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Listopad 2011 
 

Farní zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 

 

 Jedno z nejčastějších témat, které 
lidé různě řeší, se dotýká vztahů. Není to 
překvapivé. Vţdyť právě vztahy člověka 
formují po celý ţivot a skrze ně pak často 
objevujeme i smysl svého ţivota. 
 Jedním z nejdůleţitějších vztahů je 
vztah s Bohem. O tom jak jedná Bůh vůči 
člověku je mnoho psáno v knihách Písma. 
Novozákonní spisy nám ukazují Boha jako 
milujícího a odpouštějícího Otce. S touto 
zkušeností často přistupujeme i k modlitbě. 
Z tohoto pohledu i farnost stojí před Bohem 
jako rodina před svým otcem. Děje se tak 
při kaţdém setkání farnosti. Zdali je to při 
mešní slavnosti či poboţnosti. Patří k tomu 
nedílně i setkání před Nejsvětější svátostí, 
tedy při setkáních s Kristem Boţím synem 
a naším Spasitelem. 
 Zajisté, je problémem kaţdého 
z nás co při tomto setkání u Nejsvětější 
svátostí Panu Jeţíši říct, nebo dokonce jak 

s Ním mluvit. Různých rad je dnes bezpo-
čet v kniţních titulech, nebo dílech mystiků 
a jiných. Přiblíţit tuto skutečnost můţe i 
pouhá lidská zkušenost ze vztahu mezi 
lidmi. Lidé, kteří se vzájemně milují, často 
nepotřebují slova k tomu, aby sdíleli svůj 
vztah. Mnohdy jim stačí jenom proţitek 
vzájemné blízkosti. Ne jinak je moţné pro-
ţívat i svá setkání s Kristem. Zvláště pak 
při setkání u Nejsvětější svátosti. V tomto 
proţitku se objevuje to nejpřirozenější sdí-
lení lidského vztahu se Stvořitelem a Spa-
sitelem. Sdílení lásky ve společné chvíli 
ticha. Prostě být s Ním, i kdyţ nevím o 
čem, nebo jak s Bohem mluvit. 
 A přesto, společná adorace je i 
společnou modlitbou, kdy církev přednáší 
své chvály, své díky i prosby. Vnáší se tak 
do prostého vztahu jednotlivce rozměr ro-
dinného setkání milujících dětí, Boţích dě-
tí. 
 Ve snaze naplnit tuto skutečnost 
jsem dlouho přemýšlel jak vytvořit atmosfé-
ru rodinného proţitku. Nabídlo se mi něko-
lik moţností jak to uskutečnit. Jednou 
z nich je propojení mše svaté a adorace, 
spojení Eucharistického dne, kdy si připo-
mínáme ustanovení mše sv. a svátosti 
kněţství, jako i modlitbu přímluv a chvál 
Hospodinu se zpěvy společenství modlitby 
a komunity Taize. 
 Chtěl bych vás tedy pozvat k této 

Jeţíš Kristus je náš Pán i bratr. V něm jsme jedna rodina Boţí 
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Sváteční kalendář Farní kostel sv. Michaela a Panny Marie Věrné  

1.11. – úterý: Slavnost VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek 
  Ostrov: mše sv. 17 hod.; Jáchymov: mše sv. 16 hod. 
2.11. – středa: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
 Ostrov: mše sv. 18 hod.; Jáchymov: mše sv. 16 hod. 
 Hroznětín: mše sv. 16:30 hod.; Radošov: mše sv. 17 hod. 
3.11. – čtvrtek: Ostrov: mše sv. 18 hod., po ni adorace do 19:30 hod. 
4.11. – pátek: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
  První pátek v měsíci; Ostrov: Od 16:30 hod. Adorace, 
  v 17:40 hod. Eucharistická poboţnost, mše sv. v 18 hod. 
5.11. – sobota: 
 Ostrov: mše sv. v 10 hod., 10.45 hod. - Katecheze pro dospělé na faře na 
 téma: „Tradice piety a modliteb za zemřelé“. 
6.11. – neděle: 32. neděle v mezidobí 
 Ostrov: mše sv. v 8:30 hod.; Jáchymov: mše sv. v 10 hod.; 
 Hroznětín: mše sv. v 11:30 hod.; Horní Blatná: mše sv.  
 v 15 hod., čtení z cyklu A, evang. Mt 25,1-13 
 „Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ 
8.11. – úterý: 
 Ostrov: mše sv. 17 hod, po ní nešpory. 
 (P.Rudolf Salzer, ostrovský farář 1938-46, má 100. narozeniny) 
9.11. – středa: Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
 Ostrov: mše sv. v 8 hod.; Jáchymov: mše sv. v 16 hod. 

