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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Červenec - Srpen 2014 
 

Setkání s BRATREM 
V těchto dnech nám začal prázdninový čas. 
Vzpomínám na dřívější léta, kdy jsem jako 
vedoucí organizoval letní křesťanské tábory 
pro děti. Byly tam děti věřící i nevěřící. 
Všechny ale spojovalo to, že byly na táboře 
křesťanském. Bylo tedy plně přijímáno i to, že 
ústřední tématikou byly hodnoty 
křesťanského života. Bylo pro mne důležité 
slyšet ve zpětné vazbě po táboře: „To naše 
dítě po táboře u vás vždy několik týdnů je 
jako vyměněné. Kéž by mu to slušné chování 
a pořádek vydržely déle.“  Děkoval jsem Bohu 
a stále děkuji, že se ve více případech 
podobné zkušenosti objevovaly. Bylo to přece 
jenom při službě nás, nedokonalých lidí. A tak 
si říkám, že bez Boha by to nešlo. I dnes jsem 
svědkem různých prázdninových aktivit a 
ptám se „Jaký to má význam?“  
Prázdniny jsou vnímány jako čas dovolených, 
odpočinku, časem relaxace, tedy časem pro 
načerpání sil. To vztahujeme většinou na tu 
tělesnou stránku našeho života. Můžou nám 
být i časem duchovního načerpání? Zajisté 
ano. Naše dovolená či relaxace může vést i 
k tomu, abychom načerpali i duchovní síly. 
Třeba v tom, že si dokážeme najít více času 
k zamyšlení nad přítomností Boha v našem 
životě, nebo v tom, že si najdeme více času 
pro dobrou četbu či Písmo svaté. V nabídce 
jsou i duchovní obnovy, nebo Duchovní 
cvičení. Zvláště doporučuji Duchovní cvičení 
vedené Alvarem Gramaticou v Plzni – Liticích 

ve dnech 9-14. 8. 2014, které jsou náhradou 
za diecézní exercicie s P. Eliasem Vellou, 
který onemocněl a proto se nemohou 
uskutečnit.  
Do těchto dnů vám všem tedy vyprošuji i 
mnoho sil, jejichž načerpání nebude pramenit 
jenom z tělesného, či psychického odpočinku, 
ale hlavně z duchovního načerpání. V těchto 
dnech se ke mně dostal text dopisu, který 
napsal papež sv. Řehoř Veliký: „Tomáš se 
tedy dotkl Ježíšových ran a zvolal: Pán můj a 
Bůh můj. Ježíš mu řekl: Protože jsi mě, 
Tomáši, uviděl, uvěřil jsi. Když apoštol Pavel 
říká: Víra je obsahem toho, v co doufáme, je 
přesvědčením o věcech, které nevidíme, 
vyplývá z toho, že víra je přesvědčení 
o věcech, které nelze vidět. Co vidíme, tomu 
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nevěříme, TO ZNÁME. Proč je tedy řečeno 
Tomášovi, když uviděl a dotkl se: Protože jsi 
mě uviděl, uvěřil jsi? On totiž něco jiného 
uviděl, a v něco jiného uvěřil. Smrtelný člověk 
nemohl uvidět Boha. Uviděl člověka, a vyznal 
Boha: Pán můj a Bůh můj. A tak tím, že 
uviděl, uvěřil, neboť o skutečném člověku, na 
nějž se díval, ve svém zvolání vyznal, že je 
Bůh: toho nemohl uvidět.“  
Už delší dobu se zamýšlím právě nad tímto 
tajemstvím. Ježíše ve své víře vnímáme jako 
Boha a tak se k němu i stavíme. Zdá se mi, 
že jsme ho přestali vidět jako člověka a proto i 
jako bratra. Myslím si, že je to stejně důležité 
proto, aby naše víra byla živá. Prostě prožít 

Tomášovo setkání s člověkem, který zemřel a 
je živ, protože byl vzkříšen. Pak se stane to, 
že ho přijmeme i jako Boha, který není 
daleko, ale zcela blízko. Který není 
nepochopitelný, ale naopak zcela jasný, 
protože je jeden z nás. Který není jenom 
historickou postavou, ale skutečně reálně 
přítomnou osobou i dnes, protože je Život 
sám. Bůh, který se stal člověkem.  
Tedy vám vyprošuji, aby se tento čas 
dovolených a odpočinku stal i chvílí vašeho 
osobního setkání s Ježíšem, živým člověkem, 
Pánem a Spasitelem, Bohem stále přítomným 
a milujícím. Bratrem, který je stále přítomný, 
který je stále s námi.  

P. Marek Bonaventura Hric 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ – červenec - srpen 
červenec – srpen  

  3. 7. - čtvrtek – svátek sv. Tomáše, apoštola – evang. Jan 20,24-29  
  4. 7. - pátek – památka sv. Prokopa, opata – evang. Mt 9,9-13  

1. pátek v měsíci: 16 hod. adorace s možnosti prvopáteční zpovědi.  
  5. 7. - sobota – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy  
 evang. Lk 10,1-9: mše svatá je v 10 hod. ve farním kostele v Ostrově.  
  6. 7. - 14. neděle v mezidobí     Žaltář 2. týdne  

čtení cyklu A, evang. Mt 11,25-30; dnes probíhá pouť ke 14-ti svatým pomocníkům 
v Abertamech: německá mše svatá začíná v 10 hod. v Abertamech 

„Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, 
odhalil jsi je maličkým.“  

11. 7. – pátek – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy – evang. Mt 19,27-29  
13. 7. - 15. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang. Mt 13,1-23 Žaltář 3. týdne  

„Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.“  
14. 7. – pondělí – svátek bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona plzeňské diecéze  
 Mše svatá v 18 hod. ve farním kostele v Ostrově 
15. 7. – úterý – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve – evang. Mt 11,20-24  
16. 6. – středa – Panna Maria Karmelská, nezávazná památka – evang. Mt 11,25-27  
19. 7. – sobota – Pěší pouť k bl. Hroznatovi do Hroznětína  

odchod od fary v Ostrově v 8 hod.; mše svatá v Hroznětíně je v 10 hodin 
20. 7. – 16. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang. Mt13,24-43 Žaltář 4. týdne  

„Nechte obojí růst spolu až do žní.“  
22. 7. – úterý – památka sv. Marie Magdaleny – evang. Jan 20,1.11-18  
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23. 7. - středa – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy -  evang. Jan 15,1-8  
25. 7. – pátek – svátek sv. Jakuba, apoštola – evang. Mt 20,20-28  
26. 7. – sobota – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie – evang. Mt 13,16-17  
 Poutní slavnost na Božím Daru: mše svatá českoněmecká ve 13 hod.  
27. 7. – 17. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang. Mt 13,44-52 Žaltář 1. týdne  
 Výročí posvěcení kaple sv. Michaela na Horním hradě: mše svatá v 15 hodin; cyklisté 
vyráží od fary v Ostrově ve 13 hodin.  

