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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

PROSINEC 2015 
 

Brá ná MILOSRDENSTVI  
Už jste zajisté postřehli, že se následující rok 
má nést v duchu Božího milosrdenství. Pokud 
tomu tak není, zajisté si toho všimnete. Tento 
rok se totiž projeví v naší farnosti i 
mimořádným způsobem. Z rozhodnutí 
svatého otce Františka se v tomto roce Božího 
milosrdenství (začíná 8. 12. 2015 a končí 20. 
11. 2016) otevře brána jubilejního roku 
v Římě, zvaná Svatá brána, která je normálně 
otevírána jenom jednou za 50 let v jubilejním 
roce. Letošní rok nazval Svatý otec František 
rokem mimořádného jubilea spojeného s Boží 
láskou. Vyjádřil také přání, aby byly otevřené 
tzv. BRÁNY MILOSRDENSTVÍ i 
v katedrálách, a na základě rozhodnutí 
diecézních biskupů i na místech jiných. 
A tady je potřeba poukázat na rozhodnutí 
našeho otce biskupa, který vyhlásil, že tyto 
brány budou otevřeny na několika místech 
diecéze: v katedrále v Plzni a dále celoročně 
v Ostrově. Na jiných místech se otevřou pro 
jednotlivé příležitosti, nebo pro kratší období - 
v Klatovech, v Mariánských Lázních, na 
diecézní pouť v klášteře Teplá a nakonec také 
v Lokti. 
Co to pro každého z nás znamená, to se 
budeme moci dozvědět v průběhu roku, jak při 
zamyšleních ve farním zpravodaji, tak na 
jednotlivých setkáních v rámci programů 
probíhajících i v naši farnosti. Dnes bych vám 

rád zprostředkoval vysvětlení významu znaku 
Roku milosrdenství z oficiálních materiálů:  
„Logo je převzato z prezentace Svatého roku 
milosrdenství, kterou 5. května 2015 předložil 
arcibiskup Rino Fisichella (předseda 
Papežské rady pro novou evangelizaci, jíž byly 
svěřeny organizační záležitosti spojené 
s konáním svatého roku). 
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Začněme od loga, které představuje teologický 
souhrn pojmu milosrdenství, a od motta, které 
ho doprovází. Motto, jež je převzato 
z Lukášova evangelia (Milosrdní jako Otec – 
Lk 6,36), předkládá prožívání milosrdenství 
podle příkladu Otce, jenž vyžaduje, abychom 
neposuzovali a neodsuzovali, ale abychom 
odpouštěli a lásku i odpuštění darovali bez 
míry (srov. Lk 6,37–38). 
Logo je dílem otce M. I. Rupnika. Je to obraz, 
který je velmi drahý starověké církvi, neboť 
znázorňuje Kristovu lásku završující tajemství 
jeho vtělení vykoupením. Představuje Syna 
Božího, jenž bere na svá ramena zbloudilého 
člověka. Vyobrazení je provedeno tak, že 
nechává vystoupit Dobrého pastýře, jak se 
v hloubi dotýká lidského těla, a činí tak 
s láskou, která člověku mění život.  
Nemůže nám uniknout jeden detail: Dobrý 
pastýř s krajním milosrdenstvím na sebe bere 
lidství, ale jeho oči se prolínají s očima 

člověka. Kristus se dívá pohledem Adamovým 
a Adam pohledem Kristovým.  
Každý člověk tak v Kristu odkrývá své lidství a 
budoucnost, jež ho očekává. 
Vyobrazení je umístěno uvnitř mandorly, která 
je také drahá starověké i středověké 
ikonografii; připomíná, že v Kristu jsou 
společně přítomny obě přirozenosti, božská i 
lidská.  
Tři soustředné ovály v barvách, které se 
směrem k vnějšku postupně rozjasňují, 
naznačují Kristovo jednání, jímž vyvádí 
člověka z noci hříchu a smrti. Z druhé strany 
hloubka barvy s temnějším odstínem zase 
připomíná neproniknutelnost Otcovy lásky, 
která odpouští všechno.“  
Mnohé milosti, které nám v tomto roce 
milosrdenství nabízí Bůh ve své lásce vám 
všem vyprošuje  

P. Marek Hric

SVÁ TEČ NI  KÁLENDÁ R  – Prosinec 
DOBA ADVENTNÍ 

začala 29. listopadu a trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně. Advent nám připomíná a 
zpřítomňuje čekání na příchod Ježíše Krista. Od 12. století se stal advent začátkem liturgického 
roku. 
  1. 12. - úterý po 1. neděli adventní – evang. Lk 10, 21-24; Světový den boje proti AIDS 
 Pernink – penzion: 930 hod. Mše svatá ZA NEMOCNÉ 
 Adventní Charitní setkání Tří generací v Domě kultury Ostrov od 16-ti hod. 
  2. 12. - středa po 1. neděli adventní – evang. Mt 15, 29-37 
  3.12. - čtvrtek – Památka sv. Františka Xaverského, kněze – evang. Mt 7, 21.24-27 
  4. 12. - pátek po 1. neděli adventní – evang. Mt 9, 27-31 – „RASTATT“ 

První pátek v měsíci: 1500 h. – Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
   1500 h. – Prvopáteční Svatost smíření 

    1645 h. – Pobožnost k Božskému srdci Ježíšovu 

 1. den Noveny k Božímu milosrdenství (při společných bohoslužbách) 
  5. 12. - sobota po 1. neděli adventní – evang. Mt 9, 35 – 10,1.5-8 - „RASTATT“ 
 Rorátní mše svatá: ve farním kostele Ostrov v 700 hod. 

