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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Leden 2015 
 

NEK 2015 v naší farnosti 
Je to jen několik týdnů, kdy se v kostele 
objevila záložka s modlitbou a znělkou NEK 
2015. Měli jsme v tu chvíli k dispozici jen 
několik málo kousků a tak je možné, že se 
k většině z vás ani nedostala. Zajisté se nám 
naskytne možnost tuto záložku pro každého 
z nás získat. Proto bych chtěl vysvětlil, o co 
se vlastně jedná. Zkratka NEK 2015 znamená 
„Národní eucharistický kongres 2015“. 
Uskuteční se 17. října 2015 v Brně a 
v průběhu roku se na tento kongres budeme 
společně připravovat. Motto NEK 2015: 
Eucharistie – smlouva nová a věčná. 
Význam loga: Starozákonní příslib nové 
smlouvy zdůrazňuje prorok Jeremiáš v 31. 
kapitole, počínaje veršem 31. Naplňuje se 
v novozákonním vztahu smlouvy mezi 
Kristem – ženichem a církví – nevěstou.  
Hlavním motivem loga jsou ruce, které 
symbolizují smlouvu, spojení a jednotu. Ruka 
je také symbolem oběti – nabídnuté pomoci. 
Ruce v logu mají zároveň připomínat ruce 
kněze, který je při eucharistické modlitbě 
vztahuje nad chléb a víno.  
Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech 
kapkách, které dohromady tvoří kříž. 
Žlutooranžová barva představuje barvu 
dozrálých klasů, zelená barvu vína. Červená 
připomíná Kristovu krev a modrá Pannu Marii 
stojící pod křížem. Červená a modrá jsou 
zároveň barvami národními. Všechny čtyři 

kapky spojuje Eucharistie – střed našeho 
života.  
Jak se připravíme: V prvním pololetí se 
budeme připravovat v rámci farnosti. 
Podklady sice dostaneme přes biskupství, ale 
příprava veškerých materiálů probíhá 
společně pro celou církevní provincii, tedy 
připravují nám je na České biskupské 
konferenci (ČBK). Jednotlivé materiály jsou 
k nahlédnutí také na internetu 
(www.nek2015.cz) a zprávy o průběhu jsou 
k dispozici i na stránkách Katolického 
týdeníku. Každý tedy máme možnost se 
dovědět o tom, co se chystá a jak se dobře 
připravit. Je důležité, abychom se dobře 
připravili i v naší farnosti.  
V naší farnosti bude probíhat příprava 
v několika formách. Na každý měsíc je určeno 
téma. Lednové zní Eucharistie a jednota. 
Každé téma je obsahově velmi bohaté a je 
těžké ho krátce obsáhnout. Proto jsem se 
rozhodl využít možnosti našich farních 
programů, abych vám každý měsíc dané 
téma pomohl dobře obsáhnout. 11. ledna vám 
bude dáno k dispozici zamyšlení, které pro 
nás vypracovali na ČBK. Je to druhá neděle 

http://www.nek2015.cz/
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měsíce ledna. Každý měsíc se budu snažit 
druhou neděli spojit se zamyšlením určeným 
k danému měsíci. Toto zamyšlení bude 
možné si doma v klidu přečíst a zvážit, zdali 
pro vás není příliš náročné, nebo také 
poznačit si otázky, čemu v dané problematice 
nerozumíte. V týdnu po druhé neděli v měsíci, 
v úterý a ve středu na biblické hodině a 
v pátek na večerním společenství, se budeme 
věnovat myšlenkám z daného zamyšlení. Při 
čtvrteční večerní adoraci se v druhém týdnu 
měsíce více pozastavíme u společného 
sdílení chval a proseb se zaměřením na NEK 
2015.  
Zároveň máme k dispozici modlitbu za průběh 
NEK 2015:  
Modlitba za NEK 2015  
Bože, náš nebeský Otče,  
děkujeme Ti, že s námi  
uzavíráš z lásky smlouvu  
novou, věčnou, nejsvětější,  
když nám Kristus na oltáři  
dává Svoje Tělo a Krev.  
Uč nás tuto smlouvu slavit,  
milovat a zachovávat.  

Požehnej, ať náš Národní  
eucharistický kongres  
obnoví v nás ctnosti víry,  
lásky, naděje a sílu  
k jednotě a vzájemnosti,  
aby společenství Církve  
neslo světu radostnou zvěst.  
Na přímluvu Matky Boží  
ať s novou a hlubší úctou  
přijímáme Tělo a Krev  
Tvého jediného Syna,  
který s Tebou v Duchu Svatém  
věčně žije a kraluje. Amen.  
Otče náš.  
Zdrávas Maria.  
Naše příprava bude mít několik vrcholů. 
Jedním z nich bude společné slavení svátku 
Těla a Krve Páně v katedrále sv. Bartoloměje 
v Plzni, která v roce 2015 připadá na čtvrtek 
4. 6. Ve farnosti budeme tento svátek slavit 
v následující neděli 7. 6. 
Tím společným vrcholem bude společné 
slavení NEK 2015 17. 10. 2015 v Brně. 

P. Marek Bonaventura Hric 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ – leden 
 

  1. 1. – čtvrtek – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek 
čtení evang. Lk 2,16-21; Světový den modliteb za mír 

  2. 1. – pátek – Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského 
biskupů a učitelů církve 

čtení evang. Jan 1,19-28; 1. pátek v měsíci 
Tříkrálová sbírka: sraz koledníků v 1530 hod. ve farním sále 
  Žehnání koledníkům v 1600 hod. ve farním kostele 
Sbírka probíhá ve dnech 2. – 13. ledna 2015 
  3. 1. – sobota po oktávu Narození Páně nebo Nejsvětějšího Jména Ježíš 

čtení evang. Jan 1,29-34,   
  4. 1. – 2. neděle po Narození Páně 

čtení evang. Jan 1,1-18    Žaltář 2. týdne 
„V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí ve tmě a temnota ho nepohltila.“ 
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  6. 1. – úterý – Slavnost Zjevení Páně – doporučený svátek 
čtení evang. Mt 2,1-12 

Ostrov a Pernink při večerní mši svaté: Žehnání vody, kadidla, křídy a zlata; Zájemci o 
svěcení bytu či domu se můžou hlásit ve farní kanceláři. 
  7. 1. – středa – Po Zjevení Páně – čtení evang. Mt 4, 12-17.23-25 
Jáchymov při večerní mši svaté: Žehnání vody, kadidla, křídy a zlata; Zájemci o svěcení bytu 
či domu se můžou hlásit ve farní kanceláři, nebo v sakristii. 
10. 1. – sobota – Po Zjevení Páně – čtení evang. Lk 4, 14-22a 
V 1500 hod. zveme do farního kostela v Ostrově na Benefiční koncert děvčat z Domova 
Mariánská pod vedením p. Jiřího Navaru na podporu Tříkrálové sbírky. 
Abertamy a v Kapli Svaté Rodiny v Ostrově při večerní mši svaté: Žehnání vody, kadidla, křídy 
a zlata; Zájemci o svěcení bytu či domu se můžou hlásit ve farní kanceláři, nebo v sakristii. 
11. 1. – neděle – Svátek Křtu Páně – evang. Mk 1,6b-11 – po dnešní večerní modlitbě končí 
doba vánoční 
Vánoční výzdoba v kostelech zůstává jenom v bočních kaplích u Betléma. Tato výzdoba 
vydrží na svém místě až do 2. února. Všude jinde se výzdoba odstrání. 
Hroznětín před mši svatou: Žehnání vody, kadidla, křídy a zlata; Zájemci o svěcení bytu či 
domu se můžou hlásit ve farní kanceláři, nebo v sakristii. 
Ekuména: dnes v 1700 hod. na Evangelické faře proběhne společné ekumenické modlitební 
setkání v rámci Aliančního týdne organizovaného Ekumenickou radou církví. 

