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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Prosinec 2011 
 

„EJHLE, HOSPODIN PŘIJDE A BUDE V DEN ONEN SVĚTLO VELKÉ“ 
 „NEBOŤ CESTY NENÍ NIŢÁDNÉ K SPASENÍ NEŢLI KRISTUS SÁM“ 

(z liturgické písně) 

Advent a Vánoce mají společný základ 
Období před začátkem Vánoc je kaţdý 
rok uţ tradičně doprovázeno více 
programy, které nám dávají moţnost se 
pozastavit nad tím, co nám tyto svátky 
chtějí dát, nebo přinést. To hlavní přitom 
není v tom, kolik nádherných věcí 
dokáţeme přinést, nebo jak vyuţijeme 
čas k včasnému nákupu drobností či věcí 
důleţitých. Toto období předvánoční nám 
přináší hlavně zamyšlení nad blíţícími se 
svátky a jejich pravým smyslem. Jedině 
tak můţou přinést to nejkrásnější. 
K tomuto naplnění předvánoční doby nás 
vede i jeho název. Toto období se 
jmenuje Advent. Toto původně latinské 
slovo znamená příchod. Na mnoha 
místech je začátek adventu spojen se 
zapalováním Vánočního stromu na 
náměstích našich měst či obcí, v kostelích 
pak adventní věnec. I mnoha jinými 
způsoby je moţné v době adventu proţít 
pozastavení se nad tím o jaký „příchod“ 
se vlastně jedná. Ty tradiční skutečnosti 
vychází z biblických motivů; očekávání 
příchodu mesiáše – Vykupitele – 
„příchod“ zrození Krista, ale také naplnění 
Boţí slávy v Jeho zjevení se člověku. 

V minulosti a mnohdy i dnes na mnoha 
místech se přípravy na tento příchod 
připomínají zpěvy Rorat (z latinského 
„rorate“ – rosu dejte; první slova 
adventních zpěvu). S přáním zamyšlení 
se nad skutečným významem tohoto 
období, ale také i hlubokého proţitku 
samotných Vánoc Vám nabízíme i 
duchovní program s moţnosti proţitku ze 
setkání se samotným zrozeným 
Mesiášem Kristem. 

P. Marek Hric
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SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ s programem Adventu a Vánoc včetně 
bohosluţeb 

2. 12. – pátek – Svátek výročí Posvěcení katedrály sv. Bartoloměje v Plzni 
První pátek v měsíci 

Ostrov 
1630 - adorace prvního pátku a Svátost 

smíření 
1740 - Eucharistická poboţnost 
1800 - Mše svatá 

Jáchymov 
1930 - Biblická hodina 

3. 2. - sobota – Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
Ostrov 
1000 - Mše svatá 
1045 – Katecheze pro dospělé: 
„Tři části slavení adventní doby.“ 
Abertamy 
1400 - Mše svatá 

Pernink 
1630 - Mše svatá 
Kaple Svaté rodiny v DPS Ostrov 
1700 - Mše svatá 

4. 12. - neděle – 2. neděle adventní (Čtení cyklu B, evang. Mk 1,1-8) 
„Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ 

Ostrov 
830 - Mše svatá 
1600 - Setkání dětí se sv. Mikulášem 
Jáchymov 
1000 - Mše svatá 

Hroznětín 
1130 - Mše svatá 
Horní Blatná 
1500 – Mše svatá 

6. 12. – úterý – sv.Mikuláš, nezávazná památka 
Ostrov 
1700 – Mše svatá, po ní modlitba nešpor; 1800 – Biblická hodina v sále farnosti 

7. 12. – středa – sv. Ambroţ, biskupa a učitele církve, památka 
Ostrov 
800 – Mše svatá 

Jáchymov 
1600 - Mše svatá (ze slavnosti 8. 12.) 

8. 12. – čtvrtek – Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY 
PRVOTNÍHO HŘÍCHU – doporučený svátek 

Ostrov 
1800 - Mše svatá, po ní adorace 

Hroznětín 
1630 – Mše svatá 

11. 12. – 3. neděle adventní – Gaudete 
(Čtení cyklu B, evangelium Jan 1,6-8.19-28) 

„Vyrovnejte cestu Pánu.“ 
Ostrov Hroznětín 
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830 - Mše svatá 
1700 – Nešpory 
Jáchymov 
1000 - Mše svatá 

1130 Mše svatá 
Radošov 
1500 - Mše svatá 

13. 12. – úterý – sv. Lucie, panny a mučednice, památka 
Ostrov 
1700 – Mše svatá; 1800 – Biblická hodina 

14. 12. – středa – sv. Jan od Kříţe, kněze a učitele církve, památka 
Ostrov 
800 – Mše svatá 

Jáchymov 
1600 - Mše svatá 

17. 12. - sobota před Štědrým dnem 
Ostrov 
1000 - Mše svatá 
Abertamy 
1400 - Mše svatá 

Pernink 
1630 - Mše svatá 
Kaple Svaté Rodiny v DPS Ostrov 
1700 - Mše svatá 

18. 12. – 4. neděle adventní, (Čtení cyklu B, evangelium L 1,26-38) 
„Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ 

Ostrov 
830 - Mše svatá 
1700 Nešpory 
Jáchymov 
930 - Svatost smíření 
1000 - Mše svatá 

