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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Červenec - Srpen 2015 
 

Ú vodní k 
V posledních měsících jsme společně 
prožívali přípravu na Národní eucharistický 
kongres (NEK2015), který vyvrcholí v Brně 17. 
10. 2015. V diecézi jsme prožili vrchol slavení 
NEK2015 při slavnosti Božího Těla v Plzni ve 
čtvrtek 4. 6. 2015. Mohlo by se zdát, že tím je 
pro nás tato skutečnost uzavřená. Opak je 
pravdou. Vždyť celá tato aktivita má význam 
jedině tehdy, když se promítne do 
pravdivějšího a upřímnějšího prožívání 
samotné eucharistie.  
To nám dává možnost se ptát, zdali se tak 
skutečně stalo. V posledním měsíci jsem se 
tedy zaměřil více na to, abych se přesvědčil o 
tom, jak se promítla celá skutečnost přípravy 
na NEK2015 do našeho života.  
Objevil jsem při rozhovorech věci pozitivní. 
Například se více ptáme po smyslu symbolů a 
gest při mší svaté. Ale objevil jsem i svědectví 
o tom, že dochází k nepochopení mnoha věcí. 
Například jsem se dozvěděl, že člověk, který 
se snaží komunikovat a navázat kontakt 
s nově příchozími je nazýván „PACIČKA“. To 
bylo pro mě natolik překvapivé, že jsem delší 
dobu přemýšlel, jak si to vysvětlit. Dospěl jsem 
k tomu, že je to výsledek našeho celkového 
chápání tajemství slavení eucharistie.  
Pokud totiž je pro nás důležité splnit si 
stavovskou nedělní povinnost, pak je mým 
jediným zájmem zúčastnit se mše - a pak jít 
domů s dobrým pocitem splněné povinnosti. 

Samo o sobě to neznamená nic zvláštního. 
Vždyť většina křesťanů to třeba prožívá taky 
tak. Přitom ale odhalujeme, že je to čistě 
osobní rozměr slavení, u kterého se dá objevit 
jistá sterilita života, neboli neschopnost sdílení 
eucharistie.  
Eucharistie ale ze své podstaty není jenom 
osobní záležitost. Volně překládáme toto slovo 
„DÍKUVZDÁNÍ“. Ale je v ní podstatné to, že 
tento výraz znamená naši účast na tom, co pro 
nás všechny Ježíš vykonal, totiž, že se pro nás 
všechny obětoval a v eucharistii na tom máme 
všichni účast. Není tedy možné být jenom 
zúčastněný a přitom nevidět ostatní účastníky 
společného slavení. Ježíš se pro nás obětoval 
a zasloužil nám tak osvobození od hříchu a 
smrti. Neměli bychom tedy i my být v Jeho 
lásce připraveni k tomu, abychom se také 
v eucharistii otevřeli vůči ostatním, kteří se 
s námi účastní společného slavení, 
vzájemným přijetím a sdílením se?  
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Eucharistie nás ve své podstatě otevírá pro 
službu, pro přinášení evangelia těm, kdo ho 
neznají, pro sdílení Kristovy oběti se všemi, 
pro které se obětoval. Naše obnova vztahu 
k eucharistickému tajemství má tedy vést 

k prohloubení touhy po Kristu, ale také 
k vylepšení vztahů uvnitř společenství církve a 
v její službě společnosti.  
S přáním požehnaného letního času 

P. Marek Bonaventura Hric 

SVÁ TEČ NÍ  KÁLENDÁ Ř  – č erveneč - srpen 
  1. 7. - středa 13. týdne v mezidobí – evang. Mt 8, 28-34  Žaltář 1. týdne 
  2. 7. - čtvrtek 13. týdne v mezidobí - evang. Mt 9, 1-8 
  3. 7. - pátek – Svátek sv. Tomáše, apoštola – evang. Jan 20,24-29 

- první pátek v měsíci; 1200 hod. Adorace + zpověď dětí a rodin k 1. sv. přijímání 
1600 hod. Prvopáteční zpověď 

    1745 hod. Pobožnost prvního pátku 
  4. 7. - sobota – Památka sv. Prokopa, opata – evang. Mt 9,14-17 
 - Pouť na Mariánskou: 1300 h. Mše sv. v kostele v Jáchymově 
    1430 h. Pěší pouť po staré poutní stezce na Mariánskou se 
svěcením nově postaveného kříže nad Mariánskou 
    1600 h. Předpokládaný závěr putování 
  5. 7. - neděle – Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, 
hlavních patronů Moravy 
čtení: Iz 61,1-3a; 2K 4,1-2.5-7; Ž 117; evang. Lk 10,1-9  Žaltář 2. týdne 
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ 

  6. 7. - pondělí 14. týdne v mezidobí – sv. Maria Goretti – Jan Hus, státní svátek 
  7. 7. - úterý 14. týdne v mezidobí – evang. Mt 9,32-38 
  8. 7. - středa 14. týdne v mezidobí – evang. Mt 10,1-7 
  9. 7. - čtvrtek 14. týdne v mezidobí – evang. Mt 10,7-15 
10. 7. - pátek 14. týdne v mezidobí – evang. Mt 10,16-23 
11. 7. - sobota – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy – evang. Mt 19,27-29 
 - pěší pouť k bl. Hroznatovi do Hroznětína; odchod poutníků od fary Ostrov v 9 hod. 

- po cestě zastávka s krátkou modlitbou u kaple v Bystřici 
- 11 hod. Poutní mše svatá a požehnání ostatky bl. Hroznaty v Hroznětíně 

12. 7. - 15. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Mk 6,7-13 Žaltář 3. týdne 
„Ježíš si zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy.“ 
13. 7. - pondělí 15. týdne v mezidobí – evang. Mt 10,34-11,1 
 - 1500 h. Ekumenická pobožnost Křesťanské policejní asociace s posezením na faře 
 - 1800 h. Mše svatá 
 - 1845 h. Farní ekonomická rada 
14. 7. - úterý – Svátek bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona plzeňské diecéze 
– evang. Mt 11,20-24 

- 900 h. Mše svatá ze svátku patrona diecéze 
- Mše svatá v tento den v Perninku není 
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15. 7. - středa – Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve - evang. Mt 11,25-27 
 - 1800 h. Mše svatá v Einsiedelnské kapli k výročí posvěcení kaple v Ratattu 
16. 7. - čtvrtek – Panny Marie Karmelské – evang. Mt 11,28-30 
18. 7. - sobota 15. týdne v mezidobí – evang. Mt 12,14-21 
 - 1000 h. Poutní mše svatá v opatském kostele v Klášteře Teplá 
19. 7. - 16. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Mk 6,30-34 Žaltář 4. týdne 

„Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ 
20. 7. - pondělí 16. týdne v mezidobí – evang. Mt 12,38-42 
21. 7. - úterý 16. týdne v mezidobí – evang. Mt 12,46-50 
22. 7. - středa – Památka sv. Marie Magdalény – evang. Jan 20,1.11-18 
23. 7. - čtvrtek – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy – evang. Jan 15,1-8 
24. 7. - pátek 16. týdne v mezidobí – evang. Mt 13,18-23 
25. 7. - sobota – Svátek sv. Jakuba, apoštola – evang. Mt 20,20-28 
26. 7. - 17. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Jan 6,1-15 Žaltář 1. týdne 

„Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ 
sv. Jáchyma a Anny – evang. Mt 13,16-17 

27. 7. - pondělí – sv. Gorazda a druhů – nezávazná památka – evang. Mt 13,31-35 
28. 7. - úterý 17. týdne v mezidobí – evang. Mt 13,36-43 
29. 7. - středa – Památka sv. Marty – evang. Jan 11,19-27/ Lk 10,38-42 
30. 7. - čtvrtek 17. týdne v mezidobí – evang. Mt 13,47-53 
31. 7. - pátek – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze – evang. Mt 13,54-58 
  1. 8. - sobota – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 
– evang. Mt 14,1-12 
 - 1000 h. Mše svatá k Porcinkule a setkání sympatizantů spirituality sv. Františka 
Asisského s posezením na farní zahradě 
  2. 8. - 18. neděle v mezidobí – cyklu B, evang. Jan 6,24-35  Žaltář 2. týdne 

„Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu.“ 
  3. 8. - pondělí 18. týdne v mezidobí – evang. Mt 14,13-21 
  4. 8. - úterý – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze – evang. Mt 9,35 – 10,1 
  5. 8. - středa – Posvěcení římské baziliky Panny Marie – evang. Mt 15,21-28 
  6. 8. - čtvrtek – Svátek Proměnění Páně – čtení cyklu B, evang. Mk 9,2-10 
  7. 8. - pátek 18. týdne v mezidobí - evang. Mt 16,24-28 
  8. 8. - sobota – Památka sv. Dominika, kněze – evang. Mt 17,14-20 
 - 1000 h. Pěší výlet na Popov od ostrovské fary s posezením na návsi 
 - 1400 h. Modlitba za osvobození od zla a za požehnání pro lidi našeho kraje 
  9. 8. - 19. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Jan 6,41-51 Žaltář 3. týdne  

sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein) 
 - 1600 h. Poutní mše svatá v Horní Blatné 

„Já jsem chléb života.“ 
10. 8. - pondělí – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka – evang. Jan 12,24-26 
 - 1845 h. Ekonomická rada farnosti 
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11. 8. - úterý – Památka sv. Kláry, panny – evang. Mt 18,1-5.10.12-14 
12. 8. - středa 19. týdne v mezidobí – evang. Mt 18,15-20 
13. 8. - čtvrtek 19. týdne v mezidobí – evang. Mt 18,21- 19,1 
14. 8. - pátek – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 

– evang. Mt 19,3-12 
15. 8. - sobota – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek 
– evang. Lk 1,39-56 
 - 1100 h. Poutní česko-německá mše svatá ve Velichově 
16. 8. - 20. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Jan 6,51-59 Žaltář 4. týdne 

„Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“ 
17. 8. - pondělí 20. týdne v mezidobí – evang. Mt19,16-22 
18. 8. - úterý 20. týdne v mezidobí – evang. Mt 19,23-30 
19. 8. - středa 20. týdne v mezidobí – evang. Mt 20,1-16a 
20. 8. - čtvrtek – Památka sv. Bernanda, opata a učitele církve – evang. Mt 22,1-14 
21. 8. - pátek – Památka sv. Pia X., papeže – evang. Mt 22,34-40 
22. 8. - sobota – Památka Panny Marie Královny – evang. Mt 23,1-12 
 - V odpoledních hodinách začíná I. Diecézní ministrantský tábor 
23. 8. - 21. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang Jan 6,60-69 Žaltář 1. týdne 
„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi 

ten Svatý Boží!“ 
24. 8. - pondělí – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola – evang. Jan 1,45-51 
25. 8. - úterý 21. týdne v mezidobí - evang.Mt 23,23-26 
26. 8. - středa 21. týdne v mezidobí – evang. Mt 23,27-32 
27. 8. - čtvrtek – Památka sv. Moniky – evang. Lk 7,11-17 
28. 8. - pátek – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve – evang. Mt 25,1-13 
29. 8. - sobota – Památka Umučení sv. Jana Křtitele – evang. Mk 6,17-29 
30. 8. - 22. neděle v mezidobí 

– čtení cyklu B, evang. Mk 7,1-8.14-15.21-23  Žaltář 2. týdne 
„Člověka nemůže poskvrnit to, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho 

poskvrňuje.“ 
31. 8. - pondělí 22. týdne v mezidobí – evang. Lk 4,16-30 

DÚČHOVNÍ  ÍMPÚLZY 
K letošnímu pětistému výročí narození světice a učitelky 
církve Terezie od Ježíše, Terezie z Avily, vybíráme na 
pokračování její komentář k modlitbě „Otčenáš“. Najdete 
jej v posledních třinácti kapitolách knihy „Cesta 
k dokonalosti“, kterou sv. Terezie napsala pro duchovní 
růst sester karmelitek, jimž byla představenou.  
V tomto čísle zpravodaje se dostáváme k prosbě: „Otče 
náš,..odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům“. 
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Všimněte si, že náš Mistr neříká: „jako 
odpustíme“, ale „jako odpouštíme“ - a tím nám 
naznačuje, že kdo řekl Bohu: „Buď vůle tvá“, 
musel už vše odpustit, nebo aspoň musí mít 
takový úmysl. Tu vidíte, proč se svatí těšili 
z urážek a pronásledování: tak totiž mohli něco 
obětovat Bohu, když k němu přicházeli prosit. 
Co však si má počít ubohá, jež měla tak málo 
příležitostí odpouštět, zato mnohem více těch, 
kdy potřebovala, aby jí bylo odpuštěno. 
Nad tím se musíme často zamýšlet. Tak veliká 
a důležitá milost jako je odpuštění našich 
hříchů, které by mnohdy zasluhovaly věčný 
oheň, závisí na tak prosté věci jako je 
podmínka, abychom i my odpouštěli! Já mám, 
Pane, tak málo co odpouštět, že Ty mi musíš 
odpouštět zcela zdarma. Cožpak existuje 
někdo jiný, který se mi v tom podobá? Existuje-
li, pak ho prosím tvým jménem, aby na tebe 
často myslel a nezabýval se příliš 
malichernostmi, které se nazývají urážky. 
Zabývat se tím, co vyžaduje čest, to je 
napodobovat děti stavějící domečky z písku. 

Kdy pochopíme, v čem spočívá opravdová 
čest a čím ji ztrácíme? Hovořím o sobě a o 
době, kdy jsem si zvláště potrpěla na čest, aniž 
jsem věděla, co to je. A kolikrát jsem se cítila 
uražena! Jak mě to nyní zahanbuje. Mýlila 
jsem se v hlavním bodě, protože jsem si 
nevážila cti hodné toho jména – a to usilovat o 
pokrok své duše. Ani jsem se o to nestarala. 

