhého milovali. 
Mt 10,22 - Budou vás všichni nenávidět pro 
mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude 
spasen. 
Jan 14,12-14 - Amen, amen, pravím vám: „ 
Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které 
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já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A 
začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním 
to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li 
mne o něco prosit ve jménu mém, já to 
učiním. 
Jan 14,27 - Pokoj vám zanechávám, svůj 
pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám 
dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! 
Jan 15,5-7 - Já jsem vinný kmen, vy jste 
ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten 
nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete 
činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude 
vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji 
seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve 
mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste oč 
chcete, a stane se vám. 

Ef 1,17-19 - Prosím, aby vám Bůh našeho 
Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha 
moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a 
osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké 
naději vás povolal, jak bohaté a slavné je 
vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak 
nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří 
věříme. 
Sof 3,16-17 - V onen den bude Jeruzalému 
řečeno: „Neboj se, Sijóne, nechť tvé ruce 
neochabnou! 
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, 
bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a 
veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a 
plesá.“ 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
Svatý Bonifác, biskup a mučedník 
Přesná data jeho narození a smrti neznáme. 
Uvádí se, že se tento významný světec 
narodil kolem roku 675 v anglickém Devonu 
v jižním Wessexu v rodině svobodného 
anglosaského rolníka. Vzdělání získal 
v místních klášterech a posléze složil slib 
jako benediktinský mnich. Jako řeholník a 
pedagog napsal první latinskou gramatiku 
v Anglii. Ve třiceti letech byl vysvěcen na 
kněze a stal se úspěšným učitelem a 
kazatelem. Ina, král Wessexu, ho už tehdy 
pověřil být vyslancem u canterburského 
arcibiskupa. Mladý duchovní tak mohl zahájit 
skvělou kariéru.  
Rozhodl se však pro misijní činnost a jeho 
cílem se stala Germánie. Ve Frísku se však 
nesetkal s pochopením, vrátil se zpět na 
britskou půdu. V roce 718 se pak vydal 
rovnou do Říma. Papež Řehoř II. ho pověřil 
generálním apoštolátem pro pohanské 
oblasti. Dal mu také nové církevní jméno 
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Bonifác, na památku jednoho uctívaného 
mučedníka. 
Bonifác potom odešel podruhé do 
německých oblastí. První klášter založil 
v Hessensku. V roce 722 byl vysvěcen na 
biskupa a papež ho doporučil Karlu Martelovi. 
Z Anglie přicházeli další mniši, vznikaly další 
kláštery a začalo přibývat obrácených 
pohanů. Bonifác porazil u hessenské vesnice 
Geismar starý posvátný dub, který pohané 
uctívali a z jeho dřeva postavil kapli svatého 
Petra. Vesničané očekávali, že se jejich 
božstva vzbouří, ale nic se nestalo. Naopak, 
v germánských oblastech se šířila křesťanská 
civilizace. Papež Řehoř III. ocenil jeho 
činnost tím, že ho jmenoval arcibiskupem a 
v roce 732 mu zaslal pallium, viditelný symbol 
arcibiskupů. Začala vznikat biskupství 
v Bavorsku, Hessensku a Durynsku.  Po 
smrti Karla Martela 741 pomazal Bonifác na 
krále Pipina III., otce budoucího Karla 
Velikého. V roce 747, když mu už bylo přes 