Hroznětín 
1100 - Svatost smíření 
1130 - Mše svatá 
Sokolov 
1400 – Setkání františkánských terciářů a 
sympatizantů 

21. 12. – středa pře Štědrým dnem 
Ostrov 
800 – Mše svatá 
Horní Blatná 
1430 – Svátost smíření 
Abertamy 
1700 – Svátost smíření 

Jáchymov 
1530 – Svátost smíření 
1600 – Mše svatá 
Pernink 
1600 – Svátost smíření 

23. 12. – pátek před Štědrým dnem 
Ostrov 
1600 – Česká mše Vánoční (Rybovka) 
1800 – Mše svatá 

Radošov 
1500 – Svátost smíření 
Jáchymov 
1930 - Česká mše vánoční (Rybovka) 

24. 12. – sobota – Štědrý den 
Ostrov 
1000 – Svátost smíření 

Jáchymov 
2100 - Vánoční mše svatá 
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1400 – Svátost smíření 
1700 – Společná farní Štědrá večeře 
2100 - Vánoční mše svatá 
Hroznětín 
2230 - Vánoční mše svatá 

Horní Blatná 
2230 - Vánoční mše svatá 
Abertamy 
2400 - Půlnoční mše svatá 
Stráţ n/Ohří 
2400 - Půlnoční mše svatá 

25. 12. – neděle – slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek 
(Čtení evangelia podle Jana 1,1-18) 

„Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ 
Ostrov 
830 - Mše svatá 
1500 - koncert Orbis Pictus 
Jáchymov 
1000 - Mše svatá 
Hroznětín 
1130 - Mše svatá 

Pernink 
1030 - Mše svatá 
Radošov 
1500 - Mše svatá 
Krásný Les 
1500 - Mše svatá 

26. 12. – pondělí – sv. Štěpán, prvomučedník, 2. svátek vánoční 
Ostrov 
830 - Mše svatá 
1500 - Zpívání u jesliček 

Hroznětín 
1130 - Mše svatá 

27. 12. – úterý – sv. Jan, apoštol a evangelista – svátek 
Ostrov 
1700 - Mše svatá 

28. 12. – středa – svatá Mláďátka, mučedníků – svátek 
Ostrov 
1800 - Mše svatá 

Jáchymov 
1600 - Mše svatá 

29. 12. – čtvrtek – Pátý den v oktávu Narození Páně 
Ostrov 
1800 – Vánoční mše svatá spojená 
s adoraci za rodiny 

Hroznětín 
1630 – Vánoční mše svatá 

30. 12. – pátek – Svátek Svaté Rodiny Jeţíše, Marie a Josefa 
Kaple Svaté Rodiny v DPS Ostrov 
1800 – Poutní Dětská mše svatá 
spojená s obnovou manţelských slibů 

Suchá 
1500 – Vánoční mše svatá spojená 
s obnovou manţelských slibů 
1600 – koncert Orbis Pictus 

31. 12. – sobota – Sedmý den v oktávu Narození Páně 
Ostrov 
1600 – Děkovná mše svatá za prošlý rok 
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1900 – Silvestrovské posezení ve farním sále 
2330 – Eucharistická poboţnost na závěr církevního roku s Novoročním poţehnáním 

1. 1. 2012 – neděle – Slavnost MATKY BOŢÍ, PANNY MARIE 
zasvěcený svátek (Čtení evangelia podle Lukáše 2,16-21) 

„Maria však to všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom.“ 
Ostrov 
900 – Novoroční mše svatá 
1700 – Novoroční nešpory – sál farnosti 
Jáchymov 
1000 - Novoroční mše svatá 

Hroznětín 
1130 - Novoroční mše svatá 
Horní Blatná 
1500 - Novoroční mše svatá 

6. 1. 2012 – pátek - Slavnost Zjevení Páně; Tři králové 
Ostrov 
1800 – Vánoční mše svatá se svěcením 
vody, kadidla a zlatých předmětů 

Jáchymov 
1600 - Vánoční mše svatá se svěcením 
vody, kadidla a zlatých předmětů 

7. 1. 2012 – sobota po Zjevení Páně 
Ostrov 
1000 - Mše svatá 
1045 – Katecheze pro dospělé: 
„Svátosti – poklad víry“ 
1500 – Tříkrálový koncert 

Abertamy 
1400 - Mše svatá 
Pernink 
1630 - Mše svatá 
Kaple Svaté rodiny v DPS Ostrov 
1700 - Mše svatá 

8. 1. 2012 – neděle - Svátek Křtu Páně; Závěr Vánoční doby 
Ostrov 
830 – Mše svatá 
1700 – Nešpory – sál 
Jáchymov 
1000 – Mše svatá 

Hroznětín 
1130 – Mše svatá 
Radošov 
1500 – Mše svatá 
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Udělování Svatosti smíření před dobou vánoční 
18. 12 
Ostrov: 800 hod. 

Jáchymov: 930 hod. 
Hroznětín: 1100 hod. 
20. 12. 
Ostrov: 1600 hod. 
21. 12. 
Ostrov: 730 hod. 
Horní Blatná: 1500 hod. 
Pernink: 1600 hod. 
Abertamy: 1700 hod. 
Jáchymov: 1530 hod. 

22. 12. 
Ostrov: 1730 hod. 
Hroznětín: 1530 hod. 
23. 12. 
Ostrov: 1730 hod. 
Radošov: 1500 hod. 
24. 12. 
Ostrov: 
1000 – 1200 hod. a 1400 – 1600 hod. 
 