zkušenosti. Uţ několik 
měsíců je moţnost přichá-
zet k společnému proţitku 
adorace v rámci čtvrteč-

ních mší svatých. A přesto nebyly vyuţité 
všechny zmiňované moţnosti. Středeční 
adorace se tak přesunuly na čtvrtek. Nyní 
bych vás rád pozval k další skutečnosti. Při 
čtvrteční mši svaté bude od měsíce listopa-
du moţnost přinášet své radosti i starosti, 
prosby za potřeby, ale i za své rodiny či 
zemřelé k obětním darům a vkládat je tam 
do připravených košíků, aby tak byli jako 
váš úmysl předloţený na oltář. Společně 
s nimi můţete do druhého košíku vkládat 
svá poděkování. 

 Ne kaţdý má odvahu sám tyto 
skutečnosti říct Pánu. Proto je pak 
v průběhu první části adorace budu před-
kládat společně s vámi a za vás. A to 
nejdříve vaše díky a pak i prosby. Vţdyť 
chceme-li Boha prosit, je důleţité naučit se 
také děkovat. A nakonec v druhé části bu-
de prostor právě proto, abychom v tichu i 
sami za sebe a na své úmysly prosili, či 
děkovali. Věřím, ţe i tato zkušenost pomů-
ţe hlouběji proţít setkání s Bohem a ne-
chat se v Duchu svatém naplnit láskou Ot-
ce. Těším se na společnou modlitbu a spo-
lečný proţitek společenství s Kristem před 
Nejsvětější svátosti. 
P. Marek Hric 
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10.11. – čtvrtek: Památka sv. Lva Velikého, papeţe a učitele církve 
 Ostrov: mše sv. v 18 hod, po ní adorace; Hroznětín: mše sv. v 16:30 hod. 
11.11. – pátek: Památka sv. Martina, biskupa 
 Ostrov: mše sv. v 18 hod. 
12.11. – sobota: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
 Ostrov: mše sv. v 10 hod. 
13.11. – neděle: 33. neděle v mezidobí 
 Ostrov: mše sv. v 8:30 hod; Jáchymov: mše sv. v 10 hod; 
 Hroznětín: mše sv. v 11:30 hod; Radošov: mše sv. v 15 hod, 
 čtení z cyklu A, evang. Mt 25,14-30 

„Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím.“ 
17.11. – čtvrtek: Památka sv. Alţběty Uherské, řeholnice 
 Ostrov: mše sv. v 18 hod, po ní adorace; Hroznětín: mše sv. v 16:30 hod. 
19.11. – sobota: Sobotní památka Panny Marie 
 Ostrov: mše sv. v 10 hod. 
20.11. – neděle: Slavnost JEŢÍŠE KRISTA KRÁLE 
 Ostrov: mše sv. v 8:30 hod.; Jáchymov: mše sv. v 10 hod.; 
 Hroznětín: mše sv. v 11:30 hod., 
 čtení z cyklu A, evang. Mt 25,31-46. 
 „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, 
 pro mne jste udělali.“ 
21.11. – pondělí: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
22.11. – úterý: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 
 Ostrov: mše sv. 17 hod, po ní nešpory. 
24.11. – čtvrtek: Památka sv. Ondřej Dung-Laca, kněze, a druhů, Mučedníků 
 Ostrov: mše sv. v 18 hod, po ní adorace; Hroznětín: mše sv. v 16:30 hod. 
26.11. – sobota: Ostrov: mše sv. v 10 hod., večer: „Farní silvestr“ na závěr církevního 
            roku. 
27.11. – neděle: 1. neděle adventní 
 Ostrov: mše sv. v 8:30 hod.; Jáchymov: mše sv. v 10 hod.; 
 Hroznětín: mše sv. v 11:30 hod.; Krásný Les: mše sv. v 15 hod., 
 čtení z cyklu B, evang. Mk 13,33-37 
 „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den.“ 
30.11. – středa: Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
 Ostrov: mše sv. v 8 hod.; Jáchymov: mše sv. v 16 hod. 
3.12. – sobota: Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
 Ostrov: mše sv. v 10 hod., 10.45 hod. - Katecheze pro dospělé na faře 
  na téma: „Tři části slavení Adventní doby“. 
4.12. – neděle: 2. neděle adventní 
 Ostrov: mše sv. v 8:30 hod.; Jáchymov: mše sv. v 10 hod.; 
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 Pomalu končí měsíc říjen, měsíc 
sv. růţence. Při společných růţencových 
poboţnostech byla moţnost hledat tajem-
ství Evangelia, tajemství ţivota, smrti a 
vzkříšení Jeţíše Krista, po kterých nás do-
provázela Jeho matka, i matka naše, Pan-
na Marie. 
 Modlitba sv. růţence v sobě ukrý-
vá tajemství setkání. Ne vţdy se nám daří 
ho v této modlitbě objevit. Nahlédnout na 
podstatu tohoto tajemství nám pomáhá i bl. 
Jan Pavel II, kterého relikvii darem získala i 
naše farnost. V apoštolském listě 
„Rosarium Virginis Mariae“ sv. otec pouka-
zuje zvláště na skutečnost, ţe modlitba sv. 
růţence je v první řadě rozjímáním nad 
tajemstvím ţivota jejího Syna Jeţíše 
Krista, kdy ona provází toho, kdo se 
v modlitbě růţence obrátí 
k ní, po cestě Jeţíšova 
vykupitelského díla. 
Právem je tedy tato mod-
litba jedním z největších po-
kladů církve. Vede nás Bo-
ţím slovem a přibliţuje ho 
kaţdému z nás zvláštním způ-
sobem. 
Obzvláště velkým darem je uskutečňování 
společného projektu modlitby, zvaného 
„Ţivý růţenec“. I v naší farnosti je mnoho 
z vás v této modlitbě účastných. Právě tato 
účast v modlitbě je podstatou díla společné 
modlitby, ve které se neustále necháváme 
vést k Bohu samotnou Matkou Boţího Sy-

na. Společně prosíme za mnohé úmysly. 
Nejenom ty, které nám předkládá církev 
(Apoštolát modlitby; jsou to úmysly 
„všeobecný, misijní, národní“), ale také 
úmysly všech členů zapojených do Ţivého 
růţence. Nejen, ţe se kaţdý, kdo je 
v ţivém růţenci zapojen modlí za všechny 
ţivé, či zemřelé členy tohoto modlitebního 
společenství, modlí samostatně, ale také je 
jednou v měsíci slouţena mše svatá na 
tento úmysl. Co to znamená? V první řadě 
je to neustálý tok modliteb probíhající na 
mnoha místech světa, aby se tak 
v neustále modlitbě naplňovalo obdarování 
kaţdého člena potřebnými Boţími dary. 
Aby se tak přispívalo neustálou modlitbou 
k vyprošování úmyslu celé církve, ale také, 

abychom se nechali naplňovat ne-
ustálou přítomností Boha ve 

svém ţivotě. 
Na základě různých rozho-

vorů jsem poznal, ţe řady 
těch, kdo se Ţivý růţenec modlili, 

postupně prořídli a ţe je nutno je zpřes-
nit. Rád bych tedy učinil revizi těch, 
kdo jsou v tomto modlitebním společen-
ství. Blíţí se totiţ konec tohoto roku, i 

kdyţ máme před sebou ještě dva měsíce. 
Od Nového roku budou k dispozici nové 
úmysly Apoštolátu modlitby a bude moţné 
si je s rozpisem na příští rok vyzvednout. 
Rád bych vás tedy poprosil o přihlášení se 
a potvrzení svého zapojení do této modlit-
by. Nabízí se tak i přihlášení se nových 