70 let, byl jmenován arcibiskupem 
mohučským. 
Přesto se opět vydal do Fríska, kde kdysi 
začínal svou misionářskou práci. Počítal i 
s nejhorším, protože si do bedny s knihami 
přibalil i rubáš. Zimu strávil v Utrechtu a pak 
pozval do Dokkumu (v dnešním Holandsku), 
roku 754 nebo 755, skupinu nově pokřtěných 
křesťanů k biřmování. Spolu s 52 druhy byl 
však přepaden pohany a smrtelně zasažen 
mečem ve chvíli, kdy si ve stanu četl. Jeho 
tělo bylo převezeno do Fuldy, do kláštera, 
který v roce 744 založil a kde chtěl odpočívat 
vedle svých mnichů. Jeho hrob je tam 
dodnes a stal se poutním místem. Na místě 
vraždy byl postaven kostel. 
O Bonifácovi se začalo říkat, že byl 
„zakladatelem Západu a připravovatelem 
cesty Karla Velikého“.  Stal se patronem 
Německa, patronem diecéze Fulda, ale také 
patronem krejčích, sládků a knihkupců. Jeho 
svátek byl stanoven na 5. června. 

Zprávy z diecéze 
Fórum kněží a laiků plzeňské diecéze v Plzni 17. května - V Plzni Liticích se uskutečnilo 
Fórum kněží a laiků plzeňské diecéze na téma: Hlásání radostné zvěsti o Kristu. 
- Přibližně 100 delegátů z celé diecéze se zúčastnilo Fórum kněží a laiků plzeňské diecéze, 
které mělo za cíl reflektovat reakce na dopis biskupa Františka Radkovského “CREDIDIMUS 
CARITATI” z října loňského roku. Konkrétně se účastníci zamýšleli nad první částí dopisu, 
věnované evangelizaci – hlásání radostné zvěsti o Kristu. Cílem Fóra byl: „Pokus vypracovat 
konkrétní náměty a doporučení, jako inspiraci pro biskupa k řešení problémů obsažených 
v jeho dopisu.“ 
- Dopolední program obsahoval tři přednášky, které měly za cíl rozšířit pohled účastníků na 
proběhlou diskuzi v kontextu současné pastorace a exhortace papeže Františka Evangelii 
gaudium: 
P. Dr. Michael Martinek, SDB: „Hlásání radostné zvěsti o Kristu v plzeňské diecézi z pohledu 
současné pastorální teologie v kontextu diskuze nad dopisem biskupa Františka Radkovského 
CREDIDIMUS CARITATI“ 
P. Th.D. Alvaro Grammatica: „Reakce na dopis biskupa v kontextu Evangelii gaudium papeže 
Františka” 



11 

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček: „Reakce na dopis biskupa v kontextu Evangelii gaudium papeže 
Františka” 
- Odpoledne se účastníci rozdělili do skupin, které se zabývaly čtyřmi otázkami z dopisu 
biskupa: 
1. Co můžeme udělat pro to, aby se o Kristu dozvědělo více lidí v našich farnostech? „Jak se 
Bůh dotkl mého srdce“ - zkušenost konvertitů a těch, kteří vedou katechumenát. 
2. Jak udělat z našich far místa setkávání? Jak otevřít naše fary a kostely a vyjít naproti těm, 
kteří Boží lásku nepoznali? „Nádvoří národů“ - zkušenost s působením na okraji církve a mimo 
ni - diskuze, duchovní a kulturní programy pro širokou veřejnost, atd. 
3. Co udělat pro to, aby naše srdce hořelo při setkání s Kristem, jako u mnoha postav 
z evangelia. „Cesta k prohloubení víry“ - osobní zkušenost na cestě k prohloubení víry a 
zkušenost doprovázení k prohloubení vztahu s Bohem. 
4. Jak odbourat předsudky vůči Církvi u těch, kteří říkají: „Kristus ano - Církev ne?“ 
- Na závěr zástupci jednotlivých skupin prezentovali výsledky své práce ve skupinách. Tyto 
závěry se budou zpracovávat a budou v nejbližší době zveřejněn. 
- Část účastníků vyjádřila zájem pokračovat v práci ve skupinách. 