 
 

 
Betlémské světlo 

18. 12 
Jáchymov: 930 hod. 
Hroznětín: 1100 hod. 
20. 12. 
Horní Blatná: 1500 hod. 
Pernink: 1600 hod. 
Abertamy: 1700 hod. 
Jáchymov: 1530 hod. 
22. 12.  
Hroznětín: 1530 hod. 

23. 12. 
Radošov: 1500 hod. 
24. 12. 
Ostrov: 
1000 – 1200 hod. 
1400 – 1600 hod. 

(A krom těchto 
termínů taky na všech 
bohosluţbách Štědrého 
dne)

 

 
Den ve Wunsiedlu 

Sobota 29. října byla v Evangelickém 
vzdělávacím centru Wunsiedlu věnována 
tématu „Spolky, občanská angaţovanost, 
církve – tři důleţité sloupy v našem 
městě“. Hlavní starosta promluvil jak o 
historii, tak i o pestrosti současného 
ţivota města, o jeho vzhledu (květiny, 
zahrady, fasády) a kultuře (Brunnenfest, 
gospelový sbor, divadlo ve skalách). Ve 

městě je více jak sto spolků. Na závěr řekl 
podnětnou větu: „Neseme zodpovědnost 
nejen za to, co jsme udělali, ale téţ za to, 
co jsme mohli, ale neudělali“. 
Oba faráři, katolický i evangelický, pak 
společně referovali o svých farních 
společenstvích. Ve Wunsiedlu je věřících 
křesťanů 85% všech obyvatel. Připojili se 
téţ zástupci partnerských měst z Francie 
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a Italie – tam je téţ 80 aţ 90% aktivních 
věřících. Ostrovská dvě procenta všechny 
zúčastněné šokovala. Ptali se, zda se 
snad nepřeslechli?  
Střediskem katolíků ve Wunsiedlu je farní 
kostel Dvanácti apoštolů. Mají tam 
zpívající sbor, činný pracovní krouţek, 
kruh mládeţe, kruh seniorů, biblické 
hodiny a další, křesťané dělají mnoho 
věcí společně. Ve Wunsiedlu jsou lidé 
zvyklí pracovat dobrovolně, říkají tomu 
„Ehrenamt“. Práce pro bliţní, pro církev či 
město je brána jako čestný úkol. 
Dozvěděli jsme se, ţe kaţdý třetí občan je 
dobrovolníkem v různých oblastech ţivota 
– v ochraně přírody, sociální a komunální 
činnosti, v církvi, spolcích. Bylo to patrné i 
na vzhledu a úpravě hory sv. Kateřiny, 
kterou jsme si odpoledne prohlédli. Všude 
čisto, přívětivě. Zaujalo mě vyuţití 
zříceniny původně románského kostela 
na vrcholu. Zbytky zdiva a oken jsou 

zpevněny a zevnitř osazeny osmi 
kamennými tabulemi, na nichţ je vyryto 
osm evangelních blahoslavenství, vţdy 
v několika jazycích včetně češtiny. Na 
deváté tabuli je vysvětlen jejich význam - 
jsou podstatou ţití všech národů v míru. 
Panu faráři Vogelovi jsem vyřídila naše 
pozdravy a pozvání našeho P. Marka na 
poutní slavnosti v příštím roce. Zaujalo ho 
připravované 1150. jubileum příchodu 
Konstantina a Metoděje, apoštolů 
Slovanů a spolupatronů Evropy na 
Moravu, kvůli kterému přijedou i farníci 
z Rastattu o rok později neţ obvykle. 
Také se zájmem přijal výstřiţek z našich 
novin o instalaci relikvie bl. Jana Pavla II. 
v našem kostele. 
Kéţ nám podněty z Wunsiedlu slouţí 
k zapojení se do práce v naší farnosti. 
Aby i u nás bylo čisto a přívětivo. 
 
Lidmila Hanzlová 

 

Sluţba lektorů - Prosinec 2011 

1. čtení   2. čtení 
4. 12. 2. neděle adventní  Kamarád ml.  Hanzlová 
8. 12. Slavnost Panny Marie  Kamarád st.  Bárta 
11. 12. 3. neděle adventní  Poledníček  Radová 
18. 12. 4. neděle adventní  Hynk   Velemanová 
24. 12. Vigilie Narození Páně  upřesní se  upřesní se 
25. 12. Narození Páně   Hanzlová  Bárta 

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. 
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Rozpis úklidu a výzdoby – Prosinec 2011 

2. 12. a 30. 12. Michalová; 9. 12. Srncová; 16. 12. Běhounková 
23. 12. Prvá 

Skupiny pro úklid: 
1.  Běhounková Marie; Breindlová Jitka   2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 
3. Michalová Anna; Velemanová Jarka  4. Srncová Marie 

Na rozloţení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o pomoc 
mladší. Zvláště bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Úklid probíhá kaţdý pátek, ve 
skupině je moţné domluvit i jiný termín. Hodinu si dohodnou členové skupin mezi 
sebou. 
Výzdoba kostela: Boţena Matláková a Mariana Neţatická 

 
Svatost, ţivot ve slávě Boţí (Mt 23,1-12) 