Jak dobře to kdosi vyjádřil, když tvrdil, že není 
možné dbát zároveň o čest a o duchovní 
pokrok! Co svět nazývá ctí, to nikdy nemůže 
prospívat duši. Ale ďábel nás kvůli tomu 
nespustí z očí. Vynalezne jiné stupínky cti i 
v klášterech a stanoví zákony, podle nichž se 
získává nebo ztrácí důstojnost, jako ve světě. 
Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo spíš 
k pláči. Řehole jistě přikazuje, aby byl ve všem 
pořádek, ale to mě přece nesmí vést k tomu, 
abych vyžadovala pocty, jež mi přísluší a 
soustředila celou svoji pozornost jen na ně. A 
ostatní pravidla bych zachovávala jen jak se mi 
zamane. Cožpak na tomto stojí celá naše 
dokonalost? - Ach, Pane, což nejsi naším 
Mistrem a Vzorem? V čem jsi viděl svou čest, 
Ty, jenž jsi naše čest? V tom, že ses ponížil až 
k smrti. A tak jsi ji nejen neztratil, ale získal i 
pro nás a pro všechny. 
A přece si někdy myslíme, že jsme kdovíco 
vykonali, když jsme odpustili nějakou 
maličkost. A pak, jako bychom vykonali něco 
velikého, přicházíme k Pánu a prosíme jej o 
odpuštění s poukazem, že i my jsme odpustili! 
Dej nám, Pane, abychom poznali, že nic 
nechápeme. A odpusť nám, pouze pro své 
milosrdenství. 
Avšak jak si toho Pán váží, když se navzájem 
milujeme! Vždyť Ježíš mohl uvést jiné důvody 
a říci: „Odpusť nám, protože konáme velké 
pokání, protože se hodně modlíme, protože se 
postíme, protože jsme kvůli tobě opustili 
všechno.“ Ani neřekl: „Odpusť nám, protože 
jsme ochotni obětovat pro tebe i život“ a 
podobné věci, nýbrž pouze: Odpusť nám, jako 
i my odpouštíme. Naštěstí položil tuto 
podmínku, neboť ví, jak lpíme na zhoubné cti. 
Všimněte si výrazu „jako i my odpouštíme“ - 
mluví jako o věci, kterou jsme už provedli. 
Proto se zpytujte, zda po milostech, které vám 
Bůh uděluje v kontemplativní modlitbě, jste 
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ochotné bezvýhradně odpouštět jakkoliv 
těžkou urážku. Taková duše, když jí Pán dal 
zde na zemi své království, už nic jiného 
nechce. Jen zřídkakdy ale Bůh uděluje takové 
milosti, dokud člověk pro něho nesnese rád 
těžká trápení. A protože takové duše už 
pochopily, co je pro ně vším, nezdržují se příliš 
tím, co pomíjí. Když se duše tak úzce spojí se 
samým Milosrdenstvím, v jehož světle 
poznává, kolik jí bylo odpuštěno, nemohu věřit, 
že by i ona neuměla odpustit tomu, kdo ji 
urazil. - Ty dvě věci, splnit Boží vůli a 
odpouštět urážky, jsou nezbytné pro všechny, 
i když v jejich plnění mohou být různé stupně.  
Shledá-li náš Pán, že se dokonale modlíme 
tuto modlitbu, bez předstírání, a že jsme 
rozhodnuti uvést ve skutek to, co říkáme, 
obohatí nás svými dary. Neboť se mu velmi 
líbí, jednáme-li s ním poctivě a upřímně a 
neříkáme něco ústy a přitom si nemyslíme 
něco jiného; pak nám vždy dá víc, než oč 
prosíme. 
Jak je to úžasné, mít tak moudrého Mistra, 
který předchází nebezpečím. Viděl, že těmto 
duším je třeba připomenout, že mají ještě 
nepřátele a že je zapotřebí, aby jim Věčný 
Otec pomáhal. A proto, aby zabránil, že 
nevědomky padnou do nějaké léčky, říká 
poslední prosbu, která je ale tak potřebná pro 
všechny, kteří dosud žijeme na této zemi: 
„A neuveď nás, Pane, do pokušení, ale 
zbav nás od zlého“. 

Kristovými vojíny jsou jak ti, kteří se oddali 
modlitbě, tak i ti, kteří dosáhli kontemplace. 
Zjevných nepřátel se příliš nebojí. Znají je a 
vědí, že nemohou příliš ublížit těm, kdo mají za 
zdroj síly Boha. Obávají se však nepřátel – 
zrádců, těch ďáblů, kteří se proměňují v anděly 
světla a v tomto převlečení napadají duši. 
Nedají se poznat dříve, než napáchají mnoho 
škod: ničí její každou ctnost a uvádějí duši do 
pokušení, aniž si to uvědomí. Prosme Pána, 
kdykoliv se modlíme Otče náš, aby nás 
osvobodil od těchto nepřátel a nedopustil, 
abychom upadli do klamu; aby nám odhalil kde 
je jed, a nezahaloval nám světlo pravdy. 
Nicméně je dobré mít na mysli, že nic 
neztratíme pokorou nebo tím, že se budeme 
vyhýbat jakékoliv marnivosti. A prosme 
Věčného Otce, aby nedopustil, abychom 
upadli do pokušení. A zdá-li se vám, že vám 
Bůh dal nějakou ctnost, považujte ji za 
nezasloužený dar, který vám může být opět 
vzat, jak se často stává ze zvláštní Boží 
prozřetelnosti. Kdo z vás může říci, že má 
ctnosti, a to bohatě, když ve chvíli kdy je 
potřebuje zjistí, že jí chybí? Děláme dluhy, 
když přijímáme chvály a úctu těch, kdo nás 
považují za ctnostné. Budeme-li sloužit Pánu 
s pokorou, zakusíme jeho pomoc ve všech 
našich potřebách. Nebudeme-li pokorné, Pán 
nás opustí. Jedna z jeho největších milostí, 
které si musíme vážit, je pevné přesvědčení, 
že nemáme nic, co by nepocházelo od Něho. - 
Pro rozpoznání pokušení je velmi užitečné 
stále nad sebou bdít. Dá-li nám Pán 
opravdovou ctnost, a je-li už pevná, zdá se, že 
s ní přicházejí všechny ostatní. Ale dobře si 
vryjte do paměti mou radu: vždy se obávejte 
klamu. Opravdu pokorný člověk si nikdy není 
jist svými ctnostmi: obyčejně se mu zdají 
mnohem hlubší ty, které objevuje na druhých, 
než ty jeho. 
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Střežte se však oné „pokory“, jež vrhá duši do 
hlubokého neklidu nad velikostí našich hříchů. 
Ďábel jej vnuká různými způsoby a trápí duše 
tak, že nechodí k přijímání a neodvažují se 
modlit, pod záminkou, že toho nejsou hodny. 
Uvádějí v pochybnost Boží milosrdenství; 
namlouvají si totiž, že je Bůh opustil kvůli jejich 
nepravosti. Zachvátí je malomyslnost a 
propadnou skleslosti. Vryjte si do paměti: 
Někdy může být pocit vlastní ubohosti 
opravdovou pokorou, zatímco jindy velmi 
vážným pokušením. Ryzí pokora nikdy 
neuvádí ve zmatek, nezneklidňuje, nerozvrací, 
nýbrž zaplavuje duši pokojem, rozšiřuje ji a 
dává jí větší schopnost sloužit Bohu. Zatímco 
„pokora“, jež pochází od ďábla, uvádí ve 
zmatek, všechno zpřehází a je velmi trýznivá. 
V tomto stavu úporně myslete na Boží 
milosrdenství a na jeho lásku. Jestliže to je 
pokušení, pak to nedokážete, neboť ďábel vás 
nenechá na pokoji a nedovolí vám myslet na 
nic jiného než na to, co vás ještě víc trápí. 
Totéž platí i o úkonech pokání, kdy nás nutí 
konat přehnané pokání, abychom si mysleli, že 
jsme větší kajícníci než ostatní. - Jiným 
nebezpečným pokušením je jakási jistota, že 
už nikdy nás nic nemůže přimět dopustit se 
hříchu jako v minulosti. Duše s takovou 
„jistotou“ se pak nevyhýbá příležitostem a 
padne. Ďábel vidí, že tato duše by mohla 
pomáhat mnoha dalším, a proto zmobilizuje 
všechny lsti a léčky, aby jí zabránil povstat. 
Proto si nikdy nemyslete, že si můžete být tak 
jisti, abyste se nemuseli obávat dalších pádů a 
vyhýbejte se příležitostem. 
Věčný Otče, co jiného můžeme dělat, než tě 
prosit, aby nás naši nepřátelé neuváděli do 
pokušení? 
Kdyby nás napadli otevřeně, pak se jich s tvou 
pomocí dokážeme zbavit. Ale jak odhalit jejich 
nástrahy? Můj Bože, jak máme zapotřebí, abys 