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ 
Nedělí po slavnosti Zjevení Páně končí doba vánoční. 
Začíná „Liturgické mezidobí“. To letos končí v úterý 17. února (před popeleční středou). 
13. 1. – úterý 1. týdne v mezidobí nebo sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 

evang. Mk 1,21b-28    Žaltář 1. týdne 
17. 1. – sobota – Památka sv. Antonína, opata – evang. Mt 19,16-21 
Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. 
První rozezvonění nových zvonů v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni a zahájení Plzně, Města 
kultury 2015 mší svatou v 1800 v katedrále v Plzni. 
18. 1. – 2. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Jan 1,35-42 Žaltář 2. týdne 

„Mistře, kde bydlíš? – Pojďte, a uvidíte!“ 
21. 1. – středa – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice – evang. Mk 3,1-6 
22. 1. – čtvrtek – sv. Vincence, jáhna a mučedníka – evang. Mk 3,7-12 
24. 1. – sobota – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

evang. Jan 10,11-16 
25. 1. – 3. neděle v mezidobí – (Obrácení sv. Pavla) – B, evang. Mk 1,14-20 

Žaltář 3. týdne 
Ekuména: dnes v 1700 hod. ve Farním sále proběhne společné ekumenické modlitební 
setkání v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů organizovaným ČBK a ERC. 

„Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!“ 
26. 1. – pondělí – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů – evang. Mk 3,22-30 
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28. 1. – středa – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
evang. Mk 4,1-20 

31. 1. – sobota – Památka sv. Jana Boska, kněze – evang. Mt 18,1-6.10 
  1. 2. – 4. neděle v mezidobí  -  čtení cyklu B, evang. Mk 1,21-28 Žaltář 4. týdne 

„Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ 

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

Závěrečná čtvrtá kapitola „Bůh jim připravuje město“ 
Pro název kapitoly si papež František vybral 
větu z Listu židům (11,16), z části, která je 
věnována starozákonním příkladům hrdinné 
víry. Ti měli víru jako podstatu toho, v co 
doufali a jako své přesvědčení o věcech, 
které neviděli. Věřili, že Bůh je, a odměňuje 
ty, kdo ho hledají. Abrahám, Izák, Jakub 
bydleli ve stanu, jako cizinci, a pravou vlast 
teprve hledali. „Čekali totiž na město 
s pevnými základy, které sám Bůh vystaví a 
založí“(Žid 11,10). Věděli, že zaslíbená země 
je zároveň symbolem věčné blaženosti v nebi, 
ve městě určeném k trvalému pobytu. „Ale oni 
toužili po lepší vlasti, totiž nebeské. Proto se 
ani Bůh za ně nestydí a nazývá se jejich 
Bohem a připravil jim město“ (Žid 11,16). 
Právě na tuto větu navazuje papež 4. 
kapitolou svého pojednání. Začíná rozměrem 
„víra a společné dobro“. Připomíná, že ani 
u praotců se víra neprojevuje pouze jako 
cesta, ale také jako budování, příprava místa, 
kde člověk bude přebývat spolu s druhými. 
K tomu jsou zapotřebí pevné základy, nová 
pevnost, kterou může dát jenom Bůh. Staví-li 
člověk víru na Bohu, který je Bůh pravdy, sám 
se stává pevným. Víra též odhaluje, jak pevné 
mohou být svazky mezi lidmi, když je 
uprostřed nich přítomen Bůh. Víra tedy 
osvěcuje i mezilidské vztahy, protože se rodí 
z lásky. 
Díky své spojitosti s láskou – vždyť víra se už 
rodí ze setkání s Boží láskou – se světlo víry 

dává do služeb spravedlnosti, práva a pokoje. 
Světlo víry dokáže udržovat bohatství 
lidských vztahů a jejich schopnost přetrvat, 
být spolehlivými. Bez spolehlivé lásky nic 
nedokáže udržet lidi pospolu. Víra umožňuje 
chápat strukturu lidských vztahů a podporuje 
jejich utváření – tak se stává službou 
společnému dobru. „Ruce víry se pozvedají 
k nebi, zároveň však v blíženské lásce budují 
město postavené na vztazích, jejichž 
základem je láska Boží“, uzavírá papež první 
část kapitoly. 
Články 52 a 53 věnuje rozměru „víra a 
rodina“. Navazuje na Abraháma a na 
požehnání, které přechází z rodičů na děti. 
První prostředí, kde víra osvěcuje 
společenství lidí, spočívá v rodině. Především 
jde o trvalý svazek muže a ženy v manželství, 
které vzniká z jejich lásky, z přijetí dobra 
pohlavní odlišnosti, která umožňuje 
sjednocení v jediném těle a dává schopnost 
rodit nový život – projev dobroty a moudrosti 
Stvořitele. 
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V rodině doprovází víra všechna životní 
období, počínaje dětstvím. Zvláště pak mládí 
potřebuje zvýšenou pozornost a blízkost jak 
rodiny, tak církevního společenství. Setkání 
s Kristem a odevzdanost jeho láskyplnému 
vedení rozšiřuje horizonty života. Ovšem víra 
není útočištěm pro lidi bez odvahy. Umožňuje 
nalézt velké povolání, povolání k lásce, která 
je založena na věrnosti Boží. A ta je silnější 
než všechny naše slabosti. 
Víra přijatá a prohloubená v rodině je pak 
„světlo pro život ve společnosti“. Osvěcuje 
všechny společenské vztahy. Jako zkušenost 
Božího otcovství a milosrdenství se pak šíří 
v bratrském putování, i když nikoliv bez 
konfliktů. Avšak snaha založit „bratrství“ na 
základě rovnosti a nevztahovat ho ke 
společnému Otci, nemůže přetrvat. 
Jádrem biblické víry je Boží láska, Boží plán 
spásy, který zahrnuje celé lidstvo i stvoření a 
který vrcholí vtělením, smrtí a z mrtvých 
vstáním Ježíše Krista. Bude-li tato skutečnost 
zatemněna, člověk ztratí své místo ve světě. 
Buď se ztratí v přírodě a zřekne se své 
mravní odpovědnosti, nebo si bude přisuzovat 
jako „absolutní pán“ neomezenou moc 
manipulace. 
Víra nás také uschopňuje více si vážit přírody, 
rozpoznat v ní příbytek, který nám Bůh svěřil. 
Pomáhá nám najít modely rozvoje, které 
nejsou založeny výhradně na prospěchu a 
zisku. Víra nabízí též možnost odpuštění, 
když odhalíme, že dobro je vždy silnější než 
zlo. Ztrácí-li se víra, vzniká riziko, že se vytratí 
také základy života. Odstraníme-li z našich 
měst víru v Boha, oslabí se naše vzájemná 
důvěra, bude nás sjednocovat už jenom 
strach a bude ohrožena stabilita. Víra 
osvěcuje život ve společnosti, má tvůrčí 
světlo pro každý nový okamžik dějin. Protože 