Mikulášská besídka: v Ostrově ve farním kostele v Ostrově od 16-ti hod. 

 2. den Noveny k Božímu milosrdenství (při společných bohoslužbách) 
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  6. 12. - 2. neděle adventní – čtení cyklu C, evang. Lk 3,1-6 - „RASTATT“ 

 3. den Noveny k Božímu milosrdenství (při společných bohoslužbách) 
  7. 12. - pondělí – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve – evang. Lk 5, 17-26 

 4. den Noveny k Božímu milosrdenství (při společných bohoslužbách) 
  8. 12. - úterý – Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

– doporučený svátek, evang. Lk 1,26-38 
Mše svaté: Pernink – 1630 hod.; Ostrov – 1800 hod. 
Začíná Svatý rok Božího milosrdenství 

 5. den Noveny k Božímu milosrdenství (při společných bohoslužbách) 
  9. 12. - středa po 2. neděli adventní – evang. Mt 11, 28-30 

 6. den Noveny k Božímu milosrdenství (při společných bohoslužbách) 
10. 12. - čtvrtek po 2. neděli adventní – evang. Mt 11,11-15 – Den lidských práv 

 7. den Noveny k Božímu milosrdenství (při společných bohoslužbách) 
11. 12. - pátek po 2. neděli adventní – sv. Damasa I., papeže – evang. Mt 11, 16-19 

 8. den Noveny k Božímu milosrdenství (při společných bohoslužbách) 
12. 12. - sobota po 2. neděli adventní – Panny Marie Guadalupské -evang. Mt 17,10-13 
 Rorátní mše svatá: ve farním kostele Ostrov v 700 hod. 
 Adventní obnova: Farní penzion Boží Dar pod vedením Slovenských redemptoristů 

 9. den Noveny k Božímu milosrdenství (při společných bohoslužbách) 
13. 12. - 3. neděle adventní – sv. Lucie – čtení cyklu C, evang. Lk 3, 10-18 
Svatá BRÁNA MILOSRDENSTVÍ: Slavnostní otevření v Ostrově v 930 hod. – Mons. Josef Žák, 

generální vikář plzeňské diecéze 
 Beseda o putování po Judské poušti: ve farním sále Ostrov od 1730 hod. 
 Vánoční Svatost smíření: Jáchymov – 1100 hod. 
14. 12. - pondělí – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve – evang. Mt 21,23-27 
15. 12. - úterý po 3. neděli adventní – evang. Mt 21,28-32 
 Vánoční Svatost smíření: Abertamy – 1430 hod. 
     Horní Blatná – 1530 hod. 
     Pernink – 1600 hod. 
16. 12. - středa po 3. neděli adventní – evang. Lk 7,19-23 
 Vánoční Svatost smíření: Jáchymov – 1500 hod. 
17. 12. - čtvrtek před Štědrým dnem – evang. Mt 1,1-17 
18. 12. - pátek před Štědrým dnem - evang. Mt 1,18-24 
19. 12. - sobota před Štědrým dnem – evang. Lk 1,5-25 

Rorátní mše svatá: ve farním kostele Ostrov v 700 hod. 
Vánoční Svatost smíření: Radošov – 1500 hod. 

20. 12. - 4. neděle adventní – čtení cyklu C, evang. Lk 1,39-45 
 Vánoční Svatost smíření: Hroznětín – 1030 hod. 
21. 12. - pondělí před Štědrým dnem – evang. Lk 1,39-45 
 Vánoční Svatost smíření: Ostrov – 1600 hod. 
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22. 12. - úterý před Štědrým dnem – evang. Lk 1,46-56 
 Vánoční Svatost smíření: Pernink – 1530 hod. 
23. 12. - středa před Štědrým dnem – (sv. Jana Kentského, kněze) – evang. Lk 1,57-66 
 Vánoční Svatost smíření: Ostrov – 1600 hod. 
24. 12. - čtvrtek - Štědrý den – evang. Lk 1,67-79 
 Betlémské světlo: farní kostel Ostrov  od 900 hod. do 1200 hod. 
    farní chodba u kříže od 1200 hod. do 1600 hod. 
 Vánoční Svatost smíření: farní kostel Ostrov od 900 hod. do 1200 hod. 
 
DOBA VÁNOČNÍ 
Vánoční doba začíná v předvečer slavnosti Narození Páně. Večerní mše sv. má už sváteční 
vánoční ráz. Další mše o narození Páně se slaví v noci, za svítání a ve dne. 
V Římě bylo zvykem slavit Narození Páně 25. prosince už na začátku 4. století. Odtud se tento 
svátek brzy rozšířil i na Východ. 
V neděli po Narození Páně se slaví svátek Svaté Rodiny, zavedený v roce 1921. 
První leden je zasvěcen Matce Boží, Panně Marii. Je to nejstarší mariánský svátek a slavil se 
v římské liturgii už v 8. století. 
Slavnost Zjevení Páně má svůj počátek na Východě. Během 4. století ji přijala i římská liturgie. 
V neděli po této slavnosti, na svátek Křtu Páně, doba vánoční končí. 
24. 12. - čtvrtek – Štědrý den večer 

Vánoční bohoslužby (PŮLNOČNÍ): Ostrov – 2100 hod. 
     Hroznětín – 2100 hod. 
     Jáchymov – 2230 hod. 
     Děpoltovice – 2230 hod. 
     Abertamy – 2400 hod. 

25. 12. - pátek - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek – evang. Jan 1,1-18 
Vánoční bohoslužby: Ostrov –  830 hod. 
   Hroznětín – 1130 hod. 
   Jáchymov – 1000 hod. 
   Pernink – 1000 hod. 
   Radošov – 1130 hod. 
Vánoční koncert (ORBIS PICTUS): Ostrov – 1500 hod. 

