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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Červen 2016 
 

Ú vodní k 
Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který 
slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim 
dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které 
přikázání je první ze všech?“ Ježíš 
odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, 
Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj 
Hospodina, Boha svého, z  celého svého 
srdce, z celé své duše, z celé své mysli a 
z celé své síly!‘ Druhé je toto: ‚Miluj svého 
bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání 
nad tato dvě není.“  
Často přemýšlím právě nad touto stati 
Písma. Je to pokaždé, když sleduji jak se 
projevuje naše víra v  aktivitě života 
společenství farnosti, nebo při společném 
slavení liturgie, nebo pobožností. Už 
v minulém měsíci jsem byl rozhodnutý 
napsat článek o pravdivosti života 
v našem společenství. Nakonec k tomu 
nedošlo. Dalo mi to možnost více 
přemýšlet. A tak jedna z  věcí, které jsem 
zhodnocoval, je naše zapojení do 
konkrétních služeb ve farnosti. Za 11 let 
mého působení v Ostrově se mnoho věcí 
změnilo. Mnoho těch, kteří opravdu 
oduševněně sloužili tady už není. 
Zapojovali se nakolik to bylo možné. A je 
nutno podotknout, že i dnes z  jejich služby 
stále žijeme.  
Co jim dávalo sílu sloužit ve farnosti? Byla 
to tradice víry, nebo je v  tom ještě něco 

jiného? Osobně si myslím, že to bylo 
způsobeno jejich srdcem, zapáleným pro 
Boha. Službou se snažili naplňovat svůj 
život s Bohem. Život ve farnosti, ve které 
žili a chtěli naplňovat i svým dílem služby. 
Byl to projev jejich pravdivosti víry. S  jejich 
odchodem se objevily mezery, které se 
zatím daří pomalu zvládat. Ale čím dál více 
je možné si uvědomovat, že se ztrácí jejich 
nasazení. 
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Pomalu nám schází potřebné ruce na více 
místech. Přitom se objevují nové výzvy. 
Tak jako u naších starších farníků a 
zvláště u těch, kteří už jsou u Pána, je 
nutno i u nás mladších otevřít se 
v upřímnosti pro spoluúčast na životě 
farnosti. I nás se totiž dotýká výzva 
evangelia o lásce k Bohu a k bližnímu. Je 
nutno klást si otázku zda miluji Boha 
opravdově a zdali se má láska k němu 
projevuje v tom, co a jak žiji.  
Při pohledu na ty, kteří ve farnosti slouží 
dnes, je patrné, že kostel a jeho okolí je 
povětšině obstaraný díky službě 
důchodců, kterým už pomalu docházejí 
síly. Potřebuji tak pomoc nás mladších. 
Někteří samozřejmě zapojeni jste. A tak 
nechci tvrdit, že zapojeni jsou jenom 
starší. Ale přesto je nutné poukázat na to, 
že pomocné ruce schází. Stačí se podívat 
na to, kdo pomáhá s úklidem kostela a jak 
vlastně vypadá naše aktivita při přípravě 
bohoslužeb a výzdoby.  
Chtěl bych vás tedy vyzvat k zamyšlení se 
nad danou situací. Není to však jenom 
úklid, co se nabízí. Od počátku mého 
působení nemáme kostelníka. I přes mé 
opětovné dotazy na konkrétní lidi, mi byly 
dávány jenom vyhýbavé a negativní 
odpovědi. Nemáme ho dodnes. Dokonce 
mi bylo sděleno „…vždyť to vše zvládáte 

dobře…“. Bohužel díky tomu se nakonec 
nezvládá vše jak má. A nezůstává pak čas 
být k dispozici lidem, kteří by to v danou 
chvíli potřebovali.  
Dnes se nabízejí i další služby, které už 
zanedlouho bude víc než nutné podpořit. 
Přitom tak můžete učinit už dnes. Proto, 
aby mohl včas vycházet náš farní 
zpravodaj, potřebujeme mladšího člověka 
zdatného pro práci s počítačem, který by 
mohl zpracovávat příspěvky do zpravodaje 
a dělat grafickou úpravu. Podobně už delší 
čas přemýšlím o digitalizaci Knihovny a 
pravidelnou aktualizaci farních 
internetových stránek. To předpokládá 
člověka taktéž zběhlého v práci 
s počítačem.  
Chci tak poděkovat všem, kteří se na 
životě farnosti svou službou podílíte. 
Nechci na vás zapomínat. Naopak, chci 
vám vyprošovat požehnání pro službu i 
vlastní život. Život víry mnozí prožíváme 
jenom jako soukromou, osobní záležitost. 
Děkuji vám, že vaše víra má i praktickou 
stránku společného života. Vyprošuji 
požehnání i nám všem, abychom 
poznávali své místo a nacházeli, v čem a 
jak můžeme dobře naplnit svůj život víry i 
s využitím darů, které nám Pán dává. 

P. Marek Bonaventura Hric 

SVÁ TEČ NÍ  KÁLENDÁ Ř  – Č erven 
Žaltář 1. týdne 

  1. 6. - středa – památka sv. Justina, mučedníka – evang. Mk 12,18-27 
  3. 6. - pátek – slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA – čtení C, evang. Lk 15,3-7 
 První pátek v měsíci: 1500 – Adorace prvního pátku 

1500 - Svátost smíření 
    1745 – Pobožnost k Božskému srdci + požehnání 
  4. 6. - sobota – památka Neposkvrněného Srdce P. Marie – evang. Lk 2,41-51 
 Ostrov – 1000 hod. Mariánská mše svatá 
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  5. 6. - 10. neděle v mezidobí – čtení C, evang. Lk 7,11-17  Žaltář 2. týdne 
Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ 

  6. 6. - pondělí – sv. Norberta, biskupa – evang. Mt 5,1-12 
10. 6. - pátek – NOC KOSTELŮ – Zapojené kostely v našem farním obvodu: 
 Ostrov, Jáchymov, Radošov a Velichov 