Krzysztof Dedek 
Forum kněží a laiků z pohledu účastníka naší farnosti 
Dne 17. 5. 2014 se v překrásném areálu 
v Plzni – Liticích uskutečnilo z podnětu otce 
biskupa setkání kněží a laiků. Celé setkání 
vyšlo z reakcí na dopis biskupa od 
jednotlivých členů farností i z podnětů, které 
vzešly při setkáních na farnost. Za farnost 
Ostrov se setkání zúčastnili páter Marek 
Bonaventura Hric, Jiří Lášek a Pavel Rieger. 
Pro všechny zúčastněné byly společné velmi 
podnětné přednášky a poté se účastníci 
rozdělili do čtyř tematických pracovních 
skupin. Jednotící myšlenkou pracovních 
skupin byla idea jak přiblížit Krista více lidem 
v okolí farností, jak otevřít fary a kostely 
veřejnosti a odstranit předsudky vůči Církvi.  
Určitý směr v myšlení udává Exortace 
Papeže Františka v níž Papež nabádá věřící, 
aby kráčeli spolu s lidem, mluvili k srdci lidí, 
k návratu schopnosti tvořit společenství a 

kráčeti v něm pospolu, vidět dál. V pracovních 
skupinách se účastníci shodli, že obnovy 
v jednotlivých farnostech nelze dosáhnout 
bez osobní účasti věřících na životě farnosti, 
bez snahy jít příkladem v osobním životě 
každého a vydávat tak svědectví o přijetí 
Krista. Na farnostech prohlubovat duchovní 
život. Farnosti musí být živým organismem a 
musí o sobě dát vědět svému okolí pořádání 
kulturních a společenských akcí pro 
veřejnost. 
 Všichni zúčastnění se shodli na tom, 
že na probírané otázky byl malý časový 
prostor a bude užitečné se k nim vrátit 
v některém dalším setkání.  
 Přepis jednotlivých přednášek, které 
zazněly na fóru je uveden na internetových 
stránkách Biskupství. 

Pavel Rieger
POUTĚ 
Národní pouť na Velehradě - 5. července, www.velehrad.eu 
Národní pouť rodin - Žďár nad Sázavou 29.-30. srpna. 
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Více na http://www.narodnipoutrodin.cz. Zde také najdete přípravné katecheze k pouti – pro 
děti, pro mládež a pro manžele. 
NENECHTE SI UJÍT 
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.  
Workship - prázdninová dobrovolnická brigáda! - V týdnu od 17. do 23. srpna proběhne 
v oblasti Manětínska, Nečtinska a Plaska druhý ročník Workshipu, prázdninové dobrovolnické 
brigády pro mladé lidi nad 18 let. 

Kromě pomoci potřebným lidem, a tedy skvělého pocitu z dobře odvedené a 
smysluplné práce, je na programu spousta kulturního vyžití (letos s divadlem Víti Marčíka, 
letním kinem, šermířským turnajem, hudbou...), celodenní výlet a hlavně skvělé společenství 
mladých lidí, kteří nechtějí jen tak sedět doma, ale mají chuť něco společnými silami změnit. 

Přihlášky a bližší informace: http://workship.farnostplasy.cz/ nebo na tel. 733 755 901 
(o. Vlastimil, omi) 

NABÍDKA – POZVÁNKA 
Poslední vrchol - španělský dokumentární film s titulky 3. června v Karlových Varech v kině 
Drahomíra 
Vědomá pozornost - jak se to dělá - Jan Šedivý, učitel a průvodce na cestě spirituality, autor 
knihy O kontemplaci. Promluva, autorské čtení a beseda v pondělí 9. června v 19 hodin 
v učebně biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň 
Velká letní schólé - Holostřevy 1.-6. července, www.komunitanoe.cz. 
 
