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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

březen - duben 2017 
 

ÚVODNÍK 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, a zub za zub‘. Ale já vám 
říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i 
druhou; (Mt 5,38-39) 
V úryvku Matoušova evangelia nás může 
překvapit nekompromisnost požadavku, 
abychom „neodporovali zlému“, nebo v jiném 
překladu „aby jste se zlým nejednali jako on 
s vámi“. 
Co tento požadavek znamená? V našem 
jednání můžeme pozorovat spíše to 
starozákonní „oko za oko, a zub za zub“. 
Začali jsme postní dobu a mne neustále 
rezonuje v uších právě tento úryvek evangelia. 
Četli jsme ho v únoru při jedné z neděl. 
Vyvstává mi před očima obraz situace, ve které 
se člověk brání útoku jiného člověka. Oplácí mu 
stejnou mincí. Na výtku, že to není jednání 
křesťana se ohradí: „A to se mám nechat 
mlátit?“ 
Znamená výrok Krista z evangelia opravdu to, 
že se necháme fackovat jinými? Myslím, že 
smysl slov: „neodporovat zlému“, nebo „nastav 
druhou tvář“ a podobně, má jiný význam. 
Tajemství těchto slov Krista je ve spolupráci 
s Bohem i tam a právě tam, kde přichází zlo. 
Jak jedná Bůh? Především s láskou. Tam, kde 
je nenávist, tam Bůh ukazuje svou lásku. Pro 
nás to znamená jednat vůči těm, kteří nám 
ubližují a zraňují právě na základě Boží lásky. 
Sv. Petr ve svém prvním listě na to reaguje 
velmi přesně slovy: „Neodplácejte zlým za zlé, 
ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť 

jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici 
požehnání.“ (1Pt 3,9n) Cituje tak Pána Ježíše: 
„Žehnejte a modlete se za nepřátele!“ (Lk 6,28) 
Možná že právě tato rozhodnost v našem 
jednání je to čemu se můžeme v letošní postní 
době otevřít. Není to jednoduché. Znamená to 
zbavit se pocitu ublížení a přesvědčení, že 
jsem v právu a přijmout tak logiku pokory. Vždyť 
jsme to právě my, kdo se staví se zlem vůči 
Bohu. Jsme to právě my, kteří rozdáváme 
údery Kristu pokaždé, když žijeme odvrácení 
od dobra. Svým hříchem a zlobou zraňujeme 
Boží lásku. Jak jedná on vůči nám? Dává nám 
své srdce, dává nám svého Syna a očekává 
nás jako milosrdný otec s otevřenou náručí. 
Postní doba se tak najednou odehrává 
uprostřed našeho života jako období odpuštění 
a ne odsouzení. Místo trestu nám Bůh ukazuje 
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své srdce. Nebojme se ho přijmout a učit se tak 
Jeho skutečné lásce. Nebojme se pojmenovat 
hřích a zlobu, kterými Ho zraňujeme. 
Odevzdejme mu tak vše a přijměme odpuštění, 
které nám nabízí. Naučíme se tak odpouštět 
těm, kteří zraňují nás. Promění se tak nejen 

naše srdce a náš život, ale začne se tak 
proměňovat i svět ve kterém žijeme. 
Požehnanou dobu postní a milostiplné prožití 
svátku velikonočních přeji a vyprošuji každému 
z vás. 

P. Marek Hric 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ – březen - duben 
Doba postní 
Postní doba začíná jako vždy Popeleční středou, dnem přísného postu, který letos připadá na 1. 
března. Od Popeleční středy až do Bílé soboty včetně se v liturgických textech vynechává každé 
„Aleluja“. Oltář se nezdobí květinami, je to dokonce zakázáno (kromě 4. neděle postní, slavností a 
svátků). Vždyť každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupání na posvátnou 
horu Velikonoc. 
Naše účast na Božím životě začíná při křtu. Křest nás přivtěluje ke Kristu a začínáme žít ve 
spojení s ním. Přijímá-li křest dospělý, příprava na tento významný okamžik v jeho životě obvykle 
vrcholí v době postní, kdy se církev připravuje na slavení Velikonoc. 
Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, 
sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. 
Křesťan konající pokání za hříchy se připodobňuje Kristu, který obětoval svůj život jako výkupné 
za hříchy všech lidí. Přivtělením ke Kristu jsou křesťané spojeni v jedno společenství, takže 
svatost jednoho je dobrodiním i pro ostatní a hřích jednoho škodí i druhým. Opravdové pokání 
nese tedy s sebou vždy i smíření s bratřími. V 5. století začínal čtyřicetidenní půst na první neděli 
postní. Protože však křesťané nikdy nepočítali neděli jako postní den, byly před tuto neděli brzy 
přidány další čtyři dny. Dnes začíná postní doba na Popeleční středu a končí na Zelený čtvrtek 
před večerní mší na památku Večeře Páně. 
 
  1. 3. - Popeleční středa – den přísného postu. Při mši kněz po homilii světí popel a uděluje 
popelec - evang. Mt 6,1-6.16-18      Žaltář 4. týdne 
 Ostrov:  1730 h. – Křížová cesta 
 Jáchymov: 1530 h. – Křížová cesta 
  3. 3. - pátek po Popeleční středě, 1. pátek v měsíci, evang. Mt 9,14-15 
 Ostrov:  1500 h. – Výstav Nejsvětější svatosti oltářní; Svátost smíření 
   1745 h. – Pobožnost k Nejsvětějšímu srdci 
  4. 3. - sobota po Popeleční středě, evang. Lk 5,27-32 
Ostrov – kaple Sv. rodiny: 1730 - pobožnost Křížové cesty 

1800 h. – Mše svatá za členy společenství Živého růžence 
   1900 h. – Pobožnost sv. růžence – TAJEMSTVÍ BOLESTNÁ 
 Abertamy: 1400 h. – pobožnost Křížové cesty 
   1430 h. – Mše svatá 
 Horní Blatná: 1600 h. – Mše svatá 
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  5.3. - 1. neděle postní – čtení cyklu A – evang. Mt 4,1-11   Žaltář 1. týdne 
Přijetí mezi čekatele křtu 

 Ostrov: 1700 - pobožnost Křížové cesty 
„Ježíš byl od Ducha vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.“ 

  7. 3. - úterý 1. postního týdne, evang. Mt 6,7-15 
 Pernink – penzion:   930 – Mše svatá ZA NEMOCNÉ 
 Pernink:   1600 - pobožnost Křížové cesty 
  8. 3. - středa 1. postního týdne, evang. Lk 11,29-32 
 Jáchymov: 1530 – pobožnost Křížové cesty 
 Ostrov:  1730 – pobožnost Křížové cesty 
10. 3. - pátek 1. postního týdne, evang. Mt 5,20-26 
 Ostrov:  1730 – pobožnost Křížové cesty 
11. 3. - sobota 1. postního týdne, evang. Lk 11,29-32 
Ostrov – kaple Sv. rodiny: 1730 - pobožnost Křížové cesty 
 Abertamy: 1400 h. – pobožnost Křížové cesty 
12. 3. - 2. neděle postní – čtení cyklu A – evang. Mt 17,1-9   Žaltář 2. týdne, 
 Ostrov: 1600 h. - pobožnost Křížové cesty 
  1700 h. – Ekuména dnes v Evangelickém sboru 

