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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Září 2014 
 

Tobě patří sláva 
V těchto několika týdnech se mi naskytla 
vícekrát možnost pozorovat okolí, lidi, ale i 
přírodu a zamýšlet se nad pohybem a 
vývojem věcí, které se neustále dějí. Díval 
jsem se z okna svého rodičovského domu na 
malé vlaštovky právě se učící létat. Seděly 
jenom tak na větračce v průjezdu zahrady. 
Bylo slyšet pokaždé, když prolétala vlaštovka 
„matka“. Možná to bylo kvůli jídlu, ale také 
možná proto, že před tím bylo slyšet jí. 
Jakoby je povzbuzovala. Pokaždé také jenom 
vysedávaly a kroutily hlavičkami ze strany na 
stranu. Pohled na ně rozveselil i můj pohled 
na svět, říkaje si, zda to není důvod chválit 
Pána za věci tak zázračné. 
Ano, zdálo se mi, že zapomínám chválit 
Boha. Tak jsem se podíval na lidi, které mám 
kolem sebe. Viděl jsem jejich život naplněn 
všedností. A přesto to denní naplňování těch 
nejprostších věcí dávalo hluboký smysl. A 
zase jsem si musel říct, „Pane, jsi hoden 
veškeré chvály, dáváš nám každý den, 
abychom tě životem a uskutečňováním 
prostých a obyčejných věcí nejvíce chválili.“ 
Tak jsem si uvědomil potřebu děkovat svým 
bratrům a sestrám za to nejobyčejnější co 
dávají, je v tom totiž to nejhezčí co v nich 
dává Bůh právě v této chvíli. 
„Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je 
všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.“ 
(Řím 11, 36) Slova sv. Pavla apoštola tak 
dávají životní smysl. To jsem si hlouběji 

uvědomoval už v červenci, když jsem dával 
exercicie v klášteře v Sušici. Hledali jsme tam 
člověka, abychom nalezli Boha. No nejvíce se 
nám Bůh dává poznat v tom nejběžnějším a 
nejobyčejnějším, co žijeme. Mnohdy ho 
nevidíme. Jeho blízkost nám zapadá do 
prachu našich životních cest. Tak je nutné 
znovu a znovu hledat Jeho blízkost. 
Už za několik chvil se v našem společenství 
otevřou dveře křesťanské dospělosti pro ty, 
kteří se dlouhodobě na tuto chvíli připravovali. 
Otec biskup přijede, aby udělil jednu ze 
svátostí, totiž BIŘMOVÁNÍ. Obrazně 
řekněme, že je to jako s těmi vlaštovkami, 
které se právě učí létat. Bůh dává mimořádný 
dar darů Ducha svatého v této svátosti ke 
svobodnému letu životem. Dává mimořádným 
způsobem to, co je tím nejobyčejnějším 
v Božích očích. Dává odvahu žít obyčejný 
život v Jeho blízkosti. 
Létat s Ním je vlastně radostí každého dne, 
přitom nijak velkého v lidských očích a přesto 
mimořádného Boží blízkostí. On nás 
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doprovází a dává vše, co potřebujeme. 
Pokaždé je to projev jeho lásky a jeho péče. 

„Jemu buď sláva na věky. Amen.“ 
P. Marek Bonaventura Hric

 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ – září 
  3. 9. - středa – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

– evang. Lk 4,38-44 
  5. 9. – bl. Matka Tereza – evang. Lk 5,33-39 
 1. pátek v měsíci: 16 hod. adorace s možnosti prvopáteční zpovědi. 
  6. 9. – sobota - sv. Magnus 

– v 10 hod v Ostrově mše sv. s biřmováním – v kostele sv. Michaela a P. Marie Věrné 
  7. 9. – 23. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang. Mt 18,15-20 Žaltář 3. týdne 

„Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od 
mého nebeského Otce.“ 

  8. 9. – pondělí – svátek Narození Panny Marie – evang. Mt 1,1-16.18-23 
 výročí Posvěcení Einsiedelnské kaple: mše svatá v kapli v 18 hodin 
  9. 9. – úterý – nezávazná památka sv. Petra Klavera – evang. Lk 6,12-19 
10. 9. – středa – nezávazná památka bl. Karla Spinoly – evang. Lk 6,20-26 
12. 9. – pátek – Jméno Panny Marie, nezávazná památka, evang. Lk 6,39-42 
13. 9. – sobota – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

– evang. Lk 6,43-49 
14. 9. – neděle – Svátek Povýšení svatého kříže 

– evang. Jan 3,13-17      Žaltář 4. týdne 
„Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale skrze něj byl svět spasen.“ 

15. 9. – pondělí – památka Panny Marie Bolestné – evang. Jan 19,25-27 
16. 9. – úterý – památka sv. Ludmily, mučednice – evang. Mt 10,34-39 
17. 9. – středa – sv. Roberta Bellarmina - biskupa a učitele církve, sv. Kornélia - papeže a 
Cypriána- biskupa, – evang. Lk 7,31-35 
19. 9. – pátek – nezávazná památka sv. Januária, biskupa a mučedníka – evang. Lk 8,1-3 
20. 9. – sobota – památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a 
druhů, mučedníků – evang. Lk 8,4-15 
 Pouť Slováků v Nejdku – Program začíná v 930 – Modlitba sv. růžence; 1000 – 
Slovenská mše svatá; cca 1100 - Pobožnost k sedmi bolestem Panny Marie u milostivé sochy; 
Následuje pohoštění na farním dvoře. 
21. 9 – 25. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang.Mt 20,1-16a Žaltář 1. týdne 

„Co tu celý den nečinně stojíte?“ 
23. 9. – úterý – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze – evang. Lk 8,19-21 
26. 9. – pátek – nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků – evang. Lk 9,18-22 
27. 9. – sobota – památka sv. Vincence z Paula, kněze – evang. Lk 9,43b-45 
 Od Václava k Václavu – druhý ročník cyklopotě z Rýžovny do Radošova; 930 – 
výjezd cyklopoutníků od fary na Božím Daru; 1100 – Českoněmecká mše svatá na Rýžovně; 
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po mši svaté pokračujeme cyklopoutí do Radošova; 1500 – Poutní mše svatá v Radošově; Pro 
odvážlivce je možné na kolech pokračovat do Ostrova. 
28. 9. – 26. neděle v mezidobí – Slavnost sv. Václava, mučedníka 
Michaelská pouť Ostrov – Mše svatá v Ostrově v 900 hod. za všechny farní dobrodince! 