DCM 
Kajaky v Polsku 7.-20. července - I v letošním roce se vodácká výprava DCM zas vydá za 
dobrodružstvím do zahraničí – tentokrát v červenci. Krom plavby po řece navštívíme také 
spoustu jiných zajímavých míst (například klášter v Borne Sulinowo), a tak zbude dostatek 
času i na duchovní záležitosti… Bude se splouvat řeka Piława v Polsku a je nejvyšší čas se 
přihlásit! 
Celostátní setkání animátorů v Třešti 17.-23. srpna - SMYSLEM AKCE JE POMOCI MLADÝM LIDEM, 
KTEŘÍ SE VE FARNOSTECH, ŠKOLÁCH, V RŮZNÝCH TYPECH SPOLEČENSTVÍ ATD. VĚNUJÍ 

VRSTEVNÍKŮM NEBO SE NA TUTO SLUŽBU PŘIPRAVUJÍ A RÁDI BY SE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM VÍCE 

ANGAŽOVALI. TÝDEN NABÍZÍ ŠIROKOU NABÍDKU OSOBNÍHO ROZVOJE, OD HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ NA 

OTÁZKY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA AŽ PO METODIKU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ, POVZBUZENÍ VE SLUŽBĚ 

DRUHÝM A V EVANGELIZACI. NA PROGRAMU BUDOU SPOLEČNÉ PŘEDNÁŠKY PRO CELÉ PLÉNUM, 
TÉMATICKÉ PŘEDNÁŠKY PRO MENŠÍ SKUPINY Z OBLASTI KULTURY, PSYCHOLOGIE, SPIRITUALITY, 
DISKUSNÍ SKUPINY, WORKSHOPY, SEMINÁŘE, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKTIVITY, SPOLEČNÉ 

BOHOSLUŽBY A MODLITBY... TÉMA TOHOTO SETKÁNÍ: NIKDO NENÍ OSTROV ANEB ZAOSTŘENO NA 

VZTAHY. 
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Prostě pokud ti záleží na tom, jak vypadají naše farnosti, naše církev, jak se nám daří 
nabízet evangelium dalším mladým lidem, tak se určitě přihlas na adrese: 
www.csa2014.signaly.cz/ (zde je také více informací o celém setkání). 
Kurz pro animátory 2014/15 - Animátor je křesťan, který: 

- žije s Hospodinem a ví, co to pro něj znamená 
- inspiruje své okolí k hledání Krista  
- oživuje společenství, přijímá za něj zodpovědnost, doprovází druhé 
- umí koordinovat skupinu, zorganizovat hru, setkání, víkendovku, tábor 
- prohlubuje svůj život z víry i organizační schopnosti 

Pokud se takovým člověkem chceš učit být, je právě pro tebe určen! V šesti víkendových 
setkáních zažiješ: 

- sdílení v atmosféře společenství  
- poutavé přednášky a debaty 
- návštěvy zajímavých hostů včetně otce biskupa 
- nová přátelství, nové aktivity, nové hry 
- duchovní obnovu 

Kurz animátorů se tak může stát důležitou součástí tvého životního příběhu. 
Poprvé se sejdeme 3. - 5. října 2014. Těší se na tebe DCM Plzeň a… 

jáhen Elva Frouz – koordinátor kurzu 
PilsALIVE 2014 26.-29. června – křesťanský hudební festival v Plzni – program a více 
informaci: www.pilsalive.cz 
Netradiční pobyt v klášteře u kapucínů v Sušici pro muže 18-30 let 6.-12. července, 
přihlášky: br.dominik@seznam.cz 
OÁZA – duchovní rekolekce pro mladé - 4.-20. července, Čachrov na Šumavě. Pro mladé 
14-30 let, cena 3 000 Kč, přihlášky www.svetlo-zivot.cz, info: monika.zdislava@svetlo-zivot.cz.  
Letní tábor „RANGERS“ - 10.-19. srpna v Caparticích. Věk 10-15 let. Cena 2 000 Kč. 
Ubytování v budově na kraji lesa s kuchyní, WC, sprchou ...  

Program: Co znamenají záchranáři v praxi? Neočekávané situace, společná pomoc 
týmu v řešení lehkých i těžších úkolů. Osobní rozvoj, zapojení ve skupině, hry, ... 

