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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Únor 2015 
 

Rá j, prostor Otcová srdce! 
„Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně .“ 

(Žid 10,19) 
Prolitím své krve nám Ježíš dává veliký dar. A 
tímto darem je účast na životě v Jeho 
království. To je ta svatyně. V biblických 
příbězích a obrazech se na mnoha místech 
odhaluje podstata daru i podstata svatyně. 
Když se na jedné straně dovídáme o ztrátě 
ráje, tak na straně druhé oproti nám stojí 
zahalena svatyně jeruzalémského chrámu. 
Ráj musel člověk opustit pro hřích, kterým se 
postavil proti Bohu, svatyně byla postavena 
tak, aby do ní mohl vstoupit jenom velekněz. 
Závěs, který zahaluje svatyni tak v sobě nese 
závoj, který způsobuje hřích, ale i ohnivý meč, 
který brání ve vstupu do ráje.  
Prolitím Ježíšovy krve se naplňuje záměr Otce, 
aby ráj, tedy svatyně, byl živoucím prostorem 
Jeho lásky k nám. Od počátku zamýšlel 
vytvořit svatyni jako domov pro všechny, 
protože svou lásku chtěl darovat všem. 
Nejenom, že Ježíš svou krví otevřel ráj, ale 
tím, že přišel mezi nás, přinesl svatyni 
doprostřed lidí. Tak, že už nikdo nemůže 
říct:  „Ráj je nedostižný a vzdálený!“ Dnes 
vidím, že svatyně je vlastně Jeho srdce, do 
kterého můžeme kdykoli vstoupit. To je ten 
ztracený ráj. To je ta svatyně, kde přebývá 
Bůh. Tedy opona chrámu, která se roztrhla 
vedví, když nám daroval spásu, opona 
zahalující svatyni chrámu, už není. Jeho obětí 

je vlastně odemčená brána do srdce Jeho 
Otce, je odstraněním plamenného meče, který 
brání vstupu do ráje, do tohoto prostoru Otcovy 
lásky.  
Na tomto daru, který nám prolitím své krve 
dává Ježíš, máme neustále účast. Zdá se mi, 
že právě v tom je nejnádhernější služba, které 
se nám dostává, a kterou nekoná bez nás. Stal 
se jedním z nás, a zve nás, abychom 
vstupovali do jeho srdce, jako do svatyně lásky 
Jeho Otce. To je to tajemství Eucharistie, které 
můžeme prožívat. Proniknout do srdce Krista, 
sjednotit se s Ním. Přijmout Jeho touhu. A v ní 
přijmout skutečnost lásky ke všem. On touží, 
aby všichni byli v něm. Nelze žít v Kristu a 
netoužit po společenství se všemi! Být se 
všemi jedno v Kristu!  
Když jsme v měsíci lednu rozebírali téma 
Eucharistie a jednota, ponořili jsme se do 
tohoto tajemství. Mohli jsme prožít pozvání 
vstoupit do společenství s Ním. Dnes nás zve 
uvědomit si, že prožít jednotu v Eucharistii 
nelze bez společenství. 

Marek Bonaventura Hric 
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SVÁ TEČ NÍ  KÁLENDÁ R  – ú nor 
  1. 2. – 4. neděle v mezidobí – čtení: cyklus B, evang. Mk 1,21b-28 žaltář 4. týdne 
 Po farní Mši svaté v Ostrově proběhne u kávy ve farním sále Katecheze o svátosti 
Pomazání nemocných. Zájemci o přijetí této svátosti se můžou hlásit ve farní kanceláři, nebo 
také mailem na adrese farnosti (farnostostrov@seznam.cz). 

„Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona.“ 
  2. 2. – pondělí – Svátek Uvedení Páně do chrámu – čtení evang. Lk 2,22-40 

- Žehnání Hromničních svící (nezapomeňte si svíce sebou přinést) 
– Světový den zasvěcených osob 

  3. 2. – úterý – sv. Blažej, sv. Ansgar – čtení evang. Mk 5,21-43 
– Udělování svatoblažejského požehnání 
- Mše svatá v 930 hod. v penzionu v Perninku prosíme Za nemocné naší farnosti 

  5. 2. – čtvrtek – památka sv. Agáty – čtení evang. Mk 6,7-13 
  6. 2. – pátek – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků – čtení evang. Mk 6,14-29 

- 1. pátek v měsíci: 1500 hod. Adorace + Svatost smíření; 1645 hod. Pobožnost 
k Božskému srdci s Eucharistickým požehnáním 
  7. 2. – sobota – 4. týden v mezidobí – čtení evang. Mk 6,30-34 
 Při večerní mši svaté v 1800 hod. v kapli Svaté Rodiny v Ostrově prosíme na úmysly 
Živého růžence a za členy společenství; po mši svaté společná pobožnost tajemství růžence 
SVĚTLA. 
 Den zasvěcených osob plzeňské diecéze 
  8. 2. – 5. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Mk 1,29-39 žaltář 1. týdne 
 V 1700 hod. u Evangelíků společné Ekumenická modlitba 

