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Postní doba 

 
Není to dlouho, co jsme ukončili vánoční dobu a už se blíží P
můžeme říct, že už ho na dosah ruky. Máme před sebou mě
se rozbíhají plesy, začíná se v televizních reportážích mluvit o blížících se 
karnevalech. Ano, tuto charakteristickou dobu související s blížícím se P
nazýváme Masopust. Začíná Svátkem uvedení Páně do chrámu (2. únor) a 
končí Popeleční středou (letos 25. února). Církevně toto období není nijak 
výrazné. Lidově je přesto značně bohaté. Mnozí by možná mohli vzpomínat 
na to, co všechno prožívali ve svém mládí při masopustních zábavách a jaké 
rozmanité masky se v těch dobách pohybovaly po vesnicích. Na mnoha 
místech jsme dnes svědky obnovování těchto lidových zvyků
toto období prožívá zcela jinak. Dnešní způsob života lze v
charakterizovat přílišnou všedností s nástupem různých projekt
plánovaných na celý rok. 
Já bych toto období nazval obdobím vracení se do starých kolejí. Na Nový rok 
si mnozí dávají předsevzetí a určitě chtějí v tom i vytrvat. Jak to docílit? Je 
mnoho receptů. Zda-li se letos podaří najit ten správný a aspo
předsevzetí splnit? Řekněme, že každá dobrá věc potřebuje zrát a také 
vytvoření základy, aby vůbec mohla vytrvat. Právě blížící se doba p
tuto skutečnost nabízí. 
Mohli bychom říct, že přece půst je církevní období a života se tedy toliko 
dotýká jenom v tom náboženském. Ale jak to souvisí s bě
Pohleďme tedy na to, co to vlastně půst je. 
Jsme naučeni půst vnímat jako období bez bohatého stolu. Ř

dní postíme. A přesto vlastně ani nevíme, co tedy na ten stů

Někdo by řekl „nesmíme jíst maso“, jiný by řešil jinou stránku životních 
přežitků. Jiný by hledal jak uskutečnit předsevzetí nekouřit. Ale je to opravdu 
to, co je jádrem postu? 

 

 

ní dobu a už se blíží PŮST. Dokonce 
ed sebou měsíc únor. Pomalu 

televizních reportážích mluvit o blížících se 
blížícím se Půstem 

 do chrámu (2. únor) a 
 toto období není nijak 

y možná mohli vzpomínat 
i masopustních zábavách a jaké 

ch dobách pohybovaly po vesnicích. Na mnoha 
chto lidových zvyků. Moderní doba 

sob života lze v tomto spíše 
zných projektů a programů 

Já bych toto období nazval obdobím vracení se do starých kolejí. Na Nový rok 
tom i vytrvat. Jak to docílit? Je 

í najit ten správný a aspoň kousek toho 
ebuje zrát a také čas na 

 blížící se doba půstu nám i 

st je církevní období a života se tedy toliko 
běžným životem? 

st vnímat jako období bez bohatého stolu. Říkáme, že se 40 
 ani nevíme, co tedy na ten stůl patří a co ne. 

ešil jinou stránku životních 
řit. Ale je to opravdu 



 
2 

 

Pochopení je možné najít ve skutečném cíli postní doby. Jeho hledání nám 
pomáhá uskutečnit evangelijní zvěst o 40 dnech Krista na poušti. Výraznou 
částí tohoto vyprávění je pokušení, které Ježíš prožil. V první řadě je ale 
patrné, že Ježíš odešel na opuštěné místo, na poušť. Ta nám více zvýrazňuje, 
k čemu dochází, když se ve spěchu života necháme unášet různými věcmi. 
Pohlcení dobou ztrácíme cit pro hodnoty. Odejít na poušť znamená vymanit se 
právě ze všedního spěchu. Vytvoříme tak prostor, který najednou zívá 
prázdnotou, a my vlastně nevíme, jak ho prožít. Pokušení jsou právě tou 
skutečností, která se nabízí. U Ježíše poznáváme, že právě tato skutečnost je 
jenom falešným mámením. Co nám nabízí On. Jak prožíval svá pokušení? 
Výmluvné je slovo, kterým vrcholí jeho půst: „Hospodinu, Bohu svému, se 
budeš klanět a jeho jediného uctívat.“ A právě zde hledejme pravý význam 
půstu. Toto období nám nabízí přijetí Božího plánu. Přijetí Jeho do našeho 
života. Svěření mu vlastních starostí, plánů i předsevzetí. Žádná postní 
disciplína bez tohoto odevzdání se Bohu není skutečným postem. 
Popelec, znamení postní doby nám dává hned v úvodu poznat tuto závislost na 
Bohu. Jeho šedivá barva je barvou kajícnosti. Kdy se nám nabízí odevzdání 
sebe i se svou nedokonalosti do Božích rukou. Je jenom faktickou poznámkou, 
že takový přístup k Bohu je v dějinách postní disciplíny nazýván kajícím 
smýšlením, tj. pokáním. 
Snad na závěr bych rád upozornil na důležité skutečnosti související 
s prožíváním tohoto období kajícnosti. V celé postní době jsou jenom dva dny 
spojené s přísným půstem: Popeleční středa a Velký pátek (Přísný půst 
znamená v těchto dnech zdržet se jakýchkoliv masitých pokrmů, jenom jednou 
přes den se dosyta najíst; tímto půstem nejsou vázaní lidé ve věku do 18 let a 
nad 60 let, osvobozeni jsou také lidé nemocní). 