Přihlášky: ŘK farnost Domažlice, Jaromír Tippl 608 056 901, jtippl@centrum.cz 
Diecézní exercicie – ZMĚNA - Vzhledem k nemoci P. Velly se exercicie konají v témže 
termínu 9.-14. srpna, se stejným tématem "Ježíš - můj Pán" a za stejnou cenu pro ubytované 
2 800 Kč, bez ubytování cena 1 875 Kč, proběhnou ale v sídle Koinonie Jan Křtitel v Plzni-
Liticích, exercitátorem bude P. Alvaro Grammatica Th.D. Ubytování v Domově mládeže 
v Plzni na Lochotíně, Karlovarská 99. 
Přihlášky na adrese Zpravodaje u Anny Šlajsové, 731 619 698, slajsova@bip.cz 
  

mailto:slajsova@bip.cz


14 

O VĚROZVĚSTECH 19 
N A   Z Á P A D N Í   F R O N T Ě . . . 

První oficiální setkání Čech s byzantskou misí proběhlo patrně při 
návštěvě knížete Bořivoje na Moravě. Protože byl ještě pohan, nemohl 
sedět spolu s knížetem a arcibiskupem u stolu a musel pokorně 
přijmout místo na zemi. Arcibiskup se tenkrát zachoval zcela podle 
evangelia, oslovil Zachea (srov. Lk 19,5-6), aby mu mohl svědčit o 
křesťanské víře, a Bořivoj za nějaký čas přijímá z Metodějových rukou 
křest. Do Čech se pak kníže vrací i s knězem Kaichem, kterého usadil 
na (Levém) Hradci, kde byl založen kostel ke cti sv. Klimenta, který je 

tak jedním z nejstarších kostelů na území Čech vůbec. Metodějův životopisec tuto scénu sice 
neuvádí, ale najdeme ji v Kristiánově legendě.  
Je možné, že základní kámen nebo i celý kostel světil sám 
Metoděj, což je pouhý dohad některých, a to při své cestě do 
Čech, jak o ní mluví další středověký pramen tzv. Krátké 
sepsání o Cyrilovi a Metodějovi i pokřtění země Moravské a 
České (v latinském textu: Diffundente sole). Výsledkem cesty 
bylo podle tohoto pramene pokřtění kněžny Ludmily a mnoha 
dalších, takže se šířila víra křesťanská v zemi drsnosti a 
nevzdělané pustoty. 

Tyto události jsou mnohými interpretovány jako počátek křesťanské mise 
v Čechách. Po pravdě však musíme říci, že druhá vlna misionářů 
přicházela i z opačné světové strany. Pro nás je to příležitost, abychom 
se pokusili o syntézu obou proudů. 
V Bořivojově knížecím sídle zřejmě působili slovanští kněží, mnozí žáci 
přišli po roce 885 do Čech. Když po více než třiceti letech od Bořivojovy 
smrti usedá na knížecí stolec budoucí svatý ochránce vlasti, zdá se, zdá 
se, že vedle sebe pokojně působí kněží latinského i byzantského 
obřadu. 
Češi se však stále více začínají osamostatňovat jazykově, objevuje se 
staročeština, i nábožensky, což vede v roce 973 k založení biskupského 
stolce v Praze a k pochopitelnému příklonu k latinskému ritu. 

První český biskup v Praze, svatý Vojtěch, nám svou, na tehdejší dobu vysokou, vzdělaností 
může připomínat sv. Cyrila. Dokonce při jeho pobytu v klášteře na římském Aventinu se mu 
dostalo přezdívky „Filosof“. Pastorační zápal ho přivedl ke 
dvěma vizitačním cestám na východ. Obě byly vedené touhou 
dopátrat se, kde a jak žije jemu svěřený lid a zda ještě trvá 
moravské biskupství. Při první cestě poznal Olomouc a možná 
navštívil i Velerad. I při použití tehdejších moderních dopravních 
prostředků, koní a sedel, trvala cesta minimálně několik týdnů. 