– evang. Mt 16,24-27     Žaltář 2. týdne 
„Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí?“ 

29. 9. – pondělí – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
– evang. Jan 1,47-51 

30. 9. – úterý – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve – evang. Lk 9,51-56 

DUCHOVNÍ IMPULZY 
Encyklika papeže Františka „Světlo víry“ – latinsky „Lumen fidei“ 

V září opět začíná vzdělávání dětí a mládeže. 
I my dospěláci se máme snažit o růst ve víře. 
Proto zařazujeme na pokračování vybrané 
texty první encykliky papeže Františka, která 
byla ohlášena 29. 6. 2013, v prvním roce 
papežova pontifikátu. 
Obsahuje úvod a čtyři kapitoly. 
Encykliku už připravil papež Benedikt XVI. 
Papež František ji dokončil a upravil. Její 
vznik je tedy příkladem spolupráce a 
vzájemné úcty obou papežů. 
Encyklika „Světlo víry“ je nabídnuta 
k upevnění křesťanské víry a života podle 
evangelia. Víra v Boží slovo je „světlem pro 
naše kroky“. 
„Světlo víry je velký dar, jejž přinesl Ježíš. 
V Janově evangeliu o sobě říká: „Já jsem 
přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo 
věří ve mne, nezůstal v temnotě.“ 
Postupně se světlo víry vytrácelo, začalo se 
mluvit o světle rozumu. To však není schopno 
dostatečně projasnit budoucnost. Ta zůstává 
v temnotě a ponechává člověka ve strachu 
z neznáma. Člověk rezignoval na hledání 
velkého světla, velké pravdy a spokojil se se 
světélky. 
Když chybí světlo, je všechno zmatené, není 
možné rozlišovat dobro od zla. 
Je tedy nezbytné znovu nalézt ono světlo, 

které je vlastní víře. Ono totiž dokáže 
osvěcovat celou lidskou existenci. Je mocné 
a nemůže tedy vycházet z nás samých. Musí 
přicházet z původnějšího zdroje, od Boha. 
Víra se rodí ze setkání s živým Bohem, který 
nás volá a zjevuje nám svou lásku, jež nás 
předchází a o níž se můžeme opírat při 
rozvíjení našeho života. Víra je světlem 
v našich temnotách. 
Ježíš ujišťoval Petra: „Já jsem za tebe prosil, 
aby tvoje víra nezanikla“. A v této víře má 
Petr „utvrzovat své bratry“. 
Víra, naděje a láska vytváří ve svém 
podivuhodném propojení dynamiku 
křesťanské existence. 
Jaká je tato cesta, kterou před námi víra 
otevírá? Odkud přichází její mocné světlo, 
které osvěcuje cestu úspěšného a plodného 
života? 

(Pokračování příště)  han 
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Mše na Horním hradě 
V neděli 27. 7. 2014 se konala mše svatá 
v kapli Sv. Michaela archanděla na Horním 
hradě. Vzhledem k nemalé vzdálenosti se 
účastníci z naší farnosti rozdělili na dvě části, 
z nichž jedna jela na kolech a druhá auty. Já 
jsem s přihlédnutím k mým cyklistickým 
schopnostem patřila k té druhé skupině. 
Přestože jízda autem cestu podstatně 
ulehčila, čekalo nás stoupání do prudkého 
kopce, na jehož konci stála středověká kaple. 
Když jsme dorazili do cíle, rozhodla jsem se 
obhlédnout si interiér kaple. Na čelní stěně 
visel veliký obraz archanděla Michaela, před 
ním stál oltář a po stěnách byly rozesety 
obrazy svatých. Celá atmosféra dýchala 
naprostým klidem, až jsem pocítila touhu si 
zazpívat. Začala jsem tedy pět a najednou 
jsem měla publikum složené nejen ze svých 
přátel a spolucestujících, ale také z dalších 
náhodných kolemjdoucích a tak jsem coby 
trémistka přestala zpívat a utekla. 
Čas se pomalu chýlil k patnácté hodině a 
začala mše. Farář Marek Hric měl jako 
obvykle krásné kázání a čtení zaznělo 
tentokrát z listů sv. apoštola Pavla a ze 
Starého zákona. Dále bylo také čteno 
evangelní podobenství o zakopaném pokladu 
v poli a jedné drahocenné perle. Celá mše se 
nesla ve velice dobré náladě a sem tam se 
naskytly i okamžiky, kdy se jen těžko dalo 
ubránit smíchu. Někdo by si možná pomyslel, 
že při mši se lidé nemají smát a mají si udržet 
vážnost, ale je snad Bůh také jen vážný? Je 
život jen o dodržování pravidel? Je snad 

nutné brát křesťanství jen jako závazný 
vzorec chování? Ne... Naopak Bůh dává 
člověku křídla, dává mu volnost a učí ho 
především, že život je mnohem víc, než jen 
světské starosti a celoživotní pachtění se za 
něčím. Život je především radost. A přesně 
takovou radostí (a teď se skutečně odvažuji 
mluvit za všechny) byla naplněna celá kaple a 
všichni lidé v ní. Poté, co mše skončila, se 
někteří z nás ještě usadili v podhradí na 
sklenku něčeho dobrého, a celý již tak 
vydařený den byl ještě korunován příjemnou 
konverzací převážně duchovního rázu. 
A co dodat na závěr? Snad už jen to, že i 
přes všechen neustálý nápor starostí a 
povinností, i přes touhu po dokonalosti a 
věčnou snahu o dodržování Božích zákonů 
nezapomínejme také žít, protože právě proto 
pro nás Bůh vytvořil něco tak krásného, jako 
je svět a dal nám dar tak veliký, jakým je 
život... 

Dagmar Formánková
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Farní knihovna sv. Anny 
V září nás čekají dvě významné události: 
Biřmování – v sobotu 6. 9. v 10 hodin v Ostrově ve farním 
kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné 
Pouť k sv. archandělu Michaelovi v ostrovském kostele sv. 
Michaela archanděla a Panny Marie Věrné v neděli 28. 9. v 9 
hodin. 
- Tato pouť je 25. Michaelskou poutí po listopadu 1989, 

která se koná veřejně a za spolupráce s představiteli 
města. Někteří z nás si ještě pamatují na období totality, 
kdy měla náboženský ráz Michaelské pouti přehlušit a 
zničit tzv. „Krušnohorská pouť “ na Mírovém náměstí 
Ostrova. Jedna květnová neděle byla plná houpaček, 
kolotočů, střelnic a tureckého medu. Bez jakéhokoliv 
vztahu k duchovnímu zdroji a ke kostelu. 

- Od září 1990, díky Bohu, můžeme opět veřejně prožívat 
poutní mše svaté v ostrovském farním kostele.  