všechny události vztahuje k počátku a cíli 
všeho, který je v Otci, jenž nás miluje. 
Další dva články pojednávají o víře jako 
„utěšující síle v utrpení“. Křesťan ví, že 
utrpení nemůže být odstraněno, může však 
dostat smysl, stát se úkonem lásky, svěřením 
se do rukou Boha, který nás neopouští. A tak 
se může stát etapou růstu ve víře a lásce. 
Dokonce i smrt je osvícena a může být 
prožita jako výzva víry, poslední výzva „vyjdi 
ze své země“, poslední „přijď“, vyřčené 
Otcem. Důvěřujeme mu, že nám dá obstát i 
v posledním kroku. 
Ovšem nemůžeme zapomínat na utrpení 
světa. Kolik lidí víry bylo trpícím prostředníky 
světla, ale i obráceně. Víra není světlo, které 
rozptýlí všechny naše temnoty, ale svítilna, 
jež vede naše kroky nocí. Kristus, jenž vytrpěl 
bolest, je ten „od něhož naše víra pochází a 
on ji vede k dokonalosti.“ 
Závěr encykliky je věnován Panně Marii – 
„blahoslavené, která uvěřila“. Nejprve 
papež připomíná podobenství o rozsévači 
v Lukášově evangeliu. To místo, kde Ježíš 
vysvětluje význam „dobré půdy“: „To jsou ti, 
kdo to slovo vyslechli a uchovávají ho 
v dobrém a upřímném srdci a s trpělivostí 
přinášejí užitek“. Lukáš pak jinde mluví o 
Mariině paměti, jak vše, co slyšela a viděla 
uchovávala v srdci, aby Slovo mohlo v jejím 
životě přinést plody. Matka Páně je dokonalou 
ikonou víry. 
K ní se papež obrací v závěrečné modlitbě. 
„Pomáhej, Matko, naší víře! ….Připomínej 
nám, že kdo věří, není nikdy sám. Uč nás 
dívat se Ježíšovýma očima, ať je světlem na 
naší cestě. Ať v nás toto světlo víry stále 
roste, až nastane onen den, který nezná 
západu, Ježíš Kristus, tvůj Syn a náš Pán!“ 

han 
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OKÉNKO SVĚTCŮ 
Sv. Antonín Veliký, opat 
Antonín žil asi v letech 251 – 
356. Narodil se v Egyptě, 
v Komě na středním toku Nilu. 
Dostalo se mu křesťanské 
výchovy. Když mu bylo 18 nebo 
20 let, zemřeli mu oba rodiče. 
Na Antonína tehdy promluvila 
slova z evangelia, která vyslechl 
v chrámu: „Chceš-li být 
dokonalý, jdi, prodej svůj 
majetek a rozdej chudým a 
budeš mít poklad v nebi“. 
Antonín se odebral do samoty, později 
vyloženě do pouště. Odtud pocházejí tzv. 
„pokušení sv. Antonína“, která byla ztvárněna 
výtvarně (Bosch a P.Brueghel) i literárně 
(G.Flaubert). Svatý Atanáš, který Antonína 
znal, pak totiž sepisoval jeho životopis a líčil i 
ďáblova pokoušení. Antonín ze zkoušek vyšel 
vítězně a založil životní formu poustevníků. 
Vznikaly kolonie poustevníků, kterým Antotnín 
radil, přišli-li za ním. Vzniká tak podobný život 
jako v klášteře – proto je Antonín nazýván též 
opatem.  Když to bylo zapotřebí, dokázal také 
z pouště odcházet. Například v roce 311 
odešel do Alexandrie, kde došlo 
k pronásledování křesťanů, aby pomohl 
strádajícím v žalářích. 

Později sídlil na hoře Golzim, 
která byla proto přejmenována 
na horu svatého Antonína. 
Pěstoval tam obilí, zeleninu, 
pletl provazy. Měl si s ním 
dopisovat sám císař 
Konstantin a jeho synové. 
Antonín zemřel ve věku 105 
let. Než skonal, žáci mu slíbili, 
že utají místo jeho pohřbení. 
Takže hrob byl objeven až 
v roce 561 a kosterní ostatky 

byly přeneseny do Alexandrie. Arabové je 
posléze přenesli do Konstantinopole a udtud 
měli být v 11. století přeneseny do Francie. 
Od roku 1491 jsou umístěny v kostele sv. 
Juliána v městě Arles v Provence. Stojí za to 
si uvést jeden citát sv. Antonína: Jediným 
démonem, který nám může ublížit, jsme my 
sami – „přijde čas, kdy všichni lidé zešílí. 
Najdou-li někoho, kdo nebude jako oni, 
sesypou se na něj, začnou ho bít a křičet: ´Ty 
jsi šílenec, protože nejsi jako my´.“ Citát stojí 
za zamyšlení. – Svatý Antonín má svátek 17. 
ledna. Stal se ochráncem proti moru, proti 
růži (oheň sv. Antonína), proti požáru, 
patronem kartáčníků, tkalců, pasáků vepřů, 
řezníků, cukrářů, ale též patronem rytířského 
stavu. 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Vánoční pozdrav Mons. Rudolfa Salzera, ostrovského faráře v letech 1938 – 1946 
V listopadu 2014 oslavil monsignore Rudolf 
Salzer 103. narozeniny. Čtete dobře. Narodil 
se totiž v listopadu 1911. Jistě si mnozí 
pamatujete na jeho dosud poslední návštěvu 
v Ostrově před třemi lety. Bylo mu tehdy 
rovných sto a navštívil všechna místa, kde 

působil. Na české straně to bylo Nové 
Zvolání, Jáchymov a Ostrov. V ostrovské faře 
tehdy vyběhl schody do 1. patra, aby se 
podíval do pokoje, kde kdysi bydlel. 
Naše farnost se v listopadu opět připojila 
k narozeninovým gratulantům. Pan farář 



7 

Salzer nám z bavorského Wallersdorfu 
poděkoval. Uvádíme zkrácený text jeho 
dopisu:  „Tak rychle rok uteče a už je tu zase 
chvíle k vyjádření velkého DÍKU. Dostal jsem 
mnoho gratulačních přání. Velmi mě přání 
potěšila, ale také jsem žasl, kdo všechno na 
mě myslí a na mě nezapomněl. Letos nebyla 
žádná velká oslava, jen komorní setkání – 
nikoliv v jednom dnu. Na návštěvy tak bylo 
více času. Jako vždy nechyběli: zemský 
radní, starosta, farář. A gratulace od 
ministerského předsedy. Vedení Domova a 

spolupracovníci přispěli velkým dílem ke 
zdárnému průběhu slavnostního dne. 
Už je klidněji. Mohu ještě dělat malé 
procházky. Také setkání s přáteli 
v Bavorském lese se na advent připravuje. 
Uvidíme, co mi ještě bude dopřáno. 
Vám všem přeji usebraný advent, požehnané 
a radostné Vánoce a především zdravý, 
úspěšný, Bohem požehnaný nový rok 2015! 
S přáním všeho dobra a srdečnými pozdravy 
váš P. Rudolf Salzer.“ 

Nová situace – nové impulsy 3 
V předešlém článku jsme si řekli, že si 
povíme jak tedy bude církev financována, 
nebo lépe řečeno jak by měla být 
financována.  
Papež František o hospodaření řekl: „Na poli 
ekonomiky je nutné vyvinout takový systém, 
který by každé církevní instituci zaručil 
základní prostředky a svobodu k pastorační 
činnosti…“  
Náš biskup František Radkovský k tomuto 
poznamenává:  
„Církev je společenství věřících, církev, to 
jsme tedy i my všichni. Všichni proto máme 
za církev odpovědnost. Za její duchovní život 
a vyzařování Evangelia do společnosti, stejně 
jako za její ekonomické zajištění. Tuto 
odpovědnost neseme každý podle funkce, 
kterou v církvi zastáváme, ale základní 
odpovědnost, duchovní i hmotnou, máme 
všichni. S restitucemi přichází nové období 
církve v naší zemi. Stává se hmotně 
nezávislou na státu a o to víc závislou na 
ekonomicky odpovědném jednání nás všech“. 
Jaký je tedy harmonogram procesu 
označovaného jako Církevní restituce: 