V měsíci listopadu jsme se více zamýšleli 
nad tím, jak je to s našimi předky. 
Navštěvovali jsme hroby svých blízkých a 
zapalovali na hrobech svíce. Tento měsíc 
začínal slavností Všech svatých a i další 
dny nás uţ pomalu a jistě vedly k dalším 
zamyšlením souvisícím s putováním 
člověka do věčnosti. Chtěl bych se ještě 
zastavit u jedné myšlenky, která mě 
pronásleduje mnoha způsoby a nedává 
mi ani den zapomenout na tajemství 
prošlých dnů. 
Díváme-li se na svaté, které církev ctí, 
uvědomujeme si nádheru jejich ţivota. 
Můţeme při pohledu na ně poznávat, ţe 
být svatým není jednoduché. Vţdyť jejich 
ţivot je naplněn mnohým příkladem a 
obětavostí. „Jak se mohu já měřit s jejich 
dokonalostí?“ Proto moţná překvapí, ţe 
svatost není skutečností jenom těch, kteří 
uţ jsou u Boha, ale nás všech, kteří 
ţijeme na zemi. 
V samotném příběhu o příkladu farizeů a 
zákoníků se dovídáme, ţe činit dobré věci 

je moţné z více důvodů. Buď můţeme ţít 
proto, abychom měli slávu my sami, tedy, 
aby nás lidé chválili, nebo proto, aby byl 
oslaven Bůh. Tedy vyvyšovat sebe, nebo 
Boha. Zkušenost nás přitom učí, ţe dobrý 
příklad je spíše u těch, kteří svým učením 
i ţivotem oslavují Boha a Jeho jméno. 
Proto nás Jeţíš varuje kvasu farizeů, kteří 
vidí jenom sebe a sami chtějí být 
chváleni. Církev je ale ustanovena Bohem 
a její svatost vychází ze Svatosti Boţí, 
jakoţ i naše svatost, skrze křest, ve 
kterém jsme se stali Boţími dětmi. 
Asi nejlépe to vyjadřuje podobenství o 
marnotratném synu z Lukášova evangelia 
(Lk 15,11-32). Syn, který promrhal celý 
Otcův majetek, je potom přijat Otcem ne 
proto, ţe by snad otec schvaloval jeho 
jednání, ale proto, ţe se vrátil a litoval. On 
ho přijímá jako svého syna. Syn bude 
vţdy pro opravdového otce synem. Nikdy 
ne sluţebníkem. Vrací mu jeho místo, 
které měl u otce vţdy. 
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Tedy naše svatost je od Boha Otce. 
Chránit ji a naplňovat je věcí toho jak 
ţijeme. Je proto nutné, abychom neustále 
pracovali na její aktuálnosti v našem 
ţivotě. Je mnoho příběhů, které nám 
dávají příklad. Svatí v nebi jsou pro nás 
příkladem. Je mnoho povzbuzení, která 
byla vyřčena a zajisté ještě budou. Avšak 
nejvíce poučení a nejdůleţitější poučení 
jsou v Písmu svatém. Je tedy také na nás 
jak bojujeme o to, abychom svou svatost 
neztráceli, ale naplňovali. Chtěl bych tedy 

povzbudit ke snaze spojovat kaţdou 
činnost s Bohem. Nezůstávat nečinnými, 
ale rozvíjet Jeho slávu, na které máme 
účast uţ od křtu. Snaţit se ţít v Jeho 
slávě uţ teď. Touţit po setkání s Ním uţ 
nyní, nečekat na věčnost, která pro náš 
nezájem můţe být uţ jenom zboţným 
přáním. Odpovědět na Boţí lásku uţ nyní. 
Jiný čas uţ totiţ mít nemusíme. 
 
P. Marek Hric 

 
Diecéze čte bibli 

Co vás oslovilo v měsíci listopadu 
Kol 1,9 – Proto i 
my, ode dne, kdy 
jsme to uslyšeli, 
nepřestáváme za 
vás v modlitbách 
prosit, abyste 

plně, se vší moudrostí a duchovním 
pochopením poznali jeho vůli. 
Kol 2,6-7 – Ţijte v Kristu Jeţíši, kdyţ jste 
ho přijali jako Pána. V něm zapusťte 
kořeny, na něm postavte základy, pevně 
se drţte víry, jak jste v ní byli vyučeni, 
znovu a znovu vzdávejte díky. 
Kol 3,12 – Jako vyvolení Boţí, svatí a 
milovaní, oblečte milosrdný soucit, 
dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. 
Kol 4,2 – V modlitbách buďte vytrvalí, 
bděte a děkujte Bohu. 
2S 14,14 – Vţdyť jsme smrtelní, jsme 
sako po zemi rozlitá voda, která se nedá 

sebrat. Bůh však nechce ţivot odejmout a 
velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od 
sebe zapudil nadobro. 
Flp 2,14-15 - Všechno dělejte bez reptání 
a bez pochybování, abyste byli bezúhonní 
a ryzí, Boţí děti bez poskvrny uprostřed 
pokolení pokřiveného a zvráceného. 
V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují 
svět. 
Flp 3,20-21 - My však máme občanství 
v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, 
Pána Jeţíše Krista. On promění tělo naší 
poníţenosti v podobu těla své slávy silou, 
kterou je mocen všechno si podmanit. 
Flp 4,6 - Netrapte se ţádnou starostí, ale 
v kaţdé modlitbě a prosbě děkujte a 
předkládejte své ţádosti Bohu. A pokoj 
Boţí, převyšující kaţdé pomyšlení, bude 
střeţit vaše srdce i mysl v Kristu Jeţíši. 
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Kázání papežského legáta kardinála Joachima Meisnera u příležitosti 
oslavy 800. výročí narození svaté Anežky České 

Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 12. listopadu 2011 
„A ty, Betléme, zemi 
judská, zdaleka nejsi 
nejmenší z předních 
Judových měst“ (Mt 2,6) 
říká prorok s poukazem 
na to, ţe se tam měl 
narodit Jeţíš Kristus. 
Analogicky můţeme říci: 
„A ty, země Česká, vůbec 
nejsi nejsekularizovanější 
zemí Evropy, vţdyť ţádný 
národ není vyznamenán 
tolika zemskými patrony 
jako ty.“ Mezi nimi má postavení jakési 
první dámy svatá Aneţká Česká z Prahy. 
Její osmisté narozeniny slavíme dnes 
12. listopadu v den výročí jejího 
svatořečení. Je to pro nás příleţitost, 
abychom vzdali dík Bohu, jenţ v ţivotě a 
smrti svých svatých vyjevuje svou 
velikost, a abychom si připomněli, ţe krev 
světců nadále koluje v obyvatelích této 
země. Češi by se neměli smiřovat s tím, 
ţe jsou označováni za nejateističtější 
národ. Skutečnost, ţe jejich země je 
vyznamenána a poţehnána tolika světci, 
by je naopak měla naplňovat 
sebevědomím a zároveň vědomím, ţe 
s křesťanstvím zvítězí. Zemští patroni, to 
není nějaká zboţná svatozář obklopující 
národ, tito ochránci jsou něco jako motor, 
jenţ jejich krajanům umoţňuje, aby do 
přítomné doby misijně vnášeli zvěst o 
Boţím milosrdenství ke všem lidem. 

Hodláme-li například 
v diecézi nebo ve farnosti 
zjistit počet členů církve, 
nesmíme brát v potaz pouze 
statistiku obyvatelstva. 
Musíme k nim přiřadit i 
všechny svaté z litanií, vţdyť 
světci jsou ve společenství 
svatých neustále mezi námi 
přítomni. Slavíme-li dnes 
svatou Aneţku Českou, 
nemá to nic společného 
s nostalgií, naopak daleko 

spíš s přítomností, v níţ nás svatá 
Aneţka s milostí Boţí chce a můţe 
uschopňovat pro budoucí časy.  
Evropa se v naší době odetíná od svých 
křesťanských kořenů, tím se všude 
v mnoha oblastech oslabuje proces růstu. 
Evropa je kontinent s nejmenším počtem 
dětí, s nejmenším počtem zdravých rodin, 
má proto do budoucna nejmenší vyhlídky. 
Svatá Aneţka Česká patří k mocným 
kořenům křesťanské Evropy. Narodila se 
počátkem roku 1211 jako dcera českého 
krále Přemysla Otakara I. Její tetou byla 
svatá Hedvika Slezská, jíţ byla svěřena 
do výchovy v proslulém klášteře 
v Třebnici. Výchova pak pokračovala u 
sester premonstrátek v Doksanech. Velká 
uherská princezna, svatá Alţběta, podnes 
jedna z hlavních patronek Německa, byla 
její sestřenice. U počátků Evropy stojí 
svaté rodiny, svaté rody, svaté ţeny a 
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svatí muţi. Cítili se osobně zavázáni 
Kristovým výrokem, ţe prvním přikázáním 
je: „Budeš milovat Pána, svého Boha, 
celým svým srdcem, celou svou myslí a 
celou svou duší“ (Mt 22,37). A druhé se 
mu podobá: „Budeš milovat svého 
bliţního jako sebe samého“ (Mt 22,39). 
Jak nám ukazují dějiny lidstva, bez 
prvního přikázání není druhé vůbec 
moţné. Teprve láska k Bohu umoţňuje 
lásku k člověku. Svatá Aneţka se svými 
svatými příbuznými je toho dokladem. Ze 
vztahu k Bohu v uctívání a bohosluţbě, 
tedy z kultu, vyrostla evropská kultura, 
v níţ člověk zaujal místo ve svém 
důstojenství a přijetí jakoţto Boţí obraz a 
sestra a bratr Jeţíše Krista dle slov 
Písma: „Vy jste rod vyvolený, královské 
kněţstvo, svatý národ“ (1 Petr 2,9). 
Politika určovala královským rodinám 
tvrdé osudy. Aneţku jiţ jako dítě a 
dívenku záměrně vyuţívali k politickým 
cílům tím, ţe ji často zaslibovali různým 
evropským panovnickým domům do 
manţelství. Ona však nabídky větších i 
menších vladařů k sňatku odmítla, 
dokonce i hohenštaufského císaře 
Fridricha II. a předtím i Jindřicha VII., 
jakoţ i anglického krále. Věděla, ţe se 
člověk nikdy nesmí stát prostředkem 
k nějakému účelu. Účel nikdy prostředky 
neposvěcuje. Pro ni, ţenu 13. století, bylo 
jasným znamením, ţe Boha je třeba 
poslouchat víc neţ člověka. Plnila 
vědomě i závazek vůči národu tím, ţe po 
otcově smrti roku 1230 provázela svého 
bratra, jenţ se stal králem, radou i 
skutkem. Její poslání však bylo jiné. 