„Brzy ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil.“ 
10. 2. – úterý – památka sv. Scholastiky, panny – čtení evang. Mk 7,1-13 
 Dnes není Mše svatá v Perninku! 
11. 2. – středa – Panny Marie Lurdské – evang. Mk 7,14-23 – Světový den nemocných 
 Dnes není Mše svatá v Jáchymově. Při mši svaté společné udělování svátosti 
Pomazání nemocných. 
14. 2. – sobota – sv. Valentýn – čtení evang. Mk 8,1-10 
 Dnes v 10 hod. v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni přijme z rukou otce biskupa 
Františka kněžské svěcení jáhen Richard Maria Polák, dnes působící ve farnosti Cheb. 
15. 2. – 6. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Mk 1,40-45 žaltář 2. týdne 
 Eucharistie a společenství;  

„Chceš-li, můžeš mě očistit.“ 
16. 2. – pondělí – 6. týden v mezidobí – evang. Mk 8,11-13 
 1800 hod. ekonomická rada farnosti 
17. 2. – úterý – sv. Alexius a druhové, řeholníci – evang. Mk 8,14-21 
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DOBA POSTNÍ - Prožívání postní doby připravuje katechumeny a věřící na slavení 
velikonočního tajemství. Katechezí, pokáním, horlivějším nasloucháním Božímu slovu, 
modlitbou. Od Popeleční středy do Bílé soboty včetně se v liturgických textech vynechává 
„Aleluja“. Oltář se nezdobí květinami, kromě 4. neděle postní, slavností a svátků. 
18. 2. – Popeleční středa – den přísného postu – Žehnání popela a udílení popelce 

Křížová cesta – Jáchymov v 1530 h; Ostrov v 1630 h.   žaltář 4. týdne 
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: jedná se o zdrženlivost od 

masa a újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. 
(Výjimka od těchto pravidel se dotýká nemocných lidí, kteří jsou závislí na specifické dietě, nebo 
úpravou stravování na základě zdravotního stavu.) 
20. 2. – pátek – Týden po Popeleční středě – evang. Mt 9,14-15 

Křížová cesta – Ostrov v 1630 h. 
21. 2. – sobota – Týden po Popeleční středě – evang. Lk 5,27-32 
  Křížová cesta – Abertamy ve 1400 h.; Radošov v 1530 h.; Ostrov kaple Svaté Rodiny v 1730 h. 
22. 2. – 1. neděle postní – čtení cyklu B, evang. Mk 1,12-15 - Přijetí mezi čekatele křtu 

- Sbírka „Haléř sv. Petra“    žaltář 1. týdne 
Křížová cesta – Ostrov v 1700 h. 
- dnes v 15 hod. v Klenčí pod Čerchovem v kostele sv. Martina přijme z rukou otce 

biskupa Mons. Františka Radkovského jáhenské svěcení Petr Vavřinec Konopík. 
„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ 

23. 2. – pondělí – připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka – evang. Mt 25,31-46 
24. 2. – úterý – 1. týden postní – evang. Mt 6,7-15 

Křížová cesta – Pernink v 1600 h. 
25. 2. – středa – 1. postní týden – evang. Lk 11,29-32 

Křížová cesta – Jáchymov v 1530 h.; Ostrov v 1630 h. 
26. 2. – čtvrtek – 1. týden postní – evang. Mt 7,7-12 

Vikariátní mše svatá: Ostrov v 930 h. 
27. 2. – pátek – 1. týden postní – evang. Mt 5,20-26 

Křížová cesta – Ostrov v 1630 h. 
28. 2. – sobota - 1. týden postní – evang. Mt 5,43-48 
 Křížová cesta – Abertamy ve 1400 h.; Ostrov kaple Svaté Rodiny v 1730 h. 
1. 3. – 2. neděle postní – čtení cyklu B, evang. Mk 9,2-10  žaltář 2. týdne 