- Cukrárna u Mlsného Nithina (pod pergolou v Ostrově) 
 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ; Kralovice, Jesenice 
11. 6. - sobota – památka sv. Barnabáše, apoštola – evang. Mt 10,7-13 
 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ; Kralovice, Jesenice 
12. 6. - 11. neděle v mezidobí – čtení C, evang. Lk 7,36-8,3  Žaltář 3. týdne 
 ABERTAMSKÁ POUŤ; 1000 hod. Poutní Německo-česká mše svatá 

Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. 
13. 6. - pondělí – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve – ev. Mt 5,38-42 
15. 6. - středa – sv. Víta, mučedníka – evang. Mt 6,1-6.16-18 
16. 6. - čtvrtek v 11. týdnu v mezidobí – evang. Mt 6,7-15 
 Setkání Charity u Brány milosrdenství 
  1000 hod. – Zahájení setkání s účastí a přednáškou misionářů milosrdenství 
P. Martinem Sedloněm, P. Güntherem a P. Romualdem Štěpánem Robem. 
  1300 hod. – Mše sv. s přechodem Bránou milosrdenství; hlavní celebrant je 
Mons. František Radkovský, prezident diecézní Charity Plzeň a emeritní biskup plzeňský 
19. 6. - 12. neděle v mezidobí – čtení C, evang. Lk 9,18-24  Žaltář 4. týdne 
 Odlet účastníků na pouť do Říma 
Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. 

21. 6. - úterý – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – evang. Mt 7,6.12-14 
24. 6. - pátek – slavnost Narození sv. Jana Křtitele – evang. Lk 1,57-66.80 
26. 6. - 13. neděle v mezidobí – čtení C, evang. Lk 9,51-62  Žaltář 1. týdne 
 Návrat účastníků z Pouti v Římě 

Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil. 
28. 6. - úterý – sv. Ireneje, biskupa a mučedníka – evang. Mt 8,23-27 
29. 6. - středa – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – evang. Mt 16,13-19 
3. 7. - 14. neděle v mezidobí – čtení C, Lk 10,1-12.17-20  Žaltář 2. týdne 

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. 
 

DÚČHOVNÍ  ÍMPÚLZY 
Blahoslavení, kdo vychovávají - V Matoušově evangeliu je zaznamenáno „Kázání na 
hoře“, ve kterém Ježíš svým učedníkům předává rady pro šťastný – blažený – život, 
kterým říkáme BLAHOSLAVENSTVÍ. 
Těch osm rad je mnohde tesáno do kamene, aby byly trvale na očích, jako např. na Hoře 
sv. Kateřiny v nedalekém Wunsiedlu. 
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Italský duchovní spisovatel, kněz a řeholník Pier Giordano Cabra vysvětluje 
blahoslavenství ve vztahu k výchově. A protože všichni vychováváme – děti, vnoučata, 
žáky, svěřence, studenty, a až do smrti i sami sebe – je pro nás jeho kniha velmi užitečná. 
Na pokračování projdeme stručně autorovu interpretaci. Dnes první z osmi: 
BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ V DUCHU, NEBOŤ JEJICH JE NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ.  
 
Můžeme také říci: Blažení ti, kdo jsou chudí 
před Bohem, neboť on jim dá své 
království.  
Máme pocit, že po dlouhé námaze máme 
přesto před Bohem prázdné ruce? Chudoba 
„před Bohem“ nám připomene, že nejsme 
absolutními pány svého života. Ten je pro nás 
vlastně dennodenním darem od Boha. Takto 
vidíme přechodnost všech věcí i naši vlastní. 
Jsme lidé, byli jsme Bohem stvořeni a naším 
nejvyšším cílem je uchovat si spojení se 
Stvořitelem. 
Svatý František z Assisi vnímal Boha jako 
jediné bohatství. Jeho osobní zkušenost 
vychází z pocitu, že člověk je chuďas, ba 
přímo žebrák, avšak má tendenci cítit se 
pánem všeho. Takový pocit nadvlády, kdy se 
cítíme být středem světa, vede k tomu, že 
„uctíváme“ materiální věci a těmi je naplněno 
naše srdce. - Ovšem světské věci si nás nesmí 
zotročit! Z toho pramení střídmost, schopnost 
spokojit se s nezbytným a ohled k přírodě. 
Zkušenost a svědectví sv. Františka si 
uchovalo značnou výchovnou hodnotu: učí 
potřebě znát míru, zachovat si odstup a 
moudrost vůči materiálnímu majetku. 
Spiritualita sv. Ignáce připomíná v této otázce 
též odpovědnost vůči druhým. Každý den 
prožíváme podobenství o hřivnách – dar, který 
je úkolem. Toto podobenství lze vnímat jako 
výzvu, abychom plodně zužitkovali své vlohy 
v práci se svými svěřenci, tedy většinou ve 
prospěch mladé generace. Nezrodí se v nás 
touha po moci nad mladými lidmi, nýbrž touha 
sloužit jim. I Ježíš pojímá svůj život jako 

