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Modlíte se roztržitě? Pak hlavu 
vzhůru! 

I umět řídit vyžaduje čas a praxi 
Pokud máte s modlením 

stejné zkušenosti jako já, pak hlavu 
vzhůru, mám pro vás dobrou zprávu. 
Už svatá Terezie z Avily řekla, že 
nás při modlitbě bude neustále něco 
vyrušovat - alespoň na tomto světě. 
Bylo by velkou chybou považovat 
nesoustředěnost za znak toho, že se 
neumíme modlit; neboť co to 
znamená, když nás řekněme během 
půlhodiny stojedenkrát něco 
z modlitby vytrhlo? Znamená to, že 
jsme stojedenkrát překonali 
nesoustředěnost a opět upřeli 
pozornost k Bohu. Znamená to, že 
jsme opakovaně řekli „ne“ sobě a 
„ano“ Bohu; stojedenkrát jsme 
projevili nesobeckou lásku, která 
nám umožnila zemřít svému 
sobectví, jež ovládá i ty nejlepší 
z nás. 

Aby se člověk naučil tomu 
nejdůležitějšímu, čemu se lidská 
bytost může naučit, totiž lásce, 
dobrovolně se uchyluje k modlitbě. 

Skrze ni se ve stanoveném čase 
cvičí v nesobecké lásce. Na procesu 
tohoto učení není vůbec nic 
pozoruhodného. Je založen na 
starém dobrém principu „Opakování 
matka moudrosti“. 
Naučit se vařit, mluvit cizím jazykem 
nebo i řídit auto vyžaduje čas a 
praxi. A u modlení platí totéž. 

 
z knihy „Vždycky se může začít 

znovu“, vydalo: Karmelitánské 

nakladatelství  

David Torkington 

Úpravy a revize modliteb 
Kdo se pravidelně modlí 

modlitbu sv. růžence, si zajisté nejen 
všiml, ale také už umí z paměti 
vyjmenovat tajemství Růžence 
světla. Je ale nutno dávat zřetel taky 
na jazykový vývoj dalších modliteb 
zavedených do tradice lidové 
modlitby. Rád bych tedy upozornil na 
potřebu přijímat i tyto úpravy. 
Příkladem je například modlitba „Pod 
ochranu tvou“. Proto bych rád 
zdůraznil na její správné užití už 
v nové redigované formě. Prosím o 
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její správné užití při společných 
modlitbách. Kromě kancionálu proto 
uvádím její správnou formu i tady: 

Pod ochranu tvou se 
utíkáme, svatá Boží Rodičko. 
Neodmítej naše prosby v naších 
potřebách, ale ode všeho nebezpečí 
vysvoboď nás vždycky, Panno 

slavná a požehnaná! Pani naše, 
prostřednice naše, orodovnice naše, 
u Syna nám smilování vypros, Synu 
svému nás doporuč, k Synu svému 
nás doprovoď. 

P. Marek Hric 

Sváteční kalendář 

Farní kostel sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově 
1.10. 
sobota 

sv. Terezie od Dítěte Ježíše - památka 
Mše sv. v 10 hod., katecheze pro dospělé 10.45 na faře, téma: 
„Růženec-modlitba nejen pro starší“. 

2.10. 
neděle 

27. neděle v mezidobí 
Mše sv. 8.30, čtení cyklu A, evang. Mt 21,33-43 
„Kámen ,který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním.“ 

3.10. 
pondělí 

sv. Maxmilián, nezávazná památka 
Den 72. narozenin Otce biskupa Františka Radovského. 

4.10. 
úterý 

sv. František z Assisi, památka 
mše sv. 17 hod. 

7.10. 
pátek 

Panna Maria Růžencová, památka 
(pro farnost v Rastattu obzvlášť významná) 
zároveň 1. pátek v měsíci, 1630 adorace - možnost svátosti smíření, 
1800 mše sv. 

9.10. 
neděle 

28. neděle v mezidobí 
Mše sv. 830, čtení cyklu A, evang. Mt 22,1-14 
„Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni.“ 

12.10. 
středa 

sv. Radim, biskup, bratr sv. Vojtěcha – nezávazná památka 
Mše sv. v 8 hod. 

15.10. 
sobota 

sv. Terezie od Ježíše, panna a učitelka církve – památka 
Mše sv. v 10 hod. 

16.10. 
neděle 

29. neděle v mezidobí 
Mše sv. 830, čtení cyklu A, evang. Mt 22,15-21 
„Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ 

17.10. 
pondělí 
 

sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučedník – památka 



18.10. 
úterý 

sv. Lukáše, evangelisty – svátek 
Mše sv. 17 hod. 

22.10. 
sobota 

Sobotní památka Panny Marie 
Mše sv. v 10 hod. 

23.10. 
neděle 

30. neděle v mezidobí 
Mše sv. 830, čtení cyklu A, evang. Mt 22,34-40 
„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a 
celou svou myslí.“ 

28.10 
pátek 

sv. Šimon a Juda, apoštolové – svátek 
Mše sv. 18 hod. (Výlet na Horní hrad). 