„Z oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ 

DUČHOVNÍ  ÍMPULZY 
V roce 2015 se nám opět sešly „vyhlášené roky“. 
Papež František vyhlásil od 30. 11. 2014 do 2. 2. 2016 „Rok zasvěceného života“ a Česká 
biskupská konference „Rok eucharistie“, který bude vrcholit v říjnu 2015. Pro měsíc únor 
máme za úkol promýšlet souvislost „Eucharistie a společenství“. Cíle těchto roků se 
navzájem prolínají a doplňují. A setkávání myšlenek je pro nás novým impulzem. 
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Kardinál Ratzinger, později papež Benedikt 
XVI., jednou na římské Gregorianě odpověděl 
na otázku P. Michala Altrichtera: „Co 
považujete za typické pro českou mentalitu 
křesťana?“ Řekl: „Neustálý zápas o 
Eucharistii.“ A dodal: „I ty vaše žabomyší spory 
o podávání na ruku vlastně ukazují, že 
neustále přehodnocujete svůj vztah 
k eucharistickému Kristu. Každá země má 
nějaký svůj specifický postoj vždy k jedné ze 
svátostí, Němci zase vynikají v zápase o 
svátost smíření.“ („Jezuité“, 5/ 2005) 
„Eucharistii slaví církev a křesťané jsou na ni 
zváni Kristem. Duch svatý je shromažďuje, 
aby vytvořili jedno tělo a vzdali dík Bohu Otci.“ 
Kardinál Lustiger: Úvod k Tajemství 
eucharistie; kna 2008 
K roku zasvěceného života vydal papež 
František Apoštolský list, ve kterém vytyčil tři 
cíle. Dívat se na minulost s vděčností, 
prožívat přítomnost se zanícením (žít 
evangelium radikálně a upřímně), obejmout 
budoucnost s nadějí. Obrací se na všechny 
pokřtěné, když vybízí budovat hluboké 
společenství a součinnost mezi skupinami. 
Všichni máme prožívat tento rok jako dar. 
Papež František dále říká: „Velebím Pána za 
šťastnou shodu Roku zasvěceného života se 
synodou o rodině. Rodina a zasvěcený život 
jsou povolání, která přinášející bohatství a 
milost pro všechny, jsou prostorem 
humanizace při budování životodárných 
vztahů, místem evangelizace. Je možné si 
navzájem pomáhat.“ 
„Plňte Otcovu vůli. Plnit Otcovu vůli je 
jediným pevným horizontem našeho života. 
Není nic důležitějšího. A Otcovu vůli 
nemůžeme plnit sami, samostatně, považující 
se za vykupitele v novém vydání. Nikdo z nás 

není povolaný ignorovat život společenství, 
společnou práci. Není možné nebýt – bez 
ohledu na vzdálenosti – v hlubokém 
společenství ducha a úmyslů, modlitby a lásky. 
Plnit Otcovu vůli znamená svědčit před 
světem, že jsme schopni být bratry a sestrami 
mezi sebou a se všemi muži a ženami dobré 
vůle. Pán nás opět volá jménem, posvěcuje 
nás a posílá, abychom byli jako jeho milovaný 
Syn Ježíš Kristus a abychom ho ohlašovali. Já 
vás vybízím a prosím: buďte přímí jako Bůh, 
buďte služebníci bez privilegií a vždy plňte 
Otcovu vůli. Pod mateřskou ochranou Panny 
Marie.“ (z promluvy generálního 
představeného SDB Dona Artima v prosinci 
2014) 
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OKE NKO SVE TČU  
Svatý Alexius 
Sedmnáctého února slavíme nezávaznou památku svatého Alexia a druhů, 
zakladatelů řádu Servitů. Sedm mladých šlechticů, kteří zpívali k poctě Panny 
Marie chvály v ulicích města Florencie, se 15. srpna roku 1233 rozhodlo, že 
rozdají svůj majetek a cele se budou věnovat pravé mariánské úctě v ústraní 
na hoře Montesanario. V ten den se jim totiž zjevila Panna Maria jako nebeská 
královna oděná do smutku, pro staré záští, které mezi nimi vládlo. Po zjevení i 
oni oblékli černý šat a založili řád zasvěcený mariánské zbožnosti. Dostal název 
„Služebníci Panny Marie“ čili „Servité“. Řád byl potvrzen papežem Alexandrem 
IX. a představeným se stal Bonfiglio Monaldi. Byli vysvěceni na kněze, kromě 
Alexia, který chtěl z pokory zůstat jen řeholním bratrem. Dožil se nejdelšího 
věku, 110 let a zemřel 17. února roku 1310. 

ZE Z ÍVOTÁ FÁRNOSTÍ 
Hospic sv. Jiří v Chebu 
V minulém roce se přistěhovali do naší farnosti činorodí členové rodiny Červených: Veronika, 
Stanislav a jejich děti Barunka, Maruška, Toník. Už je jistě všichni znáte. Veronika se dále 
vzdělává v oboru sociálních služeb a má možnost spolupracovat s Hospicem sv. Jiří v Chebu. 
Nadšeně o něm vyprávěla, zvláště proto, že jeho činnost je úzce propojena se životem chebské 
farnosti. Právě 31. ledna 2015 se uskutečnil „Farní ples pro hospic“, který organizovala 
Římskokatolická farnost Cheb. Předtím častokrát prodej oblečení z „bazárku“ ve prospěch 
hospicu, prodej domácího jablečného moštu ve prospěch hospicu a řada dalších akcí. - Hospic 
je zařízení, které slouží nevyléčitelně nemocným – a proto o něm ke Dni nemocných píšeme. 
Hospic sv. Jiří v Chebu slouží nevyléčitelně nemocným v jejich domácím prostředí. Umožňuje 
nemocným klidné poslední dny, týdny, měsíce tohoto života, přitom s kvalitní léčbou bolesti, 
s lékařem a zdravotním personálem. Umožňuje klidné rozloučení s blízkými a všechny další 
věci, které by si většina lidí – pobývajících v nemocnicích a léčebnách – mohla pouze přát. 
V letáku pro Klub přátel Hospice sv. Jiří (protože každá rodina potřebuje přátele, zvláště když 
někteří odcházejí) pracovníci uvádějí: „Jakožto zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, 
psychologové, duchovní či školení dobrovolníci z Hospice sv. Jiří pomáháme lidem, kteří 
potřebují zdravotní, psychickou, sociální, či duchovní podporu, aby mohli své poslední dny 
prožít jako dobrou součást svého života, bez zbytečných bolestí, doma, se svými nejbližšími.“ 
K takové činnosti je také nutné sehnat prostředky. Kromě farních akcí pomáhají firmy a k tomu 
velké množství jednotlivých lidí. O velké podpoře, ale i potřebě této pomoci svědčí i to, že vzniká 
pobočka Hospice sv. Jiří – mobilní hospic na Tachovsku. Hospic nabízí nemocnému prostředí, 
kde vždy najde společníka i odborníka, který nedovolí, aby trpěl a strádal, najde psychickou 
podporu i duchovní útěchu. 
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Ve farním sále v Chebu proběhne pro zájemce cyklus „Pečuj doma“, který začne 20. března ve 
12 hodin a bude pokračovat o dalším víkendu. O těchto záslužných aktivitách najdete víc na 
www.hospiccheb.cz   nebo ve farní knihovně. 