„Vstaňte, nebojte se!“ 
13. 3. - pondělí – výroční den zvolení papeže Františka 

– evang. Lk 6,36-38 
14. 3. - úterý 2. postního týdne, evang. Mt 23,1-12 
 Ostrov: 1900 – Ekonomická farní rada 
 Pernink: 1600 - pobožnost Křížové cesty 
15. 3. - středa 2. postního týdne, evang. Mt 20,17-28 
 Jáchymov: 1530 – pobožnost Křížové cesty 
 Ostrov:  1730 – pobožnost Křížové cesty 
17. 3. - pátek 2. postního týdne, evang. Mt 21,33-43.45-46 
 Ostrov:  1730 – pobožnost Křížové cesty 
18. 3. - sobota 2. postního týdne, evang. Lk 15,1-3.11-32 
Ostrov – kaple Sv. rodiny: 1730 - pobožnost Křížové cesty 
 Abertamy: 1400 h. – pobožnost Křížové cesty 
 Radošov: 1600 h. – Mše svatá 
19. 3. - 3. neděle postní – čtení cyklu A – evang. J 4,5-42   Žaltář 3. týdne 
 Ostrov:   830 h. – První skrutinium 

1700 h. - pobožnost Křížové cesty 
„Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že je to 

skutečně Spasitel světa.“ 
20. 3. - pondělí – Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 

– doporučený svátek – evang. Mt 1, 16.18-21.24a 
 Ostrov: 1800 h. – Mše svatá 
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21. 3. - úterý 3. postního týdne, evang. Mt 18,21-35 
 Pernink: 1600 - pobožnost Křížové cesty 
22. 3. - středa 3. postního týdne, evang. Mt 5,17-19 
 Jáchymov: 1530 – pobožnost Křížové cesty 
 Ostrov:  1730 – pobožnost Křížové cesty 
24. 3. - pátek 3. postního týdne, evang. Mk 12,28b-34 
 Ostrov:  1730 h. – pobožnost Křížové cesty 
   1900 h. – 24 hodin s Bohem 
25. 3. - sobota – slavnost Zvěstování Páně – evang. Lk 1,26-38 

Ostrov:  1730 h. - pobožnost před Eucharistii s požehnáním 
  1800 h. – Mše svatá ve farním kostele 

 Abertamy: 1400 h. – pobožnost Křížové cesty 
26. 3. - 4. neděle postní – čtení cyklu A – evang. J 9,1-41   Žaltář 4. týdne 
 Ostrov:   830 h. – Druhé skrutinium 

1700 h. - pobožnost Křížové cesty 
„Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky.“ 

28. 3. - úterý 4. postního týdne, evang. Jan 5,1-3a.5-16 
 Pernink: 1600 - pobožnost Křížové cesty 
29. 3. - středa 4. postního týdne, evang. Jan 5,17-30 
 Jáchymov: 1530 – pobožnost Křížové cesty 
 Ostrov:  1730 – pobožnost Křížové cesty 
30. 3. - čtvrtek 4. postního týdne, evang. Jan 5,31-47 
 Ostrov:    930 h. – Vikariátní mše svatá 
31. 3. - pátek 4. postního týdne, evang. Jan 7,1-2.10.25-30 
 Ostrov:  1730 h. – pobožnost Křížové cesty 
  1. 4. - sobota 4. postního týdne – evang. Jan 7,40-53 

Ostrov: 1000 h. – Postní duchovní obnova pod vedením Martina Sedloně OMI 
 1600 h. – Mše svatá ve farním kostele za členy společenství Žív. Růžence 
 1700 h. – Pobožnost Růžence – TAJEMSTVÍ SLAVNÁ 

 Abertamy: 1400 h. – pobožnost Křížové cesty 
 Horní Blatná 1600 h. – Mše svatá 
  2. 4. - 5. neděle postní – čtení cyklu A – evang. Jan 11,1-45   Žaltář 1. týdne 
 Ostrov:   830 h. – Třetí skrutinium 

1700 h. - pobožnost Křížové cesty v kapli sv. Floriana 
„ Lazare, pojď ven! „ 

  4. 4. - úterý 5. postního týdne, evang. Jan 8,21-30 
 Pernink – penzion:   930 – Mše svatá ZA NEMOCNÉ 
 Pernink: 1600 - pobožnost Křížové cesty 
  5. 4. - středa 5. postního týdne, evang. Jan 8,31-42 
 Jáchymov: 1530 – pobožnost Křížové cesty 
 Ostrov:  1730 – pobožnost Křížové cesty 
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  7. 4. - pátek 5. postního týdne, evang. Jan 10,31-42 
 Ostrov:  1730 h. – pobožnost Křížové cesty 
  8. 4. - sobota 4. postního týdne – evang. Jan 7,40-53 
Ostrov – Kaple Sv. rodiny: 1730 h. – pobožnost Křížové cesty 

  1800 h. – Mše svatá 
 Abertamy: 1400 h. – pobožnost Křížové cesty 
  9. 4. - Květná (pašijová) neděle – čtení cyklu A – evang. Mt 21,1-11; Mt 26,14-27,66 

Hroznětín: 1030 h. – Velikonoční svátost smíření  Žaltář 2.týdne 
Ostrov:  1700 h. - pobožnost Křížové cesty 

„Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou! „ 
10. 4.- pondělí Svatého týdne – evang. Jan 12,1-11 
 Radošov: 1530 h. - Velikonoční svátost smíření 
 Ostrov:  1630 h. – Velikonoční svátost smíření 
   1700 h. – Mše svatá 
11. 4. - úterý Svatého týdne – evang. Jan 13,21-33.36-38 
 Pernink – penzion:   930 h. – Mše svatá ZA NEMOCNÉ 
 Horní Blatná:  1430 h. – Velikonoční svátost smíření 
 Pernink:   1530 h. – Velikonoční svátost smíření 
    1600 h. – Pobožnost Křížové cesty 
 Ostrov:   1700 h. – Velikonoční svátost smíření 
12. 4. - středa Svatého týdne – evang. Mt 26,14-25 
 Jáchymov: 1500 h. – Velikonoční svátost smíření 
   1530 h. – Pobožnost Křížové cesty 
 Ostrov:  1700 h. – Velikonoční svátost smíření 
   1730 h. – Pobožnost Křížové cesty 
 

 
Velikonoční triduum a doba velikonoční 
O Velikonocích si připomínáme Kristovy poslední chvíle s apoštoly v jeruzalémském večeřadle, 
smrt na kříží a zmrtvýchvstání. Proto jsou Velikonoce vrcholem celého liturgického roku a 
nejstarším křesťanským svátkem.  
I my jsme při křtu spojeni s Kristem povstali k novému životu. 
V následujících padesáti dnech sledujeme vzkříšeného Krista při jeho setkání s apoštoly a 
uvědomujeme si, že základem a jádrem apoštolského kázání se stalo svědectví, které vydávali 
o Kristově zmrtvýchvstání. 
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13. 4. - Zelený čtvrtek – (ranní mše se svěcením olejů v katedrále v Plzni) 
- večerní mše na památku Večeře Páně - evang Jan 13,1-15 