„Nebeské království je podobné pokladu, ukrytému v poli.“  
29. 7. – úterý – památka sv. Marty – evang. Jan 11,19-27 (Lk 10,38-42)  
31. 7. – čtvrtek – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze – evang. Mt 13,47-53  

 
  1. 8. – pátek - památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve  

evang. Mt 13,54-58  
1. pátek v měsíci: 16 hod. adorace s možností prvopáteční zpovědi  

  2. 8. – sobota – Porciunkula (Panny Marie Královny andělů); mše svatá a setkání 
sympatizantů FRANTIŠKÁNSKÉ RODINY v 10 hodin ve farním kostele v Ostrově; po mši 
svaté zveme na opékání a pohoštění na farní zahradu  
  3. 8. – 18. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang. Mt 14,13-21 Žaltář 2. týdne  

„Vy jim dejte jíst!“  
  4. 8. – pondělí – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze – evang. Mt 9,35-10,1  
  6. 8. – středa – svátek Proměnění Páně – evang. Mt 17,1-9  
  8. 8. – pátek – památka sv. Dominika, kněze -  evang. Mt 16,24-28  
  9. 8. – sobota – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky 
Evropy - evang. Lk 9,23-26  
 Pochod na Popov s opekáním buřtů a modlitbou za lidi našeho kraje 
s požehnáním od popovského kříže; odchod od fary v Ostrově v 10 hodin  
10. 8. – 19. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang. Mt 14,22-33 Žaltář 3. týdne  

„Malověrný, proč jsi pochyboval?“  
11. 8. – pondělí – památka sv. Kláry, panny – evang. Mt 17,22-27  
14. 8. – čtvrtek – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka  

evang. Mt 18,21-19,1  
15. 8. – pátek – slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek  

evang. Lk 1,39-56  
16. 8. – sobota – Pouť k Nanebevzaté Panně Marii ve Velichově; česko-německá mše 
svatá začíná v 11 hodin; cyklopoutníci vyráží od fary v Ostrově v 9 hodin  
17. 8. – 20. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang. Mt 15,21-28 Žaltář 4. týdne  

„Ženo, tvá víra je veliká! Staň se ti, jak si přeješ.“  
20. 8. – středa – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve – evang. Mt 20,1-16a  
21. 8. – čtvrtek – památka sv. Pia X., papeže – evang. Mt 22,1-14  
22. 8. – pátek – památka Panny Marie Královny – evang. Mt 22,34-40  
24. 8. – 21. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang. Mt 16,13-20 Žaltář 1. týdne  
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„Za koho pokládají lidé Syna člověka? A za koho mě pokládáte vy?“  
27. 8. – středa – památka sv. Moniky – evang. Lk 7,11-17  
28. 8. – čtvrtek – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve – evang. Mt 24,42-51  
29. 8. – pátek – památka Umučení sv. Jana Křtitele – evang. Mk 6,17-29  
31. 8. – 22. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang. Mt 16,21-27 Žaltář 2. týdne  
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“  

DUCHOVNÍ IMPULZY 
V každém jménu je zakódován program (Dopis Anselma Grüna Leo Fijenovi) 
Milý Leo, 
Bůh na Vás vykonal dva zázraky. Jedním je 
zkušenost, že rodina je tři týdny po smrti 
Vašeho otce živější, že její členové drží víc 
při sobě a jsou navzájem otevřenější. 
Váš otec se stal pro rodinu požehnáním 
nejen svým životem, ale také svou smrtí. A 
toto požehnání bude na rodině spočívat i 
nadále. A ze vzájemnosti může pak povstat 
něco nového. 
Druhým zázrakem je narození čtvrtého dítěte 
v rodině Vašich přátel. Zázrakem je už 
těhotenství, které lékaři považovali za 
nemožné. Bůh se neřídí vždy lékařskými 
pokyny. A to, že se Jakub narodil nyní, po 
smrti Vašeho otce, a rodiče mu dali jako třetí 
Vaše jméno, je další zázrak. Stanete se 
společně se svou ženou tomuto dítěti kmotry. 
Novým způsobem se stanete otcem a 
můžete předat otcovství svého otce nové 
generaci. 
Ve Vašem dopise mě zvlášť oslovila jména, 
která rodiče svému dítěti dali: Jakub a 
Leonard. Jakub je patronem poutníků. 
Provází nás při našem putování ke Kristu a 
k jedinečnému obrazu, který si o nás Bůh 
utvořil. Leonard je Lví síla. Když rodiče dají 
svému ještě slabému dítěti toto jméno, 
probouzejí v něm sílu, kterou mu Bůh 
daroval. V každém jménu je zakódován 
program. A v tom, které neseme, můžeme 
odkrýt něco ze svého vlastního tajemství. 

Legenda vypráví, že sv. Leonard byl povolán, 
aby pomohl u těžkého porodu choti krále 
Theodeberta. Byl tam a královna se zase 
uzdravila. Snad to byl také sv. Leonard, který 
pomáhal Vaší známé. Přirozeně je to vždy 
Bůh, kdo působí zázraky, ale svatí jsou 
obrazy Božího působení v nás.  
Vaše otcovství spočívá v tom, že budete 
ochraňovat vitalitu tohoto dítěte, aby nabylo 
své síly, kterou mu daroval Bůh, síly, která 
v sobě spojuje nebe i zemi, ducha i instinkty. 
A tak Vám přeji, abyste jako duchovní otec 
malého Jakuba Leonarda objevil také nové 
stránky sebe sama. V příběhu sv. Leonarda 
můžete odkrýt tajemství vlastního života, to, 
co Vám Bůh nadělil na síle a schopnosti 
pomáhat. Leonard je také patronem 
vězněných. Často chodil do vězení, aby 
poskytl útěchu, volal k obrácení a vymohl 
propuštění na svobodu. Svými slovy, která 
píšete a říkáte, vstupujete do žalářů, v nichž 
vězí mnoho Vašich čtenářů a posluchačů: 
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v poutech úzkosti, pocitu vlastní bezcennosti, 
beznaděje, v temnotě a depresi. Tímto 
způsobem se stáváte jako Leonard otcem pro 
ty, kteří se vydávají na cestu ke svobodě, ale 
pouta jejich vězení jim brání vykročit. Vaše 
slova jim na jejich cestě zazáří a stanou se 

posilující výživou. A tak Vám přeji, aby se 
Vám stále více odhalovalo tajemství Vašeho 
otcovství a tajemství Vašeho jména a abyste 
rozvíjel všechny schopnosti a možnosti, které 
v sobě ve světle sv. Leonarda odhalíte. 