26. 12. - sobota – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – evang. Mt 10,17-22 
Vánoční bohoslužby: Ostrov – 1000 hod. 
   Horní Blatná – 1600 hod. 
   Kaple Svaté Rodiny – 1800 hod. (Poutní dětská mše svatá) 
Vánoční koncert (RYBOVKA): Ostrov – 1700 hod. 

27. 12. - neděle – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – čtení C, evang.Lk 2,41-52 
Vánoční bohoslužby: Ostrov – 830 hod. 
   Jáchymov – 1000 hod. 
   Hroznětín – 1130 hod. 
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28. 12. - pondělí – Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků – evang. Mt 2,13-18 
Vánoční bohoslužby: Ostrov – 1700 hod. 

29. 12. - úterý – Pátý den v oktávu Narození Páně – evang. Lk 2,22-35 
Vánoční bohoslužby: Ostrov – 1700 hod. 
   Pernink - penzion – 930 hod. – Za nemocné 
   Pernink – 1630 hod. 

30. 12. - středa – Šestý den v oktávu Narození Páně – evang. Lk 2,36-40 
Vánoční bohoslužby: Suchá – 1500 hod. 
Vánoční koncert: Suchá – 1600 hod. 

31. 12. - čtvrtek – Sedmý den v oktávu Narození Páně (Sv. Silvestra I., papeže) 
– evang. Jan 1,1-18 

Vánoční bohoslužby: Ostrov – 1600 hod. (Poděkování za uplynulý rok 2015) 
    2330 hod. Silvestrovská adorace s Novoročním požehnáním 
Silvestrovské posezení s Novoročním přípitkem: Ostrov farní sál – 1930 hod. 
 

DUČHOVNI  IMPULZY 
Chvalozpěv na Boží Milosrdenství 

V letšním adventu, v úterý 8. prosince, na 
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu, začne svatý rok Božího 
milosrdenství vyhlášený papežem Františkem. 
V šíření důvěry v Boží milosrdenství hrála 
velkou roli polská světice, sestra Marie 
Faustyna Kowalská, řeholnice nazývaná 
„apoštolkou Božího milosrdenství“. Žila 
v letech 1905 – 1938. V roce 1925 byla přijata 
do Kongregace Matky Božího Milosrdenství 
s tehdejším noviciátem v Krakově. Působila 
střídavě ve Varšavě a v Krakově. Během 
hlubokých modliteb k ní promlouval sám Ježíš 
a sestra Faustyna jeho slova zapisovala. 
Duchovním zrakem uviděla také obraz, který 
měla nechat podle popisu namalovat. Malíř E. 
Kazimirowski pak namaloval nám známý 
obraz Božího Milosrdenství, postavu 
žehnajícího Ježíše, z jehož srdce vycházejí 
svazky světelných paprsků. Pod postavou je 
umístěn nápis: „Ježíši, důvěřuji ti“.  
Sestra Faustyna zemřela po dlouhých 
utrpeních, snášených s velkou trpělivostí, dne 
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5. října 1938 a její tělo bylo uloženo do hrobu 
na řádovém hřbitově v Krakově-Lagiewnikách. 
Po zahájení procesu blahořečení sestry 
Faustyny byly její ostatky 25. listopadu 1966 
přeneseny do nové kaple sester Matky Božího 
Milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách. Za 
blahoslavenou ji papež Jan Pavel II. prohlásil 
18. dubna 1993, za svatou pak 30. dubna roku 
2000, vždy na první neděli po Velikonocích – 

na svátek Božího milosrdenství. Její duchovní 
deník byl knižně publikován již v mnoha 
jazycích pod názvem „Boží milosrdenství v mé 
duši“. Můžete si jej zapůjčit ve farní knihovně, 
nebo si tam zakoupit malý sešitek s novénou 
sestry Faustyny a s dalšími texty a modlitbami 
– i s „Korunkou k Božímu milosrdenství“. 
Z této brožurky, nazvané „Ježíši, důvěřuji ti“, 
uvádíme chvalozpěv na Boží Milosrdenství. 

 
Chvalozpěv na Boží Milosrdenství 

modlitba svaté sestry Faustyny 
Milosrdenství Boží, největší z vlastností Božích – Tobě důvěřuji. 

Milosrdenství Boží, tajemství nepostižitelné – Tobě důvěřuji. 
Milosrdenství Boží, prameni tryskající z tajemství Nejsvětější Trojice – Tobě důvěřuji. 
Milosrdenství Boží, neproniknutelné rozumu lidskému i andělskému – Tobě důvěřuji. 

Milosrdenství Boží, z něhož pramení všechen život a štěstí – Tobě důvěřuji. 
Milosrdenství Boží, převyšující nebesa – Tobě důvěřuji. 

Milosrdenství Boží, zdroji zázraků a divů – Tobě důvěřuji. 
Milosrdenství Boží, objímající celý vesmír – Tobě důvěřuji. 

Milosrdenství Boží, sestupující na svět v osobě vtěleného Slova – Tobě důvěřuji. 
Milosrdenství Boží, doprovázející nás po celý život – Tobě důvěřuji. 
Milosrdenství Boží, pozdvihující nás z každé nouze – Tobě důvěřuji. 
Milosrdenství Boží, prameni našeho štěstí a veselí – Tobě důvěřuji. 
Milosrdenství Boží v povolání nás z nicoty k bytí – Tobě důvěřuji. 

