
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OSTROV 
ZÁŘÍ 2011 

 
„Statečně chceme při své víře státi, oroduj za nás, svatý Václave“ 

Z textu písně k českým patronům 
 

Sváteční kalendář 
Farní kostel sv.Michaela a P.Marie Věrné v Ostrově 

 
2.9.- první pátek- 16.30 adorace (možnost svátosti smíření),18.00 mše sv. 
3.9.- sobota – Diecézní pouť v klášteře Teplá, odjezd 8.30 od fary 
4.9.- 23.neděle v mezidobí – mše sv. 8.30 – čtení A, evang. Mt 18,15-20 

„Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, 
dostanou ji od mého nebeského Otce.“ 

8.9. –čtvrtek- svátek Narození Panny Marie – 16.00 mše sv. v kapli P.Marie 
Einsiedelnské, po mši sv. eucharistická adorace ve farním kostele od 17.30 do 
18.30 hod. 

10.9.- sobota – po mši sv, v 10.45 na faře katecheze pro dospělé 
11.9. – 24.neděle v mezidobí – mše sv. 8.30, čtení cyklu A, evang.Mt 18,21-35 

„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? 
Nejvíc sedmkrát?“ 

13.9. -úterý- památka sv.Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, 17.00 mše sv. 
14.9. středa – svátek Povýšení sv.kříže, mše sv. v 8.00 hod. 
15.9. čtvrtek – památka Panny Marie Bolestné, mše sv. v 18.00 hod. 
16.9. pátek – památka sv.Ludmily, mučednice. Mše sv. v 18.00 hod. 
17.9. sobota – pouť Slováků k milostné soše P.Marie Bolestné v Nejdku, mše sv. 

v kostele v Nejdku v 10.00 hod., pak pohoštění na faře. 
18.9. – 25.neděle v mezidobí – mše sv. 8.30 hod. – čtení z cyklu A, evang.Mt 20,1-

16a. - „Co tu celý den nečinně stojíte?“ 
20.9. – úterý – památka sv.Ondřeje Kim Taegóna, Pavla Chong Hasanga a druhů, 

mučedníků korejských. Mše sv. v 17.00 hod. 
21.9. – středa – svátek sv.Matouše, apoštola a evangelisty, mše sv. v 8.00 hod. 
23.9. – pátek – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze. Mše sv. v 18.00 hod. 
24.9. – sobota – 8.30 od fary pěší svatováclavské putování do Radošova, kde je 

v kostele sv.Václava mše sv. v 11.00 hod. 
(v Ostrově v 11 hod. požehnání Paláce princů) 
Ve 14.00 hod. česko-německá mše sv., poutní svatováclavská, na troskách 
kostela v Rýžovně v Krušných horách. 

25.9. – Michaelská pouť – poutní mše sv. v 9.00 hod. – hlavní celebrant P.Jiří 
Kopejsko, velmistr Řádu křížovníků s červenou hvězdou. Pak pohoštění na faře 
„s předáním štafety“. 

27.9. – úterý – památka sv.Vincence z Pauly. Mše sv. 17.00, ze slavnosti 
sv.Václava. 

28.9. – středa – slavnost sv.Václava, mučedníka a hlavního patrona českého 
národa. Doporučený svátek. 
Pouť do Staré Boleslavi, odjezd přihlášených účastníků v 6.30 hod. od fary. 

29.9. – čtvrtek – svátek sv.Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. 



Vikariátní mše sv. v 9.30 hod.,  farní mše sv. 18.00, po ní adorace do 19.30. 
30.9. – pátek – památka sv.Jeronýma, kněze a učitele církve. Mše sv. 18.00 hod. 
1.10. – sobota – památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. 

Katecheze pro dospělé v 10.45 hod.na faře. 
2.10. – 27.neděle v mezidobí – 8.30 mše sv., čtení cyklu A, evang Mt 21,33-43. 

„Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním.“ 
 

Tradice Michaelských poutí ve farnosti Ostrov 

Návštěva Krušnohoří nabízí 

mnohá lákadla. Součástí krás 

Krušnohoří jsou i četná místa úcty 

k Panně Marii a svatým. Dobrý 

pozorovatel si velmi rychle 

uvědomí, že nejčastěji se úcta 

k svatým obrací směrem k Panně 

Marii a pak ke sv. Michaelovi, 

archandělovi. Ne jinak je tomu i 

v Římskokatolické farnosti Ostrov. 

Hned několik bývalých farností, 

dnes sloučených do jediného 

farního celku bylo a je zasvěceno 

Panně Marii, nebo sv. archandělu 

Michaeli. Samotný Ostrov je toho 

svědkem. Původně byla farnost 

zasvěcená sv. Jakubu. To se po 

staletích změnilo. Farní kostel 

(vynímečná gotická památka 

s barokní úpravou) je zasvěcen 

sv. Michaeli a od roku 2008 také 

Panně Marii Věrné. Sv. archanděl 

je tak hlavním patronem Ostrove a 

jeho farnosti. 

Samozřejmě se pouť slaví už od 

nepaměti. Bylo by zdlouhavé 

rozepisovat se o průběhu 

v minulosti. Rád bych ale 

upozornil na pár milníků 

směřujících k dnešnímu slavení. 

Pouť farnost slaví tradičně na 

poslední neděli v měsíci září. 

V dobách minulého režimu se 

slavilo výslovně v soukromí 

farnosti. Pochopitelně se 

význačné slavení po válce hodně 

změnilo. Není potřeba rozebírat, 

že důvodem bylo vystěhování 

původního obyvatelstva, ale také 

postup komunismu v naších 

zemích. Město v době komunismu 

slavilo dny města Ostrova. Po 

sametové revoluci se vývoj 

změnil. To poznačilo i slavení dnů 

města Ostrova i pouť ke sv. 

Michaeli. Obě slavení se spojila, a 

vznikla tak Michaelská pouť, 

kterou slaví celé město a v jejím 

programu nemůže chybět ani 

slavná Mše svatá. 

Tak tomu je i dnes. I letos se bude 

Michaelská pouť slavit ve 

společném programu města i 

farnosti. Průběh je poznačen i 

jinou skutečnosti. Už jsem 

zmiňoval vystěhování původního 

obyvatelstva. Po pádě komunismu 

se i tato skutečnost projevila. 

Michaelská pouť se stala živou 

možností k setkání dnešních 

obyvatel města a původních 

obyvatel, kteří tak přijíždí nejenom 

vzpomínat na doby minulé, ale 

také prožít pouť spojenou 

s modlitbou ke svému patronu, 

kterého ani po desetiletích života 

daleko od Ostrova (německy 

Schlackenwerth) neopustili. 

Dochází tak k mnoha zajímavým 

setkáním Čechů i němců.  

Pouť ke sv. Michaeli je tak i poutí 

smíření a odpuštění. Není potřeba 

mluvit o tom, že se tak navazují 

mnohá velmi zajímavá přátelství. 

Mnoha z nich jsem byl v této 

farnosti svědkem. Bývá tudy 

neodmyslitelnou součástí poutě 

setkání s přáteli z Německa. Za 

zmínku stojí i to, že tato setkání 

jsou doplňována i spolupráci a 

vzájemnými návštěvami lidí 

z vedlejších sousedních 

německých farností. Rádi tak 

vzpomínáme na návštěvu přátel 

s farnosti Annaberg, z druhé 

strany hranice. 

Nezbývá mi než říct, že i letos to 

nebude jinak. Rádi byste prožili 

společné setkání i modlitbu 

s patronem ozbrojených složek a 

knížetem nebeského vojska? 

Přijeďte na Michaelskou pouť do 

Ostrova. Letos bude slavená 

v neděli 25. září se mší svatou od 

9 hodin. Těšíme se na Vás. 

P. Marek Hric 

 

POZOR!!! Oznamujeme, že farnost má nové internetové stránky: 

farnostostrov.wordpress.com 