han 
Národní eucharistický kongres 2015 – postřehy z katechezí v lednu 

V rámci přípravy na NEK 2015 probíhají v naší 
farnosti na více místech katecheze, které jsou 
doprovázeny diskuzí a osobními postřehy účastníků. 
Je zajímavé kolik pohledů nám nabízí osobní 
zkušenost. Tak bych rád zprostředkoval několik málo 
poznámek a podnětů: 

- Co to znamená, že Bůh je vždy první? Nedokážeme si uvědomovat milosti, které 
přicházejí. Mnoho darů přehlížíme prostě proto, že nám připadají samozřejmé. Proto 
nám dělá potíž děkovat Bohu za to, co nám dává. 

- Mé místo v kostele na nedělních bohoslužbách nemůže být jenom projevem povinnosti 
křesťana. Více je projevem touhy setkat se s Přítelem. Pokud bych byl v kostele jenom 
z povinnosti, nemohl bych upřímně říct, že jsem věřící. Nedá se věřit jenom 
z povinnosti. Víra je život. 

- Je mnoho gest, které se ve mši sv. používají. Ale mnohé z nich nechápu. Kdybych jim 
rozuměl, dokázal bych se více soustředit na to co se ve mši sv. děje. 

- Do podání ruky při „Znamení pokoje“ si často promítáme svůj egoismus a své 
předsudky. Proto někdy nedokážu podat ruku člověku za sebou. 

- Podání rukou je gestem, které nás sjednocuje. Je důležité podívat se do očí. 
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Nidhin už je dospělý 
Tipuji, že ve farnosti není nikdo, kdo by nevěděl o „našem adoptivním synkovi“ z Indie, tedy o 
našem milém Nidhinovi. Na jeho vzdělávání přispíváme prostřednictvím Arcidiecézní charity 
v Praze již desátým rokem. Částka na splnění jeho snu o řádném vzdělání a kvalitním životě 
obnáší 6000,- Kč ročně. Ta pokrývá školní poplatky, uniformu, učebnice, sešity, batohy a další 
pomůcky. Tradičně jsme tuto sumu ve vánoční době vybrali za perníčky, které nazdobily děti 
naší farnosti. V Abertamech se konal i benefiční koncert a celkově se nám podařilo dát 
dohromady více než 9500,-Kč. Letos jsme tak v plusové hodnotě a moc tedy děkujeme za Vaši 
štědrost a dětem za velikou ochotu a lásku, se kterou perníčky pro Nidhina nazdobily. 
Nidhina nám přidělili v roce 2005. Tehdy mu bylo 8 let a myslím, že si teď každý sami spočítáte, 
že letos vstoupí do světa dospělých. Narozeniny má 13. 2. a jelikož u nás je toto věk dosti 
důležitý, rozhodli jsme se k této příležitosti věnovat mu jednu mši svatou, která se bude sloužit 
ve farním kostele: v pondělí 16. 2. v 17 hodin. 
Přikládáme jeho Vánoční pozdrav, který nám přišel opět tradičně po Vánocích.  
(Originál v angličtině je možné si přečíst na farní vývěsce na faře – poz. redakce) 

JaKi 
Drazí přátelé, 
Ahoj přátelé, jak se všichni máte. Doufám, že se máte dobře. Mně se taky dobře vede. Píšu 
tento dopis, zatímco se chystáme slavit Vánoce a Nový rok. Jak jdou přípravy u Vás? 
Já letos budu slavit Vánoce ve svém rodném městě Kerela. Jo a mám jednu dobrou zprávu. 
Moje sestra se bude 14. ledna vdávat. Moc jí to přeju. Taky jsem minulý týden dokončil zkoušky 
a bylo to v pohodě. Prosím, modlete se za mě a mou rodinu. 
Opatrujte se, čekám na Vaši odpověď a přeji Vám všem veselé Vánoce a šťastný Nový rok.  
S láskou  