 Hroznětín: mše sv. v 11:30 hod.;  
 Horní Blatná: mše sv. v 15 hod., 
 čtení z cyklu B, evang. Mk 1,1-8 
 „Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ 

Ţivý růţenec 
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Bohosluţby ve všední dny: 
úterý 1700 hod. mše sv., středa 800 hod. 
mše sv.,čtvrtek 1800 hod. mše sv. a po ní 
adorace, pátek 1800 hod. mše sv., sobota 
1000 hod. mše sv. Sobota v 1700 hod. pravi-
delně mše sv. s nedělní platností v kapli 
Sv. Rodiny v Domě s peč.sluţbou 
v Ostrově. 
1.pátek v měsíci 
(4.11.) 1630 hod. adorace,1740 hod. eucha-
ristická poboţnost,1800 hod. mše sv. (při 
adoraci moţnost svátosti smíření) 
 
 
 

Modlitba Nešpor: 
Úterý po mši svaté; neděle v 1700 hod. 
v kostele. 
Biblická hodina 
v úterý 1800 hod. v sále na faře. Náboţen-
ství pro děti čtvrtek 1400 hod. Katecheze 
pro dospělé je 1. sobotu v měsíci v 1045 
v sále na faře. 
Farní schola 
nácvik zpěvu je vţdy v sobotu v 11 hod. 
v sále na faře. Noví členové vítáni. 
Vikariátní společenství mládeţe: 
Schází se kaţdou neděli od 1800 hod. 
v klubovně skatů na faře v Karlových Va-
rech - Rybářích. 

Farní knihovna sv. Anny 
v přízemí fary je otevřena pro 
všechny zájemce 
ve čtvrtek 15 – 18hod. 
v neděli 9.30 – 11hod. 

Na poţádání kdykoliv – tel. 353 843 817, 
353 843 113. 

Knihovna má tři tisíce knih. Zaměřuje se na 
literaturu teologickou, na Bibli a biblistiku, 

na duchovní ţivot a spiritualitu, na křesťan-
ství a dějiny církve, na ţivotopisy světců a 
významných osobností. Má literaturu nauč-
nou z humanitních oborů a vybranou belet-
rii. Půjčuje i knihy pro děti. 
V knihovně si také můţete zakoupit knihy 
z křesťanských nakladatelství, nebo si je 
objednat.  

Sluţba lektorů - Listopad 2011  

1. čtení  2. čtení 
1.11. - Slavnost Všech svatých  Bárta   Kamarád st. 
6.11. - 32. neděle v mezidobí  Kamarád ml. Hynk 
13.11. - 33. neděle v mezidobí  Hanzlová Radová 

20.11. - Jeţíše Krista Krále  Kamarád st. Bárta 

27.11. - 1. neděle adventní  Velemanová Poledníček 

Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl. Pokud nemůžete v stanovený 

členů. Chtěl bych tak připravit nový aktuali-
zovaný rozpis i s vaší pomocí a zaangaţo-
váním se při jeho vytváření. 
 Všechny vás, kteří v ţivém růţenci 
uţ jste, i vás, kdo máte zájem se o této 
modlitbě více dovědět, nebo se do ní chce-

te zapojit, zvu na společné setkání, které 
se uskuteční 12. listopadu v 1630 hod. 
v kapli Sv. Rodiny v Domě s peč. suţbou 
v Ostrově. 

P. Marek Hric 
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Diecéze čte bibli 
Co vás oslovilo 
v měsíci říjnu 

Řím 8,5-6 - Ti, kdo dělají jen to, co sami 
chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, 
kdo se dají vést Duchem, tíhou k tomu, co 
je duchovní. Dát se vést sobectvím zname-
ná smrt, dát se vést Duchem je ţivot a po-
koj. 
Řím 10,9 - Vyznáš-li se svými ústy Jeţíše 
jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, ţe ho 
Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 
Řím 11,33 - Jak nesmírná je hloubka Boţí-
ho bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak 
nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevysto-
povatelné jeho cesty! 
Řím 12,17-19 - Nikomu neodplácejte zlým 
za zlé. Vůči všem mějte na mysli je dobré. 
Je-li moţno, pokud to záleţí na vás, ţijte 
se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, 
milování, ale nechte místo pro Boţí soud, 
neboť je psáno: „ Mně patří pomsta, já od-
platím, praví Pán.“ 