15 

Vojtěch měl ale čas. A využil ho. Přemýšlel. Máme mnoho společného. Ale Morava sama, bez 
Čech, které chrání hory, nemůže obstát. A Čechy se bez Moravy stanou jen bezvýznamnou 
zemičkou. Druhá cesta ho zavedla ještě dál, až do Ostřihomi, kde budoucí první uherský král 
Štěpán přijal z jeho rukou křest. A Maďaři na Vojtěcha nezapomněli. V jejich národní kapli pod 
vatikánskou basilikou sv. Petra stojí nejen bronzová socha krále Štěpána, ale mezi reliéfy na 
zdi je zobrazen i jeho křest. Mimochodem, při pohledu na mapu zjistíme, že Vojtěch 
pravděpodobně šel stejnou cestou, jakou k nám přicházeli bratři. 
Vojtěchovou zásluhou je i příchod benediktinů do Čech. 
V blízkosti Prahy zakládají nový klášter, který původně sloužil 
pro mnichy ze západní i východní oblasti. Sem vstupuje i kněz 
Prokop, ale časem zjistí, že ho Pán volá k cestě poustevníka. 
Až v roce 1032 s pomocí knížete Břetislava zakládá při řece 
Sázavě klášter, který je programově slovanský. Boží režie 
opět zasáhla a poskytla nám svědectví, že se v klášteře 
sloužily slovanské bohoslužby. Jde o tzv. Pražské hlaholské zlomky, dva na sobě nezávislé 
pergameny liturgické knihy pocházející snad z velkomoravského období. Kniha se asi přes 
Bulharsko dostala do Ruska a pak zpátky do Čech, kde byla znovu opsána. Přináší nám tak i 
svědectví o použití hlaholice v Čechách desátého století. Oba pergameny byly později použity 
jako materiál pro vazbu jiného rukopisu a jen čekaly na své odhalení. 
Po návratu z uherského exilu v roce 1061, jak jsme uvedli v předchozím díle, však mniši začali 
používat cyrilici, se kterou se ve Visegrádu seznámili. V klášteře, který byl centrem literární 
činnosti, vznikaly překlady latinských originálů (např. Gumpoldova legenda), ale i vlastní 
tvorba. V Modlitbě ke svaté Trojici, jsou jmenováni čeští světci Václav, Vojtěch a Vít a také 
Cyril a Metoděj, Dmitrij Soluňský i papež Kliment. Všechna díla známe však jen díky ruským 
nebo jihoslovanským opisům a o skutečném rozsahu si nemůžeme přesnou udělat představu.  
Kníže Vratislav sázavský klášter podporoval a roku 1079 žádá papeže Řehoře VII. o povolení 
slovanské liturgie. Bohužel se nám dochovala jen papežova zamítavá odpověď. 
A pak už se jen opakuje historie, opět dojde na vyhnání a ničení. To první z příkazu knížete 
Břetislava II., který předal klášter benediktinům, to druhé z iniciativy nového opata, jenž nechal 
všechny slovanské knihy zničit. 
Poznámka: 
Kristiánova Legenda pochází z 10. století. 
Datace Diffundente sole je problematická a pohybuje se v rozmezí od 10. st. do 13. st. 
Obrázky: 
Bořivoj na hostině u Svatopluka, čb fotografie fresky z hradu Karlštejn 
Rekonstrukce Bořivojova křtu Metodějem, Památník Velké Moravy, Staré Město 
Svatý Ivan, první poustevník (pohřben ve Svatém Jánu pod Skalou), detail vyřezávaných 

dveří, Katedrála sv. Víta, Praha 
Maďarská kaple, detail presbytáře, vlevo bronzová socha krále Štěpána Uherského, v průčelí 

socha Panny Marie, Papežské hrobky pod svatopetrskou basilikou, Vatikán 
Sázavský klášter, půdorys kostela sv. Kříže vysvěceného roku 1070  
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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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