Obřad mytí nohou. Mše končí modlitbou po přijímání a následuje přenášení Nejsvětější svátosti 
na připravené a vyzdobené místo. Tam pak věřící ještě nějakou dobu adorují. Po skončení mše 
se obnaží oltář a zahalí se všechny kříže. Z nádob u kostelních vchodů se odstraní svěcená voda 
a nalije se teprve z křestního pramene při slavení velikonoční vigilie. 
 Plzeň:    900 h. – Missa Chrismatis 
 Ostrov:  1800 h. – Památka večeře Páně 
   1930 h. – Adorace v Getsemany do 24 h. 
 Jáchymov: 1600 h. – Památka večeře Páně 
   1730 h. – krátká adorace v Getsemany 
14. 4. - Velký pátek – den přísného postu – odpoledne se slaví Památka umučení Páně – 
obřad má 3 části ( bohoslužbu slova, uctívání kříže a svaté přijímání) - evang. J 18,1 – 19,42 
Po skončení velkopátečních obřadů a na Bílou sobotu až do začátku velikonoční vigilie setrvává 
církev na modlitbách u „Kristova hrobu“ a uvažuje o jeho umučení a smrti. 
 Ostrov:    900 h. – DMC; Modlitba se čtením + kniha Pláč s Ranními chvály 
     930 – 1200 h. – Velikonoční svátost smíření 
   1500 h. – Křížová cesta 
   1600 h. – Obřady umučení Páně 
   1730 h. – Adorace u Božího hrobu do soboty 18-ti h. 
 Jáchymov: 1500 h. – Křížová cesta 
   1600 h. – Obřady umučení Páně 
   1730 h. – Adorace u Božího hrobu 
15. 4. - Bílá sobota – Velikonoční vigilie (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) – všechny obřady 
velikonoční vigilie se konají v noci. Po krátké slavnosti velikonoční svíce následuje bohoslužba 
slova, křestní bohoslužba a slavení eucharistie. 
 Ostrov:    900 h. – DMC; Modlitba se čtením + kniha Pláč s Ranními chvály 
   1800 h. – Žehnání velikonočních pokrmů 
   2100 h. – VELIKONOČNÍ VIGILIE 
 Jáchymov: 1800 h. – VELIKONOČNÍ VIGILIE 
16. 4. - neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – v den slavnosti – evang Jan 20,1-9 
 Ostrov:    830 h. – Slavnostní mše svatá ze ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
   1700 h. – Pobožnost CESTA SVĚTLA 
 Jáchymov: 1000 h. – Slavnostní mše svatá ze ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
 Hroznětín: 1130 h. – Slavnostní mše svatá ze ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
 Abertamy: 1130 h. – Slavnostní mše svatá ze ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
 Radošov: 1430 h. – Slavnostní mše svatá ze ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
 Horní Blatná: 1430 h. – Slavnostní mše svatá ze ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

„Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ 
Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha Svatého se místo „Anděl Páně...“ 
říká „Vesel se, nebes Královno...“. 
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17. 4. – PONDĚLI V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – evang Mt 28,8-15 
 Ostrov:    900 h. – Slavnostní velikonoční mše svatá 
18. 4. – ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – evang Jan 20,11-18 
 Ostrov:  1800 h. – Slavnostní velikonoční mše svatá 
 Pernink:  1630 h. – Slavnostní velikonoční mše svatá 
19. 4. – STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – evang Lk 24,13-35 
 Ostrov:  1800 h. – Slavnostní velikonoční mše svatá 
 Jáchymov: 1600 h. – Slavnostní velikonoční mše svatá 
20. 4. – ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – evang Lk 24,35-48 
 Ostrov:  1800 h. – Slavnostní velikonoční mše svatá 
21. 4. – PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – evang Jan 21,1-14 
 Ostrov:  1800 h. – Slavnostní velikonoční mše svatá 
22. 4. – SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – evang Mk 16,9-15 
 Ostrov – Kaple Sv. rodiny: 1800 h. – Slavnostní velikonoční mše svatá 
 Abertamy:  1430 h. – Slavnostní velikonoční mše svatá 
23. 4. - 2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství) – evang. Jan 20,19-31 

„Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!...Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ 
25. 4. - úterý – svátek sv. Marka, evangelisty – evang. Mk 16,15-20  Žaltář 2. týdne 
29. 4. - sobota – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 

– evang. Mt 11,25-30 
Ostrov:  1000 h. – Mše svatá za oběti dopravních nehod 
  1100 h. – Žehnání motorkářům 

30. 4. - 3. neděle velikonoční – čtení cyklu A, evang. Lk 24,13-35  Žaltář 3. týdne 
„Což nám nehořelo srdce, když k nám mluvil na cestě a odhaloval smysl Písma?“ 

DUCHOVNÍ IMPULZY 
Blahoslavení, kdo vychovávají (6) 
Pier Giorgano Cabra, italský kněz a řeholník, autor mnoha duchovních knih, spolupracovník 
různých křesťanských periodik, ředitel nakladatelství, předseda Konfederace vyšších řeholních 
představených v Itálii, je také autorem této knihy, kterou si na pokračování zkráceně pročítáme. 
Ježíšova „blahoslavenství“ jsou zde viděna z hlediska výchovy. A protože všichni vychováváme – 
buď děti, vnoučata, studenty, žáky, nebo jen sebe, jsou pro nás Cabrovy texty velmi užitečné. 
6. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha 
Šesté blahoslavenství bychom pro 
vychovávajícího člověka mohli opsat takto: 
blahoslavení ti, kdo využívají všech příležitostí 
k tomu, aby soustavně očišťovali své srdce, 
neboť oni budou požívat Božích radostí a dají je 
okusit druhým. 
Podle Bible jsou „lidé čistého srdce“ poctiví, 
hluboko ve svém nitru, nikoliv tedy pokrytci – 
čistí jen navenek, jako obílené hroby. Jsou 

upřímní, průzrační, opravdoví. Nitro a vnějšek 
mají v souladu. Čisté srdce má ten, kdo není 
uvnitř rozpolcený, u něhož není rozdílu mezi 
tím, co říká a co činí. 
Hlavním poselstvím tohoto blahoslavenství je 
potřeba očisty srdce. Protože to je místo, kde 
uzrávají důležitá rozhodnutí člověka. Ale 
v každém lidském srdci se mísí řada podnětů, 
citů, dějů, které se často vymykají kontrole. 
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Srdce je tajemství, které lze těžko pochopit a 
ještě těžší ovládat. Potřebuje proto stálou 
očistu. 
Už proroci Jeremiáš a Ezechiel (Jer 17,10; Ez 
11,19) hovoří o čistém, nebo novém srdci. Také 
podle Ježíše je zdrojem mravnosti člověka jeho 
srdce, z něhož vychází dobro i zlo. 
Čistota bývá mnohdy spojována s oblastí 
sexuality. Čistota srdce je také spojena s touto 
intimní oblastí, v níž je v sázce opravdová láska 
člověka k člověku. Náš současný svět je 
doslova prosycen liberální mentalitou a my 
jsme si zvykli na všeobecnou tyranii chtíče, 
který poté, co dobyl trůn, nebezpečně ovládá 
každý náš pohyb. Tento příznačný rys naší 
liberální kultury bychom mohli nazvat „tyranií 
fyzického požitku“. Odborné studie dokládají, 
jak se po tzv. sexuálních revolucích z kdysi 
„zakázaného potěšení“ stalo „potěšení 
povinné“. V situaci, kdy zdánlivě padají všechny 
etické bariéry, hrozí, že se sexualita promění ve 
zvrácenou ničící sílu. 
Lidské srdce je tedy třeba neustále očišťovat. 
Vzhledem k tomu, že nikdo nemá od přírody 
zcela čisté srdce a že prostředí, v němž žijeme, 
je silně nakaženo, musíme působit na samé 
kořeny a zdroj a neomezit se na nouzová 
řešení. Biblické volání: „Stvoř mi čisté srdce, 
Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti“ (žalm 
51,12) nám dává pohled, který směřuje 
k podstatě. Křesťanská tradice směřuje k pokoji 
duše a k sebeovládání. Přirovnává toto úsilí 
k boji proti trojímu zlu: světu, tělu a ďáblu – čili 
proti současné mentalitě, proti vlastním vášním 
a proti vlivu zla. Hovoří o nutnosti aktivně jednat 
proti zlu a hledat alternativu. Ne všechny tužby 
mají pozitivní podstatu, a proto je třeba se je 
naučit rozlišovat, abychom se vymanili z vlivu 
„triády zla“. Je nutné hledat moudrost srdce, 
která usměrní naše myšlenky a skutky. 
Také vychovatelé musí korigovat své záměry a 