Z knihy „Rok, kdy zemřel můj otec“.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Na Mariánské konečně „pamětní deska“ 

Na místě, kde do roku 1965 stával bývalý 
klášter kapucínů a mariánské poutní místo 
Maria-Sorg, byla umístěna informační tabule! 
Z iniciativy zaměstnance Domova na 
Mariánské, pana Kříže, byla vytvořena deska, 
která nese řadu informací o bývalém poutním 
místě, včetně fotografií. Její slavnostní 
odhalení se konalo ve středu 18. června v 9 
hodin a organizovalo je vedení Domova. 
Krásně na něm promluvili: historička umění 
Zd. Čepeláková, kronikář Jáchymova Oldřich 
Ježek, farář P. Marek Hric a kapucín P. 
Wojtěch Kaczmarek OFMCap. 
V místě naproti dnešnímu Domovu osob 
s postižením, v místě které je dnes zarostlé 
křovím a stromovím, stávala už v 15. století 
poustevna. Na konci 17. století zde byla 
postavena kaple, do které jáchymovská 
měšťanka Lucia Anna Maderová věnovala 
řezanou sošku madony, za zvláštních 
okolností zachráněnou a nalezenou. Protože 
zde byla později zaznamenána řada 
uzdravení, která se nedala lékařsky vysvětlit, 
byla soška označena za milostnou – 
zprostředkující milost – a místo bylo 
označeno Maria-Sorg, Maria Starostlivá. 
Dřevěnou kapli nahradil v roce 1699 
kamenný kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Počet poutních procesí z celého širého okolí 
stále rostl a s ním i potřeba zázemí pro 
poutníky i stálou ochranu kostela. Roku 1754 
byli proto na Maria Sorg povoláni řeholníci, 

kapucíni, a byl zde vybudován klášter. 
Dosavadní kostel se rozrostl ještě o svatyni 
řádovou. Bratři kapucíni – bylo jich tu vždy 
šest až osm – se stali požehnáním celého 
kraje. Starali se o poutníky i kostel, 
navštěvovali nemocné, pomáhali a radili, 
založili tu a zdarma vedli školu. V 19. století 
stouplo množství přicházejících na dvacet 
tisíc poutníků ročně. Poutní místo bylo 
oblíbené a požehnané. 
Roku 1945 museli odejít kapucíni německé 
národnosti. Zůstali zde dva kapucíni, Češi. 
Ovšem pouze do roku 1949, kdy byli obviněni 
z údajného přechovávání zbraní a zatčeni. 
Klášter se stal sídlem orgánů ministerstva 
vnitra, útvaru Jestřáb, a Mariánská se stala 
druhým z osmnácti táborů nucených prací 
v Československu. V dřevěných ubikacích 
bylo na začátku 50. let ubytováno přes 700 
odsouzených, valnou většinou z politických 
důvodů, kteří pracovali za nelidských 
podmínek na šachtách v okolí. Stěny tzv. 
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kárných cel v budovách bývalého kláštera 
nesly stopy krutých výslechů. Těžba uranové 
rudy, dodávané do tehdejšího Sovětského 
svazu, skončila rokem 1960. Chátrající areál 
kláštera a poutního místa byl 31. května 1965 
likvidován odstřelem. 
Z kapucínského kláštera, z historie poutního 
místa a z jeho významu pro širé okolí tu zbyl 
pouze kousíček zahradní zdi. A ovšem míra 
utrpení těch, kteří sem přicházeli pro 
přímluvu a pomoc, i těch, kteří zde nuceně 
prožívali strastiplné osudy. 
Jedinou, ale významnou památkou, která 
byla po roce 1949 opět zachráněna, je 
milostná madona se dvěma klečícími horníky 

- dnes umístěná v kostele sv. Jáchyma a sv. 
Anny v Jáchymově. Proto tomuto kostelu 
udělil pražský arcibiskup František kardinál 
Tomášek dne 8. listopadu 1987 poutní statut 
po klášteru Maria-Sorg na Mariánské. 
A nyní se konečně i náhodný poutník na 
Mariánské dozvídá, kde stávalo slavné 
mariánské poutní místo a klášter kapucínů. 
Pan Vladimír Kříž už svým jménem zahnal 
zlé mocnosti a dokázal, co se dosud 
nepodařilo. Na Mariánské stojí pamětní 
tabule! 
Díky patří všem, kteří se na této záslužné 
činnosti podíleli. 

Lidmila Hanzlová 
Tip na malou prázdninovou pouť 

Těsně po svátku sv. Jakuba se koná koncert 
festivalu „Mitte Europa“ v kostele svatého 
Jakuba v Pomezí nad Ohří. Kostel patří mezi 
nejstarší sakrální stavby na Chebsku. 
Protože se nacházel v bezprostřední blízkosti 
železné opony, byl poničený a velmi dlouho 

zanedbaný. Při jeho opravě před několika lety 
byly nalezeny vzácné nástěnné malby. 
Kdo prozkoumá, jestli nesouvisí s kostelem 
sv. Jakuba v Ostrově a jestli oba kostely 
nebyly součástí jakubské cesty? 
Koncert kytarového kvarteta z Monaca se 
koná v neděli 27. 7. v 17 hodin. 

Farní knihovna sv. Anny 

 Během prázdnin budeme půjčovat pravidelně v neděli po mši svaté, 
čili od 9.30 do 11.30 hodin. Půjčování ve čtvrtek bude přizpůsobeno 
času dovolených, bude nepravidelné a vždy předem oznámeno.  

 Upozorňujeme na nové knihy, které v knihovně můžete zakoupit. 
Jsou z produkce křesťanských nakladatelství – Karmelitánského 
nakladatelství, nakladatelství Paulínky, Cesta, Portál, Návrat domů aj. 

 Máme řadu novén – devítidenních modliteb, které mohou vzhledem 
k svému malému formátu posloužit jako duchovní četba a povzbuzení 
na prázdninových cestách. 

 Potřebujete-li někomu poslat přání, můžete si u nás vybrat z produkce Trapistek. 

 Nakladatelství Portál nabízí nyní o prázdninách některé knihy s výraznými slevami, 
zprostředkujeme jejich objednání. Jsou mezi nimi autoři jako K. Hvížďala, T. Halík, 
M.Quoist, a psychologové T.Moore, W. Müller, I.D.Yalom. 