 2013 - nabytí účinnosti zákona o 
církevních restitucích  

 období 2013 – 2030 postupné snižování 
státního příspěvku na provoz (jedná se 
především o mzdy)  

 období 2013 – 2043 čerpání finančních 
náhrad  

 po roce 2043 samostatné hospodaření 
církve  

Plzeňská diecéze dostává každý rok jako 
finanční náhradu do roku 2043 částku 85 mil. 
korun. Tato poměrně vysoká částka by se 
dala každý rok snadno utratit na údržbu 
kostelů a ostatních církevních a kulturních 
památek. S vědomím, že po roce 2043 bude 
muset církev vystačit s vlastními finančními 
prostředky, nelze tuto částku takto utratit. 
Biskupství musí investovat do takových 
projektů, které zajistí finanční výnos i po roce 
2043. Po tomto roce bude příjem církve 
tvořen pouze sbírkami, příspěvky a dary členů 
farností, výnosem z vlastní hospodářské 
činnosti, popřípadě dotací od obcí, nebo 
státu. Takže se realizují nákupy objektů 
s byty, které se pronajímají, nákup 
lukrativních pozemků na výstavbu a část 
peněz se vloží i do církevních fondů, které 
budou mít každoroční finanční výnos.   

Jak je to například v naší farnosti? 
Je to dosti těžké. Správce P. Marek Hric má 
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na starosti poměrně velký okrsek. Takže 
k nákladům na otop a elektřinu (nejen 
v Ostrově, ale i v ostatních kostelech), platby 
za vodu, provoz farní kanceláře a ostatní 
náklady (namátkou třeba protipožární 
zabezpečení), je nutno připočíst i náklady na 
dopravu. Jak vidíte z čísel, které P. Marek 
v každém čísle zpravodaje uvádí, výnosy ze 
sbírek nestačí uhradit veškeré náklady. 
Snažíme se tedy pomoci z provozu farního 

pensionu na Božím Daru. Ale i tak je rozpočet 
poměrně napjatý. Před zákonem nese 
hmotnou odpovědnost za farnost správce 
farnosti (farář, administrátor). Přesto se ale 
znovu musím vrátit ke slovům biskupa 
Františka Radkovského: „…základní 
odpovědnost, duchovní i hmotnou, máme 
všichni…“ 
    Pavel R. 

NAŠI ČTENÁŘI A SPOLUFARNÍCI PÍŠÍ 
„Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“ Lk 19,40 

Naše země, jejíž obyvatelé se mnohdy hrdě 
hlásí k ateismu a světskosti, je doslova 
poseta kostely, kapličkami, Božími mukami a 
jinými stavbami, které nám připomínají 
křesťanskou víru. Dívám-li se v televizi na 
nějaký dokument zaměřený na turistiku, či 
kulturní dědictví naší vlasti, nebo prohlížím-li 
si výtisk turistického průvodce, takřka vždy 
jsou centrem pozornosti v té či oné obci 
kostely. Nelze tedy nevidět, jak nám tito 
kamenní svědkové připomínají to, co bylo 
vlastní našim předkům, totiž křesťanské 
náboženství.  
Kontrast mezi tím, jak naše společnost žije, 
tedy novopohanstvím, a tím, jak často se 
„chlubíme“ (mnohdy v televizi) našimi 
sakrálními stavbami, kam skoro nikdo 
nechodí, mě nutí k zamyšlení. Vybavují se mi 
slova Krista Pána, který odpovídá farizeům, 
že jestli budou mlčet jeho učedníci (rozuměj 
křesťané), bude volat kamení.  

Aniž bych chtěl někoho soudit, domnívám se, 
že snaha umlčet hlas církve má v naší vlasti 
dlouhou tradici. Rovněž mlčení samotných 
křesťanů je jaksi evidentní, porovnáme-li 
celkové počty pokřtěných s počty věřících, 
kteří chodí do kostela. Neodsuzuji, konstatuji. 
Když jsem nedávno projížděl Bystřicí, viděl 
jsem nově opravenou fasádu místní kapličky. 
Mnoho let její ubohý, polorozpadlý stav 
odpovídal stavu místní církve. Nikdo se v ní 
nemodlil, nescházel. Barevnost její nové 
fasády doslova „křičí“, aby si jí lidé všimli. 
Tento kamenný svědek křesťanství, volající 
barvou, mi připomněl, že nadčasová slova 
Páně „o volajícím kamení“ a mlčících 
křesťanech jsou stále aktuální, i v tomto 
přeneseném slova smyslu. Kamenní 
svědkové víry nám připomínají naději, kterou 
mají ti, kdo se vrátí ke Kristu.  

Jaroslav Hraba 
asistent vězeňského kaplana 

Vánoční dárek z nebe 
Již nějakou dobu jsem měla vnuknutí o tom, 
že mi bude dán vánoční dárek od Nebeského 
otce. I když jsem netušila, co bude oním 
dárkem, moc jsem se na něj těšila, protože 
Bůh by vám nikdy nedal nic, co by se vám 
nelíbilo. A pak, prvního prosince ráno jsem 
přišla do práce, když vtom mě během 

několika málo minut na pracovišti zastavil 
kolega s tím, že pro mě má dárek a vtiskl mi 
do dlaně malou kapesní bibli, ovázanou 
stříbrnou stuhou. Řekl mi, že jemu k ničemu 
není, protože je ateista, ale že mně se bude 
líbit. V tu chvíli se mi rozbušilo srdce. Už 
dlouhou dobu jsem si přála kapesní bibli, 
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abych si mohla číst při práci boží slovo, aniž 
bych sebou musela nosit velkou knihu. 
Dalším, co mě překvapilo, byla barva stuhy. 
Stříbrná, tu mám ráda. Rychle jsem ji 
rozbalila a začala v ní listovat. Trochu jsem 
ztuhla, když jsem si všimla, že je v ní 
pozvánka na vánoční bohoslužbu od 
Apoštolské církve. Ne, že bych neměla 
Apoštolskou církev ráda, ale šlo o to, že 
neuznávají ekumenický překlad a tak jsem 
trochu posmutněla při pomyšlení, že překlad 
bude například studijní nebo jiný. Ale jak jsem 
tak listovala biblí, zjistila jsem, že překlad je 
kupodivu ekumenický a zase se mi rozzářily 
oči. 
A nejneuvěřitelnější věc byla, že se jednalo o 
Nový zákon, ke kterému byla připojena ještě 
Přísloví a Žalmy, které jsem si pár dní předtím 

fotila z kmotrovy bible do telefonu, protože 
můj Nový zákon, který mám doma je 
neobsahuje. V tu chvíli už jsem vůbec 
nepochybovala o tom, že se jedná o onen 
dárek z nebe, který mi byl přislíben. Z celého 
srdce jsem děkovala Bohu a znovu mu děkuji 
i teď, když píši tyto řádky. Dostala jsem od něj 
dárek nad moje očekávání, který splnil 
nesplnitelné a navíc mi ho předal ateista. 
Nehledě na to, že tu noc z 31. listopadu na 1. 
prosince začal z nebe v noci padat první sníh. 
A proto nezapomínejme na to, že nás Bůh 
miluje a že se o nás stará a že nás častokrát 
až rozmazluje. Má nás tolik rád, že nám splní 
i to nejbláznivější přání, pokud o to žádáme 
s čistým úmyslem a čistým srdcem... 