Milosrdenství Boží, korunující všechno, co je a co bude – Tobě důvěřuji. 
Milosrdenství Boží, jediná naděje zoufajících duší – Tobě důvěřuji. 

Milosrdenství Boží, odpočinutí srdcí a pokoji uprostřed strachu – Tobě důvěřuji. 
Milosrdenství Boží, budící důvěru navzdory beznaději – Tobě důvěřuji. 

Milosrdenství Boží, nevystihlé a nepojaté, 
kdo dostatečně vychválí a oslaví Tě! 

Největší vlastnosti Boha všemocného, 
sladkou jsi nadějí člověka hříšného. 

Sestry Matky Božího Milosrdenství působí od roku 1994 i v Čechách, svůj dům mají ve Dvoře 
Králové nad Labem. 
Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě je první kostel Božího milosrdenství v naší 
republice. Je to kostel poutní, po celý rok přicházejí skupiny poutníků. A Otcové pallotini, kteří 
poutní místo spravují, pro ně mají bohatý program. Pallotini také vydávají časopis „Apoštol 
Božího Milosrdenství“, který vychází čtyřikrát do roka. Je v něm řada zajímavých a hodnotných 
příspěvků, o čemž se nejlépe přesvědčíme vlastní četbou – můžeme si jej zapůjčit ve farní 
knihovně. 



7 

OKE NKO SVE TČU  
Svatý František Xaverský 

Památku sv. Františka Xaverského slavíme 3. 
prosince. V našem farním kostele máme 
dokonce v presbyteriu boční oltář s obrazem, 
zasvěcený právě tomuto světci - tedy další 
důvod k tomu, abychom se u jeho života a jeho 
působení zastavili. 
Narodil se do pohnuté doby první poloviny 16. 
století, do období zmatků a bojů reformace. 
Světlo světa spatřil v roce 1506 na zámku 
Xavier (psáno též Javier) u Sangüesy 
v provincii Navarra na severu Španělska. O 
patnáct let dříve se na zámku Loyola, 
v baskické oblasti Španělska, narodil jiný 
budoucí světec – Ignác z Loyoly. Bude hrát ve 
Františkově životě velkou roli. 
Seznámili se až později, v době, kdy František 
studoval na universitě v Paříži. Ignác tam 
přišel v únoru 1528, dokonce pěšky až 
z Benátek, aby se také věnoval studiu. Byl už 
v pokročilejším věku a už hořel pro Boha. 
František se stal jedním z jeho prvních druhů. 
Krok směrem k založení Tovaryšstva Ježíšova 
učinili 15. srpna 1534 v mariánské kapli na 
Montmartru,  kdy spolu s dalšími pěti – 
Faberem, Laynezem, Bobadillou, Salmeronem 
a Rodriguezem – slavnostně složili slib čistoty 
a chudoby a zavázali se k pouti do Svaté 
země. 
Po studiích, v roce 1537, se sešli všichni 
v Benátkách, aby mohli uskutečnit pouť do 
Jeruzaléma a misijní cestu. Benátky ale 
začínaly válku s tureckým sultánem a pouť se 
nemohla uskutečnit. Proto se přátelé dali do 
služeb papeže a byli 12. června vysvěceni na 
kněze. V roce 1539 založili řád, když složili 
řeholní slib - kromě chudoby a čistoty tu byl 
závazek poslušnosti římskému papeži a také 
představenému řádu. Tím se stal Ignác 

z Loyoly. Řád byl formálně potvrzen papežem 
Pavlem III. v roce 1540. 
Tak se stal František Xaverský od samých 
začátků nositelem jezuitských ideálů a toužil 
tedy po misijním poslání. Papež Pavel III. 
posílá první jezuity částečně do Irska, 
částečně do tehdejší portugalské Indie, jen 
Ignác z Loyoly zůstává v Římě. František 
Xaverský byl určen pro západní Indii s titulem 
papežského legáta pro Dálný Východ. V roce 
1541 se plaví do Indie do města Goa - jen ta 
cesta tehdy trvala třináct měsíců. Od té doby 
František Xaverský hlásal horlivě a 
s úspěchem evangelium až do své smrti. Jeho 
misionářské úsilí bylo úžasné. Nejprve 
napravil město Goa – žilo zde mnoho vlažných 
portugalských křesťanů, kteří však jednali 
krutě s otroky, ignorovali lidskou chudobu, žili 
v konkubinátu. Dalších sedm let František 
Xaverský působil v jižní Indii – mezi lovci perel 
na mysu Komorin. Podle údajů zde zanechal 
20 tisíc pokřtěných osob. Působil na Cejlonu – 
dnešní Srí Lance a na Malajském poloostrově, 
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vydal se do Malacca, za rok na „ostrovy koření“ 
Moluky, posléze na ostrovy Japonska – do té 
doby málo známé. Všude po sobě zanechal 
menší či větší křesťanské komunity, které mu 
pak pravidelně posílaly zprávy o svém životě.  
Pro Japonce si připravil překlad zkráceného 
vyznání křesťanské víry. Pomohl mu jeho 
japonský průvodce, který se zajímal o 
křesťanství a jezuitskému misionáři poskytl 
užitečné rady. František Xaverský si zapsal 
jeho odpověď na otázku, zda by Japonci přijali 
křesťanství, kdyby tam jel misionářsky působit. 
„Řekl, že ne; nejprve že by mi položili mnoho 
otázek a pozorovali by, jak odpovídám a jak 
mnoho toho vím. Nadto by chtěli vědět, jestli 
žiji ve shodě s tím, co hlásám a v co věřím. 
Jestliže v obojím obstojím, zodpovím otázky 
k jejich spokojenosti a povedu si tak, že 
nenajdou nic na mém chování, pak, když mě 
budou znát šest měsíců, král, šlechta a všichni 
další rozumní lidé se stanou křesťany, protože 
Japonci, řekl mi, se naprosto řídí zákonem 
rozumu.“ 