nám pomáhal! Avšak mezi těmi, kdo se modlí 
Otče náš jak se patří, je málo těch, kteří se dají 
oklamat od ďábla. 
Jeho Velebnost nám dala lásku a bázeň. 
Zatímco láska nás nutí zrychlit krok, bázeň nás 
má k tomu, abychom se dívali, kam klademe 
nohu, abychom neupadli. Láska a bázeň Boží 

jsou dvě pevnosti, z nichž se vede válka proti 
zlu. Kdo miluje Pána opravdu, miluje všechno 
dobré, chválí všechno krásné, napomáhá 
všemu dobrému, vždy je spojencem dobrých, 
pomáhá jim a brání je: krátce, miluje pouze 
pravdu a to, co si zaslouží být milováno. Cítíte-
li, že planete touto láskou k Bohu a že vás 
naplňuje bázeň, těšte se z toho a buďte klidní. 
Ďábel vám bude našeptávat tisíce falešných 
obav, jak o sebe tak o druhé, aby vás 
znepokojil. A jestliže vás nebude moci přivést 
k pádu, bude chtít zabránit duši, aby 
nezakoušela projevy Boží přízně. Vnukat 
obavy, to není pro ďábla málo. Může tak 
uškodit dvojím způsobem: zastrašit duše a 
odvrátit je od modlitby; a pak – zmenšit počet 
těch, kteří by se oddali službě Bohu, kdyby 
důkladně znali jeho nekonečnou Dobrotu. 
Vyhýbejte se přílišným obavám, neboť jestliže 
duše začne vidět nebezpečí všude, nebude 
schopna vykonat nic dobrého a bude na obtíž 
sobě i druhým. Nepřivede k Bohu mnoho duší, 
protože vlévá malomyslnost, když na ní vidí, 
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jak je bázlivá a stísněná – vezme duším 
odvahu.  
Odtud pochází další škoda: posuzovat druhé. 
Nic není tak nebezpečné jako žít ve zhoubném 
pokušení pomlouvat bližního. Myslet si, že 
nejsou dokonalí ti, kdo nejednají tak jak my 
jsme si to namysleli. Pak je tu ještě jiná chyba, 
že totiž za některých okolností by bylo třeba 
promluvit, ale vy ze strachu abyste 
nepřeháněli, neotevřete ústa a tak nepřímo 
schválíte to, nad čím byste se měli zhrozit.  
Podobně jako lásku, tak i bázeň Boží rozpozná 
každý, kdo se s ní setká. Na počátku sice 
nebývá tak zřejmá, ale postupně roste a sílí a 
brzy se projeví navenek. Duše, které jsou jí 
naplněny, se hned straní hříchů, vyhýbají se 
příležitostem a nebezpečným společnostem a 
jsou na nich vidět mnohá jiná znamení. Pak se 
bázeň Boží projeví jasněji, jako láska. I když 
budete tyto osoby sebevíce pozorovat, 
neobjevíte na nich žádnou nedbalost. - Tak 
lze, pomocí těchto dvou ctností – lásky a 
bázně Boží – kráčet po cestě dokonalosti 
pokojně a klidně. Ovšem nikdy si nemůžeme 
být jisti, že tyto ctnosti máme. Proto také Pán, 
pohnut soucitem při pohledu na tolik neklidu, 

pokušení a nebezpečí mezi nimiž žijeme, nás 
učí, abychom prosili o osvobození od zlého. 
Na konci modlitby dává tato slova, neboť 
věděl, že jsou pro nás nutná. 
Slovem Amen, jímž zakončujeme všechny 
prosby, Pán podle mého názoru prosí svého 
Otce, aby nás navždycky zbavil všeho zlého. 
Jak nesnadno se totiž naše vůle podřizuje 
tomu, co je vůle Boží! Bůh chce, abychom 
milovali pravdu a my máme rádi lež; chce, 
abychom usilovali o věčné hodnoty, a my jsme 
zabořeni do pomíjivých; chce, abychom toužili 
po velkých a vznešených věcech, a my si 
libujeme v pozemských ubohostech; chce, 
abychom dychtili po tom, co je bezpečné, a my 
si zahráváme s pochybnými věcmi. - Horlivě 
prosme Pána, aby nás vytrhl ze všeho zlého. 
Horlivě prosme, i když naše touhy nejsou nějak 
dokonalé. 
V této evangelní modlitbě je skryto tolik 
velkých tajemství! Zahrnuje celý duchovní 
život. Mohou nám vzít všechny knihy, ale nikdy 
nám nevezmou tuto modlitbu, která vyšla ze 
rtů Toho, jenž je Pravda sama, a ta se nemůže 
mýlit. 