P. Marek Hric 
 
Z historie… 

Mayer z Mayernu. 19. PRAŽSKÝ ARCIBISKUP 
(1732 – 1733) 

Víte, kdo to byl Mayer z Mayernu? Jestli ne, můžete si přečíst následující 
životopis, a tak se dozvíte o muži, který byl nejen významným pro dějiny 
české církve, ale i pro dějiny naší farnosti. 
Mayer z Mayernu se narodil roku 1656 ve Wartenbergu, pocházel 
z měšťanské rodiny. Studoval v Praze. Po vysvěcení na kněze působil jako 
misionář na Přebuzi a pak v duchovní správě v Hroznětíně. Jako teolog a 
sekretář byl přidělen legaci Antonína hraběte Nostice ve Švédsku, kde 
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povzbuzoval katolické obyvatelstvo. Po návratu se 2. 1. 1693 stal členem 
metropolitní kapituly u sv. Víta. Výmluvnost, vzdělání a skvělé společenské 
vystupování ho předurčily k funkci kvestora zemské berně. Roku 1701 byl 
zvolen proboštem metropolitní kapituly u sv. Víta. Král Leopold I. ho 
jmenoval tajným radou a povýšil do šlechtického stavu.  Dne 15.3.1712 
vysvěcen na světícího biskupa pražského jako titulární biskup tiberiadský. 
Působil též jako generální vikář pražské arcidiecéze. V duchovní správě 
věnoval značnou pozornost vzornému životu kléru, pravidelnému vyučování 
náboženství na školách a dozoru nad školstvím. Zemřel 10. 4. 1733, pohřben 
je u sv. Víta. 
Tak toto byl krátký, ale výstižný životopis 19. pražského arcibiskupa, který po 
svém vysvěcení na kněze spravoval také kostel v Hroznětíně. Tento významný 
muž se tedy z části zapsal i do dějin naší farnosti. 
 

Jan V. H. Veverka 
 
 
 

Ze života farnosti … 
 
 

V neděli 11. ledna 2009 byli po mši svaté vyhlášeni nejlepší čtenáři 
v uplynulém roce 2008.  
V kategorii dětských čtenářek doslaly dárek a diplom ministrantky Terezka 
Kamarádová a Anežka Kovaříková. 
Mezi studenty byla nejpilnější čtenářka Andrea Šídlová, studující obor dějiny 
umění na Katolické teologické fakultě UK v Praze.  
Z dospělých čtenářů dostali ocenění P. Pavel Frývaldský, prof. Vl. Vít, paní 
Květoslava Meinerová a pan Jaroslav Hraba. 
Všem přejeme hodně radosti nad dobrou knihou i v následujícím roce. Na 
všechny další čtenáře se těší 

Lidmila Hanzlová 
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Živý růženec na únor… 
 

Radostný růženec 
1. Marianna Nežatická Ludmila Kurzavová 

 

2. Marie Šobíšková Rudolf Hynk 
3. Michlíková Zlatica Daxnerová 
4. Kesslerová Věra Voltrová 
5. Dagmar Wudyová Marie Srncová 

Růženec světla 
1. Olga Bártová Terezka Kamarádová 

 

2. Martin Bárta Jan Veverka 
3. Marie Kulhavá Elena Prvá 
4. Alžběta Puškášová Jaroslava Velemanová 
5. Marie Krásová Helena Koščová 

Bolestný růženec 
1. Jaroslava Jackivová Amálie Hájková 

 

2. Michal Števaňák Helena Talpášová 
3. Ingeborg Suchanová Anna Majerechová 
4. Anna Večeřová Jiřina Hylmarová 
5. Růžena Kamarádová Antonín Donnebaum 

Slavný růženec 
1. František Kamarád st. Jitka Braindlová 

 

2. František Kamarád ml. Božena Poledníčková 
3. Marcela Frischová Růžena Kamarádová ml. 
4. Lidmila Hanzlová Jana Hricová 
5. Jaroslav Hraba Jaroslav Galivoda 

 

Apoštolát modlitby na únor 
1. Aby pastýři církve byli vždy poslušni Ducha Svatého ve svém učení a 

službě Božímu lidu. 
2. Aby církev v Africe našla přiměřené cesty a způsoby k podpoře usmíření, 

spravedlnosti a míru podle závěrů Biskupského synodu na II. zvláštním 
shromáždění pro Afriku. 