Váš Nidhin 
Rozpis úklidu a výzdoby – únor 2015 

6. 2.: Běhounková; 13. 2.: Prvá; 20. 2.: Michalová;  27. 2.: Srncová 
Skupiny pro úklid: 
1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka   2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 
3. Michalová Anna; Velemanová Jarka  4. Srncová Marie, Tejmlová 
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 – únor 2015 
     1. Čtení   2. čtení 
  1. 2. 4. neděle v mezidobí  Kamarád ml.  Poledníček 
  8. 2. 5. neděle v mezidobí  Kamarád st.  Hynk 
15. 2. 6. neděle v mezidobí  Faltová   Radová 
18. 2. Popeleční středa   Hanzlová  Kamarád st. 
22. 2. 1. neděle postní   Hynk   Kamarád ml. 
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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 prosinec 2014 
Římskokatolická farnost Ostrov: Příjmy =  221 548,11- Kč  z toho sbírky =  34 705,- Kč 

Výdaje = 250 316,20- Kč 
Schodek v měsíci prosinci: - 28 768,09 - Kč 

Místo sbírky výnos 
Ostrov  19 203,00 Kč 

Kaple Svaté Rodiny    1 373,00 Kč 

Abertamy    5 288,00 Kč 

Hroznětín    1 735,00 Kč 

Radošov       810,00 Kč 

Pernink    1 674,00 Kč 

Horní Blatná    2 873,00 Kč 

Suchá       597,00 Kč 

Děpoltovice    1 152,00 Kč 

Suma  34 705,00 Kč 

Celkový stav (schodek od začátku roku): - 254 065,69 - Kč 
Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat: 0801809379/0800 

Římskokatolická farnost Jáchymov: Příjmy = 21 861,41 - Kč z toho sbírky = 1 851,- Kč 
     Výdaje = 17 383,68 - Kč  
     Schodek v měsíci prosinci: - 4 477,73 Kč 

Celkový stav (schodek od začátku roku): + 59 987,50 Kč 
Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 

OTÁ ZKY PRO MÍNÍSTRÁNTY 
Monstrance 
Monstrance (také ostensorium) má svůj název z latinského slova monstrare – ukazovat. Je to 
liturgický předmět z ušlechtilého kovu, většinou ze stříbra, obvykle zlacený a zdobený, sloužící 
k vystavení toho nejvzácnějšího, co v katolickém kostele je – proměněné hostie. Také mluvíme 
o Nejsvětější svátosti oltářní. Věřící před monstrancí s hostií poklekají a klanějí se Ježíši Kristu 
v eucharistii. Monstrance se používá už od 13. století. Základními typy jsou monstrance gotická 
a barokní. 
Otázka: Kde můžeme téměř denně vidět vystavené vzácné monstrance, většinou ty barokní? 
Najdeme tam k podívání (za vstupné) Diamantovou monstranci s několika desítkami diamantů 
ze svatebních šatů jedné šlechtičny, nebo Prstenovou monstranci z darovaných zlatých prstenů. 
A další práce vynikajících zlatníků. I schránka na eucharistii je jedinečnou záležitostí. Poutní 
místo s klenotnicí spravují kapucíni a je od nás vzdálené asi 140 km. Správnou odpověď 
odměníme. 
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!!! Otázku z lednového čísla Zpravodaje nikdo nezodpověděl! Nechce 
se nám věřit, že by naši ministranti neuměli ani hledat na internetu. 
Ovšem nabízí se ještě jedna diagnóza, které ale nemůžeme uvěřit. 
V každém případě k její prevenci doporučujeme k přečtení knihu 
Kateřiny Lachmanové: Dvojí tvář lenosti (Zrcadlo pro lenochy 
klasické i notoricky přetížené), Karm. nakl., 2000. 
Správná odpověď z minulého čísla: Pražské Jezulátko najdeme 
v kostele Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici v Praze, poblíž 
Malostranského náměstí. Jeho kopii z náhradního materiálu najdeme 
v našem kostele, na bočním oltáři Českých světců. !!! 

Denní  tichá  chví le 
J 1,26-27 - Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. 
Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte – ten, 
který přichází za mnou; jemu nejsem hoden 
ani rozvázat řemínek u jeho obuvi.“ 
J 1,33-34 - A já jsem stále nevěděl, kdo to je, 
ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: Na 
koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na 
něm, to je ten, který křtí Duchem svatým. Já 
jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží.“ 
1J 3,15 - Kdokoliv nenávidí svého bratra, je 
vrah – a víte, že žádný vrah nemá podíl na 
věčném životě. 
1J 3,18 - Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale 
opravdovým činem. 
Mt 4,23-24 - Ježíš chodil po celé Galileji, učil 
v jejich synagógách, kázal evangelium 
království Božího a uzdravoval každou nemoc 
a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se 
roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu 
všechny nemocné, postižené rozličnými 
neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, 
ochrnuté, a uzdravoval je. 
Mk 6,49-52 - Když ho uviděli kráčet po moři, 
vykřikli v domnění, že je to přízrak; všichni ho 
totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned 
promluvil: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte 
se!“ Vstoupil k nim na loď a vítr se utišil. I byli 
celí ohromení úžasem. Nepochopili totiž, jak to 