neustálé „bytí pro druhé“. Není to tedy život ve 
znamení moci a hrdého dokazování vlastní 
nadřazenosti. 
Způsob života zasvěceného službě druhým od 
nás žádá několik kroků: především odsunout 
ze středu svého života vlastní ego a na jeho 
místo dosadit zájem o druhé. Opustíme 
vypočítavost a vlastní prospěch, obrátíme 
svou pozornost k druhým. Taková cesta 
vyžaduje praxi, během níž získáme vnitřní 
svobodu, která nám umožňuje sloužit. Je 
zapotřebí vynaložit úsilí, abychom překonali 
odpor lidské přirozenosti, byli schopni ovládat 
své žádosti i tendenci „k modlářství“. 
Kdo vychovává, má rozhodující význam 
v budoucnosti svých svěřenců, avšak 
nepožívá slávy ani prestižního postavení a má 
omezený vliv. Někdy to vyústí až v pocit 
porážky, protože jeho působení na mladou 
generaci nemůže konkurovat jiným „firmám“, 
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které utvářejí mentalitu mladých a ovlivňují 
jejich rozhodování. Přesto se od toho, kdo 
vychovává, nadále žádá, aby rozséval 
s důvěrou, aniž by očekával, že uvidí plody své 
práce. Toto blahoslavenství mu ukládá, aby 
vytrval a nedbal vlastních očekávání. 
Znamená to ovšem poctivost, snahu o 
neustálé vzdělávání a doškolování, nadšení – 
to vše v rámci odpovědnosti za vývoj 
vychovávaných.  
Je důležité si osvojit těchto několik základních 
postojů: 
Neběžme na pomoc vítězům. Věnujme 
pozornost především těm, kdo mají menší 
vlohy, neshazujme toho, kdo je poslední, kdo 
má obtíže. 
Vychovávejme k solidaritě. Vychovávejme 
ke střídmosti a učme mladé vymanit se 
z otroctví konzumního životního stylu. Je naší 
povinností být citliví k lidskému utrpení a 
upozorňovat na ně i druhé. Máme za úkol 
poukazovat na hloupost těch, kteří se honosí 
bohatstvím. Společnost, jež je posedlá 
uspokojováním stále nových bezuzdných 
tužeb, je ve skutečnosti společností bez duše. 
Vychovávejme ke službě druhým. 
Dokazujme, že sloužit druhým znamená 
rozvíjet vlastní lidskost. Jako motto může 
posloužit tato věta: „Každý den vykonej jeden 
skutek, který obětuješ jako dar. Zakusíš větší 
štěstí než obdarovaný.“ 

Vychovávejme ke střídmosti a skromnosti. 
Je dobré klást důraz na hodnotu skromnosti, 
bez níž veškerý úspěch způsobí pouze 
katastrofu. Ačkoliv je potřeba mladé pobízet, 
aby se realizovali, je přesto nutné dbát na to, 
aby v nich nevyklíčila „arogance úspěchu“ 
Vědomí vlastních mezí nám pomůže pochopit, 
že všechno je dar: „Máš něco, co bys nedostal 
darem?“ Vděčnost je lékem proti nadměrné 
pýše, aroganci a přemrštěnému sebevědomí. 
Vychovávejme s klidem a radostí. Když 
navzdory všem obtížím zakusíme pocit, že 
plodně investujeme své vlohy, prozáří nás 
jistota, že konáme důležité poslání. Příklad 
velkých světců – vychovatelů dokazuje, že 
mezi mladými se lze pohybovat pouze 
s veselou myslí. 
Blažení jsou tedy vychovatelé chudí 
v duchu, kteří při své práci vkládají důvěru 
v Ducha svatého. On je zároveň  Duchem 
Otce i Syna Ježíše, našeho vzoru, a umožňuje 
nám, abychom se stali nástrojem jeho jednání. 
(A překonali přirozenou sebestřednost.) Jim 
bude dáno Boží království. 
   Otázky k zamyšlení: Zamyslíte-li se nad 
svým životem, vybavíte si tváře, které ve vás 
vzbuzují pocit vděčnosti a uznání? 
Je podle vás možné a vhodné chápat vlastní 
životní dráhu jako plod spolupráce mezi Boží 
prozřetelností a tvořivou silou člověka?  

Příště: 2. Blažení plačící, neboť oni budou potěšeni. 
Knihu Blahoslavení, kdo vychovávají, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství a kterou 
napsal Pier Giordano Cabra, si můžete zakoupit (nebo objednat) ve Farní knihovně v Ostrově. 

OKE NKO SVE TČÚ  
Svatý Pavel 
Pavel z Tarsu, apoštol národů, je úžasnou 
postavou v dějinách lidstva. Dodnes vzbuzuje 
pozornost spisovatelů a historiků, kteří vždy 
nově interpretují jeho život a dílo. Nedávno 

jsme mohli sledovat v televizi dokonce soubor 
dokumentů, které na místech, kde sv. Pavel 
kázal, natočil slavný herec David Suchet, 
představitel detektiva Poirota. Z vlastního 
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zájmu inicioval a komentářem doprovodil 
několik krátkých filmů z míst Pavlova 
působení. Pavel, který nepatřil k Dvanácti, 
který nechodil s Ježíšem po cestách Palestiny, 
byl přesto nazván apoštolem, dokonce 
„apoštolem národů“. Muž ostrého intelektu - a 
přesto citlivý k jemnému hlasu Božímu. Nebo 
právě proto? 
Jeho povolání ovšem příliš jemné nebylo, 
naopak, bylo velmi dramatické. Na třech 
místech Skutků apoštolů a jednou v epištole je 
vylíčen okamžik, který se odehrál u města 
Damašku – 225 km od Jeruzaléma – a který 
nazýváme „Obrácení svatého Pavla“. 
Dokonce ho slavíme jako svátek ve zvláštní 
den, 25. ledna. Sám Pavel o sobě později 
vypráví v jedné své obhajobě: „Můj život od 
mládí, jaký jsem vedl ve svém národě 
v Jeruzalémě, znají všichni židé. Vědí o mně, 
že jsem žil podle nejpřísnější strany našeho 
náboženství, totiž jako farizeus. Domníval 
jsem se kdysi, že musím podnikat všechno 
možné proti jménu Ježíše Nazaretského. 
Vyžádal jsem si plnou moc od velekněží, 
mnoho křesťanů jsem dal zavřít do žaláře a 
souhlasil jsem s tím, když je zabíjeli. 
Pronásledoval jsem je i ve vzdálených 
městech. S takovým úmyslem jsem se také 
vydal na cestu do Damašku, s plnou mocí a se 
souhlasem velekněží. A na cestě – bylo to 
v poledne – jsem uviděl, jak světlo z nebe nad 
slunce jasnější obklopilo mne i ty, kteří tu cestu 
konali se mnou. Všichni jsme padli na zem a já  
jsem uslyšel hlas, který na mě hebrejsky 
mluvil: ‚Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? 
Těžko ti bude kopat proti bodci.‘ Já jsem se 
otázal: ‚Pane, kdo jsi?‘ A Pán odpověděl: ‚Já 
jsem Ježíš, kterého pronásleduješ. Ale vstaň, 
postav se na nohy! Neboť proto jsem se ti 
zjevil, abych z tebe udělal svého služebníka a 
svědka toho, co jsi viděl a co ti ještě ukážu. 