 Využijte volné dny k poučení i prohloubení svého života z víry. Přečtěte si některou knihu 
o eucharistii, o svátosti smíření, o Desateru, o lásce. Máme tři tisíce knih k zapůjčení. 
Vždyť naše duše potřebuje dobrou četbu tak jako tělo potřebuje vzduch. 
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 V neděli 29. 6. se uskutečnil na Letní scéně trojkoncert pod názvem 
Folk&Rocková záhrada, na které vystoupila také folková křesťanská kapela 
SLNOVRAT. V knihovně sv. Anny je možné si zakoupit jejich CD pod 
názvem BRÁNY. 

Oblastní charita Ostrov informuje 
Sklad použitého nábytku pro potřeby občanů v tíživé situaci byl zřízen 
Městem Ostrov v Jáchymovské ulici v areálu za Železářstvím u Volkovjaka 
(naproti BUS zastávce U jídelny). Do tohoto skladu je možné přivézt po 
předešlé tel. domluvě nábytek - např. postele s matracemi, šatní skříně, 
jídelní stoly, židle, pracovní stoly, dětské postýlky, křesla, nádobí, hrnce, apod. 
Samozřejmě pouze jen takový, který je ještě v dobrém stavu! Prosíme občany ke 
spolupráci. Bylo by škoda, aby vyřazený nábytek skončil u kontejnerů nebo na 
sběrném dvoře, kdyby ještě mohl někomu potřebnému posloužit. Děkujeme Vám! 
Bližší informace získáte na tel. 777767052, 353821821, 777767050, 
http://www.ostrov.charita.cz 
Postní almužnička – Po skončení Postní doby a Velikonoc byl sečtený výnos Postní 
almužničky. Výsledek této sbírky na podporu potřebných činil 1 322,- Kč 
Rozpis úklidu a výzdoby – červenec - srpen 2014 
4. 7.: Prvá; 11. 7.: Michalová; 18. 7.: Srncová;  25. 7.: Běhounková 
1. 8.: Prvá;   8. 8.: Michalová; 15. 8.: Srncová;  22. 8.: Běhounková 
29. 8.: Prvá 
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 – červenec – srpen 2014 
     1. Čtení  2. čtení 
  5. 7. Sv. Cyrila a Metoděje  upřesní se 
  6. 7. 14. neděle v mezidobí  Hynk  Kamarád ml. 
13. 7. 15. neděle v mezidobí  Faltová  Hanzlová 
20. 7. 16. neděle v mezidobí  Kamarád st. Poledníček 
27. 7. 17. neděle v mezidobí  Kamarád ml. Radová 

  3. 8. 18. neděle v mezidobí  Faltová  Hynk 
10. 8. 19. neděle v mezidobí  Hanzlová Poledníček 
15. 8. Nanebevzetí Panny Marie  upřesní se 
17. 8. 20. neděle v mezidobí  Kamarád st. Radová 
24. 8. 21. neděle v mezidobí  Kamarád ml. Faltová 

http://www.ostrov.charita.cz/
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31. 8. 22. neděle v mezidobí  Hynk  Poledníček 
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 květe 2014 
Římskokatolická farnost Ostrov: Příjmy = 177 601,- Kč z toho sbírky = 14 921,- Kč 

Výdaje =  85 841,80 Kč 
Schodek v měsíci květnu: + 91 759,- Kč 

Místo sbírky výnos 

Ostrov 11 830,00 Kč  

Kaple Sv.R,   1 126,00 Kč  

Abertamy      520,00 Kč  

Hroznětín   1 261,00 Kč  

Horní Blatná              -   Kč  

Radošov              -   Kč  

Pernink      184,00 Kč  

Suma 14 921,00 Kč  

Celkový stav (schodek od začátku roku): + 57 194,73 Kč 
Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat: 0801809379/0800 

Římskokatolická farnost Jáchymov: Příjmy = 140 065,79 Kč z toho sbírky = 16 615,- Kč 
      Výdaje =  31 620,49 Kč 
      Schodek v měsíci květnu: + 108 445,30 Kč 

Celkový stav (schodek od začátku roku): + 114 009,19 Kč 
Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 

*- Celkový plusoví nárůst příjmu a následné kladné zhodnocení schodků obou naších farností, 
je způsobeno příjmem dotací, které jsme obdrželi účelově na uskutečnění oprav kulturních 
památek a na organizování kulturních akcí. V průběhu roku tak při přeučtování jednotlivých 
položek se tak celkový růst farních zůstatku bude zase zmenšovat. 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
Jakub Větší 
- či Starší, nebo také Zebedeův – tak je 
označován apoštol Jakub, bratr apoštola a 
evangelisty Jana a syn Zebedea a jeho ženy 
Salomé. Podobně jako dva další bratři Šimon 
(Petr) a Ondřej byli i oni původně rybáři, které 
Ježíš povolal u Galilejského jezera. V latině 
se Jakub Větší označuje Jacobus Maior, 
španělsky Sant Iago – tak jako později i 
poutní místo Santiago de Compostella, místo 
Jakubova posledního odpočinku. 

Je zapotřebí jej totiž odlišit od dalšího 
apoštola Jakuba, syna Alfeova. 
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Ježíš má pro oba bratry, Jakuba i Jana, také 
přezdívku Boanerges – „bouřliváci“, „synové 
hromu“, protože byli velmi horliví a rychle se 
rozčílili, když Samařané odmítali přijmout 
nové učení. Ježíš je musel napomenout. 
Tento Jakub patří spolu s Janem a Petrem 
k trojici vybraných apoštolů, které si bral 
Ježíš s sebou v klíčových situacích. Byli při 
vzkříšení Jairovy dcery, při Ježíšově 
Proměnění na hoře Tábor, byli s Ježíšem ve 
chvílích úzkosti v Getsemanské zahradě. 
Mezi prvními býval Jakub také zpodobován – 
jako muž středních let, s tmavými dlouhými 
vlasy a řídkým vousem. Většinou drží v ruce 
poutnickou hůl, na hlavě má klobouk 
s širokou střechou, na ramenou mošnu. Je 
skutečně patronem poutníků. 
Za svého života působil v Jeruzalémě a 
v Samařsku, podle legend i ve Španělsku, 
kam se měl vydat po Ježíšově 
nanebevstoupení. V roce 43 nebo 44 byl 
kolem Velikonoc v Jeruzalémě zajat a na 
rozkaz Heroda Agrippy I. pro víru popraven – 
sťat, jako první z apoštolů. Podle legendy 
apoštol ještě cestou na popraviště uzdravil ve 
jménu Ježíše Krista chromého chudáka. Na 
místě popravy byl postaven chrám sv. 
Jakuba. 