Ţádnými výsadami, majetky či prestiţním 
postavením se nedala připravit o svou 
vnitřní svobodu. Milostí Boţí se jí podařilo 
rázně se osvobodit, coţ tehdejší evropský 
svět uvedlo v úţas. Vydala se za 
františkánským ideálem chudoby a 
v osobě svaté Kláry z Assisi nalezla 
souputnici, která jí pomohla vkročit přímo 
do šlépějí svatého Františka. Roku 1233 
zaloţila v Praze klášter klarisek, sama do 
něho vstoupila o rok později a stala se 
jeho abatyší. Kromě toho v hlavním městě 
Čech zřídila špitál pod patronací svatého 
Františka. Odtud pak vznikl řád křiţovníků 
s červenou hvězdou, jejţ roku 1237 
potvrdil papeţ Řehoř IX. Svatá Aneţka je 
jediná ţena, která zaloţila muţský řád. 
Tato komunita bratří a kněţí se věnovala 
sluţbě chudým, poutníkům a nemocným, 
později byla změněna v rytířský řád a 
existuje dodnes. Druhý klášter po Praze 
byl zaloţen ve slezské Vratislavi, odkud 
pocházím. Moje tamější domovská 
farnost byla inkorporována ke 
křiţovnickému klášteru svatého Matěje. 
Proto se od dětství cítím se svatou 
Aneţkou úzce spjat a toto spojení hrálo 
v mém osobním ţivotě nemalou roli.  
Stejně jako její sestřenice Alţběta se 
svatá Aneţka stala pro chudé lidi 
milosrdnou samaritánkou a pro 
bezprávné, andělem tím, ţe se za ně 
zasazovala a přimlouvala u svého 
královského bratra. V důsledku pohnutých 
politických i církevně politických dějin 
Čech a Moravy nedošlo k jejímu brzkému 
svatořečení jako u Hedviky a Alţběty. 
Zůstávala však neustále přítomná 
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v paměti a v srdcích Čechů i Moravanů. 
K jejímu blahořečení došlo teprve roku 
1874. Touha po tom, aby byla prohlášena 
svatou, tím jen vzrostla. V českém národě 
vţdy panovalo přesvědčení, ţe skutečná 
doba štěstí nastane v Čechách a na 
Moravě tehdy, aţ bude Aneţka 
svatořečena. A tak se skutečně stalo. 
Z podnětu stařičkého kardinála Tomáška 
a mnoha dalších angaţovaných nadešel 
pak onen poţehnaný den její kanonizace, 
12. listopad 1989. 
I já sám na tento den nikdy nezapomenu. 
Ve Svatém Petru v Římě jsem před 
bohosluţbou hledal své místo mezi 
ostatnímu kardinály. Sekretář Svatého 
Otce, nynější kardinál a krakovský 
arcibiskup, mi vzkázal, abych se dostavil 
k portálu Svatého Petra a kráčel 
v papeţově doprovodu, protoţe Svatý 
Otec věděl o mé sounáleţitosti s tak silně 
utiskovanou církví ve vaší zemi. Poté co 
v Polsku roku 1981 vyhlásili stanné právo, 
byly hranice mezi Polskem a 
Československem uzavřeny tak 
neprodyšně, ţe se do Polska dalo 
vycestovat jen přes tehdejší Německou 
demokratickou republiku. V ní jsem jako 
berlínský biskup mohl tajně vysvětit 
mnoho dobře připravených mladých muţů 
na kněze pro jejich českou vlast. Kdyţ 
jsem procházel střední lodí k portálu 
svatopetrského chrámu, bylo vpravo i 
vlevo rozestaveno ke koncelebraci jiţ 
mnoţství kněţí a biskupů v ornátech. 
Mezi nimi jsem rozeznal mnohé z těch, 
které jsem tajně vysvětil, oblečené 
v kněţském rouchu. Zastavil jsem se u 