Zachráním tě před židovským lidem i před 
pohany, ke kterým tě posílám. Máš jim otevřít 
oči, aby se obrátili ze tmy ke světlu... Vírou ve 
mne dosáhnou odpuštění hříchů a údělu mezi 
posvěcenými.‘ Nebránil jsem se poslechnout 
nebeské vidění.“ (Sk 26,4-19) Pak Pavel - 
tehdy ještě Šavel – vstal ze země. Oči měl 
otevřené, ale nic neviděl. Vzali ho proto za 
ruce a dovedli do Damašku. A tři dni zůstal 
slepý a nic nejedl ani nepil. Až když k němu 
přišel Ježíšův učedník Ananiáš, povolán 
Pánem, a vložil na něj ruce, Šavel opět viděl a 
dal se pokřtít. Nejprve odešel do Arábie a až 
za tři roky se vydal do Jeruzaléma za 
apoštolem Petrem. Začala jeho nepřetržitá 
apoštolská činnost, od druhé apoštolské cesty 
pod jménem Pavel – Paulus, což bylo jeho 
druhé jméno, řekli bychom „římské“. Když pak 
později, asi v roce 55, píše Galaťanům do 
církevní obce, kterou sám založil, podtrhuje 
boží původ svého apoštolátu: „Prohlašuji vám, 
bratři, že evangelium, které jsem vám hlásal, 



7 

není dílo lidské. Já jsem ho nepřijal ani se mu 
nenaučil od nějakého člověka, ale ze zjevení 
Ježíše Krista. Slyšeli jste přece, jak jsem se 
kdysi choval, pronásledoval jsem Boží 
církev… Bůh si mě však už v lůně mé matky 
vybral a svou milostí povolal a rozhodl, že mi 
zjeví svého Syna, abych o něm kázal 
radostnou zvěst pohanům.“ (Gal 1,11-16) 
Pavel vykonal tři rozsáhlé apoštolské cesty 
přibližně v letech 45–58 našeho letopočtu. 
Nejprve s Barnabášem a Markem konali misie 
v jižních provinciích Malé Asie. Přes Kypr se 
dostali do měst Pergé, Antiochie Pisidské, 
Ikonion, Derbé (Sk kap. 13 a 14) Druhou 
Pavlovu misijní cestu líčí ve Skutcích apoštolů 
kapitoly 15-18. Cesta vedla z Jeruzaléma přes 
Sýrii, opět jižní Malou Asii do Makedonie, kde 
vznikly církevní obce mimo jiné ve Filipech a 
v Soluni. V Řecku mluvil na aeropagu 
v Athénách a načas se usadil v Korintě. Na 
této cestě se k Pavlovi připojuje Timoteus. 
Třetí misijní cesta trvala pět let. Opět vedla 
přes Pavlův rodný Tarsos v Malé Asii směrem 
na západ. V Efesu pobyl dva roky, pak 
navštívil své křesťanské obce v Makedonii a 
Řecku. Chtěl se ještě dostat do Itálie a 
dokonce do Španělska. Útrapy, které ho na 
cestách potkaly, líčí Pavel ve svém druhém 
listu Korinťanům na konci jedenácté kapitoly: 
„častěji jsem se dostal do žaláře, týrání jsem 
zakusil nad veškerou míru, v nebezpečí smrti 
jsem se ocitl častokrát. Pětkrát jsem od židů 
dostal čtyřicet ran bez jedné, třikrát jsem byl bit 
pruty, jednou kamenován, třikrát jsem 
ztroskotal na lodi, den a noc jsem se zmítal na 
širém moři. Často ve všech možných 
nebezpečích. K tomu vyčerpávající práce, 
mnohé bezesné noci, hlad a žízeň, časté 
posty, zima a chatrné oblečení. Kromě toho 

každodenní nával ke mně a starost o všechny 
církevní obce.“ Pavel nechtěl být na obtíž svým 
křesťanům, tak se živil prací svých rukou – 
uměl zhotovovat materiál pro stany. K útrapám 
ještě přidejme, že ho v Damašku museli v noci 
spustit v koši z městských hradeb, jinak by 
nezůstal naživu. 
Nakonec byl zatčen a odveden do Caesareje, 
kde byl dva roky vězněn. Když byl postaven 
před soud, odvolal se k císaři, neboť měl po 
otci římské občanství. Na cestě do Říma ještě 
zažil ztroskotání u Malty. V Římě pobyl ve 
vězení dva roky a pak byl propuštěn - snad se 
ještě podíval do Španělska? Svými listy řídil 
církve v Efesu, na Krétě, v Makedonii i Řecku. 
Svými obšírnými dopisy, v nichž často 
vysvětluje různé otázky, se stal zakladatelem 
teologie. V roce 66 byl opět ve vězení a za rok 
byl popraven. Protože byl římským občanem, 
nebyl ukřižován, ale sťat. Stalo se tak v Římě 
na místě zvaném Tre Fontane (Tři prameny), 
protože podle legendy na třech místech, kam 
dopadla jeho hlava, vytryskly prameny.  
Přibližně ve stejné době byl v Římě ukřižován 
apoštol Petr. Hlavy svatých Petra a Pavla jsou 
uloženy v papežské bazilice sv. Jana 
v Lateráně. Tělo sv. Petra je pohřbeno pod 
hlavním oltářem baziliky sv. Petra ve Vatikánu, 
tělo sv. Pavla v bazilice sv. Pavla Za hradbami. 
Svátek obou velikánů se slaví 29. června. Pouť 
se u nás koná v Hroznětíně, kde jim je 
zasvěcen kostel. V ostrovském farním kostele 
jsou barokní sochy svatých Petra a Pavla 
umístěny na kazatelně, Petr s atributem klíče, 
Pavel s mečem. 