bylo s chleby, neboť jejich mysl nebyla 
vnímavá. 
Lk 4,18-19 - Duch Hospodinův jest nade 
mnou; proto mne pomazal, abych přinesl 
chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych 
vyhlásil zajatcům propuštění a slepým 
navrácení zraku, abych propustil zdeptané na 
svobodu, abych vyhlásil léto milosti 
Hospodinovy. 
1J 5,3-4 - V tom je totiž láska k Bohu, že 
zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání 
nejsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha, 
přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo 
svět, je naše víra. 
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Žid 2,10-11 - Bylo přirozené, že Bůh, pro 
něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl 
mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil 
dokonalým původce jejich spásy. A on, který 
posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou 
z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je 
svými bratry. 
Žid 2,17-18 - Proto musel být ve všem jako 
jeho bratři, aby se stal veleknězem milosrdným 
a věrným v Boží službě, a mohl tak smířit 
hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou 
utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí 
zkoušky. 
Žid 3,12-14 - Dejte si pozor, bratři, aby někdo 
z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by 
odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte 
se navzájem, den co den, dokud ještě trvá ono 
dnes, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, 
nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen 
když své počáteční předsevzetí zachováme 
pevné až do konce. 
Žid 4,12-13 - Slovo Boží je živé, mocné a 
ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká 
až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a 
rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Není tvora, 
který by se před ním mohl skrýt. Nahé a 
odhalené je všechno před očima toho, jemuž 
se budeme ze všeho odpovídat.  
Žid 5,8-9 - Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se 
poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl 
dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal 
se původcem věčné spásy. 
Žid 6,10-12 - Bůh není nespravedlivý, a proto 
nezapomene, jak jste se činem své lásky 
k němu přiznali, když jste sloužili a ještě 
sloužíte bratřím. Toužíme jen, aby na každém 
z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do 
konce, kdy se naplní naše naděje; proto 
neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro 
víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. 

Žid 7,25 - Proto přináší dokonalé spasení těm, 
kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a 
přimlouvá se za ně. 
1Kor 7,29-31 - Chci říci, bratři, toto: Lhůta je 
krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by 
je neměli, a kdo pláčou, jako by neplakali, a 
kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, 
jako by nevlastnili a kdo požívají věcí tohoto 
světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto 
světa pomíjí. 
2Tim 1,6-8 - Proto ti kladu na srdce, abys 
rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti 
dostalo vzkládáním mých rukou. Neboť Bůh 
nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, 
lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat 
svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho 
vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou 
všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu 
Bůh. 
Žid 10,15-18 - Dosvědčuje nám to i Duch 
svatý, když říká: Toto je smlouva, kterou s nimi 
uzavřu po oněch dnech, praví Pán, dám své 
zákony do jejich srdce a vepíši jim je do mysli; 
na jejich hříchy a nepravosti už nikdy 
nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, 
není už třeba přinášet za ně oběti. 
Žid 10,24-25 - Mějme zájem jeden o druhého 
a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. 
Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to 
někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím 
více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. 
Žid 10,35-36 - Neztrácejte proto odvahu, 
neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete 
však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a 
dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. 
Žid 11,1-2 - Věřit Bohu znamená spolehnout 
se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co 
nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal 
svým svědectvím. 
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DE TSKE  OKE NKO 
CO ZNAMENÁ OBRÁCENÍ 

Popeleční středou začíná čtyřicetidenní postní doba, která nás připravuje na Velikonoce. 
Důležitým slovem, které v postní době často slyšíme, je „obrácení“. Co pro nás toto slovo 
vlastně znamená? Odpověď zjistíš z tajenky. Pojmenuj správně obrázky. Zvýrazněná písmena 
pak dopiš dole do tajenky. 
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O VE ROZVE STEČH 25 
O V O C E 

Redaktorka: Dnes spolu se mnou u mikrofonu zasedli čtyři hosté: profesor 
teologie, historik, katolický kněz a kolegyně novinářka. Pokusíme se poodhalit 
téma unionistických sjezdů. V prostředí, které bylo prodchnuto myšlenkou na 
možnost sjednocení křesťanů, se přece jen na začátku 20. století objevily jako 
nový fenomén. 
K: Poprvé se křesťanští bratři setkávají na poli teologického dialogu bez 
příměsi politických nebo národnostních cílů, které na různých sjednocovacích akcích mnohdy 
zatlačily ryze náboženské otázky do pozadí. 
T: Pro katolickou církev nastává zlom. „Vždy věrná“ katolická Vídeň (a nejen ona) za přispění 
liberálního tisku dělá církvi mnoho potíží. V seminářích i řádech se začíná živě projevovat 
slovanský prvek. Se změnami hranic ve prospěch carského Ruska se mění i situace katolíků 
východního obřadu. Východ (Moskva) označuje unii z roku 1596 za národní zradu a připravuje 
plán na zrušení řádu basiliánů. 