Ostatky apoštola Jakuba měly být kolem roku 
70 přeneseny na Sinaj, později před 
nebezpečím Saracénů převezeny do 
Španělska a zde pohřbeny. Hrob tam byl 
objeven v 9. století a tehdy se začalo k němu 
do Santiaga de Compostella putovat. Kostel 
tam byl postaven v roce 816 a záhy zde 
vzniklo významné poutní místo, které svého 
času bylo přitažlivější než Řím nebo 
Jeruzalém. 
Dodnes tam putují poutníci po různých 
cestách, kolem nichž nacházíme kláštery, 
kostely, kaple, útulky pro poutníky. „Jakubské 
cesty“ jsou v Evropě pojmem. Také v naší 
farnosti máme poutníky, kteří putovali pěšky 
do Santiaga. 
Část ostatků byla přenesena do města 
Merida u hranice s Portugalskem. Zde byl 
postaven kostel Panny Marie, ve kterém byly 
uloženy relikvie sv.Jakuba a jiných apoštolů 
ještě před maurským vpádem.  
V obou místech se každoročně konají 
jakubské slavnosti, kterých se zúčastňují 
desetitisíce lidí. Vždyť je sv. Jakub Starší 
také patronem Španělska!  Svátkem se stal 
25. červenec. 

Han 

Denní tichá chvíle 
Sk 19,6 - Jakmile na ně Pavel vložil ruce, 
sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili 
v prorockém vytržení. 
Sk 20,22-24 - Nyní jdu do Jeruzaléma, 
protože mě Duch nutí, a nevím, co mě tam 
potká. Vím jen tolik, že mi Duch svatý město 
od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a 
utrpení. Ale já nepřikládám svému životu 
žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj 
běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána 
Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti. 
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Sk 20,32 - Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho 
milosti, které má moc vás proměnit a dát vám 
podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. 
Sk, 23,11 - Následující noc stanul před 
Pavlem Pán a řekl: „Neztrácej odvahu! Jako 
jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš 
svědčit i v Římě.“ 
J 21,17 - Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu 
Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad 
tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. 
Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš 
také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé 
ovce!“ 
Sk 28,30-31 - Pavel zůstal celé dva roky 
v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním 
přišli, zvěstoval Boží království a učil všemu o 
Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek. 
Mt 5,11-12 - Blaze vám, když vás budou tupit 
a pronásledovat a lživě mluvit proti vám 
všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, 
protože máte hojnou odměnu v nebesích; 
stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před 
vámi. 
Mt 5,16 - Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, 
aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu 
vašemu Otci v nebesích. 
Mt 5,22 - Já však vám pravím, že již ten, kdo 
se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; 
kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a 
kdo svého bratra zatracuje, propadne 
ohnivému peklu. 
Mt 5,39-40 - Já však vám pravím, abyste se 
zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě 
uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a 
tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili 
nech i svůj plášť. 
2Kor 13,11-13 - Nakonec, bratří: žijte 
v radosti, napravujte své nedostatky, 
povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a 
Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte 
jedni druhé svatým políbením. Pozdravuji vás 

všichni bratří. Milost našeho Pána Ježíše 
Krista a láska Boží a přítomnost Ducha 
svatého se všemi vámi. 
Mt 6,2-4 - Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj 
budit pozornost, jako činí pokrytci 
v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u 
lidí; amen, pravím vám, už mají svou 
odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať 
neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé 
dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který 
vidí, co je skryto, ti odplatí. 
Mt 6,22-23 - Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé 
oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li 
však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve 
tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak 
velká potom bude tma? 
Mt 6,33-34 - Hledejte především Jeho 
království a spravedlnost, a všechno ostatní 
vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o 
zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den 
má dost vlastního trápení. 
Mt 10,31-33 - Nebojte se tedy; máte větší 
cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke 
mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám 
před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře 
před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem 
v nebi. 
Mt 7,5 - Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka 
trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl 
vyjmout třísku z oka svého bratra. 
1Jan 4,11-12 - Milovaní, jestliže Bůh nás tak 
miloval, i my se máme navzájem milovat. 
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se 
milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho 
láska v nás dosáhla svého cíle. 
1Jan 4,15-16 - Kdo vyzná, že Ježíš je Syn 
Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také 
my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, 
a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává 
v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 
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Dětské okénko 
STVOŘENÍ ČLOVĚKA 

Biblická zpráva o stvoření není vědeckým popisem, jak se co událo. Písmo nám chce říct, že 
všechno vychází od Boha, a Bůh to stvořil jako dobré. Něco z toho, co říká Písmo o stvoření 
člověka, zjistíš z tajenky. 
 
Postupuj v kruhu ve směru hodinových ručiček (2 kola) a zapiš každé druhé písmeno. 

 
TÁJENKA:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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KVÍZ 

PRO CELOU RODINU 
Máte rádi testy a kvízy? Ověřte si své znalosti. Následující otázky se týkají toho, co 
každoročně v církvi slavíme v červnu a o prázdninách. 

1. Kterým světcům je zasvěcená Brněnská 
katedrála? 

a) sv. Cyrilu a Metodějovi 
b) sv. Václavu a Vojtěchovi 
c) sv. Petru a Pavlovi 

 
2. Která kniha Nového zákona nejvíce 
popisuje misijní působení sv. Pavla? 

a) Evangelium podle Lukáše 
b) Skutky apoštolů 
c) Zjevení sv. Jana 

 
3. Který předmět bývá obvykle atributem 
(znakem) sv. Petra? 

a) klíč 
b) meč 
c) žezlo 

 
4. U světců slavíme den jejich úmrtí. Jeden 
(kromě Panny Marie) je výjimkou – slavíme 
také jeho narození. Kdo je to? 

a) sv. Jan Křtitel 
b) sv. Josef 
c) sv. Jan Evangelista 

 
5. Odkud přišli svatí Cyril a Metoděj na 
Velkou Moravu, aby zde šířili víru v Ježíše 
Krista? 

a) z Francké říše 
b) z Byzantské říše 
c) z Římské říše 

6. Podle kterého životního pravidla se řídil 
sv. Prokop, který založil klášter na Sázavě? 

a) Ranní ptáče dál doskáče 
b) Užívej si života 
c) Modli se a pracuj 
 

7. Jakou mariánskou slavnost slavíme 15. 
srpna? 

a) Narození Panny Marie 
b) Nanebevstoupení Panny Marie 
c) Nanebevzetí Panny Marie 
 

8. Jak se podle legendy jmenovali rodiče 
Panny Marie? 

a) Abraham a Sára 
b) Jáchym a Anna 
c) Zachariáš a Alžběta 

 
9. Na který den připadá svátek Proměnění 
Páně? 

a) 6. srpna 
b) 26. července 
c) 6. července 

 
10. Který „prázdninový“ světec řekl 
„Nepokojné je lidské srdce, dokud nespočine 
v tobě, Bože!“? 

a) sv. Dominik (8. 8.) 
b) sv. Vavřinec (10. 8.) 
c) sv. Augustin (28. 8.) 