Han 
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ZE Z ÍVOTÁ FÁŘNOSTÍ 
Duchovní povolání z Ostrova – povolání k pastoraci ve věznicích 

Jaroslava Hrabu známe z našeho farního společenství. 
Mnozí z nás ho pamatují i z dřívějších let, kdy sloužil u 
policie a nosil uniformu. V rozhovoru sledujeme vývoj jeho 
zvláštního duchovního povolání. 
Jaroslave, víru jsi získal v rodině? 
Byl jsem pokřtěný jako mimino a s dědou a babičkou jsem 
chodil v Karlových Varech do kostela. Jezdil jsem k nim 
jako školní dítě z Ostrova. Když jsem k nim přestal jezdit na 
prázdniny, skončily i mé návštěvy kostela. Opět začaly – a 
to už zcela vědomě – v mých třiceti letech. Mezitím jsem 
začal sloužit u policie a setkávat se se zlem v životních 
příbězích lidí, kteří se na policii obracejí o pomoc. Ani ve 
vlastním životě jsem neviděl pravý smysl a ten jsem hledal. 
Služba u policie mě však vedla spíš k tomu, abych viděl jen 
negativní stránku života. 
Co způsobilo tvou skutečnou konverzi? 
Oslovil mě v mých třiceti letech jeden kolega – křesťan a 
zeptal se mě, jestli si uvědomuji, že jsem pokřtěný a jestli 
vím, co to pro mě znamená. V té době došlo k volbě papeže 

Benedikta XVI., sledoval jsem v televizi ohlášení výsledku volby a papežův první projev. Tato 
událost a ty, které jí předcházely – nemoc a smrt Jana Pavla II. - na mě zapůsobily tak silně, že 
jsem se rozpomněl na hezké chvíle s babičkou a dědou. A začal jsem opět chodit na mši. 
Jak se rozvíjelo tvé povolání?  
Dalším stadiem po mém obrácení byl prožitek síly svátostí, ke kterým jsem začal docházet 
(biřmování, zpověď, eucharistie). Začal jsem se modlit za to, abych poznal jaký mám v církvi 
úkol. Po nějaké době jsem oslovil přímo biskupa a měl jsem s ním rozhovor o cestě ke kněžství. 
Byl jsem přijat do semináře a začal jsem studovat teologii. Po více jak třech letech studia jsem 
na doporučení biskupa seminář opustil s doporučením, abych se věnoval službě v charitativně-
sociální oblasti činnosti církve. 
To byla pro tebe jistě překvapivá a nelehká situace. Jak nyní dál? 
Pater Hric mi doporučil, abych zkusil docházet do věznice spolu s vězeňským kaplanem 
P. Andrijem Penyukem. Poslechnul jsem, přestože mě toto řešení překvapilo. - Avšak po první 
návštěvě ve věznici jsem si byl jist, že to je právě to místo, kde mám být. 
Od léta 2013 mám pověření pro duchovní službu ve věznicích od příslušného biskupa České 
biskupské konference, který má duchovní službu ve věznicích na starosti. 
Kam konkrétně docházíš a jakou podobu má tvá služba? 
Chodím do věznice Ostrov a do věznice Nové Sedlo u Žatce. Formou „pastoračních návštěv“ 
se setkávám s lidmi, kteří jsou jak ve výkonu trestu, tak ve vazbě. Zpravidla se jedná 
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o skupinové aktivity, jejichž úkolem je hlásání evangelia, čili evangelizace. Zájemci se k těmto 
aktivitám dobrovolně hlásí. Většinou se jedná o pokřtěné, kteří ale víru nepraktikovali, ale také 
jde o lidi, které označujeme jako „hledající“. Důležitou etapou jejich cesty je poznání pravdy o 
skutečném stavu jejich vztahu k Bohu. Cítím, že mám za úkol své svěřence vést k osobnímu 
vztahu ke Kristu, který osvobozuje od zla a uzdravuje. V rámci skupinových aktivit čteme Boží 
slovo, vykládám jeho smysl a seznamuji s učením církve. 
Cítíš kladnou odezvu u svých posluchačů? A jaké otázky nejčastěji kladou? 
Opakovaně se hlásí stejní zájemci, kteří přivádějí i své spoluvězně. Z toho mám dobrý pocit a 
vnímám, že moje návštěvy mají smysl. Mám obrovskou radost, že jsme s panem kaplanem 
Andrijem přivedli nedávno ke křtu (4. 5. 2016) čtyři odsouzené. 
Často posluchače zajímá, jak se zbavit zla viny, které je vnitřně ničí a se kterým si sami nevědí 
rady. Dále je zajímá otázka smrti, osobního soudu a stavu po smrti. Také se ptají na Kristovo 
odsouzení, ukřižování a vzkříšení. Často mluvíme o skutečnosti, jak je spravedlnost zde na 
zemi začleněna do Boží spravedlnosti, které se nikdo nevyhne, a která je spojena 
s milosrdenstvím. 
Jak se připravuješ ke skupinovým aktivitám? 
Nejdůležitější je příprava duchovní – modlitba, přijímání svátostí, tedy vlastní křesťanský život. 
Hodně mi pomáhá mé současné další studium na Katolické teologické fakultě Karlovy 
university. 
Při výkonu mé služby ve věznicích zakouším realitu duchovního zápasu o nesmrtelné duše. 
Jedná se o skutečný boj dobra a zla. 

