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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Duben 2012 
 

„Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl 
přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil 

jim lásku až do krajnosti.“  
(Jan 13, 1) 

Dokonáno jest (Jan 19,28-30) 
 

„Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a 
proto, aby se až do konce splnilo 
Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam 
nádoba plná octa; namočili tedy houbu 
do octa a na yzopu mu ji podali k 
ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl: 
„Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu 
skonal.“ 
„Pane, opravdu je konec?“ – Kolik bolesti, 
kolik utrpení. V této chvíli se to zdá být 
ukončeno, ztraceno, beze smyslu! Zdání 
klame. Je těžké z lidské perspektivy vidět 

dál. Jsme vázáni k perspektivě času. 
Proto se nám zdá, že Ježíš skonal a vše 
je opravdu dokonáno, vše je ukončeno. 
Vše ztrácí význam. Tento scénář je 
temný. Temný i zůstává, pokud vidíme 
jenom tento okamžik, pokud se nedíváme 
dál. Ztišme se, zůstaňme chvíli v tichu a 
nechme se unášet okamžikem Kristova 
odevzdání se do rukou Otce. … 
Možná teď v tichu uslyšíme Jeho slova, 
kdy říká, že Syn člověka musí zemřít a 
potom vstát z mrtvých na třetí den! 
Ano pohleďme zpět do času, kdy ještě 
nebyl konec. O čem to mluvil? Apoštolové 
ho neposlouchali. Dívali se na sebe: Kdo 
z nás bude po Jeho pravici, kdo po levici? 
Byli plní světa, proto neviděli dílo spásy, 
které jim Ježíš otevíral. Jsme dnes v jejich 
kůži. Láká a zajímá nás mnohé: svět, 
kariéra, úspěch, výdělek, životní úroveň, 
bohatství. 
To proto nevidíme a neslyšíme, kam nás 
vede a co nám říká. Pohled pod křížem je 
jako nůž. Tvrdě odhaluje, že vše ztrácí 
smysl, pokud to končí křížem a smrtí. „Co 
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bude dál?“ Kristovo „dokonáno je“ není 
koncem. Je naplněním míry hříchu a 
smrti. Nyní křížem přichází čas, aby bylo 
obnoveno, co už jednou bylo ztraceno, 
aby bylo otevřeno, co už jednou bylo 
zavřeno, aby se vše navrátilo tam, odkud 
bylo vyhnáno. 
Dnes do tohoto domu přišla spása! A to 
vše je možné proto, že po kříži přichází 
život nový, vzkříšení. ALELUJA! 

Všem vyprošuji radost z naplnění spásy, 
radost z věčného života, vzdávám chválu 
a slávu Bohu za Jeho lásku, která je tak 
veliká, že kvůli nám byla schopná jít až za 
hranici smrti, aby nám darovala život 
nový.  
„CHRISTOS VOSKRESE, ALELUJA! – 
KRISTUS VSTAL ZMRTVÝCH, 
ALELUJA!“ 

P. Marek Hric 
 

 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ 
1. 4. – Květná neděle – žehnání ratolestí před kostelem, při následné mši čtení cyklu 
B, evang. Mk 14,1-15,47. 
1700 – Křížová cesta s dětmi     Žaltář 2. týdne. 

„Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.“ 
Začíná Svatý týden. 

5. 4. – Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně 
– evang. Jan,13,1-15. Končí modlitbou po přijímání a následuje přenášení a uložení 
Nejsvětější svátosti do křestní kaple, pak adorace. 
Obnaží se oltář, z kropenky se odstraní svěcená voda – nová se nalije až z „křestního 
pramene“ při slavení velikonoční vigilie. 
6. 4. – Velký pátek – odpolední obřady na památku umučení Páně. Adorace. 
- Obřad má tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže, svaté přijímání. V první části se 
čtou tzv. pašije podle Jana (Jan 18,1- 19,42), po nich následují přímluvy. Uctívání 
kříže doprovázíme třikrát zpěvem „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste“ a pak projevíme 
úctu pokleknutím před křížem. Pro svaté přijímání se oltář přikryje plátnem a přinese 
se svátost oltářní z křestní kaple. Po modlitbě Otče náš následuje přijímání. 
7. 4. – Bílá sobota - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Velikonoční vigilie 
– Vigilie začíná před kostelem slavností velikonoční svíce (paškálu). Poté následuje 
v kostele bohoslužba slova, při které uvažujeme o tom, co Pán Bůh konal od počátku 
pro svůj lid, důvěřujeme jeho slovu a příslibu. Když se blíží den vzkříšení, jsme spolu 
s těmi, kdo se znovu narodili ve křtu (křestní bohoslužba) a také obnovujeme křestní 
vyznání. Ve čtvrté části – slavení eucharistie – jsme všichni povoláni k hostině, kterou 
svému lidu připravil Pán svou smrtí a zmrtvýchvstáním. 
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„V této veliké noci křesťané na celém světě bdí a modlí se, poslouchají slovo 
Boží a slaví Kristovo vítězství nad smrtí.“ Použije se poprvé bílá liturgická barva. 
8. 4. – velikonoční neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – slavná mše svatá. 
Evang. Jan 20,1-9. 

„Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ 
9. 4. – pondělí v oktávu velikonočním - Mt 28, 8-15 
10. 4. – úterý v oktávu velikonočním - Jan 20,11-18 
11. 4. – středa v oktávu velikonočním - Lk 24,13-35 
12. 4. – čtvrtek v oktávu velikonočním - Lk 24,35-48 
13. 4. – pátek v oktávu velikonočním - Jan 21,1-14 
14. 4. – sobota v oktávu velikonočním - Mk 16,9-15 
15. 4. – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) - čtení cyklu B, 
evang. Jan 20,19-31      Žaltář 2. týdne. 

„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ 
19. 4. – čtvrtek po 2. neděli velikonoční – výroční den zvolení papeže Benedikta 
XVI. 
22. 4. – 3. neděle velikonoční – čtení cyklu B, 
evang. Lk 24,35- 48      Žaltář 3. týdne 

„Pokoj vám!“ 
23. 4. – pondělí – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona 
pražské arcidiecéze, čtení evang. Jan 10,11-16 
24. 4. – úterý – sv. Jiří, mučedníka – nezávazná památka, čtení evang. Jan 6,30-35 
25. 4. – středa – svátek sv. Marka, evangelisty, čtení evang. Mk 16,15-20 
29. 4. – 4. neděle velikonoční – čtení cyklu B, 
evang. Jan 10,11-18,      Žaltář 4. týdne 

„Já jsem dobrý pastýř! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.“ 
30. 4. – pondělí – sv. Zikmunda, mučedníka – nezávazná památka. 
 

Úryvek Velikonočního chvalozpěvu – exsultet 
z liturgických textů velikonoční vigilie 

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! 
Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! 
K vítězství tak mocného Krále zazni 
polnice a zvěstuj spásu! Raduj se i ty, 
země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí 
v jasu věčného Krále, pohleď, jak na 
celém světě rychle zmizely temnoty! 

A tak posvěcená tato noc zahání hříchy, 
smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost a 
zarmouceným radost; zahání nenávist, 
vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci. 
Již jsme slyšeli chvalozpěv na tuto svíci, 
kterou ke cti Boží rozsvítil planoucí oheň. 
Ačkoli se její plamen dělí a rozdává 
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světlo, přece ho neubývá. Napájí se totiž 
tajícím voskem, který pro tuto vzácnou 
svíci připravila pilná včela. Ó vpravdě 
blahodárná noc, která spojila zemi 
s nebem, člověka s Bohem. Prosíme tě 
tedy, Bože, ať tato svíce, ke cti tvého 
jména posvěcená, stále svítí 
neslábnoucím jasem, aby rozehnala 

temnotu této noci. Přijmi ji jako líbeznou 
vůni a dej, aby zářila jako světla na nebi.  
Plamen její ať spatří jitřní Vládce světla, 
který nezná západu. Ten, který se vrátil 
z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému 

rodu: Tvůj Syn Ježíš Kristus. 

 
Ze života farnosti 

 * Na křest se připravuje sedm dospělých katechumenek a katechumenů. 

Z Abertam Lenka Löfflerová a Věra Nesrstová, z Hroznětína Tereza Jechová, Adéla 
Palenčíková a Simona Kalanová, z Velichova Václav Plecitý a z Ostrova Tomáš 
Kovačík. V nebezpečí smrti – před transplantací srdce - byl už pokřtěn Petr Kraus. 
Vítejte ve farním společenství! 
 