H: Pro Stojana i jeho spolupracovníky však nebylo 
prvořadé, jak bude rozřešena vědecká otázka 
lokalizace Velehradu nebo Metodějova hrobu. 
Přicházeli s myšlenkou duchovního významu, vztahu 
ke středisku apoštolského působení soluňských bratří, 
u nichž musíme hledat pravé kořeny unionismu. 

N: Sám Stojan v roce 1910, kdy už proběhly dva sjezdy, řekl, že musíme 
začít mluvit jako manželé, kteří zažívají krizi. Když spolu ti dva mluví, a 
třeba se i hádají, je vždy naděje. Tak je naděje možná i pro nás, že se 
dáme do řeči. 
R: Velkých sjezdů bylo celkem deset, sedm z nich se konalo na 
Velehradě, tři pak v USA. Vše to začalo 25. července 1907. 
K: Ne tak docela. Již jsme mluvili o bohosloveckých sjezdech, 
Apoštolátu. Neměli bychom zapomenout na „lidi v pozadí“ Jedním 
z nich byl zakladatel Cyrilometodějského družstva Velehrad a po tři roky 
(1899-1902) rektor zdejší jezuitské koleje P. Jan Cibulka. 
R: Ano, nechal přece vystavět nový klášterní trakt, kde se pak sjezdy 
konaly.  

H: Na první přijíždí 76 delegátů z národů střední a jihovýchodní 
Evropy, jsou mezi nimi i vysocí katoličtí i řeckokatoličtí hodnostáři. 
N: Zatím však chybí zástupci pravoslaví. 
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K: Patronát nejen nad tímto prvním sjezdem převzal olomoucký arcibiskup 
František Bauer. Předsedal mu vzdělaný a uznávaný řeckokatolický 
metropolita Lvova a Haliče Andrej Šeptyckyj, který je spolu se Stojanem 
autorem myšlenky uspořádat tato vědecké setkání. 
T: Pro práci sjezdu jsou od počátku prosazovány dvě základní linie. 
Poskytnout zástupcům východních církví příležitost seznámit se 
s katolickým Západem a naopak. Dále pak možnost nestranně studovat 
sporné otázky v oblasti teologie i praxe. 

R: Nemůžeme zde hovořit podrobně o všech referátech a diskusích, ale 
můžeme se je pokusit nějak přehledně shrnout. 
H: Za hlavní bychom mohli považovat začátek, jak už jsme zmínili: dali 
se do řeči. Sedli, bádali, diskutovali a dohodli se, že se znovu sejdou. 
To není málo. 
N: Další sjezdy se měly konat každé dva roky. 
T: Organizační výbor však nezahálel, protože jednotlivé referáty byly 
vydány tiskem v revue Slavorum litterae theologicae. 
K: Pro přečtení bychom si měli zopakovat latinu, protože se jednalo o 
latinsky psanou přílohu Časopisu katolického duchovenstva. Z každého 
sjezdu byla vydána i kniha, tzv. Acta I-VII Conventus Velehradensis, 

kde je popis celého jednání sjezdů, jednotlivé referáty, meditace před 
Nejsvětější svátostí i postřehy některých účastníků. 
R: Kdo chce, vydá se do knihovny, my skočíme do roku 1909 – přinesl 
něco nového?. 
N: Vzrostl počet účastníků, přijeli delegáti z Francie i zástupci pravoslavné 
církve: např. protojerej ruského velvyslanectví v Berlíně Alexej Malcev… 
K: Toho poznali také v Mariánských Lázních, kde v roce 
1902 světil nově postavený pravoslavný chrám sv. 
Vladimíra.  
T: Přínosem pro budoucí práce sjezdů bylo rozhodnutí 

o ustanovení vědecké společnosti Academia Velehradensis. Velký kus práce 
v ní odvedl slovinský jazykovědec a teolog prof. František Grivec, který 
aktivně působil na Velehradě. 

H: Pro shrnutí práce sjezdů a její prezentace vědeckému 
světu začala Akademie vydávat sborník Acta Academia Velehradensis. Od 
roku 1911 nahradil přílohu Časopisu katolického duchovenstva. 
R: Do začátku první světové války se konal ještě třetí sjezd v roce 1911. 
N: Jako seminarista se ho účastnil i v Itálii studující budoucí exarcha ruské 
katolické církve východního obřadu a mučedník Leonid Fjodorov. 
K: Tato církev ale nebyla v Rusku povolena. 
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H: Dekret o náboženské svobodě z roku 1905 ji sice nepovoloval činnost, ale v Petrohradě 
existovala řekněme poloilegální skupina ruských katolíků východního obřadu, která byla 
tolerována. 
T: Poprvé pozvání přijal francouzský jezuita Michael d´Herbigny, ve 20. a 30. 
letech vlivná osoba ve Vatikánu v záležitostech týkajících se Ruska.  
K: Zdálo by se, že už nebylo potřeba nic zakládat a sjezdová práce se 
dostala do správných obrátek. 
H: Přece jen tak jednoduché to nebylo. Podobně jako Šeptyckyj při zahájení 
druhého sjezdu, obhajoval i zde Stojan v zahajovací řeči sjezd jako ryze 
církevní záležitost. 
T: Je nutné, řekl tehdy výkonný předseda sjezdu, distancovat se od všech 
snah, které by chtěly učinit z těchto setkání politické agitační sjezdy v duchu panslavismu. 
R: Tedy ideje jednoty slovanských národů na základě politického uskupení, kulturní 
vzájemnosti, pod vedením a ochranou mocného Ruska, jak to těsně před válkou propagoval 
v tzv. Slovanské ústavě Karel Kramář. 
N: Stojan ale nešetřil ani vlastní církev, které velmi vytýkal snahy modernistické. 