Za rozhovor děkuje Lída Hanzlová 
Plzeň na ostrově 
Biskupství plzeňské přesídlilo na tři májové 
dny do Ostrova. V pátek 6. května odpoledne 
slavil v Ostrově mši svatou emeritní biskup 
František Radkovský k jubileu a na 
poděkování za 25 let Oblastní charity Ostrov. 
V sobotu 7. května se konal v Ostrově „Den 
smíření“ pro karlovarský a sokolovský vikariát, 
kdy se sešlo na celý den více jak 200 poutníků. 
Kromě sakrální budovy kostela, kde se konal 
duchovní program dne, posloužila velmi dobře 
nová pergola na farní zahradě k občerstvení a 
k rozhovorům. Dvě přednášky přednesli 
„misionáři milosrdenství“, jmenovaní pro 
tento rok papežem, P. Alvaro Grammatica a 
P. Romuald Štěpán Rob. Mši svatou sloužil 
jako hlavní celebrant plzeňský biskup Mons. 
Tomáš Holub. 

V neděli 8. května se konala v Ostrově pouť 
k P. Marii Věrné, za přítomnosti generálního 
vikáře Mons. Josefa Žáka, a jako každoročně 
jsme po poutní mši svaté blahopřáli 
k narozeninám Pateru Marku Hricovi! 
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„Jáchymovské peklo“ 2016 
V sobotu 21. května zažil Jáchymov 
každoroční den památky na politické vězně 
komunistického režimu, kteří za nelidských 
podmínek pracovali v jáchymovských dolech a 
těžili uran pro Sovětský svaz. Mnoho jich tam 
zahynulo, buď týráním nebo rakovinou 
z ozáření, mnozí přežili a někteří z nich stále 
přijíždějí na památku svých utýraných 
spoluvězňů. Autor knihy Věž smrti, František 
Šedivý, věnoval v tento den exemplář 5. 
vydání své knihy – s dedikací a podpisem – 

naší Farní knihovně v Ostrově. Kniha opět 
obohatí náš soubor knih k tematice Jáchymov. 
Hlavním celebrantem mše sv. v Jáchymově 
byl Mons. František Radkovský, přítomni byli 
současní politici a poutníci. Po mši se konal 
před kostelem vzpomínkový akt s proslovy 
význačných osobností. 
V předvečer slavnosti, v pátek 20. 5. 
odpoledne, se konalo setkání u Věže smrti 
v Ostrově. Zde promluvil, mezi dalšími, 
ostrovský duchovní správce P. Marek 
Bonaventura Hric. 

První česko-německé setkání 
V Perninku se konalo v sobotu 21. května „První česko-německé setkání“. Česko – německá 
mše se v perninkském kostele slavila v 15 hodin. 
V pátek 10. června – Noc kostelů 
!!!SLUŽBA A ÚKLIDY!!! 
V rámci naší farnosti je možnost využití služeb, které vám mohou pomoci například 
v domácnosti - úklid, mytí oken, praní koberců, pomoc při nákupu a spoustu jiných možností. 
Dále práce na zahradě a vše s tím spojené - sekání, pletí, výsev a výsadba. Pokud potřebujete 
pomoci v jiné oblasti - vyřizování po úřadech, odvoz k lékaři či od lékaře, vyzvednutí léku apod. 
V případě potřeby či dalších dotazů volejte 778 010 701. Rádi bychom touto formou vás 
požádali, zda někdo nemá možnost volného prostoru či místnosti, která je uzamykatelná a 
možná k využití na uskladnění nástrojů a nářadí.  

VerČa 
Rozpis úklidu a výzdoby – červen 2016 

  3. 6.: Prvá; 10. 6.: Michalová;  17. 6.: Srncová;  24. 6.: Běhounková 
 
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 – červen 2016 
     1. Čtení   2. čtení 
  3. 6. Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Kamarád st.  Bárta 
  5. 6. 10. neděle v mezidobí  Faltová   Hynk 
12. 6. 11. neděle v mezidobí  Kamarád ml.  Hanzlová 
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19. 6. 12. neděle v mezidobí  Poledníček  Radová 
24. 6. Narození Jana Křtitele  Kamarád st.  Bárta 
26. 6. 13. neděle v mezidobí  Sek   Faltová 
29. 6. Sv. Petra a Pavla   Kamarád st.  Bárta 
Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl. Pokud nemůžete v stanovený den číst, prosím 
zajistěte si náhradu, nebo kontaktujte P. Breindla na telefonu 736 685 876. 
 

Hospodářský výsledek ČERVEN 2015 

Místo sbírky Rok 2016  Z toho měsíc Duben 

Ostrov            62 762,00 Kč                         13 595,00 Kč  

Kaple Sv. Rodiny              4 624,00 Kč                               750,00 Kč  

Abertamy              2 208,00 Kč                               622,00 Kč  

Hroznětín              4 493,00 Kč                               801,00 Kč  

Radošov                 990,00 Kč                               180,00 Kč  

Pernink              2 365,00 Kč                               435,00 Kč  

Horní Blatná              1 883,00 Kč                               400,00 Kč  

Děpoltovice 0 Kč 0 Kč 

Celkem 79 325 Kč 16 783 Kč 

 

Hospodaření ŘKF Ostrov Rok 2016  Z toho měsíc Duben 

Příjmy  315 574 Kč 34 843 Kč 

     z toho sbírky 79 325 Kč 16 783 Kč 

Výdaje 248 552 Kč 107 489 Kč 

   z toho režie 113 016 Kč 9 440 Kč 

Výsledek hospodaření 67 022 Kč -72 646 Kč 

    z toho sbírky mínus režie -33 691 Kč 7 343 Kč 

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

 

Hospodaření ŘKF Jáchymov Rok 2016  Z toho měsíc Duben 

Příjmy  27 513 Kč 6 354 Kč 

     z toho sbírky 20 707 Kč 3 859 Kč 

Výdaje 29 029 Kč 5 482 Kč 

   z toho režie 24 761 Kč 5 482 Kč 

Výsledek hospodaření -1 516 Kč 872 Kč 

    z toho sbírky mínus režie -4 054 Kč -1 623 Kč 

Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 
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De tske  oke nko 
BÝT JAKO APOŠTOL PAVEL 
Apoštol Pavel se nebál šířit víru v Krista Ježíše všude, kam přišel, a za všech okolností. Toužil, 
aby co nejvíc lidí poznalo Ježíše a opravdový smysl života. Také my, i když nepojedeme na 
žádnou misijní cestu, máme možnost být jako on a žít vždycky tak, abychom spolu 
s apoštolem Pavlem mohli říct:  
…(Řím 1,16): Tajenku (větu apoštola Pavla) vyluštíš, když správně doplníš písmena podle 
uvedených souřadnic. 