30.10. 
neděle 

31.neděle v mezidobí 
Mše sv. 830, čtení cyklu A, evang. Mt 23,1-12 
„Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ 

(v ostatních kostelech se slaví posvěcení kostela) 
31.10. 
pondělí 
 

sv. Wolfgang, biskup – nezávazná památka 

1.11. 
úterý 

Všech svatých – slavnost 
Mše sv. 17 hod., Jáchymov v 16 hod.) 

2.11. 
středa 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
sledujte farní ohlášky, přesné údaje budou na listopadovém 
programu. 

5.11. 
sobota 

Mše sv. 10 hod, 10.45 katecheze pro dospělé, téma: „Tradice piety a 
modliteb za zemřelé“. 

 
Růžencové pobožnosti: Budou probíhat v pátek od 1715 hod. a v neděli 

od1700 hod. ve farním kostele, v sobotu pak v 1630 hod. v Kapli sv. Rodiny. 
Biblická hodina probíhá vždy v úterý od 18 hod. v sále na faře. Náboženství 

pro děti čtvrtek bude upřesněno v průběhu měsíce října. 
Katecheze pro dospělé je vždy na 1. sob. v měsíci, kromě prázdnin, v 1045 

hod. v sále na faře. 
Farní schola: nácvik zpěvu vždy středa v 18 hod. v sále na faře. Noví členové 

jsou vřele vítáni. 
Farní knihovna sv. Anny v přízemí fary je otevřena pro všechny zájemce ve 

čtvrtek od 15 do 18 hod. a v neděli od 930 hod. do 11. hod. Na požádání 
kdykoliv: tel. 353 843 817, 353 843 113. 



Knihovna má tři tisíce knih. Zaměřuje se na literaturu teologickou, na Bibli a 
biblistiku, na duchovní život a spiritualitu, na křesťanství a dějiny církve, na 
životopisy světců a významných osobností. Má literaturu naučnou 
z humanitních oborů a vybranou beletrii. Půjčuje i knihy pro děti. 
V knihovně si také můžete zakoupit knihy z křesťanských nakladatelství, nebo 
si je objednat. 

Služba lektorů - Říjen 2011 

1. čtení 2. čtení 
  2.10. - 27. neděle v mezidobí  Velemanová Poledníček 
  9.10. - 28. neděle v mezidobí  Kamarád st. Bárta 
16.10. - 29. neděle v mezidobí  Hynk  Radová 
23.10. - 30. neděle v mezidobí  Hanzlová Kamarád ml. 
30.10. - 31. neděle v mezidobí  Poledníček Velemanová 

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. 

Rozpis úklidu – Říjen 2011 

Běhounková 21.10. 
Prvá  28.10. 

Michalová   7.10. 
Srncová 14.10. 

Skupiny pro úklid: 
1.  Běhounková Marie 
  Breindlová Jitka 
2.  Prvá Elena 
  Kamarádová Věra 
 
 

3.  Michalová Anna 
  Bártová Olga 

Velemanová Jarka 
4. Srncová Marie 
 Matláková Božena 
 Nežatická Mariana 

Na rozložení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o 
pomoc mladší. Zvláště bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Paní Matláková 
a Nežatická se aktuálně starají o výzdobu kostela. Rádi bychom, aby se jejich 
služba nenavyšovala o další skutečnosti. Děkujeme za pochopení! 
Úklid probíhá každý pátek, ve skupině je možné domluvit i jiný termín. Hodinu si 
dohodnou členové skupin mezi sebou. 
  



Úterý Ostrov  17 00 
  18 00 

Mše svatá + Nešpory 
Biblická hodina 

Středa Ostrov    8 00 
  18 00 

Jáchymov 16 00 

Mše svatá  
Schola - nácvik 
Mše svatá 

Čtvrtek Hroznětín 16 30 
Ostrov  18 00 

  1835 

Mše svatá 
Mše svatá  
Adorace 

Pátek Ostrov  16 30 
  16 30 

  18 00 
Jáchymov 19 00 

Prvopáteční adorace a sv. smíření ** 
Klub seniorů 
Mše svatá 
Biblické společenství 

Sobota  Ostrov  10 00 
  17 00 

Abertamy 14 00 
Pernink  15 30 

Mše svatá 
Mše svatá (kaple sv. Rodiny) * 
Mše svatá  
Mše svatá  

Neděle  Ostrov    8 30 

Jáchymov 10 00 
Hroznětín 11 30 
Ostrov  12 00 
H. Blatná 15 00 
Radošov 15 00 
Krásný Les 15 00 
Ostrov  17 00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Mše svatá 
Řeckokatolická liturgie 
Mše svatá (první týden) ** 
Mše svatá (druhý týden) ** 
Mše svatá (třetí týden) ** 
Modlitba večerních chval  

Poznámky * - Mše svatá s nedělní platností 
** - Vyskytuje se jenom jednou za měsíc 

 

Farní zpravodaj je vydáván farním společenstvím Římskokatolické farnosti v Ostrově. 

Příspěvky zasílejte na adresu: knihovnaSv.Anny@seznam.cz. Publikováno taky na stránkach 

farnosti: farnostostrov.wordpress.com 
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