- I letos přijedou z Německa ostrovští rodáci.      
Rozpis úklidu a výzdoby – září 2014 
5. 9.: Michalová; 12. 9.: Srncová;  19. 9.: Běhounková;  26. 9.: 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 – září 2014 
     1. Čtení  2. čtení 
  7. 9. 23. neděle v mezidobí  Kamarád st. Hanzlová 
14. 9. 24. neděle v mezidobí  Radová  Kamarád ml. 
21. 9. 25. neděle v mezidobí  Faltová  Poledníček 
28. 9. Michaelská pouť   Hynk  Kamarád st. 
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 červen 2014 
Římskokatolická farnost Ostrov: Příjmy =   29 661,- Kč z toho sbírky = 18 309,- Kč 

Výdaje =102 245,74 Kč 
Schodek v měsíci květnu: - 72 584,41- Kč 
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Místo sbírky výnos 

Ostrov 13 524,00 Kč  

Kaple Sv.R,   1 231,00 Kč  

Abertamy      588,00 Kč  

Hroznětín   1 414,00 Kč  

Horní Blatná   1 342,00 Kč  

Radošov              -   Kč  

Pernink      210,00 Kč  

Suma 18 309,00 Kč  

Celkový stav (schodek od začátku roku): - 15 389,68 Kč 
Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat: 0801809379/0800 

Římskokatolická farnost Jáchymov: Příjmy  = 46 117,85 Kč z toho sbírky = 7 990,- Kč 
      Výdaje = 70 517,99 Kč 
      Schodek v měsíci květnu: - 24 400,14 Kč 

Celkový stav (schodek od začátku roku): + 89 609,05 Kč 
Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
Svatý Pio z Pietrelciny, kněz 
Svatý Pio, vlastním jménem Francesco 
Forgione, se narodil na jihu Itálie v Pietrelcině  
25. května 1887. Už v dětství vyhledával 
samotu a často se modlil a rozjímal. Když mu 
bylo pět let, zjevil se mu poprvé Ježíš. Ve 
věku 16 let Francesco přijal kapucínský hábit 
a obdržel řádové jméno Pio. O rok později 
složil řádové sliby a započal filosoficko-
teologické studium. V roce 1910 přijal 
kněžské svěcení. 
Už tehdy měl nějakou dobu vážné problémy 
se zdravím. Po několika letech kněžství byl 
povolán na vojnu (1. světová válka), ale 
z vojenské služby byl uvolněn pro špatný 
zdravotní stav. Takže koncem července 1916 
přišel do kláštera San Giovanni Rotondo a 
tam setrval až do smrti. Duchovně vedl mladé 
řeholníky – byl jejich spirituálem. 
Před křížem s Ukřižovaným 
20. září 1918, když se modlil před křížem 
s Ukřižovaným, Otec Pio obdržel stigmata. Na 
jeho dlaních, chodidlech i boku se objevily 

otevřené rány – znamení Ježíšova utrpení. 
Do San Giovanni Rotondo začaly přijíždět 
davy poutníků a novinářů, kteří chtěli spatřit 
mimořádného kapucína. Stigmata a mystické 
zkušenosti Otce Pia byly také předmětem 
precisního zkoumání ze strany církve. V jeho 
důsledku Otec Pio dostal zákaz veřejného 
sloužení eucharistie a zpovídání věřících na 
dobu dvou let. Sám řeholník, Otec Pio, přijal 
toto rozhodnutí s velkým pokojem. Po 
vyjádření názoru doktora Festa, že 
stigmatické rány nejsou vědecky vysvětlitelné, 
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mohl Otec Pio opět veřejně vysluhovat 
svátosti. 
Se stigmaty na dlaních 
Otec Pio byl mystikem. Často konal přísná 
pokání, mnoho času trávil modlitbou. 
Mnohokrát prožíval extáze, měl vidění Panny 
Marie, Ježíše a svého anděla strážného. Bůh 
ho také obdaroval darem bilokace – bytí 
zároveň na dvou místech. V době jedné bitvy 
během války Otec Pio, pobývající celý čas ve 
svém klášteře, upozornil jednoho důstojníka 
na Sicilii, aby se odsunul z místa, kde byl. 
Důstojník tak učinil – a tím si zachránil život. 
Na místo, kde předtím stál, dopadl granát. 
Sloužící mši svatou 
Italský řeholník slavil s mimořádnou úctou 
eucharistii. Dlouhé hodiny se k ní připravoval, 
bděl na modlitbách – a po jejím zakončení 
dlouho děkoval Bohu. Mše svaté, sloužené 
Otcem Piem, někdy trvaly až dvě hodiny. 
Jejich účastníci říkali, že Otec Pio v jejich 
průběhu – zvláště v momentu Proměňování – 
očividně mnoho trpěl.  
Otec Pio, kapucín z Pietrelciny, se též téměř 
neustále modlil růženec. 
Před smrtí 

V roce 1922 vznikla iniciativa pro vybudování 
nemocnice v San Giovanni Rotondo. Otec Pio 
tento úmysl vroucně podpořil. Nemocnice 
rychle rostla a finanční problémy, vzniklé při 
její stavbě, se dařilo šťastně vyřešit.  
„Dům úlevy v utrpení“ se otevřel v květnu 
1956. Kroniky se postupně plnily svědectvími 
zázračného uzdravení díky ustavičné 
modlitbě Otce Pia. Mezitím ho však začaly 
opouštět síly, více a více ho opouštělo zdraví. 
Zemřel ve svém klášteře 23. září 1968. 
Několik dní před jeho smrtí se po padesáti 
letech zahojila stigmata. 
Svatořečení 
V roce 1983 se započal informační proces, 
který byl zakončen v roce 1990 potvrzením 
Kongregace pro svatořečení o jeho platnosti. 
V roce 1997 byl vyhlášen dekret o heroických 
ctnostech Otce Pia. O rok později dekret 
potvrzující zázrak uzdravení na přímluvu Otce 
Pia. Svatý Jan Pavel II. uskutečnil beatifikaci 
Otce Pia a to 2. května 1999 a také jej pak 
svatořečil dne 16. června 2002. 
Památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze, slavíme 
23. září. 

P. Wojciech Kaczmarek OFMCap 
 

Na intence lidí, kteří se svěřili jeho modlitbám, se Otec Pio modlil následující : 
Korunku k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu 

1. O, můj Ježíši, ty jsi řekl: „Vpravdě, pravím vám, proste a dostanete, hledejte a naleznete, 
tlučte a bude vám otevřeno“, vyslyš mě, když tluču, hledám a prosím o milost …… 
Otče náš…, Zdrávas Maria…, Sláva Otci … 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, důvěřuji ti a vkládám v Tebe naději. 
2. O, můj Ježíši, ty jsi řekl: „Vpravdě pravím vám, o cokoliv budete prosit Otce v mém jménu, 
dá vám to“, vyslyš mě, když prosím Otce v Tvém jménu o milost …… 
Otče náš…., Zdrávas Maria…., Sláva Otci….. 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, důvěřuji ti a vkládám v Tebe naději. 
3. O, můj Ježíši, Ty jsi řekl: „Vpravdě pravím vám, nebe i země pominou, ale má slova 
nepominou“, vyslyš mě, když povzbuzen Tvými slovy prosím o milost …… 
Otče náš …., Zdrávas Maria…, Sláva Otci … 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, důvěřuji ti a vkládám v Tebe naději. 
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Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, pro které je nemožné pouze to, nemít soucit se zarmoucenými, 
měj soucit s námi, bědnými hříšníky a uděl nám milosti, o které tě prosíme na přímluvu 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie, tvé i naší něžné matky. Svatý Josefe, adoptivní otče 
Ježíše Krista, oroduj za nás. 