uspořádat své city, aby dokázali být nestranní a 
vyhnuli se preferencím, sympatiím a antipatiím 
ke svým svěřencům. Pokud vychovatel 
neurovná své vlastní nitro, podstupuje riziko, že 
jeho kroky bude řídit závist, žárlivost či jiné 
negativní vlastnosti, které pak zkreslují jeho 
pohled na realitu. Také rodiče by měli neustále 
očišťovat své srdce ve vztahu k dětem. Musí je 
zbavovat přemrštěných očekávání, 
soutěživosti, touhy po slávě a dychtivosti vidět 
své děti stále na prvních místech. Rodiče jsou 
těmi prvními, od nichž se žádá, aby ve svém 
srdci pěstovali skutečné hodnoty - „být“ má 
větší cenu než „budit zdání“ a než „mít“; 
zbohatnout neznamená stát se lepším nebo 
spravedlivějším, ani to nepřináší štěstí či 
moudrost. Rodiče se také musí zbavit 
„majetnické“ lísky. Přikázání „Cti otce svého a 
matku svou“ od dětí nežádá pasivní podřízení 
se plánům a přáním svých rodičů, ani 
neznamená, že mají vyplnit prázdná místa 
v jejich životě. Očištěné srdce rodiče či 
vychovatele umí obejmout syna nebo svěřence, 
aby jej vedl, přijímal, ochraňoval, posiloval a 
dodával mu odvahu. Dokáže ale uvolnit objetí 
v okamžiku, kdy je třeba nechat mladého 
člověka učinit první kroky a nechat ho budovat 
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jeho životní dráhu, jež je mu určena. Skutečná 
autorita dospělého člověka může od dětí 
vyžadovat poslušnost, nikoliv však otroctví, a 
prosazuje svobodné, nevynucené jednání. 
Srdce mladého člověka je potřeba formovat. Je 
dnes doslova bombardováno modely a obrazy, 
které v něm zanechávají pouze pachuť. Je 
třeba vést mladé k sebeovládání a odhalovat 
jim kouzlo života směřujícímu k vznešenému 
cíli, nikoliv k cílům přízemním. 
Křesťanská výchova je dnes snad jedinou 
realitou stavící se proti propagandě sobecké 
nevěry, způsobující utrpení druhým. Je nutno 
ukázat, že srdce potřebuje výchovu a té se mu 
dostane tehdy, když do kultury lásky 
označované jako erós necháme vstoupit kulturu 
lásky agapé, která znamená nezištný dar sebe 
sama. Ovocem Ducha je „láska, radost, pokoj, 
shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, 
zdrženlivost“ (Gal 5,22). 
Projevem blahoslavenství „čistého srdce“ 
v praxi vychovatele může být to, že rozezná 
působení Boha v životě dětí a mladých a 
vytváří prostor pro jeho konání a následnou 
očistu srdce. Jak toho může vychovatel 
dosáhnout? Několik směrovek: Vychovatel má 
čestné srdce – pouze čestné srdce dokáže 
„vidět“ Boha v těch, kdo jsou mu svěřeni. 
Příčinou nedostatečné vnímavosti k duchovním 
věcem je „zkornatění srdce“, jeho zatvrzelost. 
Vychází z nesvobody srce ovládaného 
negativismem. Vychovatel dokáže rozeznat, 
co je důležité a bezodkladné – jak pro jeho 
svěřence, tak pro něj samotného. Ve 
společnosti honící se za snadným úspěchem 
se na žebříku hodnot propadá často lidskost. 
Ale vychovatel s čestným srdcem dovede čelit 
tlaku okolí, nenechá se podmanit aktuální 
módou. Uvědomuje si, že lidé často dávají 
„mnoho“ darů, aby nahradili neschopnost dát 
„to dobré“ a podstatné. Mezilidské vztahy 

založené na přetvářce a podvodech vedou vždy 
k hořkým zklamáním. 
Křesťanský vychovatel vychází 
z přesvědčení, že sám Duch svatý působí 
v srdcích a umí vnímat jeho podněty. Tuto 
myšlenku vycházející z víry je však třeba 
v sobě živit a kultivovat soustavným studiem 
Božího slova. Vychovatel, který čerpá rady 
z Božího slova, může vést mladého člověka, 
aby uprostřed svých tužeb nalezl i touhu po 
Bohu. Sice převládá kultura „práva na 
jakoukoliv touhu“ a její okamžité naplnění. Ale 
mladým třeba pomoci, aby se kriticky stavěli 
k mediální kultuře, aby pochopili, že jsou často 
zneužíváni lidmi bez skrupulí, kteří se spolčují 
s ničivými touhami přítomnými v lidském nitru. 
Správné nakládání s vnitřními tužbami se musí 
vychovávat. Zrovna tak jako touhu po Bohu, 
která se může často projevit jako „nostalgie po 
Bohu“. Už svatý Augustin zdůrazňoval: „Naše 
srdce je neklidné, dokud nespočine v Tobě, 
Bože!“ 
Aby byl vychovatel schopen učit lásce, musí 
sám být zralou osobností. Stane se tak 
orientačním bodem, který mladí lidé dnes 
postrádají. Mladí jsou dnes ovlivněni 
individualismem a přesvědčením, že je nutné 
„sbírat zkušenosti“ ve všech sférách života. 
Jejich osobnost pak bývá zdeformována jak 
v názorech, tak v praktickém životě. Někdy je 
nutné uvažovat o vhodných terapiích. Je jim 
třeba pomoci naučit se hospodařit se svými city, 
naučili se lásce, která překračuje sobectví a 
pomůže jim vytvořit stabilní a věrné vztahy. 
Vychovatel ale sám musí být schopen milovat 
shovívavě a nezištně. Vnitřně očištěné srdce 
nehledá svůj vlastní prospěch ani neklade 
důraz na samotné výsledky své činnosti. 
„Nepřátel“, s nimiž je třeba bojovat, je mnoho: 
snaha odpovídat současným měřítkům – podle 
nich vypadat a přizpůsobit se módě; pokušení 
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nechat se vést sympatiemi a antipatiemi, pocity 
závisti a sebelásky; chyba ve volbě vzoru – 
když si za svůj vzor zvolíme osobnost 
postrádající lidskost. 
V boji proti četným nepřátelům čistoty srdce je 
nezbytnou zbraní modlitba. Prosme Ducha 

