
Pouť ke sv. Michaelu archandělu kraluje podzimu 

 
Úcta k andělům se datuje ještě dříve, než vznikla úcta ke světcům. Na začátku podzimu 

mají andělé dva svátky: 29. září je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela a 2. října svátek 

andělů strážných.  Bibličtí andělé vystupují jako Boží poslové, prostředníci mezi Bohem a 

člověkem. Po celém světě nalezneme chrámy zasvěcené svatým andělům. V Ostrově u 

Karlových Varů mají kostel sv. Michaela archanděla a slaví tam 25. září pouť spolu s městem, 

kterému je letos 680 let.   

 

 

Tradice Michaelských poutí ve farnosti Ostrov 

Město Ostrov leží pod Krušnými horami nedaleko Jáchymova na břehu Bystřice. Může se 

chlubit v 80 létech 20 století zrekonstruovaným farním kostelem sv. Michaela a Panny Marie 

Věrné, bývalým piaristickým klášterem s kostelem Zvěstování Páně (dnes součást Galerie a 

koncertní síň města), zámeckou rezidencí s kdysi proslulou barokní zahradou, palácem princů, 

románským kostelem sv. Jakuba a kamenickým skvostem Bílá brána. V Ostrově se konají 

poutě hned tři. V květnu k Panně Marii Věrné, v červenci ke sv. Jakubu a poslední neděli v 

září ke sv. Michaelu Archandělu. Půvabný kostel sv. Michaela, který pochází ze 13. století, je 

vzácným příkladem sakrální architektury saského typu z oblasti Krušnohoří. Trojlodní stavba 

z úzkými bočními loděmi má výraznou masivní věž a dvojici kaplí. Monumentální hlavní 

oltář zdobí sochy andělů, pravděpodobně Škrétův obraz Kladení do hrobu a pozdně-gotická 

soška Madony, zvané Panny Marie Věrné. Tradici mariánských poutí založila vévodkyně 

Anna Magdaléna rozená z Lobkovic, přenesením vzácné milostné sošky z dolnosaského 

Ebsdorfu do Ostrova v roce 1654. Podzimní Michaelskou pouť nám přiblížil administrátor 

farnosti Ostrov, P. Marek Hric: 

 

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. 

Původně byla farnost zasvěcená sv. Jakubu. To se po staletích změnilo. Farní kostel, 

výjimečná gotická památka s barokní úpravou, je zasvěcen sv. Michaeli a od roku 2008 také 

Panně Marii Věrné. Svatý archanděl je tak hlavním patronem Ostrova a jeho farnosti. 

Naše farnost slaví pouť tradičně na poslední neděli v měsíci září. Po válce se význačné 

slavení hodně změnilo. Důvodem bylo vystěhování původního obyvatelstva, ale také postup 

komunismu v našich zemích. V dobách minulého režimu se slavilo výslovně v soukromí 

farnosti, město tehdy slavilo tzv. dny města Ostrova. Po sametové revoluci se obě slavení 

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 a 

farnosti. Michaelská pouť se tak stala živou možností k setkání dnešních obyvatel města a 

původních obyvatel, kteří přijíždějí 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 a 

Němců.  

Pouť ke sv. Michaeli je proto i poutí smíření a odpuštění. Není potřeba mluvit o tom, že se 

tady navazují četná velmi zajímavá přátelství. Mnoha z nich jsem byl v této farnosti svědkem. 

Bývá tedy neodmyslitelnou součástí poutě setkání s přáteli z Německa. Za zmínku stojí i to, 

že tato setkání jsou doplňována i spoluprací a vzájemnými návštěvami lidí z vedlejších 



sousedních německých farností. Rádi tak vzpomínáme na návštěvu přátel z 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. 

 

 

 

---------------------------- 

Do rámečku 

Svátek sv. archandělů nebyl vždycky společný. Až do změny liturgického kalendáře po 2. 

vatikánském koncilu měl každý ze třech archandělů svůj samostatný svátek. Gabriel se slavil 

den před slavností Zvěstování Páně, Rafael 24. října a Michael 8. května. 

Sv. Michael je nejen Božím vojevůdcem, ale i ochráncem církve a  průvodcem 

umírajících. Archanděl Gabriel je zvěstovatelem radostných a šťastných zpráv. Z Písma 

svatého je známo, že přinesl např. poselství Danielovi a Zachariášovi a také nejkrásnější 

poselství Panně Marii, budoucí rodičce Boží. Proto bývá zobrazován s květem lilie. Od roku 

1951 je patronem telekomunikačních operátorů. Archanděl Rafael provází a ochraňuje 

všechny, kdo potřebují jeho pomoc. Setkáváme se s ním v biblické knize Tobiáš. Podle 

svědectví Tobiáše, slepého starce, který nemohl vyřídit své nutné záležitosti, se Rafael 

převtělil do lidské podoby, stal se průvodcem a rádcem jeho syna a po splnění úkolu vyléčil 

starého otce ze slepoty, když mu podal lék z rybí žluči. Společný svátek všech tří archandělů 

se slaví na výročí vysvěcení baziliky sv. Michaela na Via Salaria v Římě 29. září.  