Svatý František Xaverský pozoruhodně 
zvládal orientální jazyky. Připravoval se i na 
misijní cestu do Číny. Cestou však onemocněl 
a zemřel 3. prosince 1552 v chatrči z klestí na 
ostrově Sancianu, asi 100 mil od jižních hranic 
Číny, ve svých 46 letech. Schránka s jeho 
ostatky je uložena v kostele Bom Jesus v Goa. 
Jeho pravá ruka byla roku1615 oddělena a je 
uchovávána jako relikvie v jezuitském kostele 
Il Gesú v Římě, který byl stavěn v letech 1568 
– 84. 
Svatý Ignác z Loyoly zemřel o čtyři roky 
později, v roce 1556, kdy mu bylo 65 let. 
Oba byli prohlášeni za svaté papežem 
Řehořem XV. v roce 1622. Svatý František 
Xaverský byl také v roce 1927 jmenován 
papežem Piem XI. patronem zámořských 
misií. 
Zachovala se a byla tištěna jeho 
mnohosvazková korespondence, která vždy 
posilovala misionářské úsilí každé doby. 

Han 

ZE Z IVOTÁ FÁRNOSTI 
Návštěva z Büchen u Lauenburgu 
Návštěva z Lauenburgu už nyní necestuje 
nepohodlným kočárem, jako kdysi Anna 
Magdalena, lauenburgská vévodkyně 
s chotěm vévodou. Manželé Ursula a Michael 
přicestovali přímým rychlíkem z Büchen do 
Prahy asi za 6 hodin. Přijeli nás pozvat na 
mariánskou pouť, která se bude konat 
v Büchen 20. srpna 2016. Přivezli také 
pozvání svého pana faráře. Büchenských 
katolíků je hrstička, ale pouť tam bývá 
v posledních letech slavná. Už jsme o ní 
referovali v minulém čísle Zpravodaje. Je 
spojena s pěším putováním a končí u repliky 
sošky Panny Marie Věrné v Büchenské 
mariánské kapli. Originál milostné sošky zdobí 

interiér ostrovského farního kostela. A my víme 
ze zkušenosti, že Panna Maria – Matka církve 
a Pomocnice křesťanů – spojuje lidi. A raduje 
se, když my, podobně jako ona kdysi putovala 
do judských hor za Alžbětou, putujeme k sobě 
navzájem, abychom si pomohli a navzájem se 
posílili ve víře. 
Otec Marek by si představoval také cyklo-pouť. 
Přemýšlejte rychle, sršte nápady a hlavně se 
co nejdříve přihlaste k účasti. Čím dříve se vše 
objedná, tím větší slevy a také radost 
büchenských katolíků, kteří vždy vše připravují 
pečlivě a včas. 
han
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Luštěnku z minulého čísla 
odevzdali správně vyluštěnou: Vítek Kovářík, Vítek Kamarád, Tomáš Rada. Dostanou 
sladkou odměnu.  
 
Boží existence a její konsekvence 
báseň Tomáše Augustina Kovačíka 
 
Jen malověrní pochybují, 
Pane, 
Bože jménem Hospodine, 
o Tvém bytí a jsoucnu. 
 
Co z toho však vyplývá pro mé zkroušené 
srdce 
 
Dotkl ses jej, Strážce Izraele 
a ono se zachvělo 
 
ach 
Ty 
 
budu se opakovat 
ale někdy mám pocit žes mne nadobro 
opustil 
 
já vím, 
že nic nemůže být dále od pravdy 
tak blízko jako ty ode mne 

 
Budu na Tebe čekat 
jako Ty čekáš na mne 
 
a až se spolu poprvé potkáme 
Mohl by to být začátek něčeho krásného 
 
Díky za pozvání do Tvé věčné obce 
spravedlivých 
rád přijdu 
pokud se mi nestane něco 
neočekávaného, 
co musím očekávat. 
 
Avšak při čekání na Tebe člověk zestárne. 
Ó, kéž by i zmoudřel! 
Amen 
 
Navždy tvůj 
Augustýn Neklidné srdce 

 
Rozpis úklidu a výzdoby – prosinec 2015 

  4. 12.: Srncová;  11. 12.: Běhounková;  18. 12.: Prvá; 25. 11.: Michalová 
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 

 
Pozor! – Vánoční úklid kostela a stavba betléma proběhne ve čtvrtek 17. 12. 2015 
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Rozpis lektorů – prosinec 2015 
     1. Čtení   2. čtení 
  6. 12. 2. neděle adventní  Hynk   Poledníček 
  8. 12. Slavnost PM bez poskvrny hříchu  upřesní se 
13. 12. 3. neděle adventní  Kamarád ml.  Radová 
20. 12. 4. neděle adventní  Faltová   Sęk 
24. 12. Vigilie Narození Páně   upřesní se 
25. 12. Boží Hod vánoční  Kamarád st.  Hanzlová 
27. 12. Svaté Rodiny (neděle)  Poledníček  Hynk 
 
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 ŘÍJEN 2015 

 

Místo sbírky Rok 2015  Z toho měsíc říjen 

Ostrov 141 122 Kč 12 423,00 Kč  

Kaple Sv. Rodiny 16 710 Kč 1 091,00 Kč  

Abertamy 8 785 Kč 469,00 Kč  

Hroznětín 16 007 Kč 1 065,00 Kč  

Radošov 3 318 Kč 165,00 Kč  

Pernink 3 906 Kč 200,00 Kč  

Horní Blatná 3 086 Kč  - Kč  

Celkem 192 934 Kč 15 413 Kč 

 