Dagmar Formánková 

 
FARNÍ KNIHOVNA SV. ANNY 

V říjnu 2015 se bude konat Národní eucharistický kongres. Je zapotřebí se na něj připravit. 
Každý z nás by se měl snažit prohloubit prožívání mše svaté a uvědomit si její význam. 
K začátku Eucharistického roku doporučujeme k přečtení některé knihy, které nám v tom 
významným způsobem pomohou: 

Vojtěch Kodet, O eucharistii. Správněji název zní O eucharistii s Vojtěchem 
Kodetem. Představený karmelitánů o své knížce říká, že je studií o významu 
eucharistie. „Rád bych přispěl k tomu, aby nám nesmírný dar eucharistie 
nezevšedněl.“ 
 

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Vrchol a pramen – Texty o eucharistii. 
Začíná úvahou „Bůh s námi a mezi námi“. 
Benedikt XVI. pokládá mši svatou – eucharistii – za vrchol a zároveň pramen 
našeho života. Zde čerpáme, zde prožíváme Boží přítomnost. 
 

Ladislav Pokorný, Prostřený stůl. Kniha nám vysvětlí bohatou strukturu mše svaté. 
Obě její části – bohoslužba slova i bohoslužba oběti – se všemi liturgickými symboly, 
nám zazáří novým světlem. 
 

Kromě půjčování nabízíme také zakoupení knih z křesťanských nakladatelství.  
Z novinek připomínáme románové zpracování života sv. Františka z Assisi z pera 
Oldřicha Seluckého: Vzpoura v Assisi. 



10 

Rozpis úklidu a výzdoby – leden 2015 
2. 1.: Srncová;  9. 1.: Běhounková; 16. 1.: Prvá; 23. 1.: Michalová 
30. 1. Srncová 
Skupiny pro úklid: 
1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka   2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 
3. Michalová Anna; Velemanová Jarka  4. Srncová Marie 
Na rozložení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o pomoc mladší. Zvláště 
bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Úklid probíhá každý pátek, ve skupině je možné 
domluvit i jiný termín. Hodinu si dohodnou členové skupin mezi sebou. 
Výzdoba kostela: Božena Matláková a Mariana Nežatická 

Modlitby za nového biskupa 
I.  
Bože, věčný Pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; vyslyš naše prosby a dej, ať 
se naším novým biskupem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat 
s apoštolskou horlivostí a láskou. Pošli nám, prosíme, takového pastýře, který zná své ovce a 
dává za ně svůj život. Ty sám, Pane, ukaž, koho sis vyvolil, aby nás jako náš nový biskup učil 
žít podle evangelia a ukazoval nám cestu k tobě.  
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
II. 
Pane Ježíši Kriste, svěřujeme ti jmenování našeho nového biskupa a prosíme, veď mysl 
Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dobrý Pastýři, dej nám takového 
pastýře, který se tobě líbí, který tě bude následovat, kamkoli půjdeš, a povede nás skrze tebe 
k Otci. Neboť ty jsi živ a vládneš na věky. Amen. 
III.  
Bože, ty víš, jak je lidské myšlení nerozhodné a nejisté; na přímluvu Panny Marie, Matky 
tvého Syna a královny apoštolů, osvěcuj mysl Svatého otce a všech, kdo nesou odpovědnost 
za jmenování našeho nového biskupa: ať poznávají, co se ti líbí a umí se správně rozhodnout. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.  
Maria, Matko církve, oroduj za nás! 
(Inspirováno modlitbami za nového pražského arcibiskupa, královéhradeckého a 
českobudějovického biskupa.) Za nového biskupa se modlíme vždy na konci mše svaté! 

Rozpis lektorů – leden 2015 
     1. Čtení   2. čtení 
  1. 1. Matky Boží, Panny Marie  Kamarád st.  Faltová 
  4. 1. 2. neděle po Nar. Páně  Poledníček  Hanzlová 
  6. 1. Zjevení Páně    upřesní se 
11. 1. Křtu Páně   Kamarád ml.  Radová 
18. 1. 2. neděle v mezidobí  Hynk   Kamarád st. 
25. 1. 3. neděle v mezidobí  Faltová   Hanzlová 
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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 listopad 2014 
Římskokatolická farnost Ostrov: Příjmy =  28 364,00- Kč  z toho sbírky =  24 626,- Kč 
 (účelová na pronásledované křesťany: 4 351,- Kč; na Bibli: 590,- Kč = 4 941,- Kč) 

Výdaje = 475 688,8- Kč 
Schodek v měsíci říjnu: - 447 324,80 - Kč 

Místo sbírky výnos 
Ostrov  14 145,00 Kč 

Kaple Sv. R.    1 735,00 Kč  

Abertamy       704,00 Kč  

Hroznětín    2 031,00 Kč  

Radošov       293,00 Kč  

Pernink      160,00 Kč  

Horní Blatná       271,00 Kč  

Stráž n. O.       100,00 Kč  

Děpoltovice       246,00 Kč  

Suma 16 063,00 Kč 
Celkový stav (schodek od začátku roku): - 225 297,60 - Kč 

Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat: 0801809379/0800 
Římskokatolická farnost Jáchymov: Příjmy = 143 499,56 - Kč z toho sbírky = 7 492,- Kč 

     Výdaje = 108 240,64 - Kč  
     Schodek v měsíci říjnu: + 35 258,92 Kč 

Celkový stav (schodek od začátku roku): + 64 465,23 Kč 
Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 

OTÁZKY PRO MINISTRANTY 
Pražské Jezulátko 

Pražské Jezulátko znají 
návštěvníci z ciziny více, než my 
Češi. Zvláště je populární 
v zemích, kde se mluví španělsky. 
Není divu, vždyť renesanční 
vosková soška (na dřevěném 
jádru) malého Dítěte Ježíše 
vznikla ve Španělsku kolem 
poloviny 16. století a do Čech byla 
později přivezena. Dostala ji totiž 
věnem jedna španělská nevěsta, 
dvorní dáma španělské královny, 

šlechtična Marie Manriquez de 
Lara, když se vdávala za 
šlechtice království českého 
Vratislava z Perštejna. Podle 
legendy sošku Jezulátka vlastnila 
sv. Terezie od Ježíše a měla ji ve 
velké úctě. Darovala ji své 
přítelkyni, když se její dcera 
vdávala do Čech. Později, když 
se vdávala v další generaci dcera 
Marie a Vratislava, Polyxena, 
opět dostala ku svatbě sošku 



12 

Jezulátka. Uchovávala a uctívala jí v kapli 
Lobkovického paláce. Když Polyxena 
z Lobkovic ovdověla, darovala vzácnou sošku 
v roce 1628 karmelitánům se slovy: „Mějte ji 
v uctivosti a dobře se vám povede“. Ti ji 
umístili do kostela (?), kde je zázračné 
Pražské Jezulátko uctíváno dodnes. 
Přicházelo mnoho prosebníků a jejich prosby 
byly vyslyšeny. V roce 1648 přítomnost sošky 
v chrámě zachránila kostel a klášter před 
drancováním švédským vojskem. Dnes je 
Pražské Jezulátko umístěno v křišťálové 
schránce na cenném bočním oltáři z poloviny 
18. století. Po barokním způsobu je oblékáno 
do drahých, většinou zlatem vyšívaných 
oděvů, které Jezulátku darovali významní 

lidé. Císařovna Marie Terezie jeden oděv 
sama vyšívala a darovala v roce 1754. Dítě 
Ježíš má jako Král také tři královské zlaté 
koruny, z nichž třetí daroval Jezulátku papež 
Benedikt XVI. v roce 2009. Řádové sestry 
karmelitky Dítěte Ježíše zázračnou sošku 
převlékají, aby oděvy souhlasily s liturgickými 
barvami určitého období. Pražské Jezulátko 
znají věřící ve Španělsku, Portugalsku, v jižní 
Americe, ale i v Indii, Číně, na Filipinách a 
v Severní Americe. Je známo mnoho 
vyslyšení i zázraků, které se staly díky 
Pražskému Jezulátku. Od roku 1993 se ke 
kostelu vrátili bosí karmelitáni a o kostel i 
Jezulátko pečují. 