3. Aby nemocní zakoušeli lásku a přijetí od svých nejbližších i od všech, kteří 
o ně pečují. 
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Ze života farnosti … 
 

Tradi ční dětský karneval 
 
Ať chceme nebo nechceme rok se s rokem sešel a opět máme před sebou 
masopust. Už jste někdy přemýšleli o původu slova karneval? Možností 
vzniku názvu je více, jednou z možností je spojení slova carne (maso) a vale 
(odejít), takže po spojení dostaneme hezký slovní útvar kdy bylo maso 
snědeno - masonení. 
Již se i u nás v Ostrově stalo hezkou tradicí pořádání Masopustního karnevalu 
pro děti a rodiče. Letos se bude konat v neděli 22.2.2009 od 15.00 hod v 
kavárně Tklub. Čeká na vás na všechny opět bohatý program - průvod masek, 
tanec, zpěv, hry a velmi oblíbená tombola. Pokud se budete kdokoliv 
jakýmkoliv způsobem chtít podílet na programu máte nyní před sebou 
jedinečnou příležitost aktivně se zapojit. Ráda uvítám vaše nápady, tipy a 
pomocnou ruku. Občerstvení pro děti je zajištěno rodičům bude k dispozici 
obsluha kavárny. Už se moc těším na setkání s vámi a na veselé nedělní 
masopustní odpoledne. 

Lenka Jabůrková 
 
 
 
 
Seznámení se světci … 
 

Ebsdorfští mečedníci 
svátek 2. února 

 
Roku 880 došlo ke vpádu pohanských Normanů do Sasy čerstvě obsazeného 
křesťanského území slovanského kmene Obodritů. Bitvy na lüneburských 
vřesovištích se tehdy v nouzi nejvyšší účastnili nejen světští bojovníci, ale i 
mnoho duchovních – mezi nimi zřejmě i biskup Dietrich z Mindenu a biskup 
Markward z Hildesheimu. Jejich ostatky byly později přeneseny do kanonie 
Ebsdorf u Lüneburgu. Tato kanonie, respektive zrušený klášter v Ebsdorfu byl 
po nějakou dobu domovem naší Panny Marie Věrné – takže i Ebsdorfští 
mučedníci jsou takto spojeni s naší farností… 

I. H. Adamovič 
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Panna Dorota, mučednice 
svátek 6. února 

 
Pocházela z kappadockého města Caesareie v Malé Asii. V rodině byla 
křesťansky vychována a zaslíbila se Kristu. Odmítla proto ženicha, který se o 
ni ucházel – byl to pohanský místodržitel Apricius. Zakrátko byla před něj 
předvolána, a on po ní vyžadoval, aby vzdala úctu uznávaným božstvům a 
zapřela Krista. Legenda vypráví, že když nepomohla jeho slova, povolal dvě 
sestry, které se zřekly víry a požádal je, aby za odměnu přiměly Dorotu 
k odpadu. Výsledek však byl opačný. Dorota jim připomněla Krista, který za 
ně zemřel a jeho velké milosrdenství, načež se obě sestry obrátily a veřejně 
odvolaly dřívější zapření. Stálo je to pozemský život a Dorotu mučení na 
skřipci. Netajila se radostí a s úsměvem přijala své odsouzení ke stětí. 
Cestou na popravu se potkala  s mladým advokátem Teofilem, který od ní 
zaslechl, že se těší za svým Snoubencem Ježíšem Kristem – a tak si prý 
„vtipně“ řekl o poslání květů a ovoce ze svatební hostiny. A Dorota mu je 
přislíbila. Před popravou k ní sestoupil z nebes malý hošík, podal jí tři růže a 
tři jablka se slovy, že jí je nebeský snoubenec posílá. Dorota mu přikázala, aby 
je donesl Teofilovi, jemuž je z nebeské zahrady slíbila. Teofil, který se před 
chvíli svému žertu ještě smál, když spatřil dar, předávaný uprostřed zimy, 
obrátil se, přijal víru a vyznal ji. Bez meškání byl Apriciem odsouzen, a ihned 
po Dorotě byl ještě téhož dne rovněž sťat.  
Atributy – anděl, dítě, hranice, jablka, chlapec, koš, květy ovoce, palma, růže, 
věnec. 
Patron – horníků, květinářek, nevěst, novomanželů, nastávajících maminek. 
Bývá vzývána při porodech a v nebezpečích života a při křivém obvinění. 