Hospodaření ŘKF Ostrov Rok 2015  Z toho měsíc říjen 

Příjmy  2 103 589 Kč 50 227 Kč 

     z toho sbírky 192 934 Kč 15 413 Kč 

Výdaje 1 714 086 Kč 268 839 Kč 

   z toho režie 268 179 Kč 23 196 Kč 

Výsledek hospodaření 389 503 Kč -218 612 Kč 

    z toho sbírky mínus režie -75 245 Kč -7 783 Kč 

 
Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat: 0801809379/0800 
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Hospodaření ŘKF Jáchymov Rok 2015  Z toho měsíc říjen 

Příjmy  160 191 Kč 3 966 Kč 

     z toho sbírky 85 091 Kč 2 284 Kč 

Výdaje 97 996 Kč 6 675 Kč 

   z toho režie 50 321 Kč 6 675 Kč 

Výsledek hospodaření 62 195 Kč -2 709 Kč 

    z toho sbírky mínus režie 34 770 Kč -4 391 Kč 

 
Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 

 

De tske  oke nko 
Chléb spojuje 

pohádka z Izraele  
Byl jednou jeden otec a svým dvěma synům zanechal jako dědictví obilné pole. Rozdělili si pole 
spravedlivě mezi sebe. Jeden syn byl bohatý a nebyl ženatý, druhý syn byl chudý, ženatý a měl 
požehnaně dětí. 
Jednou, když byly žně, ležel v noci ten bohatý ve svém sídle a uvažoval: „Jsem bohatý, k čemu 
potřebuji snopy obilí? Můj bratr je chudý a jediné, co pro svou rodinu skutečně potřebuje, jsou 
obilné snopy.“ Vstal z postele, šel na svou polovinu pole, vzal nějaké snopy a přenesl je na pole 
svého bratra.  
V tu stejnou noc přemýšlel jeho bratr: „Můj bratr nemá ani ženu, ani děti. Jediné, z čeho může 
mít radost, je jeho bohatství. Chci, aby ho měl větší.“ Vstal, šel na svou polovinu pole a přenesl 
některé snopy na pole svého bratra. 
Když brzy ráno oba přišli na své pole, divili se, že obilí neubylo. Jejich divení nebralo konce. I 
následující noci udělali totéž. Oba přenesli své snopy na pole druhého. A když každé ráno 
pozorovali, že snopů neubývá, byli přesvědčeni, že je samo nebe obdarovalo za jejich dobrotu. 
Ale stalo se jedné noci, že se oba bratři potkali a oba měli plné náruče snopů. Když tak poznali, 
jak to vlastně všechno bylo, objali se a dali si pusu. Tu uslyšeli hlas z nebe: „Toto místo, na 
kterém se projevilo tolik bratrské lásky, je hodno toho, aby na něm byl vystavěn můj chrám – 
chrám Bratrské lásky.“ 
A skutečně, král Šalamoun toto místo zvolil pro stavbu chrámu v Jeruzalémě. 

O PANNĚ MARII 
Věřící křesťané odedávna uctívají Matku Boží – Pannu Marii, protože měla v životě Ježíše Krista 
velmi důležitou roli. Snad v každém katolickém kostele najdeme obraz nebo sochu Panny 
Marie. – V jednom kostele se prý nalezly dokonce dva stejné obrazy! Při podrobnějším 
zkoumání se zjistilo, že nejsou úplně stejné. Najdeš mezi nimi 10 rozdílů? Obraz Panny Marie 
si vymaluj. 
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MALÝ KVÍZ O PANNĚ MARII 
1. Jako mladá dívka žila Maria 
a) v Betlémě 
b) v Nazaretě 
c) v Jeruzalémě 
 
2. Maria se dozvěděla, že má být matkou 
Božího Syna 
a) z Bible 
b) od rodičů 
c) od archanděla Gabriela 
 
3. Ježíš se Marii narodil v Betlémě, 
protože tam 
a) měla Maria své trvalé bydliště 
b) musela odejít kvůli sčítání lidu 
c) hledala úkryt před zvědavci 
 

4. Který zázrak udělal Ježíš na prosbu 
Panny Marie? 
a) proměnil vodu ve víno 
b) vzkřísil dceru Jairovu 
c) uzdravil slepého od narození 
 
5. Ježíš na kříži svěřil Marii 
a) apoštolu Petrovi 
b) apoštolu Janovi 
c) apoštolu Tomášovi 
 
6. Při seslání Ducha Svatého byla Panna 
Maria 
a) uprostřed apoštolů a modlila se 
b) už na věčnosti (už nežila) 
c) na cestě do Emauz 

Krá tke  citáce z Denní  tiche  chví le 
Zj 7,2-3 - A hle, jiný anděl vystupoval od východu 
slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a 
mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo 
dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi, moři ani 

stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho 
Boha na jejich čelech!“ 
Mt 25,31-34 - Až přijde Syn člověka ve své slávě a 
všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; 
a budou před něho shromážděny všechny národy. 
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I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce 
od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. 
Tehdy řekne král těm po pravici: Pojďte, požehnaní 
mého Otce, ujměte se království, které je vám 
připraveno od založení světa. 
Lk 14,25-27,33 - Šly s ním veliké zástupy; obrátil se 
k nim a řekl: „Kdo přichází ke mně a nedovede se 
zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých 
bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým 
učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, 
nemůže být mým učedníkem. Tak ani žádný z vás, 
kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým 
učedníkem. 
Lk 15,7 - Pravím vám, že právě tak bude v nebi 
větší radost nad jedním hříšníkem, který činí 
pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, 
kteří pokání nepotřebují. 
Lk 16,13 - „Žádný sluha nemůže sloužit dvěma 
pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého 
milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. 
Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ 
1Kor 3,16-17 - Nevíte, že jste Boží chrám a že 
Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, 
toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten 
chrám jste vy. 
Lk 17,15-16 - Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že 
je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil 
Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. 
A to byl Samařan. 
Lk 17,20-21 - Když se ho farizeové otázali, kdy 
přijde Boží království, odpověděl jim: „Království 
Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; 
ani se nedá říci: Hle, je tu nebo je tam! Vždyť 
království Boží je mezi vámi!“ 
Lk 18,7-8 - Což teprve Bůh! Nezjedná on právo 
svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i 
když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich 
brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na 
zemi, až přijde?“ 
Lk 18,41-43 - Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: 
„Co chceš, abych pro tebe učinil?“ On odpověděl: 
„Pane, ať vidím.“ Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra 
tě uzdravila.“ Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval 
Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu 
chválu. 

Sk 28,30-31 - Pavel zůstal celé dva roky v najatém 
bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval 
Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu 
bez bázně a bez překážek. 
Lk 19,41-44 - Když už byl blízko a uzřel město, dal 
se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento 
den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým 
očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé 
postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech 
stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; 
nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi 
nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. 
Lk 20,34-38 - Ježíš jim řekl: „Lidé přítomného věku 
se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni 
dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, 
nežení se ani nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, 
neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, 
poněvadž jsou účastni vzkříšení. A že mrtví 
vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím 
keři, když nazývá Hospodina Bohem 
Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem 
Jákobovým. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž 
živých, neboť před ním jsou všichni živi.“ 
J 18,36-37 - Ježíš řekl: „Moje království není 
z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto 
světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl 
vydán Židům; mé království však není odtud.“ Pilát 
mu řekl: „Jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ty 
sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a 
proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví 
pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. 
Dan 6,23-24 - Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel 
ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před 
ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se 
ničeho zlého nedopustil.“ Král tím byl velice 
potěšen a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy. 
Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm 
shledána žádná úhona, protože věřil ve svého 
Boha. 
Dan 6,27-28 - Vydávám rozkaz, aby se v celé mé 
královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem 
a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává na 
věky, jeho království nebude zničeno a jeho 
vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a 
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vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On 
vysvobodil Daniela ze lvích spárů. 
Dan 7,13-14 - Viděl jsem v nočním vidění, hle, 
s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; 
došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla 

mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho 
uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. 
Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, 
a jeho království nebude zničeno. 

Zámys lení  sv. otce od sv. Márty 
Církev očekává návrat svého Pána anebo se zařizuje v tomto světě - 23. 11. 2015 

Církev je věrná, pokud jejím jediným pokladem a 
jediným zájmem je Ježíš, ale je vlažná a průměrná, 
pokud hledá bezpečí ve věcech tohoto světa – 
konstatoval papež František v homilii při ranní mši 
v kapli Domu sv. Marty. 
Dnešní evangelium (Lk 21,1-4) mluví o chudé vdově, 
která dává do chrámové pokladnice dvě drobné mince, 
zatímco boháči velké obnosy. Ježíš prohlásí, že »tato 

chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti všichni totiž dali darem něco ze svého nadbytku, 
ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí«. „V Bibli – komentoval papež 
František – je vdova osamocená žena nemající manžela, který by ji opatroval; žena, která se 
musí starat o sebe, jak se dá, a žije z dobročinnosti druhých. Vdova z dnešního evangelia byla 
ženou, která svoji naději vkládala jedině v Pána. V těchto evangelních vdovách – řekl František 
- rád nahlížím obraz jakéhosi „vdovství“ církve očekávající Ježíšův návrat.“ 
„Církev je Ježíšova nevěsta, ale její Pán odešel. Jejím jediným pokladem je její Pán. A církev, 
je-li věrná, očekává všechno od svého Pána. Není-li však církev věrná anebo není zcela věrná 
a nevěří tak docela v lásku svého Pána, zařizuje se pomocí jiných věcí a jiných jistot, které jsou 
spíše z tohoto světa než od Boha.“ 
„Vdovy z evangelia – poznamenal papež František – nám podávají krásný Ježíšův vzkaz 
týkající se církve.“  
„Je tu vdova z Naim, která kráčí vedle rakve svého syna a pláče. Je sama, v doprovodu 
soucitných lidí, ale její srdce je osamocené! Církev je vdova, která oplakává své syny, kteří 
odumřeli Ježíšovu životu. Další evangelní vdova pak zase brání svoje děti a jde za 
nespravedlivým soudcem, kterému znepříjemňuje život tím, že mu denně klepe na dveře a 
požaduje, aby zjednal spravedlnost. A nakonec toho dosáhne. To je církev, která se modlí a 
přimlouvá za svoje syny. Srdce církve je však vždycky se svým Ženichem, Ježíšem. Je nahoře. 
Také naše duše – podle pouštních otců – se velice podobá církvi. A je-li naše duše, náš život 
blíže Ježíši, odtahuje se od mondénních věcí, které nejsou k ničemu, nejsou oporou a vzdalují 
od Ježíše. Taková je naše církev, která hledá a očekává svého Ženicha. Čeká na toto setkání, 
oplakává svoje děti a bojuje za ně; dává vše, co má, protože se zajímá pouze o svého Ženicha.“ 
Toto „vdovství“ církve – vysvětloval papež – se vztahuje k jejímu čekání na Ježíše. Církev může 
být tomuto očekávání věrná, když s důvěrou vyhlíží návrat Ženicha, anebo je tomuto „vdovství“ 
nevěrná, když vyhledává jistotu v jiných skutečnostech a je církví vlažnou, průměrnou a 
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mondénní. Pomysleme však také na svoje duše – uzavíral papež. Ptejme se, zda hledají jistotu 
jedině v Pánu anebo jiné jistoty, které se Pánu nelíbí?“ 
„V těchto posledních dnech liturgického roku nám prospěje, budeme-li se tázat svých duší, zda 
jsou jako církev, která chce Ježíše, obracejí-li se ke svému Ženichovi a říkají: »Přijď Pane Ježíši! 
Přijď!«. A nechejme stranou všechny ty věci, které nejsou k ničemu a neslouží věrnosti.“ 
Končil papež ranní kázání v Domě sv. Marty. 
Papež František: Bůh je největší krása; vše ostatní pomíjí – 13. 11. 2015 
Věřící ohrožuje dvojí nebezpečí – na jedné straně je to pokušení zbožňovat pozemské věci a 
dále činit si modly ze „zvyků“, jako by to všechno mělo mít nekonečné trvání. Avšak jediná věčná 
krása, které si máme hledět, je Bůh, řekl papež František při dnešní ranní mši svaté, kterou 
sloužil v kapli Domu sv. Marty. 
„Bůh je veliká krása“. Také žalmista prohlašuje: „Nebesa vypravují o Boží slávě“. Člověk však 
často padá na kolena před tím, co je pouhým odleskem této Boží nádhery, či ještě hůře uctívá 
rozkoše, které jsou ještě pomíjivější. Papež František kázal o dvojím typu modloslužebnictví, ve 
kterém člověk může uvíznout. První čtení (Mdr 13,1-9) a žalm (Žl 19, 2-3, 4-5) promlouvají o 
kráse stvoření, ale poukazují přitom na pomýlenost lidí, kteří při pohledu na tuto krásu nejsou 
schopni pohlédnout dále, je jim cizí transcendence. Papež takovýto postoj nazval „idolatrií 
imanence“. 
“Přilnuli k tomuto modlářství. Zasáhl je úžas nad vlastní mocí a energií. Nemyslí na to, o kolik 
výše stojí jejich vládce. Stvořil je totiž Ten, kdo je počátkem a původcem krásy. Je to idolatrie 
pohledu na krásu – na mnoho různých krás – aniž bychom brali na vědomí, že jednou zapadnou, 
pominou. Také západ slunce je pomíjivý…Toto zbožňování pozemské krásy bez transcedence 
ohrožuje nás všechny. Je to idolatrie imanence. Věříme, že věci takové, jaké jsou, jsou téměř 
božské a nikdy nekončící. Zapomínáme na zánik.“ 
Další typ modloslužebnictví se týká zvyků, které ohlušují srdce. Papež jej popsal za pomoci 
dnešního evangelia (Lk17,26-37), kde Ježíš mluví o mužích a ženách v dobách Noemově a 
Lotově, „kteří jedli, pili, ženili se, vdávali se“, aniž by se zajímali o druhé, až do dne, kdy přišla 
potopa a kdy z nebe spadl oheň a síra. Tedy do dne naprosté zkázy a záhuby: 
“Všechno je otázka zvyku. Žijeme, aniž bychom pomysleli na zánik života, kterému jsme uvykli. 
A to je také idolatrie – lneme ke zvykovosti, aniž bychom si uvědomili, že jednou skončí. Církev 
nás zve, abychom pohlédli na konec věcí. Také zvyky lze zbožňovat. Je to modloslužba? Ale 
život už je přece takový, jen pokračujme dál…, zní námitka. Avšak jako krása skončí v jiné 
kráse, tak zvyk nevyústí ve věčnost, ale v jiný zvyk. Je tu ale Bůh!“ 
Náš zrak by se měl upínat ke stálému přesahu, ke konečnému uvyknutí, k Bohu, který stojí na 
konci stvoření, vybízel Svatý otec. Církev nás k tomu vyzývá v těchto dnech, které uzavírají 
liturgický rok. Nesmíme zopakovat osudovou chybu Lotovy ženy a ohlédnout se, nýbrž mít 
jistotu, že pokud je život krásný, bude krásný také jeho západ. 
“My, věřící, nejsme lidé, kteří se ohlížejí zpět či ustupují, nýbrž jdeme stále dál. Jdeme životem 
neustále vpřed, hledíme na krásu a máme své zvyky, ale nepovyšujeme je na bůžky, protože 
jednou skončí…Kéž tyto malé krásy, které zrcadlí velikou krásu, a naše zvyky napomohou, 
abychom přežívali ve věčném zpěvu, v nazírání Boží slávy.“  
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Úterý Pernink  1630 

  1730 

Ostrov  1700/1800 

Mše svatá 
Biblické společenství 
Bohoslužba slova  (Z/L); ! 

Středa Ostrov  1700/1800 
  1800/1900 

Jáchymov 1600 

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

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 

Jáchymov 1900 

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

Sobota Ostrov  1800 
Abertamy 1430 
H. Blatná 1600 

Radošov 1600 

Mše svatá/BS (kaple sv. Rodiny) * 
Mše svatá/BS   * 
Mše svatá/BS (první týden)  * 
Mše svatá/BS (třetí týden)  * 

Neděle Ostrov    830 

  1230 

  1700 
Jáchymov 1000 
Hroznětín 1130 

Mše svatá 
Řeckokatolická liturgie *** 
Modlitba večerních chval 
Mše svatá/BS 
Mše svatá/BS 

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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