1. otázka zní: V jakém kostele bychom mohli Pražské Jezulátko navštívit? Uveď 
„jméno“ kostela a ulici, ve které stojí. (Nápověda: je v Praze). 
2. otázka: V našem farním kostele máme kopii Pražského Jezulátka – kde stojí? 
Lísteček s odpovědí, datem a svým jménem odevzdej do 11. 1. na faře v kanceláři nebo 
v knihovně. Vylosovanou správnou odpověď odměníme. 

Denní tichá chvíle 
Mt 8,11-12 - Pravím vám, že mnozí od 
východu i západu přijdou a budou stolovat 
s Abrahámem, Izákem a Jákobem 
v království nebeském; ale synové království 
budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a 
skřípění zubů. 
Lk 10,21-22 - V té hodině zajásal v Duchu 
svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes 
i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a 
rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, 
Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od 
mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, než 
Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by 
to Syn chtěl zjevit. 
Mt 15,32 - Ježíš si zavolal své učedníky a 
řekl: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou 
se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů 
hladové nechci, aby nezemdleli na cestě. 

Mt 7,21 - Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, 
vejde do království nebeského; ale ten, kdo 
činí vůli mého Otce v nebesích. 



13 

Mt 9,28-29 - Když přijel na protější břeh moře 
do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva 
posedlí, kteří vystoupili z hrobů; byli velmi 
nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy 
chodit. A dali se do křiku: „Co je ti po nás, 
Synu Boží? Přišel jsi nás trápit, dříve než 
nastal čas?“ 
Mt 11,28-30 - Pojďte ke mně, všichni, kdo se 
namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám 
dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a 
učte se ode mne, neboť jsem tichý a 
pokorného srdce: a naleznete odpočinutí 
svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno 
netíží.“  
Iz 61,1-2a - Duch Panovníka Hospodina je 
nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, 
abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal 
mě obvázat rány zkroušených srdcem, 
vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům 
propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně. 
Lk 1,35 - Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na 
tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; 
proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno 
Syn Boží.“ 
Lk 1,38 - Maria řekla: „Hle, jsem služebnice 
Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl 
pak od ní odešel. 
Řím 16,25-27 - Sláva tomu, který má moc 
upevnit vás ve víře podle mého evangelia a 
podle zvěsti Ježíše Krista: v ní je odhaleno 
tajemství, které od věčných časů nebylo 
vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými 
Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se 
známým mezi všemi národy, aby je poslušně 

přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď 
skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. 
Amen. 
Lk 1,76-79 - A ty, synu, budeš nazván 
prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před 
Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu 
poznat spásu v odpuštění hříchů, pro slitování 
a milosrdenství našeho Boha, jímž nás 
navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil 
těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl 
naše kroky na cestu pokoje.“ 
J 1,14 - A Slovo se stalo tělem a přebývalo 
mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, 
jakou má od Otce jednorozený Syn, plný 
milosti a pravdy. 
J 1,18 - Boha nikdy nikdo neviděl; 
jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, 
nám o něm řekl. 
Mt 10,19-20 - A když vás obžalují, nedělejte 
si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu 
hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. 
Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás 
Duch vašeho Otce. 
1J 21,5-6 - Kdo však zachovává jeho slovo, 
vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. 
Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo 
říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. 
Lk 2,40 - Dítě rostlo v síle a moudrosti a 
milost Boží byla s ním. 
J 1,16-17 - Z jeho plnosti jsme byli 
obdarováni my všichni milostí za milostí. 
Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a 
pravda se stala skrze Ježíše Krista. 
 

Zprávy z diecéze 
NENECHTE SI UJÍT 

Zahájení Tříkrálové sbírky – požehnání koledníků 
2. ledna  
11.00 Klatovy, „Chaloupka“ 
16.00 Ostrov 

3. ledna  
10.00 Kdyně  
13.00 Domažlice  
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5. ledna  
10.00 Karlovy Vary 
16.00 Plzeň, „mázhaus“ plzeňské radnice a 
následně katedrála sv. Bartoloměje 

10. ledna  
13.00 Hostouň 

 
Nové zvony z katedrály  
17. 1. Plzeň, poprvé zazní v 18.00 v rámci slavnostního otevření města jako Evropského 
hlavního města kultury 2015 

PASTORAČNÍ CENTRUM 
Týden s Biblí IV 
pořádá Pastorační centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky pro všechny zájemce 
v termínu 4.-10. července v Horní Blatné. Na téma Izajáš – „Evangelista, Básník, Těšitel“ 
slovem i duchovně provází P. Angelo Scarano Th.D. Informace a přihlašování u Majky 
Lachmanové na adrese: lachmanova@bip.cz, 728 930 030. 
Biblické hodiny na biskupství 
Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny s Josefem Kaše, které 
pokračují v novém roce 19. ledna v 19.00 v učebně biskupství. Pravidelná setkání jsou 
otevřena všem zájemcům o čtení a sdílení se nad texty z Písma, nechybí ani svědectví života, 
modlitba a příležitostné slavení radostných událostí ve společenství. Scházíme se, abychom 
se povzbuzovali na cestě víry i vzájemným svědectvím. Těšíme se na Vás v hezkém 
společenství. Info na 728 930 030. 
*/za organizační tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová 
Noc kostelů 2015 
Schůzka k Noci kostelů 2015 se koná v učebnách Plzeňského biskupství ve středu 28. ledna 
v 17 hod. Srdečně zveme organizátory z Plzně a ze všech koutů Plzeňské diecéze, kteří se 
zapojovali v minulých letech, i Vás všechny, kteří o zapojení do Noci kostelů uvažujete v roce 
2015. Termín Noci kostelů připadá na 29. května. Na schůzce obdržíte informace k možnému 
průběhu akce a bude též prostor na zodpovězení Vašich dotazů a prezentace nápadů.  
*/za organizační tým zve a těší se Majka Lachmanová, 728 930 030, P. Krzysztof Dedek a 
Anička Šlajsová 

NABÍDKA – POZVÁNKA 
Výstava „Umění umírat aneb O posledních věcech člověka“  
je k vidění do 1. února v Národopisném muzeu Plzeňska, náměstí Republiky 106, Plzeň. 
Otevřeno út-ne 10-18 hod. (31. prosince a 1. ledna zavřeno) 

ZADÁNO PRO RODINY 
Víkend pro chlapy 
proběhne 20.-22. března. 
Víkendy pro otce s dospívajícím synem 
Cyklus pěti víkendů v příštích dvou letech zakončený „Bránou dospělosti“, věk syna 16-18 let, 
možnost přihlášení 31. ledna od 19 hod. na  http://www.centrumprorodinu.cz/  po pravé straně 
ve sloupečku Novinky. Na tomto webu naleznete podrobnosti o programu. 