Denní tichá chvíle 
Mt 14, 14 - Když vystoupil, uviděl velký 
zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich 
nemocné. 
Mt 14, 30-31 - Ale když viděl, jaký je vítr, 
přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: 
„Pane, zachraň mne!“ Ježíš hned vztáhl ruku, 
uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi 
pochyboval?“ 
Mt 17, 2 - A byl proměněn před jejich očima; 
jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl 
oslnivě bílý. 
Mt 17, 5 - Ještě nedomluvil, a hle, světlý 
oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To 
jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; 
toho poslouchejte.“ 
Mt 13, 15-16 - Neboť obrostlo tukem srdce 
tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, 
takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem 
nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím. 
Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. 
1Petr 4, 16 - Kdo však trpí za to, že je 
křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí 
nosit toto jméno. 
1Petr 4, 19 - A tak ti, kteří trpí podle vůle 
Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a 
činí dobré. 
Řím 9, 1-2 - Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a 
dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu 
svatém, že mám velký zármutek a neustálou 
bolest ve svém srdci. 
Ez 3, 3 - Řekl mi: „Lidský synu, nakrm své 
břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který 
ti dávám.“ Snědl jsem jej a byl mi v ústech 
sladký jako med. 

Ez 9, 3-4 - Tu se přenesla sláva Boha Izraele 
z cheruba, na němž spočívala, k prahu domu. 
Hospodin zavolal muže oděného lněným 
šatem, který měl na bedrech písařský 
kalamář, a poručil mu: „Projdi středem města, 
středem Jeruzaléma, a označ znamením na 
čele muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi 
ohavnostmi, které se v něm páchají.“ 
Ez 12, 2 - „Lidský synu, bydlíš uprostřed 
vzpurného domu. Mají oči k vidění, ale nevidí, 
mají uši k slyšení, ale neslyší. Jsou dům 
vzpurný.“ 
Iz 56, 6b-7 - „ Všechny, kdo dbají na to, aby 
neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně 
drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu 
a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, 
jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na 
mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat 
domem modlitby pro všechny národy.“ 
Mt 19, 21 - Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být 
dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej 
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chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď 
a následuj mne.“  
Mt 19, 29 - A každý, kdo opustil domy nebo 
bratry nebo sestry nebo otce nebo matku 
nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc 
dostane a bude mít podíl na věčném životě. 
Ez 34, 2 - „ Lidský synu, prorokuj proti 
pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm 
pastýřům: „Toto pravý Panovník Hospodin: 
Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami 
sebe. Což pastýři nemají pást ovce? 
Ez 34, 11 - Toto praví Panovník Hospodin: 
„Hle já sám vyhledám své ovce a budu o ně 
pečovat. 
Ez 36, 25-28 - Pokropím vás čistou vodou a 
budete očištěni; očistím vás ode všech vašich 
nečistot a ode všech vašich hnusných model. 
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím 
nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce 
kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím 
vám do nitra svého ducha; učiním, že se 
budete řídit mými nařízeními, zachovávat 
moje řády a jednat podle nich. Pak budete 
sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, 
budete mým lidem a já vám budu Bohem. 
Mt 22, 36-39 - „Mistře, které přikázání je 
v zákoně největší?“ On mu řekl: „Miluj 
Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, 
celou svou duší a celou svou myslí. To je 
největší a první přikázání. Druhé je mu 
podobné: Miluj svého bližního jako sám 
sebe.“ 
Mt 23, 8-10 - Vy však si nedávejte říkat 
Mistře: jediný je váš Mistr, vy všichni jste 
bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno 
Otec: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si 
nedávejte říkat Učiteli: váš učitel je jeden, 
Kristus. 
2Sol 1, 3-5 - Musíme za vás, bratři, stále 
Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra 

mocně roste a vzájemná láska všech vás je 
stále větší. Proto jsme na vás hrdi v církvích 
Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém 
pronásledování a útisku, které snášíte: to je 
předzvěst spravedlivého soudu Božího. Tak 
se stanete hodnými Božího království, pro 
něž trpíte. 
2Sol 2, 16-17 - Sám pak náš Pán Ježíš 
Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval 
a ze své milosti nám dal věčné potěšení a 
dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a 
dá vám sílu ke každému dobrému činu i 
slovu. 
Mt 23, 27-28 - Běda vám, zákoníci a 
farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným 
hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale 
uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké 
nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem 
spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a 
nepravost. 
Mt 24, 42-44 - Bděte tedy, protože nevíte, 
v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: 
Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu 
přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat 
se do domu. Proto i vy buďte připraveni, 
neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se 
nenadějete. 
Mt 25, 29-30 - Neboť každému, kdo má, bude 
dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato 
i to, co má. A toho neužitečného služebníka 
uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a 
skřípění zubů. 
Jer 20, 8-9 - Sotvaže promluvím, úpím, 
přivolávám násilí a zhoubu, neboť 
Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a 
pošklebky po celé dny. Řekl jsem: „Nebudu je 
připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit,“ 
avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je 
uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán tím, 
co musím snášet, dál už nemohu. 
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Zprávy z diecéze 
Pastýřský list biskupa Františka o pastoračních prioritách pro naši diecézi 

Milé sestry, milí bratři, ke konci loňského roku 
jsem se na vás obrátil s dopisem, ve kterém 
jsem vás žádal o vyjádření k naléhavým 
tématům týkajícím se budoucna. Prosil jsem 
vás o radu a o vaše názory týkající se vztahu 
s Bohem – jak jej prohloubit v osobním životě 
a jak hlásat evangelium dnes. Ve druhé části 
dopisu jsem kladl otázky týkající se 
ekonomiky farnosti a diecéze. Mnozí z vás 
reagovali osobně a za ty dopisy jsem vděčný. 
Povzbudilo mě, že tolik z vás se cítí být 
součástí církve a nese za ni zodpovědnost. 
Jsem také vděčný všem farnostem a 
vikariátům, ve kterých se konaly diskuze na 
téma otázek z dopisu a které následně 
poslaly svoje reakce s návrhy. Zpracování 
všech reakcí se ujali členové Diecézní 
pastorační rady. Věnovali tomu mnoho času a 
ovocem jejich práce bylo vytvoření shrnutí jak 
z osobních dopisů, tak z reakcí farností. Dne 
17. května letošního roku se konalo Fórum 
kněží a laiků, na kterém delegáti z celé 
diecéze reflektovali první část dopisu týkající 
se hlásání radostné zvěsti o Kristu. Celý ten 
proces dovršilo vypracování konkrétních 
doporučení pro mě a mé spolupracovníky. Na 
jejich základě jsem se rozhodl stanovit jako 
priority a program na nejbližší léta: 
Za prvé: Otevření far a využití jejich prostor 
pro farnost včetně nabídky pro širokou 
veřejnost. 
Z reakcí na můj dopis totiž vyplývá, že 
v mnoha farnostech se kromě bohoslužeb nic 
dalšího nekoná v kostele ani na faře, a to je 
třeba změnit! Je to především výzva pro nás 
– kněze.  
Milí bratři kněží (v kněžské službě). Doba už 
je jiná. To co jsme se učili v semináři, nestačí 