 
Co Pavlova věta pro věřícího člověka znamená? 
Stalo se ti někdy, že ses podle Pavlovy věty zachoval? Kdy to bylo? 
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Krá tke  citáce z Denní  tiche  chví le 
Sk 15,28 - Toto jest rozhodnutí Ducha svatého 
i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými 
povinnostmi než těmi, které jsou naprosto 
nutné. 
Sk 1,7-8 - Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a 
lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale 
dostanete sílu Ducha svatého, který na vás 
sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a 
v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec 
země.“ 
Jan 16,22-23 - I vy máte nyní zármutek. 
Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje 
a vaši radost vám nikdo nevezme. V onen den 
se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, 
pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve 
jménu mém, dá vám to. 
Sk 7,55-56 - Ale on, plný Ducha svatého, 
pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak 
stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa 
otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici 
Boží.“ 
Jan 17,6-8 - Zjevil jsem tvé jméno lidem, které 
jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a 
tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, 
co jsi mi dal, je od tebe; neboť slova, která jsi 
mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě 
poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty 
jsi mě poslal. 
Jan 17,13-15 - Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím 
ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé 
radosti Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim 
pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako 
ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal 
ze světa, ale abys je zachoval od Zlého. 
Jan 17,25-26 - Spravedlivý Otče, svět tě 
nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni 
poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat 
tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla 

láska, kterou máš ke mně, a já abych byl 
v nich. 
Jan 15,9-11 - Jako si Otec zamiloval mne, tak 
jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 
Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé 
lásce, jako já zachovávám přikázání svého 
Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám 
pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše 
radost aby byla plná. 
1Kor 12,12-13 - Tak jako tělo je jedno, ale má 
mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno 
tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. 
Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci 
či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni 
v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž 
Duchem. 
Řím 8,31b - Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 
Řím 8,37-39 - Ale v tom ve všem slavně 
vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. 
Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé 
ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, 
ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co 
jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit 
od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem 
Pánu. 
Jak 4,7-10 - Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete 
se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a 
přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci a 
očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Bědujte, 
naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí 
v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před 
Pánem a on vás povýší. 
Jak 4,14-17 - Vy přece nevíte, co bude zítra! 
Co je váš život? Jste jako pára, která se na 
okamžik ukáže a potom zmizí! Raději byste 
měli říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme naživu a 
uděláme to neb ono.“ Vy se však vychloubáte 
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a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo 
ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. 
Mk 9,41-42 - Kdokoli vám podá číši vody, 
protože jste Kristovi, amen, pravím vám, 
nepřijde o svou odměnu.  
Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto 
nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, 
kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili 
ho do moře. 
Mk 10,15-16 - Amen, pravím vám, kdo 
nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho 
nevejde. Objímal je, vzkládal na ně ruce a 
žehnal jim. 
Jan 16,13-15 - Jakmile však přijde on, Duch 
pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť 
bude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co 
uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě 
oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme 
ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto 

jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme 
ode mne. 
1Petr 1,6-9 - Z toho se radujte, i když snad 
máte ještě nakrátko projít zármutkem 
rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, 
mnohem drahocennější než pomíjející zlato, 
jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala 
k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví 
Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, milujete ho; 
ač ho ani nyní nevidíte, přece v něho věříte a 
jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak 
docházíte cíle víry, spasení duší. 
Řím 12,9-11 - Láska nechť je bez přetvářky. 
Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se 
navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte 
přednost jeden druhému. V horlivosti 
neochabujte, buďte vroucího ducha, služte 
Pánu. 

Pokorná  modlitbá dosáhuje milosrdenství ! 
(srov. Lk 18,9-14) 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Minulou středu jsme slyšeli podobenství o 
soudci a vdově, o nezbytnosti ustavičné 
modlitby. Dnes nás Ježíš dalším 
podobenstvím učí, jaký je správný postoj 
v modlitbě a prosbě o Otcovo milosrdenství, 
jak je třeba se modlit. Je to podobenství o 
farizeovi a celníkovi (srov. Lk 18,9-14). 
Oba protagonisté jdou do chrámu se modlit, 
ale svým naprosto odlišným počínáním 
dosáhnou opačných výsledků. Farizeus „stál“ 
(v. 11) a modlil se mnoha slovy. Jeho modlitba 
je sice děkovnou modlitbou k Bohu, ale ve 
skutečnosti se honosí svými zásluhami, má 
pocit nadřazenosti nad „ostatními lidmi“, které 
označuje za „lupiče, podvodníky, cizoložníky“ 
jako kupříkladu „tamhleten celník“ (v. 11). 
Právě tady je však problém. Farizeus se modlí 
k Bohu, ale po pravdě řečeno hledí sám na 