Ef 6,10-17 - Výzbroj proti zlému 
A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, 
v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boţí 
zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svo-
dům. Nevedeme svůj boj proti lidským ne-
přátelům, ale proti mocnostem, silám a 
všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nad-
zemským duchům zla.  
Proto vezměte na sebe plnou Boţí zbroj, 
abyste se mohli v den zlý postavit na od-
por, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy  
„ Opásáni kolem beder pravdou,  
obrněni pancířem spravedlnosti, 
obuti k pohotové sluţbě evangeliu pokoje“ 
a vţdycky se štítem víry, jímţ by jste uhasi-
li všechny ohnivé střely to Zlého. Přijměte 
také přilbu spasení a meč Ducha, jímţ je 
slovo Boţí. 
Mt 27,51-53 - A hle, chrámová opona se 
roztrhla vpůli odshora aţ dolů, země se 
zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a 
mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříše-
na; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstou-
pili do svatého města a mnohým se zjevili. 

den číst, prosím zajistěte si náhradu, nebo kontaktujte P. Breindla na telefonu 736 685 
876. 

Rozpis úklidu – Říjen 2011 

4. 11. Michalová; 11. 11. Srncová; 18. 11. Běhounková; 25. 11. Prvá  

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

3. Michalová Anna; Velemanová Jarka  4. Srncová Marie; Matláková Boţena; 
        Neţatická Mariana 

Na rozloţení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o pomoc mlad-
ší. Zvláště bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Paní Matláková a Neţatická se aktu-
álně starají o výzdobu kostela. Rádi bychom, aby se jejich sluţba nenavyšovala o další 
skutečnosti. Děkujeme za pochopení! 
Úklid probíhá kaţdý pátek, ve skupině je moţné domluvit i jiný termín. Hodinu si dohod-
nou členové skupin mezi sebou. 
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Modlitba za národ 
(doporučená biskupskou 

konferencí ČR) 

Boţe, Otče nás všech, 
děkujeme Ti za Čechy, 
Moravu a Slezsko - naši 
krásnou a úrodnou vlast. 
Děkujeme Ti, ţes nám ji po staletí pomáhal 
chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům 
vnitřním. 

Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí 
osobnosti všude, kde chybí. Dej všem dě-
tem otce, matku a spořádaný domov a veď 
nás, abychom ţili ve vzájemném porozu-
mění a kaţdý na svém místě po vzoru sv. 
kníţete Václava zodpovědně konali svůj 
úkol. 
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.  

Dušičkové poboţnosti a jejich slavení 

2. listopad 2011 

Pernink - penzion 
  930 hod. - Mše svatá 

Jáchymov 
1515 hod. - Poboţnost na hřbitově 
1600 hod. - Mše svatá 

Radošov 
1700 hod. - Mše svatá Hroznětín 

1545 hod. - Poboţnost na hřbitově 
1630 hod. - Mše svatá  Ostrov 

1700 hod. - Poboţnost na hřbitově 
1800 hod. - Mše svatá 

5. listopad 2011 

Bor 
1330 hod. - Poboţnost na hřbitově 

Radošov 
1415 hod. - Poboţnost na hřbitově 

Velichov 
1445 hod. - Poboţnost na hřbitově 

Stráţ n/Ohří 
1530 hod. - Poboţnost na hřbitově 

Abertamy 
1315 hod. - Poboţnost na hřbitově 
1400 hod. - Mše svatá 

Pernink 
1530 hod. - Mše svatá 
1630 hod. - Poboţnost na hřbitově 

6. listopad 2011 

Horní Blatná 
1415 hod. - Poboţnost na hřbitově 
1500 hod. - Mše svatá  

Boţí Dar 
1630 hod. - Poboţnost na hřbitově 

Krásný Les 
1430 hod. - Poboţnost na hřbitově  Děpoltovice 

1330 hod. - Poboţnost na hřbitově  
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Odpustky pro duše v očistci 