– doba vyžaduje naši větší otevřenost a 
vycházení vstříc lidem. K poslání církve 
patří i služba a zpřístupnění fary pro 
farníky, pro jejich setkávání. Pořádání akcí 
pro veřejnost není „koníčkem“, ale 
povinností faráře! Ať se naše kostely a fary 
stanou místem přijetí - prostředím otevřeným 
všem, abychom ušli s lidmi kousek cesty, 
abychom sdíleli s lidmi jejich život. Aby se tak 
stalo, není už jen úkol faráře, ale nás všech 
věřících – tady bude důležité vaše zapojení, 
vaše nápady a kreativita. Na mnoha místech 
už to funguje a je vidět konkrétní ovoce 
takového přístupu. 
Pastorační centrum by podpořilo tuto snahu 
vytvořením seznamu nabídek a osvědčených 
nápadů toho, co by se mohlo dělat. Na to, jak 
se tento cíl ve farnostech naplňuje, se 
zaměřím při vizitacích a budu se na to 
dotazovat i při jiných pastoračních 
návštěvách.  
A ještě jedno, co s tím souvisí, mi moc leží na 
srdci. Jsou to naše děti. Ať na farách nechybí 
nabídka pro ně. Například: společné hry, 
setkávání ministrantů, tvůrčí dílny – je tolik 
možností, a především, ať se tato výzva 
stane novým impulsem pro vyučování 
náboženství. Nejenom kněžím, ale především 
vám rodičům kladu na srdce, abyste udělali 
vše pro to, aby při výchově vašich dětí, kromě 
všech zajímavých kroužků, které jim nabízíte, 
nechyběl prostor pro prohloubení vztahu 
s Kristem skrze výuku náboženství. 
Za druhé chci zdůraznit důležitost služby pro 
chudé a pro místní komunitu: Farnosti by 
měly vyvinout aktivitu služby potřebným a 
být aktivním subjektem komunitní práce a 
komunitního plánování. 
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Služba je konkrétním projevem vztahu 
s Bohem a požadavkem evangelia. Tento 
přístup je nutný jak pro preevangelizaci, tak 
pro odbourávání předsudků vůči církvi. 
V dopisech se často objevila námitka, se 
kterou se setkáváte při rozhovorech s lidmi, 
že má církev zájem hlavně o peníze a žije 
sama pro sebe, společnosti nic nedává. 
Konkrétní služba je také projevem zralé víry: 
“Jestliže nemiluješ bratra, kterého vidíš, jak 
můžeš říkat, že miluješ Boha, kterého 
nevidíš?“ – říká nám svatý Jan (1 J 5,2). 
Jeden z problémů, který vidím jako základní, 
je to, že dobře fungující diecézní, městská 
nebo oblastní charita nemá přímé propojení 
s charitním působením farnosti. To je potřeba 
změnit. K dobrovolné charitativní službě 
církev vždy povzbuzovala všechny své členy 
a současně vytvářela samostatné odborné 
instituce zaměřené k této činnosti. Oba směry 
si jdou naproti, takže dobrovolná aktivita 
jednotlivců se potkává s odbornou činností 
charitních zařízení, aby tak byla zajištěna 
pokud možno dobrá služba všem potřebným 
a nikdo z ní nebyl vyloučen nebo opomenut. 
Hodně nás k tomu vybízí papež František. 
Každý z nás by se měl zapojit do konkrétní 
služby. Nemusí to být nic velkého, ale třeba 

konkrétní pomoc jednotlivcům, návštěva 
nemocných a seniorů, zvláště osamocených. 
V některých farnostech se mohou vytvořit 
celé týmy pro charitní službu. Ale v některých 
budou třeba malé skupinky dvou, tří lidí nebo i 
jednotlivci, kteří mohou konkrétně sloužit 
potřebným. Otevírá se také prostor pro 
spolupráci s místní komunitou, s obcí.  
Obě dvě výzvy jsou propojené. Na setkání 
kněží v rámci kněžského dne bych chtěl tato 
témata znovu otevřít a prodiskutovat. 
Všechny vás, milé sestry a bratři velmi 
naléhavě prosím, abyste zodpovědně a 
s novým elánem přistoupili k naplnění těchto 
výzev ve vašich farnostech. Přemýšlejte o 
tom při vašich setkáních v rodinách, ve 
společenství farnosti a hlavně na 
pastoračních farních radách, a naplňte je 
konkrétními skutky. Ať se tyto dvě priority 
stanou základem pro pastorační plánování ve 
vašich farnostech. 
K tomu vám žehnám a svěřuji Bohu všechno 
vaše konání.  Vás prosím o modlitbu na tento 
úmysl a za dobré ovoce II. části Fóra kněží a 
laiků na téma ekonomiky farností a diecéze, 
které se uskuteční 25. října letošního roku.  

váš biskup František 

POUTĚ 
12. národní Svatováclavská pouť 
27. září - Stará Boleslav, bazilika sv. Václava - 18.00 mše svatá v kryptě; 19.00 uvítání 
relikvie svatého Václava pod sochou svatého Václava; 20.00 slavnostní koncert a nešpory 
28. září - Stará Boleslav: Mariánské náměstí - 10.00 poutní mše svatá, hl. celebrant Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký, kazatel Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, 
korunovace Palladia: Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v ČR; 12.00 hudební a divadelní 
programy; 20.00 ohňový průvod a ohňostroj 
Bazilika sv. Václava - 6.30 Anděl Páně, modlitba se čtením; 7.00 latinská mše svatá v kryptě, 
ranní chvály; 8.30 mše svatá v kryptě; 13.00, 15.00 prohlídka baziliky s výkladem; 16.50 
rozloučení s relikvií svatého Václava; 17.00 mše svatá 
Chrám Nanebevzetí Panny Marie - 13.30 modlitba za národ u Palladia země české; 16.00 
koncert poutníkům k Roku české hudby - Antonín Dvořák: Oratorium svatá Ludmila 
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Loretánské slavnosti v Boru 12.-14. září 
pátek 12. září - 17.00 chrám sv. Mikuláše, mše svatá 
sobota 13. září - 9.00 chrám sv. Mikuláše, poutní mše svatá, hl. celebrant Mons. Dr. Waclav 
Depo, arcibiskup čenstochovský; 10.30 průvod do Lorety se svěcením nově zrestaurovaného 
oltáře Panny Marie Čenstochovské; 19.00 chrám sv. Mikuláše, mše svatá; 20.00 světelný 
průvod do Lorety; 20.30 Mariánská pobožnost 
neděle 14. září - 10.00 chrám sv. Mikuláše, slavná sborová mše svatá, hl. celebrant: Filip 
Zdeněk Lobkowicz O.Praem, opat tepelské kanonie; Sbor a orchestr Ema uzského kláštera 
v Praze: F. Schubert: Missa in B 