Svatého o očištěné srdce – to nám pak umožní 
překonat vlastní stinné stránky a vnitřní rozpory.  
(Příště: 7.- Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť 
oni budou nazváni Božími syny) 

připravuje Han 

OKÉNKO SVĚTCŮ 

SVATÍ POD KŘÍŽEM 
Po celý rok, nejen o Velikonocích, máme 
v našem farním kostele v Ostrově před očima 
tyto svaté, kteří nejen doprovázeli Ježíše na 
jeho cestách, ale stáli věrně i pod křížem. Jsou 
totiž namalovány barokním malířem (Karlem 
Škrétou?) na obraze „Kladení do hrobu“, 
který je vedle svatostánku a sochařské výzdoby 
ústředním bodem hlavního oltáře. Všichni patří 
mezi významné postavy Nového zákona, 
nechybí v žádném evangeliu. Na rozměrném 
plátně především vidíme Matku Ježíšovu – 
Marii. Na jejím klíně spočívá hlava a pravé 
rameno mrtvého Ježíše. Maria však k němu 
nesklání svou tvář, ale pozvedá ji, ještě plnou 
utrpení, směrem vzhůru. S výrazem naděje 
v očích hledí směrem nahoru ke zdroji jasného 
světla, které se rozlévá po všech postavách, 
nejvíce však osvětluje Marii a Ježíše. Ve 
skalním hrobě je ono nadpřirozené světlo 
daleko jasnější, než světlo denní, které vidíme 
průrvou ve skále. Ono teplé, jasné světlo 
spojuje pět zúčastněných postav do jednoho 
celku.  
Vlevo, u Ježíšových nohou, klečí sv. Marie 
Magdalská. Je zobrazena v režném kajícím 
rouchu, má rozpuštěné dlouhé vlasy a líbá 
Ježíšovu pravou ruku. Jasné světlo ji 
zvýrazňuje hlavu a vlasy. Je to hříšnice, která 
přišla do domu farizeje Šimona. Jata lítostí, 
přišla s alabastrovou nádobkou drahocenného 
oleje, přistoupila zezadu k Ježíšovým nohám a 
rozplakala se. Slzami mu smáčela nohy, 
vlastními vlasy je utírala a mazala je 

drahocenným olejem. Tak čteme v Lukášově 
evangeliu. A tak ji poznáváme i na obraze. - 
Marie Magdalská pocházela z městečka 
Magdala na břehu Genezaretského jezera. Byla 
bohatá, hezká, živé povahy a stala se z ní 
dívka lehkomyslná. Lukáš píše, že Ježíš z ní 
vyhnal sedm zlých duchů. Provázela pak 
Ježíše až na Golgotu. Setrvala u kříže, 
zúčastnila se pohřbu. Když šla k hrobu brzy 
ráno po sobotě, byla první, kdo nalezla hrob 
prázdný. Jako první z mnohých se jí zjevil 
zmrtvýchvstalý Ježíš, v podobě zahradníka. 
Byla to Marie Magdalská, která velkou událost 
sdělila apoštolům.  
Do oválné kompozice osvětlených postav na 
našem oltářním obraze patří též postava sv. 
Jana Evangelisty. Stojí za Marií, hledí na 
svého mrtvého Mistra, skloněný, ruce zkřížené 
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na prsou v gestu lásky a oddanosti. Před 
několika hodinami přijal pod křížem do své 
péče Matku Marii. 
Jan byl bratrem Jakuba Staršího a patřil také 
mezi tři významné apoštoly. Petra, Jakuba a 
Jana si Ježíš brával s sebou ke zvláštním 
úkolům a událostem. Byli svědky vzkříšení 
dcery Jairovy, Proměnění Páně, ale také 
Ježíšova zápasu před utrpením. Jan 
Evangelista po Seslání Ducha svatého odešel i 
s Ježíšovou Matkou Marií do Efesu. Za 
Diokleciána byl vyhnancem na ostrově Patmos, 
kde se mu dostalo neobvyklého vidění, které 
zaznamenal. Pod názvem „Zjevení svatého 
Jana“ je umístěno v Bibli jako její poslední a 
nejnáročnější kniha. Evangelium napsal až jako 
devadesátiletý muž, diktoval je svatému 
Polykarpovi. Zemřel přirozenou smrtí, téměř 
stoletý. Do kánonu Bible byly zařazeny ještě tři 
jeho dopisy – listy. Jan je nazýván „orlem mezi 
apoštoly“, orel se stal také jeho znakem.  
Ještě jedna postava na oltářním obraze je 
pojata do oválné kompozice světla. Je jí jistě 
Josef z Arimatie, který se o Ježíšův pohřeb 
velmi zasloužil. Byl bohatým členem velerady, 
přesto tajným Ježíšovým učedníkem. Protože 
Římané ukřižované zločince nepohřbívali, 

nechávali je na pospas supům, on jako zbožný 
Žid jde za Pilátem vyžádat Ježíšovo tělo 
k pohřbení. K tomuto účelu věnuje i svou novou 
skalní hrobku, kde ještě nikdo nebyl pohřben. 
Vyjádřil tím velkou úctu k Ježíši. A Josef 
z Arimatie také kupuje a přináší pruhy lněného 
plátna, do kterých tělo zesnulého zavinou. 
Na obraze vlevo rozeznáme ještě jednu 
postavu, už ve stínu, mimo osvětlenou skupinu. 
Zdá se, že něco nese. Bude to Nikodém, také 
zámožný člen velerady, kterého ve svém 
evangeliu jmenuje pouze Jan. Jan se o něm 
zmiňuje už ve třetí kapitole. Popisuje jeho tajný 
noční rozhovor s Ježíšem, kdy mu Ježíš 
vysvětluje „nové narození“, znovunarození – 
křest. Nyní Nikodém přichází k pohřbu a přináší 
směs myrhy a aloe, „asi sto liber“. Je to 
mimořádné množství drahého balzámu, pohřeb 
se tím stává pohřbem královským. Setkáváme 
se tak nyní se dvěma muži ze vzdělaných a 
vážených vrstev, s Josefem z Arimatie a 
s Nikodémem, kteří se sice dosud k učednictví 
neodvážili přiznat, přesto ale v Ježíšových 
slovech a působení poznávají vpád Božího 
království a jejich srdce vidí Pravdu. - I oltářní 
obraz má mimořádnou výtvarnou kvalitu. 

Han

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
P. Jiří Hájek byl farářem naší farnosti v letech 1985-1990. Nyní už řadu let působí ve Stříbře. 
Z tamějšího tisku přebíráme rozhovor s místním žurnalistou, protože otázky mají mnoho 
společných bodů s naší farností v Ostrově. Jednoduše: farnosti plzeňské diecéze je dobré 
poznávat, neboť se ve svých problémech podobají. Jistě si se zájmem přečtete 
Rozhovor s Jiřím Hájkem, farářem stříbrské farnosti 
„Člověk je bytost náboženská, ať chceme nebo ne.“ 
1/ Pane faráři, jak se vám jako duchovnímu působí v jedné z nejvíce ateistických zemí 
světa? 
Jsem rodem a výchovou v této zemi, která byla a je, jaká je. Říkat, že jsme teď ateistická země, je 
jen fráze. Nezažil jsem tuto zemi jinou ve svém mládí jako dnes. Opravdových katolíků bylo 
v tomto národě vždycky málo, i v minulých dobách. To, že se dnešní lidé prohlašují za ateisty, je 
jen projev jejich opravdovosti. V minulosti, jak jsem to zažil, mnozí říkali že jsou katolíky, ale podle 
víry nežili – jejich rozhodování o budoucnosti neodpovídalo tomu, k čemu se formálně hlásili. 
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Např. za druhé světové války se modlilo mnohem víc lidí než dnes jen proto, že hrozila smrt. Po 
válce, když nebezpečí pominulo, na Boha zase rychle zapomněli a zvolili v r. 1946 krutý totalitní 
režim a přestože je tehdy církevní představitelé varovali, nedbali na to. 
2/ Jak silná je obec věřících tady ve Stříbře, alespoň soudě podle lidí, kteří pravidelně do 
kostela přichází? 
Soudě podle počtu lidí, kteří chodí do kostela je nás kolem 50-60, což je méně než jedno 
procento z počtu obyvatelstva. Tak je tomu téměř všude v Čechách, na Moravě je návštěvníků 
kolem 4%. 
3/ Posouvá se z vašeho pohledu nějakým způsobem role kostela, případně církve? 
Nerozumím, co je „posun“. Kam? Církev hrála a hraje ve společnosti jen malou roli, i když se 
hierarchové (biskupové) snaží církev zviditelnit. Ale to ani v minulosti nebylo vždycky k prospěchu 
církve samotné. Z toho spíše těžil národ, když se opíral o křesťanské zásady, takže bylo i na stát 
spolehnutí. 