Od 1. listopadu, odpoled-
ne, do 2. listopadu, po 
celý den, je moţno při 
návštěvě kteréhokoli kos-
tela získat plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci. 
Kromě tří obvyklých pod-
mínek (sv. smíření, sv. 
přijímání, modlitba na 

úmysl Svatého otce) je podmínkou pomod-

lit se při návštěvě kostela modlitbu Páně 
(Otče náš, …) a Vyznání víry (Věřím 
v Boha, …). 
Od 1. do 8. listopadu je moţno získat po 
splnění tří podmínek denně plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné pouze duším 
v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomod-
lí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; 
v ostatních dnech lze takto získat odpustky 
částečné. 
(Z Enchiridionu papežské penitenciarie) 

Co jsou to odpustky! 

Odpustek znamená, ţe se před Bohem 
odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichţ 
vina byla zahlazená; je to odpuštění, které 
náleţitě připravený věřící získává za urči-
tých podmínek zásahem církve, jeţ jako 
sluţebnice vykoupení autoritativně rozdělu-
je a pouţívá pokladu zadostiučinění Krista 

a svatých. 
Odpustek je částečný, nebo plnomocný 
podle toho, zda částečně nebo úplně osvo-
bozuje od časného trestu za hříchy. Od-
pustky můţou být přivlastněny 
ţivým nebo zemřelým. 
(z Katechizmu katolické církve) 

Slavnostní mší svatou, 
která se uskuteční 12. 
listopadu od 10. 00 
hodin v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtě-
cha, vyvrcholí oslavy 

letošního 800. výročí narození sv. Aneţky 
České.  
 Praha: Hlavním celebrantem boho-
sluţby bude zvláštní papeţský legát, arci-
biskup Kolína nad Rýnem, kardinál Joa-
chim Meisner. Při mši svaté budou předána 
děkovná vyznamenání - medaile sv. Aneţ-
ky České. Na bohosluţbu pak v 15. 00 ho-
din ve Strahovském klášteře naváţe verni-

sáţ výstavy prací dětí z České a Slovenské 
republiky pořádaná hnutím Na vlastních 
nohou – Stonoţka. Výstava nazvaná 
"Svatá Anežka Česká – génius českého 
učitele" potrvá do 2. prosince a shlédnout ji 
bude moţné denně mimo pondělí od 9.00 
– do 18. 00 hodin.  
 Svatoaneţský rok bude zakončen 
unikátní výstavou s názvem „Svatá Anežka 
Česká – princezna a řeholnice“, která bude 
v prostorách Kláštera sv. Aneţky České 
zahájena 25. listopadu 2011. Uspořádání 
této výstavy se ujalo Arcibiskupství praţ-
ské, které spolupracuje s Národní galerií a 
dalšími kulturními a církevními institucemi. 

Rok sv. Aneţky vyvrcholí ve svatovítské katedrále 
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Letošní rok 2011 byl vyhlášen Českou bis-
kupskou konferencí „rokem křtu.“ Jako 
křesťané jsme tedy zváni k tomu, aby-
chom hlouběji ocenili Boţí dar, který jsme 
křtem přijali, a duchovně se tak připravili na 

oslavu 1150 let od příchodu slovanských 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Tajemství 
křtu se můţeme pokusit popsat různým 
způsobem. V tomto článku, a také 
v dalších, které budou následovat, chceme 
proniknout do tématu pomocí křestních 
symbolů, coţ je způsob blízký uvaţovaní 
biblických autorů a církevních otců. Kaţdý 
symbol pochází z běţné lidské zkušenosti, 
v bibli a v liturgii církve však odkazuje 
k hlubší duchovní skutečnosti. Způsob 
symbolického výkladu je ţivý, názorný a 
všem přístupný, a to i přesto, ţe jako lidé 
moderního technického světa máme horší 
schopnost symbolům rozumět. Z mnoţství 
symbolů, které se vztahují ke křtu, vybere-