NENECHTE SI UJÍT 
Církev za totality – lidé a místa - Konference u příležitosti 100. výročí narození opata 
Heřmana Josefa Tyla 4.-5. září v Klášteře Teplá. Konferenci pořádá Kanonie premonstrátů 
Teplá a Ústav pro studium totalitních režimů. Informace: knihovna@klastertepla.cz. 
Víra, která zahřeje - Výstava v letním refektáři Muzea církevního umění v Plzni seznamuje s 
náboženskými motivy, které v období pozdního středověku a časného novověku zdobily 
výhřevné stěny komorových kachlů. Kachlová kamna, jedna z nejvýraznějších inovací období 
vrcholného středověku, byla do jisté míry znakem společenského postavení majitele. Reliéfní 
motivy komorových kachlů vedle estetického působení často nesly také symbolické poselství. 
Prezentovány budou pouze exponáty ze sbírek Západočeského muzea v Plzni a pro většinu 
z nich to bude výstavní premiéra. 
Fórum kněží a laiků na téma ekonomika 25. října - Druhá část Fóra na téma ekonomika. Za 
každou farnost, hnutí nebo komunitu je možné nahlásit dva delegáty. K účasti na II. části Fóra 
budou pozváni také všichni kněží a pastorační asistenti. 
Kde bije srdce Polska - Diecézní pouť do Częstochowy a Krakówa 9.-12. října. Na 
programu cesty je: návštěva Kłodzka, zejména hrobky Arnošta z Pardubic, prvního pražského 
arcibiskupa, návštěva nejdůležitějšího poutního místa v Polsku, Częstochowa – Jasna Góra, 
koncentrační tábor v Oświęcimi, rodné město papeže Jana Pavla II – Wadowice a jeho 
oblíbené poutního místo Kalwaria Zebrzydowska, královské město Kraków a jeho památky, 
solný důl Wieliczka, (obě místa jsou na seznamu světového dědictví UNESCO). Duchovní 
doprovod P. Krzysztof Dędek. Cena včetně dopravy, ubytování, vstupů s průvodci a 
polopenze: 4 900 Kč. 
Přihlášky a informace: Majka Lachmanová, e-mail: lachmanova@bip.cz, tel. 728 930 030. 

NABÍDKA – POZVÁNKA 
Víkend pro nezadané katolíky - ve věku 30-43 let, kteří hledají svůj protějšek v Centru 
Nazaret v Praze 26.–28. září. Cena 800 Kč. Info: spolecne70@volny.cz, Facebook: 
Společně70 

KATECHETICKÉ STŘEDISKO 
Zahájení školního roku pro katechety a učitele náboženství - Milí katecheté, katechetky, 
duchovní správcové. Chtěli bychom podpořit Vás, Vaši katechezi a službu, chceme také 
osobně vyjádřit svoji úctu k Vaší práci a poděkovat Vám, spolu s otcem biskupem.  
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Srdečně Vás zveme na setkání s otcem biskupem Františkem, které se uskuteční ve středu 
10. září od 17.00 na plzeňském biskupství. Na programu bude přednáška ThLic. Ing. Marie 
Zimmermannové, Th.D., vedoucí Katechetického a pedagogického centra Biskupství 
královéhradeckého na téma výchova k modlitbě jako základní úkol katecheze s dětmi. 
Téma i přednášejícího jsme vybírali pečlivě, aby čas, který věnujete setkání, byl plodný a 
občerstvující. Na programu je také předání kanonických misí a pověření ke službě, požehnání 
do dalšího školního roku. Přihlášky prosím, posílejte do 3. září na adresu 
lachmanova@bip.cz, abychom mohli vše pro Vás dobře připravit. 

PCL 
Neumělcům života - Pastorační centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky zve srdečně 
na podzimní přednášku. Na středu 22. října v 19.00 přijal pozvání P. Marek Orko Vácha, který 
představí vybraná témata ze své poslední knihy Neumělcům života a zájemcům knihu také 
podepíše. Místo přednášky bude upřesněno v říjnovém Zpravodaji a v letácích. Vstupné: 
jednotlivé 30 Kč, pár 50 Kč. Těšíme se na Vás. Informace na 728 930 030. 
Formační setkání pro pastorační asistenty, lektory a akolyty - V nastávajícím pastoračním 
roce bude opět probíhat formace pastoračních asistentů, lektorů, akolytů a mimořádných 
služebníků eucharistie, kterou povede biskupský vikář pro evangelizaci P. Alvaro Grammatica 
Th.D. 
Setkání se konají v rámci trvalé formace pastoračních asistentů dle jejich pověření v diecézi či 
ve farnosti. Cílem je poskytnout nezbytné elementy k hlásání Božího slova živým a účinným 
způsobem, a to pro vedení modlitebních setkání a shromáždění různých úrovní a stupňů. 
Jsou rovněž určena novým lektorům, akolytům a mimořádným služebníkům eucharistie jako 
příprava. Těm, kdo se budou připravovat na lektorát či akolytát, bude určeno studium navíc a 
zadávány úlohy k domácímu vypracování, týkající se příslušné služby, což bude ukončeno 
zkouškou pro posouzení absolvované přípravy. Podrobnější informace ke zkoušce budou 
domluveny později. 
Duchovní správci nechť zašlou své doporučení k přijetí dotyčných do služby na pastorační 
oddělení. 
Sobotní setkání: Tři soboty (od 9.00 do oběda + 1 hod. pro nové) na téma kázání: 4. října; 8. 
listopadu a 6. prosince. Tato setkání budou zaměřena především na praktickou část: jak 
najít, vytvořit a předat určité poselství na základě biblického textu. 
Jedna sobota (od 9.00 hod. do oběda + 1 hod. pro nové) na téma liturgie: 7. února 2015. Toto 
setkání se soustředí na pojetí liturgie dle 2. vatikánského koncilu a na jeho konkrétní 
aplikování v našem lokálním kontextu.  
Všechna čtyři sobotní setkání se budou konat na Biskupství plzeňském. 
Víkendové setkání: 17.–19. dubna 2015 (od pátečního večera do nedělního oběda) na téma: 
Evangelii gaudium. Při tomto setkání se budeme věnovat studiu apoštolské exhortace 
Evangelii gaudium v jejích inspiračních principech a v jejích pastoračních důsledcích, které z 
ní vyplývají pro naši lokální situaci. Proběhne ve školícím centru Koinonie Jan Křtitel v Plzni-
Liticích se zajištěným ubytováním na Domově mládeže v Plzni (SPŠ Dopravní, Karlovarská 
99). 
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ZADÁNO PRO RODINY 
Centrum pro rodinu nabízí 