http://www.centrumprorodinu.cz/
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PLZEŇSKÉ PANENKY 
Rekolekce pro ženy  
se budou konat v Perninku ve dnech 20.–22. března. Rekolekci povede P. Krzysztof a Josef 
Kaše. Zveme všechny pokřtěné ženy nebo katechumenky, které touží po tichu, odpočinku, 
načerpání sil fyzických a duševních. V programu nebude chybět prostor pro vlastní i 
společnou modlitbu, v nabídce budou promluvy, mše svatá, osobní noční adorace, služba 
přímluvné modlitby apod. V případě Vašeho zájmu napište na adresu lachmanova@bip.cz. 
Obdržíte mail s podrobnými informacemi o akci. Těšíme se na Vás.  
*/za organizační tým Majka, Martina a Vlaďka 
Cyklus přednášek pro pomáhající profese 
Pastorační centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky připravilo přednáškový cyklus pro 
všechny pomáhající profese, a pro všechny zájemce o tuto tématiku. Přednášky se budou 
konat v učebnách biskupství plzeňského vždy ve středu, a to 18. března, 15. dubna a 20. 
května ve večerních hodinách. Přednáší PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D.  

EVROPA VŠEMI SMYSLY 
Příměstský tábor pro děti 8-13 let 13.-17. července zaměřený na práci a tvoření 
z tradičních i méně známých materiálů, zakončený představením pro rodiče a další zájemce. 
Pro poznání našich evropských přátel a sousedů použijí děti všechny svoje smysly – připraví 
a ochutnají typická jídla, poslechnou si tradiční pohádku či zatancují oblíbený tanec dané 
země. Přihlášky zasílejte na adresu: plzenske.panenky@volny.cz.  

DCM 
JUMP 2015 
Červeně si do svých kalendářů poznamenejte neděli až středu 18.-21. ledna (do 20.00), 
neboť právě v tyto dny bude jediná možnost se na internetové adrese http://jump.cho.cz 
přihlásit na nejprestižnější křesťanský tábor“ JUMP. 

Opět se připravují dva turnusy – JUMP ML (15-18 let), který se uskuteční 26. 7.-1. 8., 
a JUMP XL (18-23 let) v termínu 3.-9. 8. Z došlých přihlášek se bude losovat. 
Diecézní pouť do Taizé 1.-9. února 
Není důvod to tajit – aby Taizé nebylo málo, na začátku února se tam chystá velká diecézní 
výprava, ke které všechny zveme :-) Společně s komunitou bratří se budeme scházet třikrát 
denně ke společným modlitbám v Chrámu smíření, během dne nás čekají biblické hodiny, 
diskuse ve skupinách (i mezinárodních), pracovní skupiny, zpěv, možnost být v tichu, 
semináře… Při tom všem můžeme poznávat lidi z celého světa. 
 Francouzská vesnička Taizé, která se nachází na jihu Burgundska, je domovem 
mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Bratři se zavazují 
na celý život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu a velké 
prostotě. Dnes tvoří komunitu více než sto bratří – katolíků i různých protestantských vyznání 
– z více než pětadvaceti různých národů. Srdcem každého dne v Taizé jsou tři společné 
modlitby. Bratři se živí pouze svou prací. Nepřijímají pro sebe žádné dary nebo dotace. 
Někteří z bratří žijí v malých skupinkách – fraternitách – mezi nejchudšími lidmi.   
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 Pouť je určena pouze pro zájemce od 17 let, počet starších 29-ti let je omezen na 5 (při 
plném obsazení autobusu)!!!    
 Přihlašovat se můžete nejpozději do 19. ledna (!!!Pozor, kapacita je omezena!!!). Cena: 
2 400,- Kč za dopravu (+poplatek v Taizé – dle věku). 
Víkend s Donem Boskem 20.-22. února 
Jak víte, loni jsme rozjeli setkávání mládeže ve vikariátech – máme za sebou úspěšné setkání 
rokycanského, domažlického a sokolovského. Plánujeme pokračování – tentokrát probereme 
život dona Boska, ale nejen to (...společná modlitba, zábava, práce ve skupinkách, úvod do 
duchovního...). 

Na společný víkend s případnými odvážlivci se těší Hanka Gennertová, FMA a Vojta 
Sivek, SDB. Bližší informace (místo atd.) se brzy objeví na stránkách DCM. Přihlášky ale již 
dnes přijímá s. Hanka na tel.: 603385604. 
Postní duchovní obnova pro mládež s papežem Františkem a P. Vlastimilem Kadlecem, 
OMI (27. 2.-1. 3.) 
Jak prožít postní dobu? To je otázka, kterou si často klademe. Můžeš do ní vstoupit účastí na 
duchovní obnově pro mládež, která se bude konat u nás v Plzni na DCM a povede ji P. 
Vlastimil Kadlec, OMI. Přihlásit se je možné do 15. února. Přijměte pozvání ke ztišení... 
ÚLeT 
Setkání –náctiletých (14-18 let) 19.-25. července v Nečtinech. Čeká Vás společně strávený 
čas, trocha napětí, (krátký (:-)) výlet, promítání, koupání, čas na sebe, sdílení, volejbal, 
koncert, oheň, spousta her a legrace... a úžasná parta podobně potrefených. Těší se na Vás 
Anička, Hanka, P. Vlastimil a Jindřich. Cena 1 200 Kč, přihlášky a informace: fencl@bip.cz, 
731 619 704. 

O VĚROZVĚSTECH 24 
P R O B U Z E N Í 

Po dvacetileté kněžské službě na různých 
místech olomoucké arcidiecéze i řádné 
studijní přípravě, předkládá P. Antonín Cyril 
Stojan jako pětačtyřicetiletý svou disertační 
práci na téma: O sjednocení národů 
slovanských s církví římsko-katolickou podle 
úmyslů sv. Otce Lva XIII. Nehodlal přispět 
k dalším teoretickým spekulacím o 
možnostech jednoty, ale chtěl ukázat, že 

otázka případného sjednocení se musí řešit prakticky pomocí modliteb, práce a obětí. 
P. Antonín stojí od začátku své kněžské služby u obnovy, a to nejen duchovní, dvou 
významných moravských poutních míst. Svatý Hostýn, kam začal organizovat poutě, se stal 
moravským centrem lidové víry v tom nejlepším smyslu slova. Velehrad pak, zvláště po 
příchodu jezuitů, má nakročeno směrem k rozkvětu práce intelektuální a badatelské. 
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Členové Tovaryšstva Ježíšova byli vždy vzdělaní kněží, 
připravení spojit misionářskou činnost mezi lidem pro 
rozvoj duchovního života i růst všeobecné vzdělanosti 
s vlastní vědeckou prací a pochopením pro práci 
druhých. Tak své uplatnění na Velehradě našly ruce 
opravující klášter i basiliku, výchova a vzdělávání dětí, o 
které se jezuité starali ve školách i exercicie pro mládež 
nebo bohoslovecká setkání vedená od roku 1888 právě 
P. Stojanem. Byl nejen výborným posluchačem a 
studentem prof. Sušila, ale i jeho pokračovatelem 
v oblasti unionistických myšlenek. 
Morava a potažmo i další slovanské národy dosáhly 
určitého stupně probuzení. Avšak na východ od nás, 
v říši cara Mikuláše I., v době Puškina a jejich 
následovníků, se samoděržaví i pravoslavná církev 
k unii moc nehlásí. To však neznamená, že by Rusko 
bylo jen pravoslavné. V první polovině 19. století se na 
kulturní scéně objevil člen starobylého šlechtického rodu, důstojník carské armády, který po 
své žádosti o propuštění z vojenské služby procestoval velkou část Evropy, Petr Jakovlevič 
Čaadajev. Shromáždil kolem sebe řadu šlechticů tíhnoucích ke katolictví. Pro cara i církev se 
stal trnem v oku, když se v roce 1836 objevil v časopise Teleskop jeho první z osmi převážně 
francouzsky psaných Filosofických dopisů. Proč tolik povyku? Proč skandál a carův hněv? 
Čaadajev si dovolil kritizovat Rusko a projevit sympatie k západnímu křesťanství, jemuž 