Z kapitol 36-42 vybrala han 

OKE NKO SVE TČÚ  
Svatý Jakub nás zve k putování: 
„Jmenuji se Jakub Starší a byl jsem prvním apoštolem – mučedníkem. Moje tělesná schránka 
zemřela, avšak moje duše žije u Boha. Církev slaví můj svátek 25. července. Moje tělo je 
pochováno ve španělském „Santiagu (Sant - iago znamená ve španělštině svatý Jakub) de 
Compostela“ (=pohřebiště, hrobka). 
Každý svatý má nějaký charakteristický předmět, atribut, podle něj se 
spolehlivě pozná. Také mě můžeš poznat podle atributů, s kterými 
bývám zobrazován: jsou jimi Jakubova mušle, poutnická hůl, poutnická 
mošna, poutnický plášť a velký poutnický klobouk. Tato výbava ti říká, 
že jsem patronem poutníků a cestovatelů. Stalo se tak vlastně obráceně. 
Protože k mému hrobu putovalo mnoho lidí, byl jsem „jmenován“ 
ochráncem těch, kdo jsou „na cestě“. Často jsem se ptal sám sebe, proč 
jsem se právě já stal pro lidi tak důležitý. Lidé z celé Evropy cestují 
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stovky kilometrů, aby se modlili právě u mého hrobu „na konci světa“. Dnes, po tolika staletích, 
tomu už rozumím lépe. Ve středověku byl důvodem strach před Turky a strach z válek, později 
to byl strach z nemocí, strach, že zemřu náhle, obtížen vinami. U mého hrobu lidé prosili, aby 
je Bůh osvobodil od strachů a uchránil od nemocí. Poutníci zjistili, že v Santiagu jsou Bohu blíže 
než jinde a že zde lépe načerpají sílu pro další život. Jiní vykonali pouť jako výraz díků za Boží 
pomoc. Jiní zase měli uloženo vykonat tuto cestu jako pokání za své hříchy, a tím došli 
k odpuštění vin. Ani dnes proudy poutníků neustaly. Jestliže můj svátek připadne na neděli, 
očekává se ještě větší nápor. Přestože existují vlaky, lodě, auta a letadla, putují lidé i dnes do 
Santiaga pěšky. To proto, že chtějí najít ticho a klid, které jim žádný dopravní prostředek 
neposkytne. Vydávají se na cestu, protože něco hledají. Hledají život, který doma nenašli. Mnozí 
nacházejí „život“ cestou ke mně nebo v cíli své cesty. Pomalu odkrývají své kladné stránky i své 
problémy, výšiny i hloubky. Domů odjíždějí obdarováni a bohatší než dříve. 
Putování se v průběhu času skoro nezměnilo. Většinou lidé neputují sami, cesta je dlouhá. Ke 
mně, do Santiaga, přicházejí poutníci, kteří jsou na cestě půl roku, ale také třeba dva roky. 
Dříve, když se člověk rozhodl putovat, sepsal nejprve závěť, protože v prvních staletích se asi 
polovina poutníků už domů nevrátila. Pak skupina dostala požehnání. Poutnické atributy dříve 
dostávali poutníci až po úspěšném návratu, mnozí si pak dávali mušli do svých domovních 
znamení. Později je obdrželi už na počátku cesty. Putovali přes hory, údolí, pustiny, v dešti, 
slunci, sněhu. Putovalo se po obchodních trasách, po stezkách starých Římanů a po jiných 
starých cestách. Když se pozorně podíváš, zjistíš, že kostely sv. Jakuba jsou rozesety po celé 
Evropě. Vyprávějí o tom, že těmito místy vedla „svatojakubská cesta“ a že tam poutníci 
zanechali mnoho modliteb. Takový významný kostel sv. Jakuba najdeš v Praze, nebo 
v Innsbrucku. Ještě než poutníci dojdou k cíli, zastavují se na důležitém místě. Ve městě 
Pamplona stojí železný kříž, Cruz de Ferro. Poutníci, kteří jsou obtíženi nějakou vinou, nesou 
z domova kámen, který u tohoto kříže odkládají. Spadne jim kámen ze srdce! S ním zanechají 
u kříže své hříchy. 
Prvním cílem poutníků, kteří už došli do Santiaga, je „Potico de la Gloria“, vstupní brána 
katedrály. Tam je očekávám já, apoštol Jakub, a sedím na sloupu (= strom Jesse). Je běžné, 
že se každý poutník dotkne pravou rukou sloupu, takže už jsou ve sloupu rýhy až skoro dva 
centimetry hluboké. Poutník je u cíle. Je to znamení, že se ocitl v Boží blízkosti, která ho oslovila. 
Dostal od Boha šanci na nový začátek.“ 

(použito motivů z časopisu Duha) 
 
Velehrad - sobota 8. 8. - 200 let od narození sv. Jana Bosca, otce a učitele mládeže. 
 
Několik citátů sv. Augustina (svátek 28. 8.) : 
  „Stvořil jsi nás pro sebe. A neklidné je srdce člověka, dokud nespočine v tobě, Bože.“ 
„Naše dokonalost záleží v tom, že víme, že jsme nedokonalí.“ 
  „Jako je kořen všeho zla sebeláska, je kořenem všeho dobra láska. Bez ní je boháč chudý, 
s ní je chudák bohatý.“ 
  „Miluj, a čiň co chceš.“ 
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ZE Z ÍVOTÁ FÁŘNOSTÍ 
Slavnost Těla a Krve Páně 
Letošní slavnost Těla a Krve Páně byla 
v Ostrově přeložena ze čtvrtka na neděli 7. 
června. Byla pečlivě připravena, vyzněla 
velmi slavnostně a výrazně se na ní 
podílelo pět dětí z farností Ostrov a 
Jáchymov. Nikoliv pouze přidělenými 
úkoly při liturgii – které vykonaly přesně a 
s radostí – ale především tím, že při 
slavnosti všech pět přijalo první přijímání. 
Poprvé mohly přijmout Tělo Páně, Řádně 
se na tento významný okamžik připravovaly a v závěru i se svými rodiči. K předchozí svátosti 
smíření přistoupili zároveň rodinní příslušníci a děti se tak v nové zkušenosti necítily samy a 
zároveň viděly, že tuto svátost potřebujeme v každém věku. Vítek Kovářík půjde s tatínkem i 
k další svátosti smíření na začátku července, jak oba prozradili. Mezi další prvokomunikanty 
dále patřila Anežka Hrubá, Tomáš Rada, Vítek Kamarád a Daniel Šulc. Podle slov rodičů se 
tato významná událost a příprava na ni odrazila ve vývoji dětí. Pro někoho to byl posun k odvaze 
a vytrvalosti, pro někoho k radosti a zodpovědnosti, někdo je hodnější a klidnější.  
Vítek Kovářík, podobně jako kdysi jeho sestra Anežka, přistupoval k oltáři ve slavnostním kroji 
z jižní Moravy, odkud rodina pochází. Maminka doplnila, že se jedná o chlapecký kroj s bílými 
kalhotami (mladíci nad 18 let mají černé vyšívané) a se dvěma košilemi – z nichž spodní je 
hodně škrobená, aby držela tvar rukávců té horní. Takový kroj se nosí při slavnostních 
příležitostech v několika obcích kolem Boršic. V nedalekých Buchlovicích se už nosí kroje trochu 
odlišné. Transport kroje do Ostrova není jednoduchý, jednotlivé části se nesmí pomačkat ani 
jinak poškodit. Díky ochotným příbuzným malého Vítka jsme i u nás mohli prožít mimořádné 
okamžiky mimořádně slavnostním způsobem. 
Díky patří všem, kdo se podíleli na přípravě dětí i na přípravě liturgické slavnosti. 
K této slavnosti přijela i paní M. Kolouchová z Prahy, která vždy letní čas ráda prožívá 
s jáchymovskými farníky. Před odchodem na autobus vyjádřila přání dobra všem dětem a 
rodinám, a hodně síly do dalšího působení pateru Markovi. 
Patron diecéze 
Blahoslavený Hroznata spojuje plzeňskou 
diecézi. V roce 1193 založil klášter Teplá a 
události jeho života jsou spojeny též 
s Hroznětínem. V neděli 28. června 2015 přijel 
opat tepelského kláštera P. Filip Lobkowicz 
sloužit poutní mši svatou k poctě sv. Petra a 
Pavla do Hroznětína a předtím celebroval 
nedělní bohoslužbu v Ostrově. 