Víkend pro chlapy - proběhne 17.-19. října, téma je „Jít s nadějí“. Čeká vás víkend, který 
bude prostorem pro zastavení se, ohlédnutí se zpět, načerpání sil na další cestu ve 
společenství těch, kteří jsou také na cestě. Cena 500 Kč. 
Kurz efektivního rodičovství „Krok za krokem“ pro rodiče batolat, předškoláků a dětí 
mladšího a středního školního věku v Plzni 15. a 29. listopadu a 13. prosince (cyklus tří 
sobot, 9.30-17.00). Lektor programu Jindřich Fencl, cena za osobu 1 000 Kč, 1 800 Kč za pár, 
je nutná účast na celém programu. Více o náplni kurzu a přístupu najdete na 
www.efektivnirodicovstvi.cz} 
Křesťanská psychoterapeutická poradna při biskupství nabízí poradenství v oblasti rozvoje 
osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů, manželské poradenství a párovou 
terapii (více www.poradnaukaplicky.cz). Poradnu vede psychoterapeutka Marie Kutilová pro 
objednané 2. a 4. pondělí v měsíci v budově biskupství. Objednávky: tel. 606 710 631, 
mankak@tiscali.cz. 
Poradna Přirozeného plánování rodičovství - Vyškolené instruktorky Vám nabízejí 
bezplatné konzultace ohledně symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, 
plánování početí … 
Domluva na tel. 774 213 186 (Věrka), nebo 776 200 028 (Hanka). 
Plzeňské panenky - Rekolekce pro ženy se konají v Perninku ve dnech 14.-16. listopadu a 
ponesou téma: Pane, ke komu bychom šli? J 6,68. Zveme všechny pokřtěné ženy nebo 
katechumenky, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických a duševních. 
V programu nebude chybět prostor pro vlastní i společnou modlitbu, v nabídce budou 
promluvy, mše svatá, osobní noční adorace, služba přímluvné modlitby, duchovní rozhovor, 
apod. Rekolekci povedou P. Krzysztof Dedek a Josef Kaše. Cena rekolekce je 460,-Kč. 
V případě Vašeho zájmu posílejte přihlášky na adresu: lachmanova@bip.cz. Obdržíte mail 
s podrobnými informacemi o akci. Těšíme se na Vás.  
*/za organizační tým Majka, Martina a Vlaďka 

DCM 
„Let´s dance!“ – zahájení plesové sezóny 22. listopadu - Srdečně všechny zveme na 
zahájení plesové sezóny – nenechte si ujít Diecézní ples křesťanské mládeže v Plzni! Opět se 
bude se konat v centru SECESE v pivovaru Plzeňský Prazdroj 22. listopadu od 19.00 hod. 
Těšit se můžeme na hudební doprovod kapely Tři čuníci (??) a bohatý zajímavý program :-) 
9. celodiecézní volejbalový turnaj o putovní pohár plzeňského biskupa 6. prosince - 
Všechny amatérské i (polo)profesionální týmy jsou zvány k účasti na devátém celodiecézním 
volejbalovém „BiskupCUPu“. Opět se uskuteční v sobotu před druhou nedělí adventní (6. 12.) 
v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na Košutce (Kralovická 12). Hrát se bude klasický turnaj, v každé 
šestici musí hrát min. dvě ženy či dívky:-). Název družstva a kontakt na kapitána nahlaste na 
DCM do konce listopadu. Pro mimoplzeňské nabízíme možnost noclehu (nutno domluv) 
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Dětské okénko 
PANNA MARIA JE NAŠE NEBESKÁ MATKA 

Panna Maria je matkou Božího Syna Ježíše Krista. Má nás ráda jako své děti. Na obrázcích je 
svatba v Káni Galilejské. Ježíš tam na přímluvu Panny Marie udělal první zázrak. Najdeš mezi 
dvěma stejnými obrázky 10 rozdílů? 
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O VĚROZVĚSTECH 20 
S A N T A   M A R I A   D E L L A   V I T T O R I A 

Když jeden z nejvýznamnějších italských architektů Carlo 
Maderno, mimo jiné i stavitel průčelí svatopetrské basiliky ve 
Vatikánu, začal pro řád bosých karmelitánů stavět chrám v Římě, 
bylo domluveno, že bude zasvěcen obrácení sv. apoštola Pavla. 
Jeden však míní… 
Do běhu událostí však zasáhl jiný karmelitán, Dominik à Jesu 
Maria. Jako šedesátiletý byl z Říma vyslán do Čech na pomoc 
katolíkům a podle historických zpráv byl na cestu vybaven 
posvěceným mečem, který jim měl pomoci 
v boji proti protestantům. Ale opět jeden 
mínil… 
Psal se rok 1619 a bavorský vévoda 
Maxmilián I. souhlasil, že, ač neměl 

habsburského císaře Ferdinanda II. příliš v oblibě, postaví vojsko. 
V jeho službách byl i zkušený vojevůdce Jan Tserclaes Tilly, který 
s ním v září 1620 vstoupil do Čech. Před sebou měl stavovskou 
armádu vedenou knížetem z Anhaltu. Ta však pomalu ale jistě jen 
ustupovala. 

V řadách vojska bavorského vévody je i otec 
Dominik, který byl jeho kaplanem a vévodovým 
zpovědníkem. 7. listopadu 1620 se 
Maxmiliánovo vojsko setkalo s vojskem 
císařským. Několik dní před tím se však stala 
drobná událost. Při cestě ku Praze se vojsko 
přiblížilo k městu Pilsen, které se až do roku 
1618 mohlo pyšnit statutem nedobytého 
města. V listopadu toho roku to změnil hrabě 

Mansfeld. 
Nedaleko města v osadě Stenowitz (Štěnovice) nalezl otec 
Dominik značně poničený obrázek. Byla na něm zobrazena Svatá 
Rodina, Josef s Marií se klaní narozenému Kristu. Kněz zjistil, že 
postavy, kromě Ježíše, mají vypíchané oči. Komu vadila Maria a 
Josef? Kdo měl v sobě tolik zloby, že sáhl po zbrani a mstil se na 
nevinných? Konkrétní jméno neznáme, prameny však uvádějí, že 
zneuctění obrazu lze přičítat protestantům. Jsme v době velmi 
vzdálené ekumenismu a spolupráci. Otec Dominik obrázek 
opatrně očistil a uschoval. Ne pro strýčka p(P)říhodu, ale z úcty 
k Panně Marii. 
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Na Bílé Hoře se pak 8. listopadu 1620 shromáždilo na obou stranách 
několik děl, mnoho zbraní a kolem padesáti tisíc mužů. Stavovští měli za 
zády pražské hradby, ale ve svých řadách i žoldnéře, které zas tak moc 