Půjde o první pokus o vytvoření uceleného 
přehledu svatoaneţské tématiky ve výtvar-
ném umění a uměleckých řemeslech. Vý-
stava představí ţivot a dílo sv. Aneţky Pře-
myslovny v rovině královské dcery, ţeny, 
kterou ţádá o ruku sám císař, ale také vý-
znamné představitelky panovnického rodu, 

která usiluje o smír v rodině a pokoj v Čes-
ké zemi. Bude zachycen i ohlas Aneţčiny 
charitativní sluţby a její výjimečného dějin-
ného poslání ve výtvarném umění. 
Autor: Jiří Prinz 
(Převzato s ČBK) 

Diecézní setkání ministrantů 
11.–12. listopadu v Plzni 
 Po malé odmlce se bude letos v listopadu opět konat diecézní setkání minist-
rantů naší plzeňské diecéze. Je naplánováno na dva dny. Toto setkání bude spojeno 
s Národní poutí ke svaté Aneţce České, která bude 12. listopadu v praţské katedrále 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Ministranti mají domluvenou sluţbu u oltáře Páně.  

Br. Juniper Josef Oravec OFM 

Exercicie s P. Eliasem Vellou 
pro plzeňskou diecézi s tématem Jeţíš můj přítel (předchozí témata byla Jeţíš jako lé-
kař a Jeţíš jako Mistr) se budou konat 23.–28. července 2012 v Plzni. Předpokládaná 
cena (ubytování a stravování) 2 600 Kč. 
Přihláška: jméno a příjmení, věk (sníţená pohyblivost), adresa, telefon či mail, případně 
s kým jste se domluvili na společném bydlení zašlete na adresu biskupství nebo mailem 
na slajsova@bip.cz. Koncem února obdrţíte sloţenku na zaplacení zálohy 1 000 Kč. 

Křestní symboly I.- Voda  

http://tisk.cirkev.cz/autori/jiri-prinz/clanky/
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me pouze některé. Začneme u toho nejdů-
leţitějšího, u symbolu „vody“. 
Voda má v Písmu svatém a v tradici církve 
vícero významů. Moţná někoho překvapí, 
ţe v souvislosti se křtem není podstatným 
významem vody „obmytí“, tedy „očištění“ 
od špíny hříchu, od zla apod., ačkoliv i ten-
to rozměr ke křtu patří. Křestní symbolika 
vody vychází především z dvojí protikladné 
charakteristiky vody: přinášet smrt a dávat 
ţivot. 
Voda jako smrt. Voda v sobě nese smrt, 
protoţe se v ní můţe člověk utopit, je 
ţivlem nebezpečným a zlým. V tomto 
smyslu voda symbolizuje hřích, který du-
chovně zabíjí člověka. Ve Starém zákoně 
se ukazuje ničivý charakter vody ve vyprá-
vění o potopě světa (srov. Gen 6-10) a ve 
zprávě o přechodu Izraelitů Rudým mořem 
(srov. Ex 14). Zmíněné události jsou 
předobrazy křtu, protoţe spravedlivý Noe a 
Izrael byl Bohem zachráněn (srov. 2 Petr 2, 
5). Křest v tomto smyslu znamená 
„vytaţení“ z vody, záchrana z hlubin smrti a 
hříchu. 
Voda jako život. Druhý význam vody je 
důleţitější. Voda je v první řadě zdrojem 
ţivota, bez ní se stává země pustinou, mís-
tem hladu a ţízně, tedy smrti. Proto je po-
chopitelné, ţe ţivá voda symbolizuje ve 
Starém zákoně Boha, který je pramen veš-
kerého ţivota. V Novém zákoně rozvíjí 
symboliku ţivé vody především evangelista 
Jan. Jeţíš zaslibuje dar pravé vody: 
„Jestliţe kdo ţízní, ať přijde ke mně a pije! 
Kdo věří ve mne, 'proud ţivé vody poplyne 
z jeho nitra', jak praví Písmo.To řekl o 
Duchu, jejţ měli přijmout ti, kteří v něj 
uvěřili. Dosud totiţ Duch svatý nebyl dán, 