Evropa (tedy rozumějme ta západní část), podle jeho 
mínění, vděčí za úspěchy a rozvoj v oblasti kultury, vědy, 
práva i materiálního blahobytu. Pravoslavné církvi 
naopak vytýká, že nepřispěla k osvobození nejníže 
postavených obyvatel z područí nevolnictví. Na tehdejší 
dobu v Rusku velmi odvážné myšlenky, které car řešil 
v duchu své tehdejší vnitřní politiky: Zavřít! Časopis, 
šéfredaktora do vyhnanství poslat a autora článku dát 
pod policejní dozor, prohlásit ho za šílence a znemožnit 
mu další veřejnou publikaci. Avšak Čaadajevovy 
myšlenky kolovaly v samizdatu a byly příčinou velkého 
kroku vpřed pro ruskou filosofii, která se rozdělila na jeho 
přívržence, tzv. západníky a odpůrce – slavjanofily. 
Rok po publikování prvního dopisu, v době, kdy mu byl 
zrušen policejní dozor, ale car denně dostával na stůl 
lékařskou zprávu o jeho zdravotním stavu, napsal 
Čaadajev stať Obrana bláznova, která však byla vydána 
až posmrtně. Někteří ho pro sympatie k řadě katolických 
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principů, se kterými se neskrýval, prohlašovali za odpadlíka, on sám se však až do své smrti 
považoval za pravoslavného křesťana. Kdybyste se chtěli s Petrem Jakovlevičem blíže 
seznámit, máte dvě možnosti: přečíst si jeho dílo, které vyšlo v češtině ve třech vydáních, 
nebo sáhnout po Puškinově Oněginovi, protože Evženovi prý stál Čaadajev modelem. 
Vynikající vzdělání i příslušnost k aristokracii možná umetla cestičku do diplomatických služeb 
ruskému knížeti Ivanu Sergejeviči Gagarinovi. Nejprve působil tři roky v Mnichově a v roce 
1836 se vrátil do Ruska, aby nastoupil na ministerstvo zahraničí. K jeho povinnostem patřily i 
služební cesty do Moskvy, kde se seznámil se skupinou kolem Čaadajeva. Za dva roky je pak 
poslán na velvyslanectví do Paříže jako mladší sekretář. Vedle diplomatické služby studuje 
dějiny, zejména církevní, velmi se zajímá o problematiku Slovanů a slovanství. Tak proběhly 
čtyři roky, které přivedly knížete Gagarina k oficiálnímu přestupu do katolické církve a o rok 
později do jezuitského noviciátu, ke studiu teologie a kněžskému svěcení. 
Byl aktivním členem pařížského kroužku ruských katolíků, který pro spolupráci kontaktoval už 
prof. Sušil. Dvacet let po Čaadajevově skandálu s publikováním prvního Dopisu přichází, 
tentokrát z Francie, skandál jiný. Gagarin vydal své první dílo La Russie sera-t-elle 
catholique?1 Záhy bylo přeloženo i do ruštiny pod názvem Россия, станет ли она 
католической? Kladné přijetí ve francouzských katolických kruzích kontrastovalo s ostrou 
kritikou ze strany pravoslavné církve. Důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat: s okamžitou 
platností zbaven diplomatických povinností, vlastně odsouzen k doživotní emigraci a 
propadnutí majetku. Není radno šlapat bosou nohou… Gagarina to však na kolena nesrazilo. 
V Paříži bylo založeno Dílo svatých Cyrila a Metoděje, jehož hlavním posláním byly snahy o 
sjednocení pravoslavných Rusů s katolíky. 
 V roce 1856 začíná vycházet revue Études de 
théologie, de philosophie et d’histoire, jejímž 
redaktorem je právě Gagarin, který zde i publikuje 
řadu svých článků z oblasti náboženství, teologie 
a dějin Ruska. Časopis pod názvem Études 
vychází jako měsíčník dodnes (www.revue-
etudes.com). Gagarin se velkou měrou podílel i 
na vydání papežské encykliky Grande munus. 
Mimochodem dnešní Slovanská knihovna v Paříži 
dostala do vínku jeho rozsáhlou knihovnu a dnes 
spravuje na 50.000 svazků, které se většinou 
týkají problematiky Ruska. 
Od knížete Ivana Sergejeviče vede pak nitka až 
k ruskému průkopníku unionismu Vladimíru 
Solovjovovi a dále pak k velkým postavám 
ruských teologů jako jsou Berďajev, Bulgakov, 
Losskij, Florentskij – ale to už je jiná kapitola. 
Nahlédli jsme na východ i na západ, 
v předminulém díle i na jih a jihovýchod, je tedy 
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nejvyšší čas vrátit se domů. I zde se dějí zajímavé věci. Zcela v duchu svého přesvědčení a 
jako pokračování již zmíněného se jeví další aktivita budoucího olomouckého arcibiskupa 
Stojana. V roce 1891 zakládá všeslovanský spolek Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod 
ochranou bl. Panny Marie se sídlem na Velehradě, který si podle svých stanov vytkl modlitbou 
a skutkem se přičinit o sjednocení se Slovany ve víře. Kolik však za těmito slovy stojí úsilí. 
Stojan získal řadu schopných spolupracovníků, rozvětvenou organizaci a širokou základnu pro 
pořádání dalších akcí. 
Práce Apoštolátu v oblasti propagace unijních myšlenek, misijní činnosti mezi emigranty 
v USA, podpora sjednocených katolíků východního obřadu zejména v jihovýchodní Evropě, 
ale i snaha o rozšíření do českých diecézí, kde se neúnavným spolupracovníkem stal pražský 
pomocný biskup Dr. Antonín Podlaha, jakož i snaha o rozšíření do dalších slovanských 
diecézí monarchie i mimo ni, to vše přinášelo ovoce a není divu, že za devět let měl spolek jen 
na Moravě osmdesát tisíc členů. 
Z Velehradu se stává centrum unijních snah, ale stále je vidět, že v oblasti teologické je práce 
zatím roztříštěná. Začátek nového, v pořadí dvacátého, století tedy přinese realizaci Stojanovy 
myšlenky uspořádat na Velehradě vědecké kongresy. 
Vysvětlivky 
1 Francouzský originál lze prohlédnout na internetu po zadání názvu knihy. 
Obrázky:  
Antonín Cyril Stojan, arcibiskup olomoucký, pamětní medaile k 25. výročí úmrtí, 1948  
Velehrad, dobová pohlednice, 1907  
Petr Jakovlevič Čaadajev, portrét  
P. M. Norcov v roli Oněgina, Divadlo opery a baletu, skica N. Sokolova  
Ivan Sergejevič Gagarin  
Velehradská basilika, pohled na hlavní oltář 
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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/není 
Ostrov  1700/1800 
  1735/1835 

Mše svatá     (Z/L) 
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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