4/ V poslední době se hodně mluví o ohrožení tradičních 
evropských hodnot v souvislosti s příchodem uprchlíků 
nebo migrantů z muslimských zemí. Jak se na tuto otázku 
díváte vy jako hodnostář Římsko-katolické církve? 
Tady jsme u podstaty, co to jsou křesťanské hodnoty? Nedávno 
jsem kdesi četl, že na Moravě se lidé vracejí ke křesťanským 
hodnotám tím, že zase začínají nosit kroje. Křesťanské hodnoty 
jsou něco jiného: nejsou to kulturní památky – kostely – ale jsou 
to hodnoty, které mě zavazují a nabízejí pomoc, abych byl 
dobrým člověkem a druhým pomáhal. Mám ale zkušenost, že 
pomoc byla nejen nepřijata, ale i promrhána dokonce proti mně. 
Na příchod migrantů a uprchlíků se dívám jako na věc politickou, 
kterou má řešit stát, já mohu pomoci jen konkrétnímu člověku. 

Konkrétněji lze říci, že pravé křesťanské hodnoty jsou: řád, pracovitost, pilnost, věrnost danému 
slovu, poslušnost zákonům, jedním slovem disciplína. Tyto hodnoty neohrožuje islám, ale my 
sami. 
5/ V některých zemích je pro lidi těžko pochopitelné, když jim odpovíte, že nevěříte 
v žádného boha. Máte vy osobně blíže například k muslimovi než k ateistovi? 
Myslím, že ti, kteří říkají, že nevěří v žádného boha, neví co bůh je. Mají jakousi matnou 
představu, která se skutečným Bohem má velmi málo společného. Je to směs všelijakých 
dětských, dětinských a naivních představ a předsudků z mládí, z výchovy, či z „nevýchovy“ a 
nemohou se s takovou vírou ztotožnit. Chápu to. To, co si myslí, že je bůh, bůh není. Jak se 
ukáže v upřímném rozhovoru. Pro mě je důležitý člověk – muslim i ateista. 
6/ Když to vezmeme trochu obecně. Z čeho se skládá vaše práce? Jak trávíte váš „běžný“ 
den? 
Jednak mám práci duchovní, což zahrnuje například přípravu lidí na svatby, křty nebo pohřby, 
která je těžko vysvětlitelná, tu ponechám stranou. A potom je práce s opravami kostelů – dotace, 
účty, kontroly, ale za nejdůležitější považuji toto: dnes je dost lidí osamělých. V mém mládí, jak si 
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dobře pamatuji, se lidé více navštěvovali třeba jen proto, aby je někdo vyslechl, povzbudil, 
pomohl. Dnes je na všechno více méně nějaká instituce - i v církvi např. Charita, ale o jednotlivce, 
který čeká na dobré slovo, je opuštěný, někdy i ve vlastní rodině, se příliš nikdo nezajímá. Svůj 
čas těm lidem věnuji. Není to pouhá návštěva, někomu často jen lidský hlas v telefonu je 
potřebnější, neboť rádio nebo televize živý rozhovor nenahradí. 
7/ Co máte na své práci nejraději? 
To, co jsem právě popsal. Setkání s člověkem a přinést mu trochu radosti. Když se to podaří a ten 
člověk to přijme, mám z toho radost. 
8/ Kdysi jsem se ptal jednoho premonstráta, jak si představuje Boha a jeho odpověď mě 
poměrně zaskočila. Neodolám se zeptat i vás. Jak si představujete Boha? 
Boha si nelze „představit“ z toho důvodu, že představy souvisejí s našimi smysly: vidět, hmatat 
atd. Boha si nepředstavuji. Tuto otázku také sám dávám věřícím lidem a jsem často překvapen 
jako vy. Formuluji ji jinak: Co je pro tebe Bůh? A odpověď je různá: Energie, Zákon, Pomoc, 
Osud... 
Co je pro mne? Bůh je pro mne ŽIVÁ BYTOST: žije, reaguje, naslouchá, odpovídá, doprovází, je 
se mnou, tedy vše, čeho je živá bytost schopna. Abych ho slyšel já a reagoval já, vložil do mě 
nástroj, kterému se říká SVĚDOMÍ. Tento nástroj mi doporučuje, co mám dělat, a varuje, co 
nedělat. Skuteční ateisté jsou lidé, kteří svědomí v sobě zničili. Jakmile někdo uznává nad sebou 
vyšší autoritu, které je za své skutky odpovědný, kdo není sám měřítkem toho, co je a co není 
dobré, ale poslouchá své svědomí, těžko bych ho zařadil mezi ateisty. A naopak. Jsou lidé, kteří 
se považují za věřící a přitom jim nedělá problémy škodit na všech stranách i lidem i přírodě. 
Z toho důvodu nemám rozdělování lidí na věřící a nevěřící rád. 
Farní knihovna sv. Anny 
„Průvodce Svatým týdnem a velikonočním třídenním“ je vynikající knížka P. Marka Sklenáře, 
která nám přibližuje nejen největší svátky v roce, obsahuje také uvedení do postní a velikonoční 
doby. V závěru najdeme i Cestu světla, novou formu pobožnosti, při které rozjímáme nad čtrnácti 
zastaveními od Kristova zmrtvýchvstání až k seslání Ducha svatého. Dozvíte se i jiné věci – jak 
se stanovuje termín Velikonoc, jaký je význam půstu, jaké jsou liturgické texty postních nedělí, jak 
probíhá přijetí katechumenů mezi čekatele křtu, vysvětlení tzv. skrutinií, obřadů Svatého týdne … 
a mnoho dalšího. Brožura obsahuje 67 stran, mnoho barevných ilustrací a fotografií, kvalitně 
tištěných na křídovém papíře. Cena jen 35,- Kč. 
Doporučujeme k zakoupení, pro sebe i své blízké.  
Knihovna je otevřena: neděle 9.30 – 11.30, čtvrtek 15 – 18 hod. 
Dobrá četba je pro život duše nutná, jako je výživa nutná pro život 
těla (Jan XXIII.) 
Čtenáři doporučují 
Dočetl jsem knihu maltského P. Eliase Velly s názvem Svatost je pro 
každého. Anotace na stránkách Karmelitánského nakladatelství, jenž 
knihu vydalo, říká: Kniha je výborem z textů, které autor sestavil pro svá 
duchovní cvičení. Autor, člen hnutí charismatické obnovy, nás v ní 
v průběhu textu jasně členěného na deset krátkých kapitol, zakončených 
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vroucí modlitbou, bere na exkurzi na tenký led duchovního uzdravování, což pro některé 
skeptické katolíky (já se hlásím) nemusí být to pravé ořechové. Ale činí tak s bravurou sobě 
vlastní a obdivuhodně mu to vychází. P. Vella zde uvádí příklady z vlastní praxe, kdy za ním 
chodili jak věřící laici, tak klérus (najde se i jeden muslim!) aby jim tak či onak pomohl 
s uzdravením. A on se daného úkolu ujímá jako pravý profesionál. Tu se modlí, tu dá vhodnou 
radu. Ale především se spoléhá na Ježíše. A na Jeho /našeho Otce. Avšak tam, kde mluví o ďáblu 
a duchovním boji, jsem musil přimhouřit obě oči. Protože člověk jednadvacátého století přece na 
pohádky o čertech nevěří! Pokud se ďábel neskrývá v člověku… Vzato kolem a kolem, máte-li (a 
teď nejsem ironický) nějakou nezahojenou bolístku obzvláště na duši, sáhněte po této knížce. 
Nebudete litovat. Těším se na další knihu tohoto autora na stejné téma, s názvem „Ježíš – lékař 
těla i duše“! 