Musíme připomenout, že těsně předtím, 26. 
června, se konalo slavnostní žehnání dalších 
opravených částí kláštera Teplá s bohatým 
následným programem. Ten obsahoval 
prohlídku prelatury a konventu, setkání 
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významných hostů a zástupců organizací, 
které se podílely na projektu „vzorové obnovy“ 
a čtyřhodinovou konferenci vzorové obnovy 
s množstvím přednášek. 

Prvního července 2015 se v Klášteře 
premonstrátů v Teplé ještě otevře veřejnosti 
nové kulturně-vzdělávací středisko 
„Hroznatova akademie“. Připravilo pro 
návštěvníky naučnou stezku v areálu kláštera, 
expozici mapující archeologický průzkum 
kláštera a prohlídku podzemí konventu. Do 
budoucna připravuje řadu zajímavých 
naučných okruhů. Spolu s prohlídkou klášterní 
knihovny, která se svými 100 000 svazky patří 
mezi nejvýznamnější a nejstarší historické 
knihovny a spolu s prohlídkou románského 
kostela Zvěstování Panny Marie a nově 
opravených prostor, můžeme v klášteře prožít 
požehnaný poutní den. V průběhu prázdnin a 
v září je zde otevřeno každý den od 9 do 17, 
v neděli od 11 do 17 hodin. V sobotu 18. 
července se zde koná poutní slavnost 
k blahoslavenému Hroznatovi, která bývá vždy 
hojně navštívená. Ke svému patronovi tento 
den putují i političtí vězni a vůbec 
nespravedlivě stíhaní. Na začátku září se 
v klášteře opět, po několika letech, uskuteční 
diecézní pouť. 

han 

 
Krásné a požehnané prázdniny! 
 

Rozpis úklidu a výzdoby – červen – srpen 2015 
3. 7.: Prvá; 10. 7.: Michalová;  17. 7.: Srncová;  24. 7.: Běhounková; 
31. 7.: Prvá; 7. 8.: Michalová; 14. 8.: Srncová; 21. 8.: Běhounková;  28. 8.: Prvá 
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: Mariana Nežatická 
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Rozpis lektorů – červenec – srpen 2015 
     1. čtení   2. čtení 
  5. 7. 14. neděle v mezidobí  Hanzlová  Kamarád st. 
12. 7. 15. neděle v mezidobí  Faltová   Hynk 
19. 7. 16. neděle v mezidobí  Poledníček  Kamarád ml. 
26. 7. 17. neděle v mezidobí  Radová   Hanzlová 
  2. 8. 18. neděle v mezidobí  Kamarád st.  Hynk 
  9. 8. 19. neděle v mezidobí  Kamarád ml.  Poledníček 
15. 8. Nanebevzetí Panny Marie  upřesní se 
16. 8. 20. neděle v mezidobí  Faltová   Radová 
23. 8. 21. neděle v mezidobí  Hanzlová  Kamarád st. 
30. 8. 22. neděle v mezidobí  Hynk   Kamarád ml. 
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 květen 2015 

ŘKF Ostrov: Příjmy =  62 982,- Kč  z toho sbírky =    + 25 049,- Kč 
Výdaje = 31 311,80 - Kč z toho REŽIE =   + 26 424,80 - Kč 
Na sbírkách v květnu jsme ve schodku:      - 1 375,80 - Kč 
Souhrn schodku sbírek v roce 2015:    - 25 274,39 - Kč 
Schodek v měsíci květnu:     + 31 670,20 - Kč 

Místo sbírky Výnos 

Ostrov  19 282,00 Kč  

Kaple Sv. Rodiny    2 550,00 Kč  

Abertamy       617,00 Kč  

Hroznětín    1 396,00 Kč  

Radošov       150,00 Kč  

Pernink       834,00 Kč  

Horní Blatná       220,00 Kč  

Suma  25 049,00 Kč 

Celkový stav (schodek od začátku roku):   + 64 192,91 - Kč 
Vývoj meziročního schodku:   - 135 468,41 - Kč 

Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat: 0801809379/0800 

ŘKF Jáchymov: Příjmy = 20 928,51 - Kč z toho sbírky =     + 20 915,- Kč 
Výdaje =  4 997,27 - Kč z toho REŽIE =       + 4 997,27 - Kč 
Na sbírkách v květnu jsme ve schodku:    + 15 917,73 - Kč 
Souhrn schodku sbírek v roce 2015:   + 10 114,84 - Kč 
Schodek v měsíci květnu:     + 15 931,24 - Kč 
Celkový stav (schodek od začátku roku):   + 39 203,44 - Kč 
Vývoj meziročního schodku:  + 129 365,42 - Kč 

Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 
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De tske  oke nko 
CÍRKEV JE JAKO LOĎ 

V písmu svatém i v tradici nacházíme pro církev mnoho symbolů a přirovnání. Jsou to například 
ovčín, pole, vinice, Boží stavba. Jedním ze symbolů církve je také loď. Tento obraz vychází 
z biblického příběhu o Noemovi a jeho arše. Dá se totiž říct, že církev je lodí, která …(dokončení 
věty najdeš v tajence, začátek je u číslice 1). 
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O PRÁZDNINÁCH 
Když se blíží dny volna, těšíme se, že budeme mít čas na to, co jsme nestihli během školního 
roku. O prázdninách můžeme objevit mnoho krásných věcí a získat nové zážitky. Neměli 
bychom přitom zapomenout na modlitbu, protože …(viz tajenku obrázkové doplňovačky). 
Pojmenuj správně obrázky. Číslo u obrázku ti udává, kolikáté písmeno máš vybrat, abys získal 
tajenku, která se čte zleva doprava po řádcích. 