Správné řešení: 1c, 2b, 3a, 4a, 5b, 6c, 7c, 8b, 9a, 10c 
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Zprávy z diecéze 
Národní pouť na Velehradě 5. července - Program: http://www.velehrad.eu/ 
Národní pouť rodin 
- Žďár nad Sázavou 29.-30. srpna. Více na http://www.narodnipoutrodin.cz. Zde také najdete 
přípravné katecheze k pouti – pro děti, pro mládež a pro manžele. 
Skokovská pouť 
- V sobotu 5. července se ve 20:30 Noc světel (zpěvy z Taizé). 
- V neděli 6. července tradiční hlavní skokovská pouť ke svátku Navštívení Panny Marie 
s podtitulem Českoněmecká pouť porozumění. Mši svatou, která začne procesím v 10.00, 
bude celebrovat opat tepelského kláštera Zdeněk Filip Lobkowicz OPraem. Během mše zazní 
Missa in C od Franze Josepha Aumanna v podání Kolegia pro duchovní hudbu. 
Klatovská pouť 
- úterý 8. července, kaple Zjevení Panny Marie – CHALOUPKA 

18.00 Poutní mše svatá hlavní celebrant J. M. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem 
opat tepelské kanonie. 

- sobota 12. července, arciděkanský kostel 
10.00 Adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní 
10.30 Co možná nevíte o klatovském obrazu Panny Marie Mgr. Lukáš Kopecký 
11.00 Mariánská pobožnost 
11.30 Chvíle pro soukromou modlitbu 

polední pauza 
14.15 Modlitba svatého růžence 
15.00 Pontifikální mše svatá hlavní celebrant Mons. František Radkovský 

biskup plzeňský 
16.30 Průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské 
Setkání s poutníky z německých spřátelených farností, 

občerstvení poutníků v klášterní zahradě 
18.30 Koncert klatovské skupiny Zebedeus 

(spirituály a písně ve vícehlasých úpravách) 
21.00 Koncertní provedení: 

Sermo Jesum inter Magdalenam oratoria F. X. Brixiho (1732–1771) v podání 
Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy, pod vedením Víta Aschenbrennera 

- neděle 13. července, arciděkanský kostel 
9.30 Modlitba růžence 
10.00 Poutní mše svatá, hlavní celebrant Mons. František Václav Lobkowicz 

biskup ostravsko-opavský 
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). 
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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) 
Varhanní kurz v Tachově - Pořádá Římskokatolická farnost Tachov pro samouky - 
začátečníky a mírně pokročilé 18.-23. srpna v kostele Nanebevzetí Panny Marie a farním 
sále. 

Náplň kurzů: příprava varhaníků pro liturgické hraní a zpěv (teoretická i praktická) 
Lektoři: Bohuslav Korejs, Jan Steyer, Pavla Jůzová – Kříženecká, Jana Vokatá, 
 Radek Rejšek 
Ubytování: fara ve Starém Sedlišti (asi 10 km od Tachova), 
stravování si každý zajišťuje sám 
Cena: ubytování 220 Kč (osoba za noc), 

kurzovné dobrovolné (600 Kč na osobu na pokrytí nejnutnějších nákladů) 
Přihlášky: janavokata@atlas.cz nebo 737 839 108 

Výstava Diktatura versus naděje - bude po celé léto bude hostovat v tepelském klášteře. 
Výstava popisuje osudy katolické církve, kněží, řeholníků i věřících, za minulého režimu, 
přináší zajímavé fotografie a archivní dokumenty. Obecné informace jsou doplněny o 
medailonky zachycující osudy významných církevních osobností 20. století kardinála Tomáše 
Špidlíka, kardinála Josefa Berana a mnoha dalších. V souvislosti s letošním stým výročím 
narození opata Josefa Heřmana Tyla byla nově doplněna o panel zachycující jeho život. 
Výstavu u příležitosti Roku víry a 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci 
s Římskokatolickou farností na Velehradě uspořádaly Archiv Kanceláře prezidenta republiky a 
Ústav pro studium totalitních režimů. Byla zahájena v sobotu 7. června a potrvá do 7. září. 
Hudební léto Borska 
- 17. července Bor, Loreta, Hudba renesance a baroka – Musica Dolce 
- 31. července Skviřín, kostel sv. Petra a Pavla, A. Dvořák, W. A. Mozart, J. S. Bach – M. 

Pšenička, varhany a I. Veberová, soprán. 
- 14. srpna Mlýnec, kaple Nejsv. Trojice, A. Diabelli: Diabolus in musica – Esemble 

Consolazione 
- 28. srpna Damnov, kostel sv. Martina, Hudba severoněm. skladatelů 18. stol.– Kolegium 

pro duchovní hudbu Klatovy a Consortium musicum. 

mailto:janavokata@atlas.cz


15 

Živé Skoky - Každý den v červenci a v srpnu bude kostel přístupný denně od 9 do 18 hodin. 
Návštěvníci si během této doby mohou kostel prohlédnout i s výkladem průvodce. Součástí 
prohlídky budou také dvě výstavy:  
- Zapomenutá zjevení fotografky Heleny Kalendové dokumentují pozapomenutá místa 
mariánských zázraků.  
- Deník z cesty do Compostely písničkářky a malířky Martiny Trchové je autentickým 
výtvarným záznamem autorčina putování.  
- 19. července Oldřich Janota a polská dvojice SOL ET LUNA  
- 26. července Festival písničkářů - Přemysl Rut, Jiří Smrž, Slávek Klecandr a OBOROH 
- 9. srpna Lee Andrew Davison (Oklahoma USA).  
- 23. srpna Vzpomínka na Zuzanu Navarovou - Martina Trchová Adam Kubát  

koncerty začínají v 18.00 

O VĚROZVĚSTECH 19 
JAKO ŘEKA 

Biskupský stolec byl po pádu Velké Moravy znovu obsazen až po dvou 
stoletích. Novým sídlem biskupa s pravomocí pro celou Moravu se od 
roku 1063 stává Olomouc. 
Moravským markrabětem byl na počátku 13. 
stol. Vladislav Jindřich (Vladislav III.). Z jeho 
popudu vzniká v roce 1205 nový cisterciácký 
klášter i nové město: Hradiště. Klášteru se 
říkalo velehradský a jeho vysvěcení se 
zúčastnil i Vladislavův bratr král Přemysl Otakar 

I. s manželkou Konstancií. Původně byl určen jako místo posledního 
odpočinku moravské větve Přemyslovců. Velkomoravské centrum 
dostalo nový duchovní impuls, i když mniši na starodávnou tradici 
vědomě nenavázali. 