I. H. Adamovič 
 

Mlada Přemyslovna 
svátek 8. února 

 
Dcera českého knížete Boleslava I., řeholním jménem Marie, byla na svou 
dobu neobyčejně vzdělaná. Vyjednávala jménem svého otce a bratra v Římě 
s papežskou kurií o zřízení pražského biskupství (založeno roku 973). Sama 
založila první český klášter – řehole benediktinek u sv. Jiří v Praze, a stala se 
jeho první abatyší. 

I. H. Adamovič 
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Pravidelný program ve farnostech… 

 Úterý Ostrov 1700 

Ostrov 1800 

Velichov 1830 

Mše svatá 
Biblická hodina 
Společenství 

Středa Ostrov 800 

Ostrov 1000 

Ostrov 1800 

Jáchymov 1600 

Mše svatá 
Klub maminek 
Adorace 
Mše svatá 

Čtvrtek Ostrov 1800 

Ostrov 1900 

Hroznětín 1630 

Jáchymov 1900 

Mše svatá 
Společenství 
Mše svatá 
Společenství 

Pátek Ostrov 1600 

Ostrov 1630 

Ostrov 1800 

Ostrov 1900 

Adorace a sv. smíření *** 
Klub seniorů 
Mše svatá 
Setkání mládeže 

Sobota Ostrov 1000 

Abertamy 1400 

Pernink 1530 

Ostrov kaple Sv. Rodiny 
1700 

Mše svatá 
Mše svatá * 
Mše svatá * 

Mše svatá ** 

Neděle Ostrov 830 

Ostrov 1200 

Ostrov 1700 

Jáchymov 1000 

Hroznětín 1100 

Horní Blatná 1500 první 
týden 
Radošov 1500 druhý týden 
Krásný Les 1500 

čtvrtý 
týden 

Mše svatá 
Řeckokatolická liturgie 
Modlitba večerních chvál 
Mše svatá 
Mše svatá 
Mše svatá *** 
Mše svatá *** 
Mše svatá *** 

Poznámky * - Abertamy: mše svatá s nedělní platností na druhou a 
čtvrtou sobotu v měsíci v německém jazyce 
  - Pernink: mše svatá s nedělní platností na první a třetí 
sobotu v měsíci v německém jazyce 
** – Mše svatá s nedělní platností 
*** – Mše jednou za měsíc 
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Mimořádný program ve farnostech… 
 

Pondělí 2. února 
2009 
Svátek Uvedení 
Páně do chrámu 

Ostrov 1800 Mše svatá 

Středa (v průběhu 
celého měsíce) 

Ostrov 1700 Biřmovanci 

Pátek 6. února 2009 Ostrov; Na vyhlídce 
(Charita) 1600 

Poděkování koledníkům 
tříkrálové sbírky 

Neděle 8. února 
2009 

Ostrov (Evangelický 
sbor) 1700 

Ekumenické setkání 

Úterý 10. února 
2009 

Ostrov 1600 

Pernink (pension) 930 
Návštěva děvčat s Marianské 
Mše svatá za Nemocné 

Sobota 14. února 
2009 

Bolešiny 1345 Divadelné představení 
(Tvrdohlavá žena; J. K. Tyl) 
s návštěvou P. Józefa 
Frelicha v Planici 

Pátek 20. února 
2009 

Ostrov 1900 Farní rada 

Neděle 22. února 
2009 

Ostrov (T – Klub) 
1400 

Karneval 

Středa 25. února 
2009 
POPELEČNÍ 
STŘEDA 
Den přísného postu 

Ostrov 1800 

Jáchymov 1600 

Pernink (pension) 930 

Mše svatá s Popelcem 
Mše svatá s Popelcem 
Mše svatá s Popelcem 

 
 
Knihovna sv. Anny v přízemí ostrovské fary je otevřena ve čtvrtek od 15 00 
do 18 00 a v neděli od 10 00 do 11 00.  
 
 
 
 
Farní zpravodaj – měsíčník římskokatolické farnosti Ostrov a Jáchymov. Vydáno 
výhradně pro vlastní potřeby. Příspěvky zasílejte do 23. 2.  na adresu 
igor.adamovic@seznam.cz. Redakce I. H. Adamovič. Neprodejné 
 