člen týmu farní knihovny Tomáš Kovačík 
Čtenáři píší 
Sestry a bratři, chtěla bych se s vámi podělit o můj příběh. K Bohu jsem se obrátila před rokem. 
Po smrti rodičů, na které jsem byla hodně citově vázaná, jsem se dostala do psychických, později 
i existenčních problémů. Určité problémy mám stále, ale pomocí víry se s nimi lépe vyrovnávám. 
Hlavně díky P. Markovi, s jehož pomocí pronikám do tajemství víry.  
Dovolím si použit úryvek z knihy sv. Františka Saleského – Úvod do zbožného života: „Chceš 
odhodlaně zamířit ke zbožnosti? Hledej člověka, který by tě vedl a řídil. Jeho prostřednictvím 
budeš mluvit s Bohem. Jednej s ním se srdcem otevřeným, upřímně a věrně. To, co je v tobě 
dobré, se tím utvrdí, co je špatné se napraví a vyléčí. Dostane se ti úlevy a posily v tvých 
zármutcích. Chovej k němu důvěru spojenou s posvátnou úctou.“ 
Tímto člověkem je pro mne P. Marek Hric. Schůzky s ním mi dávají hodně síly. Před krátkým 
časem se mi vrátily větší psychické problémy, dokonce i černé myšlenky. Opět mi hodně pomohl 
P. Marek. Chci ještě poděkovat Mariance Nežatické, která mi velmi pomohla svým přístupem 
k životu. I když má své problémy, přesvědčila mne, že se musí žít tak, jak to přichází. Bůh mi život 
dal a jen Bůh mi ho může vzít. Bohu díky. 

Anna Vášová. 
Rozpis úklidu a výzdoby – březen - duben 2017 
  3. 3.: Běhounková; 10. 3.: Prvá;  17. 3.: Velemanová; 24. 3.: Srncová 
31. 3.: Běhounková;   7. 4.: Prvá;  12. 4.: Velemanová; 21. 4.: Srncová 
28. 4.: Běhounková 
Skupiny pro úklid: 
1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka, Bäumlová 2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 
3. Velemanová Jarka  4. Srncová Marie, Tejmlová, Vášová 
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, Božena Matláková a Helena Prvá 



15 

Služba lektorů – březen - duben2017 
     1. čtení   2. čtení 
  1. 3. Popeleční středa   Hanzlová  Bárta 
  5. 3. 1. neděle postní   Faltová   Šulcová 
12. 3. 2. neděle postní   Hynk   Kamarád ml. 
19. 3. 3. neděle postní   Radová   Poledníček 
25. 3. Zvěstování Páně   upřesní se 
26. 3. 4. neděle postní   Sek   Kamarád st. 
  2. 4. 5. neděle postní   Radová   Faltová 
  9. 4. Květná neděle   Šulcová   Poledníček 
13. 4. Zelený čtvrtek   Kamarád st.  Bárta 
14. 4. Velký pátek   Hanzlová  Hynk 
15. 4. Bílá sobota   upřesní se 
16. 4. Boží Hod velikonoční  Kamarád ml.  Sek  
23. 4. 2. neděle velikonoční  Faltová   Radová 
30. 4. 3. neděle velikonoční  Poledníček  Šulcová 
Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl. Pokud nemůžete v stanovený den číst, prosím 
zajistěte si náhradu, nebo kontaktujte P. Breindla na telefonu 736 685 876. 

Hospodářský výsledek Listopad 2016 

Místo sbírky Rok 2016  Z toho měsíc Listopad 

Ostrov        166 571,00 Kč  12 341,00 Kč  

Kaple Sv. Rodiny          12 969,00 Kč  1 678,00 Kč  

Abertamy            6 498,00 Kč  1 099,00 Kč  

Hroznětín          16 901,00 Kč  1 824,00 Kč  

Radošov            2 346,00 Kč  320,00 Kč  

Pernink            5 602,00 Kč  350,00 Kč  

Horní Blatná            3 990,00 Kč  - Kč  

Děpoltovice 0 Kč 0,00 Kč 

Celkem 214 877 Kč 17 612 Kč 

Hospodaření ŘKF Ostrov Rok 2016  Z toho měsíc Listopad 

Příjmy  1 804 459 Kč 51 316 Kč 

     z toho sbírky 214 877 Kč 17 612 Kč 

Výdaje 1 593 307 Kč 326 249 Kč 

   z toho režie 290 172 Kč 14 742 Kč 

Výsledek hospodaření 211 152 Kč -274 933 Kč 

    z toho sbírky mínus režie -75 295 Kč 2 870 Kč 

Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat: 0801809379/0800 
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Hospodaření ŘKF Jáchymov Rok 2016  Z toho měsíc Říjen 

Příjmy  288 279 Kč 47 977 Kč 

     z toho sbírky 84 752 Kč 7 826 Kč 

Výdaje 240 940 Kč 44 990 Kč 

   z toho režie 71 733 Kč 4 990 Kč 

Výsledek hospodaření 47 339 Kč 2 987 Kč 

    z toho sbírky mínus režie 13 019 Kč 2 836 Kč 

Hospodářský výsledek Prosinec 2016 

Místo sbírky Rok 2016  Z toho měsíc Prosinec 

Ostrov 183 562,00 Kč  16 991,00 Kč  

Kaple Sv. Rodiny   14 099,00 Kč  1 130,00 Kč  

Abertamy   10 421,00 Kč  3 923,00 Kč  

Hroznětín   18 215,00 Kč  1 314,00 Kč  

Radošov     2 776,00 Kč  430,00 Kč  

Pernink     6 887,00 Kč  1 285,00 Kč  

Horní Blatná     4 973,00 Kč  983,00 Kč  

Děpoltovice 0 Kč 0,00 Kč 

Celkem 240 933 Kč 26 056 Kč 

 

Hospodaření ŘKF Ostrov Rok 2016  Z toho měsíc Listopad 

Příjmy  2 048 760 Kč 244 301 Kč 

     z toho sbírky 240 933 Kč 26 056 Kč 

Výdaje 2 059 777 Kč 466 470 Kč 

   z toho režie 310 602 Kč 20 430 Kč 

Výsledek hospodaření -11 017 Kč -222 169 Kč 

    z toho sbírky mínus režie -69 669 Kč 5 626 Kč 

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

Hospodaření ŘKF Jáchymov Rok 2016  Z toho měsíc Prosinec 

Příjmy  892 793 Kč 604 514 Kč 

     z toho sbírky 89 450 Kč 4 698 Kč 

Výdaje 794 290 Kč 553 350 Kč 

   z toho režie 75 379 Kč 3 646 Kč 

Výsledek hospodaření 98 503 Kč 51 164 Kč 

    z toho sbírky mínus režie 14 071 Kč 1 052 Kč 



17 

Dětské okénko 
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Denní tichá chvíle 

Iz 60,5 - Až to spatříš, rozzáříš se, tvé 
ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť 
hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě 
bohatství pronárodů. 
Mt 3,17 - A z nebe se ozval hlas: „To je můj 
milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“  
Mt 4,23 - Ježíš chodil po celé Galileji, učil 
v jejich synagógách, kázal evangelium 
království Božího a uzdravoval každou nemoc a 
každou chorobu v lidu.  
Sk 9,17 - Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, 
vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, 
posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti 
zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl 
naplněn Duchem svatým.“  
Žid 11,1 - Věřit Bohu znamená spolehnout se 
na to, v co doufáme, a být si jist tím, co 
nevidíme. 