nich a zděšen řekl: „Pro Boha ţivého! Co 
tu děláte? Aţ se vrátíte domů, zavřou vás 
a čekají vás jen samé postihy a útrapy!“ 
Ale oni mi vítězoslavně odpověděli: „My 
uţ zpátky do katakomb nepůjdeme. 
Vrátíme se veřejně jako Boţí kněţí. Spolu 
s národem přece víme: Aţ bude Aneţka 
Česká prohlášena za svatou, nastanou 
pro náš národ i naši zemi nové a lepší 
časy.“  
Tato událost, která byla předzvěstí 
převratu, mě tam v Římě jakoţto občana 
NDR a posléze berlínského biskupa 
citově zasáhla hlouběji neţ pád berlínské 
zdi. Přesně pět dní po slavnosti v Římě 
vypukla 17. listopadu v Praze Sametová 
revoluce a 23. dubna 1990 mohl Svatý 
Otec, blahoslavený Jan Pavel II., vykonat 
svou první návštěvu Prahy, v nedávno 
ještě komunistické zemi. Při uvítání 
papeţe na praţském letišti, prohlásil – jak 
známo – prezident Václav Havel: „Svatý 
Otče, nevím, co to je zázrak. Ale to, ţe 
jste dnes zde u nás v Praze, zázrak je!“ 
Ano, je to zázrak, ţe první dámě českého 
národa, svaté Aneţce České, můţeme ve 
smyslu uchovávané tradice „Aţ budeš 
svatořečena, nastanou pro nás šťastnější 
časy“ poděkovat, neboť se tak skutečně 
stalo. Spousty koalic a konstelací politické 
povahy v minulosti ztroskotaly, ale svatí 
zemští patroni stojí při nás, jsou na naší 
straně, jdou s námi. Ať se stane cokoli! 
Liturgie praví: „Bůh je veliký v ţivotě i 
smrti svých svatých.“ Jeho svatí jsou naši 
svatí. Tvoříme veliké společenství 
v communio sanctorum. Proto se osmisté 
výročí narození svaté Aneţky týká nás 
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všech. Aneţka náleţí k tomuto národu, 
k této zemi, náleţí k Evropě. Z tohoto 
závazku nemůţeme své svaté, jmenovitě 
svatou Aneţku, propustit. Jsou pro nás 
nepostradatelní a my musíme splnit ještě 
tolik úkolů. Avšak ani svatá Aneţka 
nemůţe propustit nás z naší povolanosti 
podávat svědectví našim bliţním i o jejich 
vyvolení Bohem. Pro sebe samé 
nechceme přitom nic. Jako blahoslavený 
papeţ Jan Pavel II. je chceme oslovit: 
„Nebojte se Krista! Otevřte mu svůj ţivot! 
On nám dává důstojnost Boţích dětí tím, 
ţe z nás činí své sestry a bratry.“  
U příleţitosti Druhého vatikánského 
koncilu předali 18. listopadu 1965 polští 
biskupové pod vedením Karola Wojtyły, 
našeho blahoslaveného papeţe Jana 
Pavla II., svým německým bratřím 
v biskupském úřadě pozdravné poselství. 

Stojí v něm, co je posláním evropských 
světců a evropských křesťanů, a totéţ 
kladou na srdce i nám. Píší: „Stavět 
mosty mezi národy dokáţí jen svatí lidé, 
jen ti, kdo mají čisté úmysly a čisté ruce. 
Nechtějí bratrskému národu nic vzít, ani 
jeho jazyk, ani zvyky, ani zemi, ani 
hmotné statky, naopak: sami mu přinášejí 
svrchovaně hodnotné kulturní statky, ba 
vůbec to nejcennější, co mají: sebe 
samy.“ 
Svatá Aneţko Česká, ty nám dáváš to 
nejcennější, co vůbec můţeš dát, sebe 
samu. Proto jsme spoluobčany světců a 
ve spojení s nimi jsme obyvateli Boţího 
domova. Nikdy na toto svoje důstojenství 
nezapomínejme! Amen. 

+ Joachim kardinál Meisner 
arcibiskup Kolína nad Rýnem 

Křestní symboly II - Ryba 

Symbol „ryby“, velmi rozšířený v ranné 
církvi, patří dnes k znovu oblíbeným 
křesťanským symbolům. Mnoho lidí však, 
třebaţe si tímto symbolem označuje svá 
obydlí, auta apod., nezná jeho přesný 
smysl a původ. V tomto příspěvku se 

chceme pokusit lépe osvětlit toto prastaré 
znamení. Symbolika „ryby“ má vícero 
významů. Většinou se můţeme setkat 
s výkladem latinských otců, kteří v řeckém 
slově „ICHTHYS“ (RYBA) spatřovali 
symbol Jeţíše Krista, tedy počáteční 
písmena řeckých slov: Iésús Christos 
Theú Hyios Sótér (Jeţíš Kristus, Syn 
Boţí, Spasitel). Avšak, jak vysvítá z textů 
Písma svatého a ze svědectví církevních 
otců, původně se ryba objevuje 
především v souvislosti se křtem. 
Jiţ ve zprávě o stvoření čteme, ţe 
Hospodin svým slovem oţivil vody rybami 
(srov. Gen 1,20). Bůh svým stvořitelským 
zásahem z nehostinného prostředí činí 



14 

místo ţivota. Otcové v tomto vyprávění 
spatřují předobraz křtu, který je novým 
stvořením. Sv. Ambroţ píše: „Proč jsi byl 
ponořen do vody? O tom můţeme číst 
v Písmu svatém… voda měla dát vznik 
ţivotu, a tak se také stalo. Stalo se to na 
začátku, při stvoření. Tobě bylo 
umoţněno znovu se zrodit z vody 
prostřednictvím milosti, tak jako 
ţivočichové přijali své přirozené bytí 
z vody. Napodobuj tuto rybu, která přijala 
méně neţ ty.“  
Abychom lépe porozuměli tomuto výroku, 
je třeba se podívat na další biblické texty, 
ve kterých ryby charakterizují vodu, která 
dává ţivot. Prorok Ezechiel vidí ţivou 
vodu, vytékající z Jeruzalémského 
chrámu směrem na východ: „Tato voda 
odtéká do východního obvodu, teče dolů 
do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde 
vtéká do moře, stávají se vody zdravými. 
Kaţdý hemţící se ţivočich bude ţít 
všude, kam se vlévá potok. A ryb bude 
velmi mnoho. Neboť kam se vlévají ony 
vody, tam se vody moře stávají zdravými 
a zůstane naţivu všechno tam, kam se 
ten potok vlévá…Ryb rozličného druhu 
bude velmi mnoho jako ryb ve Velkém 
moři“ (Ez 47,8-11). 
Křestní výklad tohoto úryvku vidí v rybách 
křesťany ţijící z daru tajemné vody. Tento 
výklad nám přibliţuje skutečnost, ţe moře 
na východ od Jeruzaléma musí být Mrtvé 
moře, ve kterém není ţádný ţivot. Do 
Mrtvého moře se vlévají ţivé vody 
Jordánu, kde křtil Jan Křtitel. Jordán, který 
kontrastuje s Mrtvým mořem, tedy 