Velkolepá přestavba katedrály v Praze, jejímž srdcem se stala kaple sv. 
Václava, koruna patřící patronu národa, nová univerzita zasvěcená 
Bohu. To je jen několik střípků, které se všeobecně řadí k duchovním 
kořenům císaře a krále Karla IV. On sám však šel ještě hlouběji. Byl 
vzdělán a věděl, že legendy mluví o křtu jeho předků slovanským 
arcibiskupem na Moravě. Co ale slovanská liturgie?  
Otázka, která zaměstnávala nejen panovníka, ale 

i arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Do Prahy jsou pozváni benediktini 
z Chorvatska, kteří znají církevní slovanštinu, aby našli nový domicil 
v klášteře založeném Karlem ke cti Panny Marie, svatých Jeronýma, 
Cyrila, Metoděje, Vojtěcha a Prokopa na Novém Městě Pražském. 
Není to málo, myslí si císař a dává podnět k sepsání nových životopisů 
obou světců. Stále málo? Byl zřízen oltář svatých bratří ve svatovítském 
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chrámu, v Emauzích byla obnovena slovanská liturgie. Co dále? Císař 
získal povolení od papeže, že ho stále může doprovázet některý ze 
slovanských kněží a může sloužit mši svatou ve slovanštině kdekoli on 
bude. To je ale pro „osobní“ potřebu císaře. Co lidé? Nepřijdou zkrátka? 
Cyril a Metoděj byli císařem i arcibiskupem prohlášeni za patrony zemí 
Koruny české a jejich svátek se slavil každého devátého března. Na 
vnějším triforiu svatovítského chrámu vzniká první zobrazení soluňských 
bratří. 

Cestu ke kořenům vzal císař vážně a 
vyslal na Moravu poselstvo, které 
mělo za úkol hledat vše, co by souviselo s činností 
slovanských věrozvěstů. Pomoc našli u tehdejšího 
olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi. 
„Milý spolubratře,“ oslovil pražského arcibiskupa. 
„Nečekejme mnoho. Spíše než na archivy a vědomosti 
kléru podívejme se na tradici, která žije mezi selským 

lidem.“ 
Pátrání přineslo dvě důležité stopy. První vedla na Klimentek u 
Osvětiman. O kapli sv. Klimenta se věřilo (a nejen tehdy), že 
je to místo, kde svatí bratři pobývali. Biskup Jan pak potvrdil 
listinu, kterou daroval kapli brněnským augustiniánům, a místo 
mělo všechny předpoklady k tomu, aby se zde znovu rozvinula 
slovanská tradice. 
Druhá (jak se později ukázalo) důležitější stopa ukazovala na 
Velehrad. Českými zeměmi se však přehnala vlna nenávisti a 
občanské války, která ničila vše, co jí stálo v cestě. Husitské 
bouře pohltily i velehradský klášter. Nenávratně jsme ztratili 
nesmírné hodnoty, kterými se pyšnily gotické Čechy. Velehrad 
byl sice obnoven, ale původní architektonická a duchovní 
krása se mu nevrátila. Nabízí se jen otázka, proč do dneška 
preferujeme zkázu. 

 Jeden moudrý člověk napsal, že cyrilometodějská tradice je jako 
jedna moravská řeka, která teče, aby se ztratila v podzemí a na 
jiném místě se opět objevila. Snahy Otce vlasti byly pomalu 
zapomenuty a latinské misály z konce XV. a počátku XVI. st. pro 
olomouckou diecézi i pražskou arcidiecézi neobsahují o sv. 
Cyrilu a Metodějovi žádné zmínky. Vzkřísí i tentokrát Bůh dílo, 
které kdysi požehnal? 

Obrázky: 
Cyril a Metoděj, ikona, Rusko, 19. st. 
Královna Konstancie, manželka Přemysla Otakara I., socha, klášter Porta Coeli, Česká republika 
Rub a líc stříbrné pamětní mince kláštera Emauzy, 1997 



17 

Cyril a Metoděj, socha, katedrála Záhřeb 
Hora sv. Klimenta u Osvětiman, dřevěná kaple a zvonkohra 
Missale Olomucense notis musicis ad praeconium paschale et praefationes instructum, folio 13r – Adorace dítěte, 
rukopis z poč. 20. let XV. st., Státní vědecká knihovna Olomouc 
Emauzský klášter v Praze, letecký pohled 

H U B I T E L É   L Í T Í 
24. října 1648 byl uzavřen jeden z nejvýznamnějších 
mezinárodních dokumentů novověké Evropy. Vestfálský 
mír ukončil třicetiletou válku. Začala, jak podotýkají 
historikové, nenápadně. Původně mělo jít o prosté 
vyhození tří pánů z jejich pozic oknem na hradě v Praze. 
Prý špatně zastupovali zájmy Čechů u dvora. Za necelých 
třicet měsíců však přišlo setkání bojových šiků na Monte 
Bianco, jak by řekli Italové, a pak – se to rozjelo. 

Čechami se válka prohnala hlavně v její první fázi a na konci, když Praha 
pocítila sílu Švédů a byla připravena o mnoho historických památek. 
Místo válečných útrap, které také existují, řeší se u nás problémy 
náboženské snášenlivosti. Jako národ však doma (Habsburské 
Rakousko) i v cizině dobrý zvuk nemáme. Pro dvůr ve Vídni jsme zrádci, 
protože bychom stále chtěli svého krále, pro katolickou Evropu jsme zemí 
plnou náboženských odpůrců, pro protestanty zas těmi, kdo zavinili 
válku. 
Navíc je toto období pro nás spojeno s procesem rekatolizace, tedy 
s působením příslušníků řádu Tovaryšstva Ježíšova, které do Čech 