 
 
 

Tajenka:___________________________________________________________________ 
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Denní  tičhá  čhví le 
Tob 1,3 - Já, Tóbit, jsem chodil po cestách 
pravdy a konal spravedlivé skutky po všechny 
dny svého života. Mnoho milosrdenství jsem 
prokázal svým bratřím a svému lidu, těm, kteří 
se mnou odešli jako zajatci do Ninive v zemi 
Asyřanů. 
Tob 12,6-7 - Tu je anděl oba vzal stranou a 
řekl jim: „Dobrořečte Bohu a vzdávejte mu 
chválu přede všemi živými za dobro, které vám 
prokázal, dobrořečte a pějte chválu jeho 
jménu. Slova Boží uvádějte ve známost 
s úctou všem lidem. Neváhejte mu vzdát 
chválu. 
Mk 3,28-29 - Amen, pravím vám, že všecko 
bude lidem odpuštěno, hříchy a všechna 
možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti 
Duchu svatému, nemá odpuštění navěky, ale 
je vinen věčným hříchem.“ 
2Kor 1,4-7 - On nás potěšuje v každém 
soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou 
v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám 
samým dostává od Boha. Jako na nás 
v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na 
nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. 
Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a 
spáse; docházíme-li útěchy, je to zase 
k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste 
vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. 
Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste 
účastni utrpení, tak budete účastni také 
útěchy. 
Mk 4,30-32 - Také řekl: „K čemu přirovnáme 
Boží království nebo jakým podobenstvím je 
znázorníme? Je jako hořčičné zrno: Když je 
zaseto do země, je menší než všechna 
semena na zemi; ale když je zaseto, vzejde, 
přerůstá všechna byliny a vyhání tak velké 
větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu.“ 

2Kor 6,2b-7a - Hle, nyní je čas příhodný, nyní 
je den spásy! Nikomu nedáváme v ničem 
příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla 
uvedena v potupu, ale ve všem se 
prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé 
vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod 
ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, 
v bezesných nocích, v hladovění, prokazujeme 
se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, 
dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou 
láskou, slovem pravdy, mocí Boží. 
2Kor 9,6-7 - Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude 
také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, 
bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle 
toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne 
s nechutí ani z donucení; vždyť „radostného 
dárce miluje Bůh“. 
2Kor 12,7-10 - A abych se nepovyšoval pro 
výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi 
dán do těla osten, posel satanův, který mne 
sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem 
třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale 
on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť 
v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu 
raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula 
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moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, 
urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro 
Krista. Vždyť právě když jsem sláb jsem silný. 
Mk 4,40-41 - Ježíš jim řekl: „Proč jste tak 
ustrašení? Ještě nemáte víru?“ Zmocnila se 
jich veliká bázeň a říkali jeden druhému: „Kdo 
to jen je, že ho poslouchá vítr i moře?“ 
Iz 49,3-5 - Řekl mi: „Ty jsi můj služebník, Izrael, 
v tobě se oslavím.“ Já jsem však řekl: 
„Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem 
vydal pro nicotný přelud.“ A přece: U 
Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého 
Boha. A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil 
podle svého služebníka už v životě matky, 
abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i 
nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se 
váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je 
záštita moje. 
Gn 17,15-17 - Bůh také Abrahamovi řekl: 
„Svou ženu nebudeš už nazývat Sáraj, její 
jméno bude Sára (to je Kněžna). Požehnám ji 
a dám ti také z ní syna; požehnám ji a stane se 

matkou pronárodů vzejdou z ní králové 
národů.“ Tu padl Abraham na tvář, usmál se a 
v duchu si řekl: „Což se může narodit syn 
stoletému? Cožpak bude Sára rodit 
v devadesáti?“ 
Mdr 1,13-15 - Vždyť Bůh smrt neučinil, ani se 
netěší ze zahynutí živých, stvořil totiž všechno, 
aby to bylo, čemu dal na světě vzniknout, určil 
ke spáse, není v tom smrtící jed; podsvětí 
nebude kralovat nad zemí. Vždyť spravedlnost 
je nesmrtelná. 
Mdr 2,23-24 - Bůh totiž stvořil člověka 
k neporušitelnosti a učinil ho obrazem vlastní 
nepomíjivosti. Ďáblovou závistí však vešla do 
světa smrt, a kdo patří k němu, zakusí ji. 
Sk 12,5 - Petra tedy střežili ve vězení a církev 
se za něj stále modlila k Bohu. 
Sk 12,11 - Teprve nyní se Petr vzpamatoval a 
řekl: „Teď už vím, že Pán opravdu poslal svého 
anděla, vysvobodil mne z ruky Herodovy a 
uchránil od toho,co si přál židovský lid.“ 
 

O VE ŘOZVE STEČH 28 
G E N E R Á L B E Z V O J S K A 

Zúčastněné státy budou respektovat lidská práva 
a základní svobody včetně svobody smýšlení, 
svědomí, náboženství nebo přesvědčení pro 
všechny. Tento text jako součást Závěrečného 
aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v 
Evropě podepsali v Helsinkách zástupci více jak 
třiceti zemí včetně ČSSR. S jeho dodržováním si 
však domácí režim, ostatně jako i v jiných 
podobných případech, nedělal starosti. A mohl 
být klid, kdyby si starosti nedělali druzí, kteří 
chtěli literu naplnit skutky. Charta 77, Výbor na 
obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) nebo 
Československý Helsinský výbor se během osmdesátých let staly významnými opozičními 
skupinami, které se ukazovaly jako jedna z cest k ovlivňování komunistické politiky.  



17 

I v probíhajících československo-vatikánských jednáních byly otázky 
svobody náboženského vyznání ze strany režimu z valné většiny 
odmítnuty. Jednání se pak omezovalo jen na témata obsazení 
vakantních diecézí, tajnou církev, emigraci a Pacem in terris. 
Státní aparát a jeho nadřízená dozorkyně - marxisticko-leninská 
ideologie se nadále staraly o naplňování opatření, nařízení a vyhlášek 
namířených proti církvi. 
Zároveň se však rodily i akce, 
které se snažily nebýt pod 
vše vidící kontrolou. Těžko 

dnes spočítáme kolik kněží a laiků stálo za organizací 
výletů, táborů pro mládež, sportovních aktivit nebo 
setkáváními na farách. Jen Bůh ví, kolik v tom bylo 
osobní statečnosti, protože to, co prošlo u 
protestantských společenství, nebylo u katolíků státem 
povoleno. Starší si mohou vzpomenout, mladším nechť 
se vypráví…  

Také kardinál Tomášek už dostal od StB své vlastní 
aktivní rozpracování, které zahrnovalo možnost 
zpochybnit každé jeho rozhodnutí údajnou přestárlostí a 
poruchami paměti, doporučovalo ostentativní přehlížení 
a snahy o celkové paralyzování jeho vlivu. To vše pod 
praporem izolace arcibiskupa od věřících. Vždyť on je 
takový chudák generál bez vojska.  
Na počest milénia 