symbolizuje křest jako dar ţivota. Co je 
však tou vodou, která dává ţivot?  
Podle Apokalypsy je chrámem, ze kterého 
vyvěrá ţivá voda, Beránek, tedy 
obětovaný Kristus (srov. Zj 22,1). 
Evangelista Jan vidí vodu vytékat 
z probodeného boku Jeţíšova, který visí 
na kříţi (srov. Jan 19,34). Voda z Kristova 
boku znamená dar Ducha svatého (srov. 
Jan 7,38–39), dar Boţího ţivota člověku, 
který je plodem Jeţíšovy oběti. Tento dar 
přijímá člověk ve křtu. Ve křtu se křesťan 
rodí k novému ţivotu z Krista a z jeho 
daru Ducha svatého. Souvislost se 
symbolikou ryby je zřejmá: Jako ryba 
vzniká pouze v ţivé vodě, tak se rodí 
křesťan z vody a Ducha svatého (srov. 
Jan 3,5). Ale nejen to, jako ryba nemůţe 
bez vody ţít, tak ani křesťan nemůţe ţít 
bez Krista a Ducha svatého. Hezky to 
vyjádřil Tertulián: „Jsme rybky podle 
ICHTHYS, našeho Jeţíše Krista. Jsme 
zrozeni ve vodě, a pouze pokud v ní 
zůstáváme, dojdeme spásy.”  
Nyní se dostáváme k důleţitému 
poselství, které nám přináší symbol ryby. 
Máme-li být ţiví, opravdoví křesťané 
musíme být stále u pramene nového 
ţivota, který nám vytryskl při křtu. 
Pramenem je nám Kristův Duch, jenţ je 
pro nás trvalým ţivotním prostorem jako 
voda pro ryby. Tento ţivotní prostor 
nalézáme v církvi, v níţ je Kristus ve 
svém Duchu přítomný a do tohoto 
ţivotního prostoru vstupujeme především 
svou modlitbou. 

 P. Pavel Frývaldský 
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DĚTSKÉ OKÉNKO 
Výherci z minulého čísla jsou: Terezka Kamarádová a Vítek Kamarád. Výhercové si 
můţou odměnu za vyluštěnou tajenku vyzvednout v knihovně od 1. 12. 2011. 

SVATÝ MIKULÁŠ 
Na Mikuláše dostáváme dárky, ale co vlastně o svatém Mikuláši víme? Kdo to byl? Ţil 
skutečně, nebo je to jen vymyšlená postava? Své znalosti si můţete ověřit 
v následujícím mikulášském kvízu. Písmena před správnou odpovědí doplň do 
připravených políček tajenky. 
 

 
 

1. Kdy se Mikuláš narodil? 
DO – ve 3. století 
NE – ve středověku 
PO – není jisté, zda ţil 

 

2. Čím se Mikuláš stal? 
KO – obuvníkem 
BR – biskupem 
CT – zemědělcem 

 

3. Kdy slavíme svátek 
sv. Mikuláše? 
NA – 1. prosince 
IV – 5. prosince 
ÝA – 6. prosince 

 

4. Ve kterém městě sv. 
Mikuláš působil? 
ŠT – Myra 
LÝ – Tarsus 
ÝF – Řím 

 

5. Proč sv. Mikuláš 
pomáhal lidem tajně? 
AR – kvůli pomluvám 
ĚD – byl skromný 
DI – styděl se za to 

 

6. Zachránil obyvatele 
Myry před: 
RÝ – smrtí hladem 
ÁŘ – potopou 
VÁ – zemětřesením 

 

7. Je patronem mnoha 
lidí, mimo jiné: 
BI – hasičů 
CÍ – ţelezničářů 
KA – námořníků 

 

8. Kde v ČR je mu 
zasvěcena katedrála? 
RK – v Brně 
VZ – v Hradci Králové 
SK – v Č. Budějovicích 

 

9. Na území kterého státu 
je pohřben? 
OR – Turecko 
UP – Itálie 
VE – Řecko 

 

Odpovědí se můţete dovědět na setkání se svatým Mikulášem 4. 12. v 16 hodin při 
setkání v kostele v Ostrově. 

Svatý Mikuláš byl: 
                  

Správné odpovědi odevzdávejte v knihovně sv. Anny nejpozději do 21. 12. 2011. 
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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 

 

Farní zpravodaj je vydáván farním společenstvím Římskokatolické farnosti v Ostrově. 
Příspěvky zasílejte na adresu: knihovnauSv.Anny@seznam.cz, nebo na poštovní 
adresu: Malé nám. 25; 363 01 Ostrov. Publikováno taky na stránkách farnosti: 
farnostostrov.wordpress.com 
Redakce: Redakční rada Knihovny sv. Anny pod vedením Lidmily Hanzlové; redakční 
uzávěrka příštího čísla: 21. 12. 2011 

mailto:knihovnaSv.Anny@seznam.cz