pozval král Ferdinand I. už roku 1556. Dnes jsou z tohoto období preferovány hlavně dvě 
skutečnosti. První vyjádřil Karel Havlíček Borovský ve svém epigramu o lítých hubitelích 
českých knížek, druhou přinesl Alois Jirásek v románě Temno. Myslím, že tomuto období 
dlužíme objektivní hodnocení, ale také otevřené mysli, které by toto hodnocení dokázaly 
přijmout. 
Prvotním zájmem jezuitů nebylo pronásledovat protestanty a násilně 
z nich vyrábět katolíky nebo pořádat veřejné ohníčky s knihami. Bratři 
přišli s myšlenkou pomoci. Najít cestu k lidem, k jejich víře, o které se 
přesvědčili, že není ztracená, ale jen vichřicemi ošlehaná, trošku možná 
pokroucená a potřebuje ne bič, ale uzdravení a narovnání. Jak na to? 
Byla vybrána trojí cesta: liturgie, kultura, vzdělání – chrám, hudba, 
výtvarné umění, školství. Mnoho jezuitů jsou vynikající učitelé, hudebníci 
a kazatelé. A to je prostor, ve kterém se opět vynořuje řeka úcty 
k soluňským bratřím. 
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Byl z Prahy poslán do Klatov jako do vyhnanství. Bohuslav, 
příjmením Balbín, stavem kněz a jezuita, srdcem učitel, kazatel a 
historik, si nestěžoval. Příčinou jeho odchodu byl spis Epitome 
historica rerum Bohemicarum, který pojednává o historii české od 
počátků křesťanství až do roku 1526. Pro Balbína začíná česká 
historie na Moravě Bořivojovým křtem. Nechybí tedy arcibiskup 
Metoděj. Pojednání vyvolalo nevoli cenzorů, tak autor pokorně čeká 
v provinčním městečku na vyřešení. Čeká, ale ne s rukama v klíně. 
Přemýšlí, studuje, porovnává a píše. Vzniká tak jeho nejznámější 
dílo Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, praecipue 
Bohemica (Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak 
českého). Původně latinský spis byl vydán anonymně, česky 

v překladu Emanuela Tonnera, který doplnil rozsáhlý 
poznámkový aparát a životopis, je k dostání v roce 1869. 
Balbín hájí právo každého národa na vlastní jazyk a 
připomíná, že náš jazyk pochází z bohoslužebného – tedy 
posvátného – jazyka. Vídali a slýchali jsme sami 
nejednou, kterak Rusíni a jiní národové obřadu řeckého, 
s církví římskou spojení, po slovansku služby boží 
vykonávají, což že již před více než tisícem let dělo se u 

Bulharův a také u našich Čechův původem sv. 
apoštolův slovanských Cyrilla a Metoděje (str. 85 výše 
zmíněného překladu). Obě knihy udiví vysokou 
vzdělaností autora, který odkazuje na množství 
pramenů od antické literatury až po svou současnou 
dobu. Přibližně tři roky po napsání Rozpravy přichází 
z Říma vyjádření, že Výtah o historii je nezávadný, 
může se tisknout a jeho autor obrací své kroky zpět do 

Klementina. 
Barokní jezuitská doba vydala i další úžasné perly. Začala se objevovat kázání o Cyrilu a 
Metodějovi a do českých kostelů se dostala i nová kazatelská metoda přicházející ze 
Španělska: concepto. Konceptuální kázání duchaplně poučovala i bavila; vyznačovala se 
důvtipem, elegantním a mnohovrstevnatým jazykem, stupňovaným 
napětím, použitím příkladů nebo krátkých literárních útvarů (přísloví, 
bajka) a překvapivou pointou. 
Českým mistrem konceptu byl Josef Bilovský (1659-1725). Původně 
jezuita, pak diecézní kněz je vynikajícím kazatelem, který umí oslovit 
prosté lidi. Zemi našich předků, kam přicházejí soluňští bratři, popisuje 
s neopakovatelnou poetikou: Každý, co se mu líbilo, to za boha držel - 
zlato, stříbro, stromoví, dříví, kamení, opera manuum hominum, díla 
rukou lidských, tak těm podobni byli Čechové, tak dlouho, dokud dnešní 
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svatí otcové, a napřed sice svatý Methudius do Čech nepřišel. Jak se tam ukázal ten Próteus 
a do mrtvého špalku fakuli víry strčil, víra svítati začala po tom celém království, brzy k sobě 
povolala lidu velké množství, jak Methodius pravého Boha začal kázati, hned láska v srdci 
každého počala plápolati. Byl ale i hagiografem. V češtině, němčině a latině předkládá 
pojednání o postavách domácí i univerzální církve:Jan Sarkander, sv. Josef, sv. Ignác, či svatí 
Cyril a Metoděj 
Za všechny jsme vybrali pouze dva. Ostatní (Jan Jiří Středovský a další) necháváme vašemu 
zájmu. Krátce se ještě podívejme do našeho tehdejšího širšího domova. Ve vídeňském 
dvorním kostele sv. Michala se pravidelně konaly bohoslužby v neděli po svátku svatých 
věrozvěstů a i odtud známe mnohá kázání. 
Morava nezůstala pozadu. Olomoucký 
biskup Karel II. z Lichtenštejna obnovil 
v roce 1676 slavení svátku svatých Cyrila 
a Metoděje pro všechny moravské 
farnosti. 
Velehradský chrám se v barokní době stal 
cílem mnoha poutí. Baroko vůbec mělo 
rádo poutě. Řeka úcty k soluňským 
bratřím se tu slévala s řekou úcty 
mariánské. Zatím jsou to spíše potůčky, ale počkejme si. Neštěstí přichází odjinud a přináší 
ho Velehradu Josef II., nesvatý, zato osvícený. Zruší se kláštery, nejsou přece k ničemu, a 
stát potřebuje kasárny a sklady. Tak se prodává a opět ničí. Bez kláštera se z místa zvané 
Velehrad stala obyčejná vesnice s velkým kostelem. Zničený areál kláštera byl prodán 
v dražbě.  
 
Obrázky: 
Kostel Panny Marie Vítězné, Praha – Bílá Hora, vstupní reliéf přibližující nástup vojsk do bitvy 
Střední Evropa v roce 1648, mapa  
Milostný obraz Panny Marie Vítězné nalezený ve Štěnovicích, dobová reprodukce, originál shořel v Římě 
v kostele Santa Maria della Vittoria v r. 1833; o obraze více k doplňku k tomuto dílu 

Bohuslav Balbín, portrét z vydání Rozpravy na obranu jazyka z r. 1869 
Kopule jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, Klatovy 
Josef Bilovský, Hlas duchovní labutě, soubor kázání od svatodušních svátků do adventu, Olomouc 
1720, převzato z nabídky antikvariátu Bretschneider 
Sv. Cyril a Metoděj, socha, Novgorod 
Zvon, archeologické naleziště Hradiště Bojná 
Kostel Panny Marie Vítězné, Praha – Bílá Hora, hlavní oltář s reprodukcí milostného obrazu 
Karel Škréta: Útok Švédů na Nové město pražské v říjnu 1648, malba, následně podklad pro mědiryt; 
vychází v šestém díle knižní série Matthäuse Meriana st. Theatrum Europaeum, která jako kronika 
sledovala evropské dění v jedenadvaceti svazcích.  
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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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