nezajímal spor českých stavů s císařem. 
Navíc nedorazila mnohá slibovaná 
pomoc, v kterou český „zimní král“ 
doufal. Zklamala Anglie i Francie, kde 
papež Pavel V. dosáhl pro jejího krále Ludvíka XIII. neutrality. 
Svou pomoc odřekl i dřívější spojenec vévoda savojský a 
postavil se po bok císaři. Nakonec ani jeho vlastní 
Protestantská unie nepovolila českému králi proti císaři 
jediného vojáka a jediný krejcar. Stavové i král se museli 
spoléhat na vlastní prostředky a síly. 
Bitva samotná trvala asi 
dvě hodiny a její výsledek je 
dobře znám. Není jisté, zda 

otec Dominik použil posvěcený meč, ale zcela určitě vytáhl 
z hábitu nalezený obrázek, aby jím požehnal vojskům 
katolické strany v době pro ně nepříznivé. Pozdější legendy 
přidaly i zázračné úkazy. Otec Dominik pak obrázek Panny 
Marie, pěstouna Josefa a malého Ježíše přinesl do Říma. 
To už se o něm mluví jako o Panně Marii Vítězné a to právě 
na počest vítězství katolické armády u Prahy. 

Tím se změnilo i zasvěcení karmelitánského klášterního 
kostela. 8. května 1622 v Basilice Santa Maria Maggiore 
papež slavnostně posvětil zázračný obraz, který byl pak 
v průvodu přenesen do 
kostela Santa Maria 
della Vittoria a umístěn 
ve zlatých paprscích na 
hlavním oltáři. Obraz 
byl korunován zlatou 
korunkou, na niž kromě 
císaře přispěli i 
Pražané. 

Hlavní nástropní freska jednolodního chrámu vyobrazuje 
vítězství Panny Marie nad kacíři, kteří jsou znázorněni 
jako démoni padající do pekel. Oltář už, bohužel, není 
původní, protože v roce 1833 podlehl ohni, tak i milostný 
obraz je pouze kopií, i když zdařilou, původního 
středověkého originálu. 
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Freska apsidy nám pak přibližuje triumfální 
vjezd císařské armády se zázračným 
obrazem do Prahy. Vítězné vojsko vjíždí se 
svým kazatelem den po bitvě do města. 
Ústřední postavou je otec Dominik na bílém 
koni, obklopený jásajícími zástupy. 
Pražskou bitvu připomíná i kolekce čtyř 
olejomaleb, které jsou v sakristii. Zachycují 
věrně čtyři fáze průběhu bitvy na Bílé hoře a 
můžeme zde vidět i kříž otce Dominika, jakož 
i praporce poražených i vítězných armád. 

Mimochodem podél hlavního oltáře jsou umístěny i šavle z bělohorské bitvy. 
Vítězství zajistilo císaři Ferdinandu II. i nadále 
českou korunu a s ní i budoucnost katolické 
církvi v zemích, kde panoval rod Habsburků. 
Vrátili se jezuité vyhnaní v roce 1618, kteří 
pokračují v započaté práci. V budoucnu přijdou i 
na Velehrad, aby se ho pokusili materiálně i 
duchovně postavit opět na nohy. Nebo na 
kolena? Bez modlitby by jejich úsilí nebylo 
úspěšné. 

A otec Dominik? Stal se velkým ctitelem a propagátorem kultu 
Panny Marie Vítězné a vymohl na císaři svolení, aby v Praze a 
Vídni byly založeny kláštery bosých karmelitánů. Ten pražský je 
pak více znám ne pro svoje zasvěcení, ale pro milostnou sošku, 
jejíž kult je rozšířen po celém světě. Kopie milostného obrazu pak 
můžeme najít zde, pak v poutním kostele Panny Marie Vítězné 
na Bílé hoře a v děkanském kostele sv. Prokopa ve Strakonicích. 
P.S. Toto povídání si nedělá nárok na vysvětlení situace 
v Čechách v době před a pobělohorské. Na to doporučuji 
odborné publikace. Chce být jen doplňkem k minulému dílu. 
P.S.S. Starší prameny uvádějí, že k nalezení milostného obrazu 
došlo ve Strakonicích. K tomu srov. Článek Štěpána Váchy. 
Přesná lokalizace místa nálezu ve Štěnovicích dodnes 

neexistuje. Předpokládá se, že by to mohlo být v místě dnešního kláštera s kostelem sv. 
Prokopa. 
P.S.S.S. Pro otce Dominika používáme český přepis jeho jména. 
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Obrázky: 

1 Antonín Stevens, Císař Ferdinand II. 

s Dominikem à Jesu Maria se modlí k 

Panně Marii za vítězství v bitvě Bílé hoře, 

část původního oltářního retabula (1641) 

v chrámu Panny Marie Vítězné a sv. 

Antonína Paduánského v Praze. 

2 Johann Tserclaes Tilly, socha, Alttäting. 

3 Metthaeus Meriam, Pilsen 1649, 

historická mapa. 

4 Kopie milostného obrazu Panny Marie 

Vítězné. 

5 Korunovační medaile českého „zimního 

krále“ Fridricha V. Falckého, 1619, 

Národní muzeum Praha. 

6 Plán bitvy na Bílé hoře podle kroniky 

Theatrum Europeum, Metthaeus Meriam st. 

7 Stanislav Hudeček (1872-1947), Z bitvy 

na Bílé hoře, Pluk moravských stavů se 

brání u letohrádku Hvězda. 

8 Chrám Santa Maria della Vittoria, detail 

apsidy. 

9 Vítězství Panny Marie, nástropní freska, 

chrám Santa Maria della Vittoria, Řím. 

10 Luigi Serra, Vjezd katolického vojska 

do Prahy, freska v apsidě chrámu Santa 

Maria della Vittoria v Římě, 1885. 

11 Bitva na Bílé hoře, jeden z obrazů 

v sakristii chrámu Santa Maria della Vittoria v Římě. 

12 Vojtěch Kubašta, Kostel Panny Marie Vítězné, signovaná litografie, 1942. 

13 Chrám Santa Maria della Vittoria, interiér 

 

Prameny: 

VÁCHA, Štěpán. K původu a kultu milostného obrazu Panny Marie Vítězné ze Štěnovic. 

Minulostí západočeského kraje. 2010, roč. 45, s. 7-31. 

KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin 2; Zvon, Praha 1991. 

MACCARRONE, Michele. Církevní dějiny, část čtvrtá, Novověk.KTF UK, Praha, 1995. 

(překlad a úprava Jaroslav V. Polc, pouze pro studijní potřeby KTF UK, neprodejné) 

BIHLMEYER, K., TUECHLE, H. Storia della chiesa, vol. III:L´epoca delle riforme; ed. 11, 

Editrice Morcelliana, Brescia, 2008. 
  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II._%C5%A0t%C3%BDrsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik_a_Jesu_Maria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99e
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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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