sebe. Modlí se k sobě a místo toho, aby měl 
před svým zrakem Pána, dívá se do zrcadla. 
Přestože se nachází v chrámu, necítí potřebu 
padnout na kolena před Božím majestátem, 
stojí, je si jistý jako by byl pánem chrámu! 
Vypočítává dobré skutky, které vykonal, je 
bezúhonný, dodržuje Zákon víc než třeba, 
postí se „dvakrát za týden“ a dává „desátky“ ze 
všeho, co vlastní. Spíše než v modlitbě libuje 
si farizej v dodržování předpisů. Jeho postoj a 
jeho slova jsou však přece vzdáleny způsobu, 
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jakým jedná a mluví Bůh, který má všechny lidi 
rád a nepohrdá hříšníky. Onen farizeus 
naopak pohrdá hříšníky a také na ně ukazuje. 
Tento farizeus, který se považuje za 
spravedlivého, nedbá na to nejdůležitější, totiž 
na přikázání lásky k Bohu a k bližnímu. 
Nestačí se tedy ptát, kolik se modlíme. 
Musíme se tázat, jak se modlíme či lépe, jaké 
je naše srdce. Je zapotřebí zkoumat jej, vážit 
myšlenky a city a vykořenit aroganci a 
přetvářku. Já se však ptám: je možné se modlit 
arogantně? Lze se modlit pokrytecky? Nikoli. 
Modlit se můžeme jedině tak, že staneme před 
Bohem tak, jak jsme. Nikoli jako farizeus, 
arogantně a pokrytecky. Všichni jsme 
strháváni ukvapeností denního rytmu, často se 
honíme za senzacemi, jsme ohromováni a 
zmateni. Je nezbytné učit se nacházet cestu 
ke svému srdci. Obnovit hodnotu důvěrnosti a 
ztišení, neboť tam se s námi setkává Bůh a 
promlouvá k nám. Jedině, vyjdeme-li odtud, 
můžeme se setkat s druhými a mluvit s nimi. 
Farizeus se vydal do chrámu, je si jistý sebou, 
ale nevšimne si, že ztratil cestu svého srdce. 
Celník však stanul v chrámu s pokorou a 
kajícně: „zůstal stát vzadu, neodvažoval se ani 
pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa“ (v. 13). 
Jeho modlitba je velice krátká, ne jako ta 
farizeova: „Bože, buď milostiv mně hříšnému!“. 
Nic víc. Krásná modlitba. Výběrčí daní, kterým 
se říkalo celníci, byli totiž považováni za 
nečisté, podřízené cizí nadvládě, lidé je neměli 
v oblibě a všeobecně byli řazeni mezi 
„hříšníky“. Podobenství učí, že spravedlivým či 
hříšníkem se nikdo nestává svou sociální 
příslušností, ale způsobem, jakým se vztahuje 
k Bohu a jakým se vztahuje k bratřím. Gesta 
pokání a pár jednoduchých slov celníka 
dosvědčují, že si je vědom ubohosti svého 
postavení. Jeho modlitba jde k podstatě. 

Počíná si skromně, je si jistý jenom tím, že je 
hříšníkem, který potřebuje slitování. Farizeus 
nic nežádal, protože už všechno měl; celník 
však jen žadoní o milosrdenství Boží. A to je 
krásné: žadonit o milosrdenství Boží. 
Předstupuje „s prázdnýma rukama“, 
s obnaženým srdcem a uznává, že je 
hříšníkem. Celník nám všem ukazuje nutnou 
podmínku obdržení Pánova odpuštění. 
Nakonec se právě on, tolik pohrdaný stává 
vzorem opravdového věřícího. 
Ježíš uzavírá toto podobenství výrokem: 
„Říkám vám: Celník se vrátil domů 
ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, 
kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se 
ponižuje, bude povýšen“ (v. 14). Kdo je z těch 
dvou více zkažený? Farizeus. Ten je vzorem 
zkaženosti. Předstírá modlitbu, ale dokáže se 
jenom naparovat před zrcadlem. Je zkažený a 
modlitbu předstírá. Kdo se totiž v životě 
považuje za spravedlivého, soudí druhé a 
pohrdá jimi, je zkažený a je pokrytec. Pýcha 
kompromituje každý dobrý skutek, 
vyprazdňuje modlitbu, vzdaluje od Boha i od 
druhých. Bůh si libuje v pokoře nikoli proto, aby 
nás pokořil. Pokora je spíše nezbytnou 
podmínkou, aby nás pozvedl a zakusili jsme 
milosrdenství, které zaplní naši prázdnotu. 
Modlitba pyšného nedojde k Božímu srdci, 
pokora ubožáka Jej však otevírá dokořán. Bůh 
má jednu slabost, slabost pro pokorné. 
Pokornému srdci Bůh zcela otevírá svoje 
srdce. Tuto pokoru vyjadřuje Panna Maria ve 
chvalozpěvu Magnificat: „Shlédl na svou 
nepatrnou služebnici. [...] jeho milosrdenství 
trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho 
bojí“ (Lk 1,48.50). Kéž nám naše Matka 
pomáhá modlit se pokorným srdcem. 

Přeložil Milan Glaser 
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PRAVIDELNÝ BOHOSLUŽEBNÍ PROGRAM 
 

Úterý Pernink  1630 

  1730 

Ostrov  1800 

Mše svatá 
Biblické společenství 
Bohoslužba slova 

Středa Ostrov  1800 
  1900 

Jáchymov 1600 

Mše svatá - + Nešpory 
Biblické společenství 
Bohoslužba slova 

Čtvrtek Ostrov  1800 
  1835 

Mše svatá     K 
Adorace     K 

Pátek Ostrov  1600 
  1745 

  1800 
  1900 

Jáchymov 1900 

Adorace, Svatost smíření ** 
Pobožnost k Božskému srdci  ** 
Mše svatá 
Společenství pro mladé 
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 

  1700 
Jáchymov 1000 
Hroznětín 1130 

Mše svatá 
Modlitba večerních chval 
Mše svatá/BS 
Mše svatá/BS 

Poznámky * - Mše svatá s nedělní platností 
** - Vyskytuje se jen na PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
K – V zimním čase je mše svatá s adorací ve čtvrtek v kapli sv. Rodiny 
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