1Kor 1,27 - ...ale co je světu bláznovstvím, to 
vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, 
vyvolil Bůh, aby zahanbil silné... 
Žid 12,12-13 - ‚Posilněte proto své zemdlené 
ruce i klesající kolena‘ a ‚vykročte jistým 
krokem‘, aby to, co je chromé, docela 
nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. 
Mt 5,16 - ...ať svítí vaše světlo před lidmi, aby 
viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu 
Otci v nebesích. 
Mk 7,34 - ...vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: 
„Effatha,“ což znamená ‚otevři se!‘ 
Gn 3,15 - Mezi tebe a ženu položím 
nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti 
rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. 
Mt 16,19 - Co odmítneš na zemi, bude 
odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude 
přijato v nebi. 

Postní doba jako pouť naděje 
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra  1.3.2017  
(srov. Ex 3, 7-8.10) 
Dobrý den, drazí bratři a sestry! Dnes, na 
Popeleční středu, vstupujeme do liturgie postní 
doby. Vzhledem k tomu, že se v našem cyklu 
katechezí zabýváme křesťanskou nadějí, chtěl 
bych vám dnes přiblížit postní dobu jako pouť 
naděje. 
Tento úhel pohledu se ihned ozřejmuje, pokud 
uvážíme, že postní doba byla církví ustavena 
jako čas přípravy na Velikonoce, a proto 
veškerý smysl tohoto čtyřicetidenního údobí 
čerpá světlo z velikonočního tajemství, ke 
kterému směřuje. Můžeme si představit 
zmrtvýchvstalého Pána, jak nás volá, abychom 
vyšli ze své temnoty, a my se vydáváme na 
cestu za Ním, který je Světlem. Postní doba je 
pouť ke vzkříšenému Ježíši. Je to čas pokání a 
umrtvování, nikoli však samoúčelného, nýbrž 
zaměřeného na to, abychom spolu s Kristem 

vstali z mrtvých a obnovili svou křestní 
totožnost, tedy opětovně se narodili “shůry”, 
z Boží lásky (srov. Jan 3,3). Díky této přirozené 
danosti je postní doba časem naděje.  
Pokud chceme lépe pochopit, co to znamená, 
musíme navázat na základní zkušenost 
odchodu Izraelitů z Egypta, o kterém se v Bibli 
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vypráví v knize nazvané Exodus. Výchozím 
bodem je egyptské otroctví, útisk a nucené 
práce. Pán ale nezapomenul na svůj lid a na 
svůj příslib – povolává Mojžíše, silnou rukou 
vyvádí Izraelity z Egypta a vede je pouští do 
svobodné země. Během této pouti z otroctví do 
svobody Hospodin dává Izraelitům zákon, aby 
je vychoval k lásce k sobě, jedinému Bohu, a 
ke vzájemné bratrské lásce. Písmo nám 
ukazuje, že exodus byl dlouhý a strastiplný a 
symbolicky trval čtyřicet let, což je život jednoho 
pokolení. Jedné generace, o kterou se při 
zkouškách na cestě stále pokouší stesk po 
Egyptě a která lituje, že se nemůže vrátit zpět. 
Také my všichni známe toto pokušení návratu 
do časů minulých. Hospodin však zůstává 
věrný a onen nebohý lid, vedený Mojžíšem, 
přichází do zaslíbené země. Celou svou pouť 
vykonali v naději, naději dojít do zaslíbené 
země, a právě se zřetelem k tomu lze mluvit o 
“exodu”, tedy vyjití z otroctví do svobody. Také 
pro nás všechny je nadcházejících čtyřicet dní 
vyjitím z otroctví a hříchu směrem ke svobodě a 
setkání se Zmrtvýchvstalým Pánem. Každý 
krok, námaha, zkouška, pád i opětovné 
povstání má smysl pouze v rámci 
spásonosného plánu Boha, který pro svůj lid 
zamýšlí život, a nikoli smrt, radost, a nikoli 
bolest. Ježíšova Pascha je jeho exodus, kterým 
nám otevřel cestu k plnému, věčnému a 
blaženému životu. Ježíš se kvůli otevření této 
cesty a přechodu zřekl své slávy, ponížil se a 
byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. 
Otevření cesty k věčnému životu ho stálo 
vlastní krev a díky Jemu jsme byli zachráněni 
z otroctví hříchu. To však neznamená, že On již 
učinil vše a po nás se nic nežádá, že On prošel 
skrze kříž, zatímco my se “do ráje povezeme 
v kočáře”. Nikoli, tak to není. Naše spása je 

zajisté Božím darem, ale vzhledem k tomu, že 
se jedná o příběh lásky, vyžaduje náš souhlas 
a naši účast na jeho lásce, jak nám ukazuje 
naše Matka Maria a po ní také všichni svatí. 
Postní doba touto dynamikou žije – Kristus nás 
předešel svým exodem a my procházíme 
pouští díky Jemu a v cestě za Ním. Ježíš byl 
pro nás vystaven pokušení a pro nás pokušitele 
přemohl, avšak rovněž my máme spolu s Ním 
čelit pokušení a překonávat je. On nám dává 
živou vodu svého Ducha a je na nás, abychom 
nabírali z jeho pramene a pili, ve svátostech, 
modlitbě a adoraci. On je světlem, které vítězí 
nad temnotou, a po nás se žádá, abychom sytili 
nepatrný plamínek, který nám byl svěřen v den 
křtu. 
V tomto smyslu je postní doba “svátostným 
znamením našeho obrácení” (Římský misál, 
vstupní modlitba 1. neděle postní, podle 
italského znění). Kdo se vydá poutí postní 
doby, vždy se ocitá na cestě obrácení. Je to 
svátostné znamení naší cesty od otroctví ke 
svobodě, která vyžaduje neustálou obnovu. Je 
to jistě náročná cesta, což je správné, protože 
láska klade nároky, avšak je to cesta plná 
naděje. Ještě lépe řečeno – postní exodus je 
poutí, na které se sama naděje utváří. Námaha 
spojená s přechodem pouště – veškeré 
zkoušky, pokušení, přeludy a vidiny – mají 
cenu, protože dodávají naději sílu a pevnost, po 
vzoru Panny Marie, která vprostřed temnoty 
utrpení a smrti svého Syna nadále věřila a 
doufala v jeho zmrtvýchvstání, ve vítězství Boží 
lásky. Se srdcem otevřeným k tomuto horizontu 
dnes vstupme do postní doby. Vnímejme, že 
jsme součástí svatého Božího lidu, a radostně 
začněme tuto puť naděje. 

Přeložila Jana Gruberová. 
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PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 
Úterý Pernink  1630 

  1730 

Ostrov  1800 

Mše svatá 
Biblické společenství 
Mše svatá 

Středa Ostrov  1800 
  1900 

Jáchymov 1530 
  1600 

Mše svatá - + Nešpory 
Biblické společenství 
Svátost smíření/ Duchovní pohovory 
Mše svatá 

Čtvrtek Ostrov  1800 
  1835 

Mše svatá   K 
Adorace     K 

Pátek Ostrov  1600 
  1745 

  1800 
  1900 

Jáchymov 1930 

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 (kap. Sv. rodiny) * 
Mše svatá   * 
Mše svatá (první týden)  * 
Mše svatá (třetí týden)  * 

Neděle Ostrov    830 

  1700 
Jáchymov 1000 
Hroznětín 1130 

Mše svatá 
Modlitba večerních chval 
Mše svatá 
Mše svatá 

Poznámky * - Mše svatá s nedělní platností 
** - Vyskytuje se jen na PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
K – V zimním čase bývá mše svatá s adorací ve čtvrtek v kapli Sv. 
rodiny; viz. aktuální ohlášky 
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