K: Zajímavé je se i podívat, na fakt, kdo a jak tehdy informoval o 
velehradských sjezdech. 
H: Největším kritikem a odpůrcem sjezdů tak, jak byly 
koncipovány, nebyla východní pravoslavná církev, ale český 
liberální tisk. 
N: „Západu i Východu ubývá oveček, proto strkají hlavy 
dohromady, významně na sebe mrkají, stříkají kropáčem, kadí 
kadidlem… Nepoddajná hierarchie římská podává aspoň prsty 
nenáviděnému protivníku, hierarchii ortodoxní církve východní. 
Tento církevně-politický, čistě klerikální smysl mají schůzky 
unionistů…“ 
R: To psaly Lidové noviny 8. srpna 1909 o druhém sjezdu. 

T: Vraťme se k naší práci. Čtvrtý sjezd byl naplánován na konec července roku 1914. 
H: Ale sarajevský atentát a události následující umožnily konat jen menší porady. 
K: Přesto se v období do dalšího sjezdu stalo několik důležitých události: 
T: Nejdůležitější výsledek dosavadní práce se projeví v Římě. Papež 
Benedikt XV. vydá v roce 1917 dva dekrety. 
N: Prvním ze dne 1. 5. je ustanovena nová Kongregace pro Východní 
církev.  
H: Po padesáti letech se její název v souvislosti s výsledky posledního 
koncilu změní do množného čísla. 
T: Druhý dekret vyjde 15. října a zakládá se jím Papežský Orientální Ústav jako místo pro 
akademické studium otázek Východu. Později je jeho vedení svěřeno jezuitům. 
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K: I dnes zde působí řada Čechů a Slováků, tím „nejslavnějším“ 
je bezesporu kardinál Tomáš Špidlík. 
R: Ani Velehrad nepřišel zkrátka. Po více než tisíci letech se sem 
vrací slovanská bohoslužba a na slavnost svatých věrozvěstů 
roku 1920 je zde poprvé sloužena hlaholská mše. 
H: V dubnu příštího roku se z kněze a senátora Stojana stává 
desátý arcibiskup olomoucký. 

K: Ve službě ho Pán nechá dva roky a povolá ho do svého království. 
N: Na závěr zmiňme i jeden praktický krok na straně katolické. 
T: V roce 1919 přijímají redemptorističtí kněží P. Metoděj Dominik 
Trčka (blahoslavený r. 2011) a P. Stanislav Nekula byzantský obřad 
a působí mezi řeckokatolíky na východním Slovensku. 
H: Z jezuitů byl v roce 1939 východním obřadem vysvěcen na kněze 
student Velehradské koleje a pozdější profesor Papežského 
Orientálního Ústavu Josef Olšr, jehož musíme ocenit za nesmírnou 
práci na poli cyrilometodějského výzkumu. 
R: Čas vymezený pro naše dnešní setkání bohužel vypršel. Hostům 
děkuji za to, že nám alespoň trochu přiblížili atmosféru prvních tří 
kongresů a s vámi, kteří jste vydrželi až do konce, se budu těšit u 
dalšího pokračování. 
P. S.: Hosté nebyli vybráni náhodně, jsou to autoři zdrojů, ze kterých jsme čerpali. Při dnešním 
pokračování jsme se nechali inspirovat modelem, který používají autoři a interpreti Toulek 
českou minulostí. Soluňským bratrům věnovali hned několik dílů. 
Obrázky:  
Znak arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana  
Uherské Hradiště, rekonstrukce velkomoravského kostela s okolní zástavbou, Moravské zemské 
muzeum Brno  
Velehrad, rekonstruovaný Slovanský sál  
Restaurování medailonů slovanských měst ve slovanském sále, restaurátor Milan Kober, zdroj: Slovácký 
deník 14. 3. 2008  
Jan Vilímek: František Bauer, arcibiskup olomoucký, 1884  
Slavorum Litterae Thelologicae z roku 1906  
Chrám sv. Vladimíra, Mariánské Lázně  
František Grivec, fotografie, cca 1930  
Blahoslavený Leonid Fjodorov  
Andrej Šeptyckyj, metropolita Lvova  
Vladimír Matoušek: sousoší Cyrila a Metoděje, Brno  
Nové logo Papežského orientálního institutu v Římě  
Hrob arcibiskupa Stojana, Velehrad  
Blahoslavený Metoděj Dominik Trčka CSsR 
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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 

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 
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