neboť Jeţíš ještě nebyl oslaven” (Jan 7, 38
–39).  
Vidíme, ţe voda v Janově evangeliu 
označuje Ducha svatého, dar Boţího ţivota 
člověku. Duch svatý byl dán při Jeţíšově 
oslavení na kříţi: „Jeden z vojáků mu 
probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a 
voda” (Jan 19, 34). Duch svatý jako ţivá 
voda vychází z Jeţíšova probodeného 
boku, zde je zdroj ţivota pro všechny. V 
tomto obraze je však rovněţ přítomna 
myšlenka křtu: Křtem se otevřel lidstvu 
pramen ţivota, Duch svatý. Křtem se dává 
člověku ţivota z Ducha. Můţeme shrnout 
Janovu myšlenku: Z Jeţíšova těla se rodí 
církev, protoţe voda z Jeţíšova 
probodeného boku znamená křest a krev 
eucharistii.  
Voda jako smrt a život. Apoštol Pavel 
spojuje dvojí symboliku vody ve svém 
krásném výkladu křtu: Ve křtu jsme byli s 
Kristem ponořeni do jeho smrti, ve křtu 
jsme s Kristem vstali k novému, 
vzkříšenému ţivotu (Řím 6, 1–11). Křest je 
naše účast na Jeţíšově velikonočním 
tajemství, na jeho smrti a zmtvýchvstání. 
To má za následek, jak říká Pavel dále, ţe 
skrze křest jsme umřeli starému ţivotu 
hříchu a ve křtu jsme byli znovuzrozeni k 
novému ţivotu milosti. Jak tomu rozumět? 
Po křtu křesťan nemůţe mít jen vnější, 
povrchní vztah k  Jeţíši, vţdyť skrze křest 
je s ním sjednocen. Vše, co křesťan ţije, ať 
radostné nebo bolestné, musí být 
ponořeno do Krista. V Kristově lásce můţe 
utopit svůj hřích, svou bolest, smutek, vše 
temné a nakonec i smrt, neboť Kristova 
láska je mu pramenem ţivota a radosti.  

P. Pavel Frývaldský 
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DĚTSKÉ OKÉNKO 
Bůh je náš dobrý Otec 

Zvířátka v zoologické záhradě se pohádala. Závidělo jedno druhému, ţe ho Bůh stvořil 
krásněji. A tak se na našem obrázku stala proměna. Líbí se ti nová zvířátka? Podobně 
by tomu bylo s námi, kdybychom měli to, co druhým závidíme. Zkus dát zvířátka do po-
řádku. Pak se i písmena pod obrázky seřadí tak, ţe se dozvíš něco důleţitého.  

TAJENKA: 

Správnou odpověď zašli na email knihovny, nebo na farní adresu. Nejpozději však do 
16.16. 2011. 
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Farní zpravodaj je vydáván farním společenstvím Římskokatolické farnosti v Ostrově. 
Příspěvky zasílejte na adresu: knihovnauSv.Anny@seznam.cz, nebo na poštovní adre-
su: Malé nám. 25; 363 01 Ostrov. Publikováno taky na stránkách farnosti: farnos-
tostrov.wordpress.com 
Redakce: Redakční rada Knihovny sv. Anny pod vedením Lidmily Hanzlové; redakční 
uzávěrka příštího čísla: 16. 11. 2011 

Úterý Ostrov  1700 
  1800 

Mše svatá + Nešpory 
Biblická hodina 

Středa Ostrov    800 
Jáchymov 1600 

Mše svatá 
Mše svatá 

Čtvrtek Hroznětín 1630 
Ostrov  1800 
  1835 

Mše svatá 
Mše svatá 
Adorace 

Pátek Ostrov  1630 
  1630 
  1800 
Jáchymov 1900 

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

Sobota Ostrov  1000 
  1100 
  1700 
Abertamy 1400 
Pernink  1530 

Mše svatá 
Schola - nácvik 
Mše svatá (kaple sv. Rodiny) * 
Mše svatá 
Mše svatá 

Neděle Ostrov    830 
Jáchymov 1000 
Hroznětín 1130 
Ostrov  1200 
H. Blatná 1500 
Radošov 1500 
Krásný Les 1500 
Ostrov  1700 

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 
*** - Vyskytuje se vţdy na první a třetí neděli v měsíci 

mailto:knihovnaSv.Anny@seznam.cz