Metodějovy smrti vyhlásil papež v adventu 1984 zvláštní 
rok sv. Metoděje. Byly plánovány akce ve Vatikánu i po 
Evropě, vyvrcholením měl být program v Československu. 
Jenže zrovna tady se nám to tak trochu zamotalo.  
„Ale soudruzi, takhle by to vážně nešlo!“ nesl se na přelomu 
roku místností na ÚV KSČ káravý hlas a pokračoval o 
nutnosti zachránit, co se dá…  
Proč tolik nevole? Právě se zjistilo, že z nejvyššího 
stranického orgánu unikl tajný materiál a dostal se do rukou 
n e p ř á t e l ů m ! Neslýchané!!!  
To ale musela být pořádná bomba! Pro aparátčíky ÚV 
rozhodně ano. Byla totiž vyzrazena administrativní 
opatření, plán ideologického zneužití, prezentace 
socialistické propagandy a bezpečnostní opatření pro 
omezení účasti poutníků. Zkrátka jakési politické noty pro 
tzv. mírovou slavnost na Velehradě.  
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A teď to koluje v samizdatu, pochvalují 
si „nepřátelé“. A z vltavského nábřeží 
stále stejný vyčítavý tón: „Uvědomme 
si, že se toho pochopitelně chytli i 
štvavé vysílačky Evropy, USA a 
Vatikánu.“  
Pražský kardinál se proti mírové 
slavnosti, o kterou se komunisté snažili 
každoročně, rozhodl protestovat u 
prezidenta a dalších institucí. Veřejná 
odpověď samozřejmě nebyla, režim o 
ní ani nestál. Protestující byl ministrem 
kultury Klusákem přesvědčován, že jde 

o podvrh. V médiích se však rozbíhá kampaň o správnou(!!!) interpretaci významu soluňských 
bratří. Strana do ní zapojila i pracoviště Akademie věd, kdy především archeologie měla ukázat 
jen na kulturní tradici a odkaz byzantské mise. Kdo má uši k slyšení…  
Ani tyto politické hrátky nezabránily, aby se velehradská basilika o Velikonocích osmdesátého 
pátého roku nezaplnila účastníky kněžské pouti. Přes tisíc kněží doprovázelo několik tisíc 
věřících. Jan Pavel II. poslal při této příležitosti duchovenstvu Československa svůj osobní list.  
Než ho bude moci kardinál Tomášek v basilice tlumočit, musí před cenzory. Nevíme, co bylo 
ideologům trnem v oku, ale stojí za to několik drobností z listu Convenistis z 19. 3. 1985 
připomenout. Papež se hlásí k odkazu arcibiskupa Metoděje a jasně říká: Non sane decuit aut 
potuit sacram mortis eius memoriam praeteriri silentio.* Raduji se z tohoto vašeho setkání, 
pokračuje papež, a chtěl bych vám poslat slova povzbuzení.  
Vedle připomínky života arcibiskupa 
Metoděje cituje papež i svůj čtyři 
roky starý proslov ve Slovenském 
ústavu sv. Cyrila a Metoděje, kde 
vysvětloval poslání obou bratrů: 
Vše, co konali, se totiž netýkalo 
pouze náboženské oblasti; z víry 
v Boha totiž odvozovali zásady 
týkající se každodenního života 
jednotlivce, rodiny a celé 
společnosti, aby jakýkoli okruh činnosti a jakékoli lidské postavení měly v Bohu počátek i konec. 
Takto pokládali základy nové společnosti, nové spravedlnosti.  
Třemi základními body shrnuje Svatý Otec duchovním před třiceti lety i nám dnes Metodějův 
odkaz: a.) být připraven přijmout události dějin a najít v sobě pokoru vůči Božím tajemstvím 
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(Kdo chce jít za mnou…); b.) být zbožným a 
vzdělaným křesťanem; c.) být opravdovým Kristovým 
následovníkem: pro kněze zejména ve světle Mt 
14,19 a pro všechny pokřtěné na základě Ježíšovy 
výzvy z Mt 28,19: Kdo má Bibli ke čtení, vezmi, čti a 
přemýšlej…  
Křesťanská víra v době cyrilometodějské mise 
opravdu prostupovala celým životem jedince, 
společenství i společnosti. Politické a náboženské se 
nedalo od sebe oddělit, napsal Benedikt XVI. o 
Ježíšově době v Palestině.** O skoro devět set let 
později tato slova na své pravdivosti nic neztratila.  
Pro režim však byla tato pouť silným varováním. 
Reakce v podobě zásahu proti katolickému podzemí 
a samizdatu na sebe nedala dlouho čekat. 
Zabavovalo se, co se dalo. Papír, tiskařské potřeby, 
cyklostyly… jen tu víru se stále nedařilo zavřít pod 
zámek.  

Obrázky:  
Papež Jan Pavel II při žehnání kaple patronů Evropy  
v Kryptách pod basilikou sv. Petra ve Vatikánu  
Otec biskup Karel Herbst, salesián, organizátor a podporovatel „chaloupek“  
Fotografie z „Chaloupky“ z roku 2014  
Kardinál Tomášek na fotografii StB, zdroj: www.idnes.cz ze dne 14. 5. 2009. Podle zdroje originál v 
Ústavu pro studium totalitních režimů  
Arcibiskup Metoděj, novodobá ikona, dostupné na 
www.santiebeati.it  
Otisk razítka: PŘÍSNĚ TAJNÉ  
Akademie Věd ČR, historická budova na Národní třídě 
v Praze  
Pohled na dnes již neexistující basiliku v Chersonu, kterou 
svatí bratři navštívili, detail průvodcovské tabule v Chersonu  
Sv. Metoděj a sv. Kalixt, ikona  
Budova ÚV KSČ, prvorepublikové Ministerstvo železnic, 
dnes Ministerstvo dopravy  
*Nešlo a nepatřilo se přejít mlčením posvátnou památku jeho 
smrti. (překlad: ThDr. Walerian Bugel)  
** Benedikt XVI: Ježíš Nazaretský II., str. 112 
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Úterý Pernink  1630 

  1730 

Ostrov  1700/1800 

Mše svatá 
Biblické společenství 
Modlitba růžence  (Z/L); ! 

Středa Ostrov  1700/1800 
  1800/1900 

Jáchymov 1600 

Mše svatá - + Nešpory  (Z/L); ! 
Biblické společenství  (Z/L); ! 
Mše svatá 

Čtvrtek Ostrov  1700/1800 
  1735/1835 

Mše svatá     (Z/L); K 
Adorace     (Z/L); K 

Pátek Ostrov  1500/1600 
  1645/1745 

  1700/1800 
  1800/1900 

Adorace, Svatost smíření (Z/L)** 
Pobožnost k Božskému srdci  (Z/L)** 
Mše svatá     (Z/L) 
Společenství pro mladé (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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