 * Budova fary se přestavuje a opravuje, jak jste jistě postřehli. Začátkem 

května by měla zazářit jako jitřenka, na počest pouti k Panně Marii Věrné. Také už i 
farní knihovna sv. Anny je mimo provoz. Po stávajícím zemětřesení budeme knihy 
nově řadit podle mezinárodního desetinného třídění. Doufejme, že se to povede. Díky 
všem za veškeru pomoc! 
 

 * Přejeme P. Wojciechovi a P.Markovi hodně Božího požehnání a stálou 

přízeň jejich patronů – sv. Vojtěcha a sv. Marka – ku jmeninám 23. a 25. dubna! 
Těšíme se, až jim budeme moci dodatečně popřát v obnoveném farním sále. 

 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
Ve farním kostele máme nejen ostatky 
svatých Ludmily, Václava a Jana 
Nepomuckého, ale též relikvii 
blahoslaveného Jana Pavla II. Velkého 
papeže, kterého vzpomeneme zvláště 2. 
dubna, kdy uplyne sedm let od jeho úmrtí. 
Pokračujeme v procházení jeho 
apoštolským listem z roku 1988, který byl 
– a mnohde stále je – v předstihu doby. 

„Christifideles laici“ se zabývá povoláním 
a posláním křesťanů-laiků.   
 
Druhá kapitola dokumentu 
„Christifideles laici“ zahrnuje 21 stran a 
nese název: „My všichni jsme ratolesti 
jednoho vinného kmene“. Hovoří o 
účasti laiků na životě ve společenství 
církve. Církev jakožto společenství, 
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koinonia, je předmětem úvahy tří oddílů 
této kapitoly. Připomínají se v nich 
Ježíšova slova „Já jsem vinný kmen a můj 
Otec je vinař. …Zůstaňte ve mně a já 
zůstanu ve vás“ (Jan 15,1-4). Je to tedy 
společenství živé a životodárné. „Já jsem 
vinný kmen, vy jste ratolesti“ (Jan 
15,5). Ze společenství křesťanů s Kristem 
vyplývá společenství křesťanů mezi 
sebou. Tajemství církve jakožto 
společenství se připomíná na počátku 
každého slavení eucharistie, kdy kněz 
opakuje pozdrav apoštola Pavla: „Milost 
našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova 
a společenství svatého Ducha s vámi se 
všemi“ (2Kor 13,13). Toto společenství se 
daruje v Božím slově a ve svátostech. 
Křest je branou ke společenství církve a 
jeho základem, eucharistie je pramen a 
vrchol křesťanského života. Přijímání Těla 
Kristova v eucharistii buduje hluboké 
společenství všech věřících. Znamená 
jednotu s Kristem a v Kristu a jednotu 
mezi křesťany v církvi. Najdeme ji 
v evangelijních obrazech ovčince, stáda, 
vinného kmene aj., svatý Pavel pak 
k jejímu vyjádření užívá nejvíc obraz těla. 
Tak se společenství církve ukazuje jako 
společenství organické, podobné živému 
a fungujícímu tělu. Pojítka, která spojují 
křesťany s Kristem i křesťany mezi sebou 
jsou pouta ducha, přesněji Ducha 
svatého, kterého dostávají všichni 
pokřtění. Jeden a týž Duch rozděluje ze 
svého bohatství různé dary, které jsou 
rozdílné a přesto se doplňující a 
sjednocuje celé tělo. Proto když trpí jeden 
úd, trpí spolu s ním všichni ostatní a je-li 

vyznamenán jeden úd, všichni se s ním 
radují (srov. 1Kor 12,26). 
Společenství církve je tedy dar Ducha 
svatého, zrovna tak jako dary – 
charismata – každému věřícímu. Jan 
Pavel II. tuto otázku shrnuje slovy své 
homilie: Laik „nemá právo se uzavřít do 
sebe a oddělovat se duchovně od 
společenství, musí pěstovat trvalý styk 
s ostatními, veden aktivním 
bratrstvím…. Duch Páně mu dává 
stejně jako ostatním rozličné dary, zve 
jej k různým službám a úlohám a 
připomíná mu, že to, v čem vyniká, mu 
bylo přidáno jako uschopnění k službě. 
Tak existují charismata, úřady, úkoly a 
služby laiků ve společenství a pro 
společenství. Je to navzájem se 
doplňující bohatství určené za 
moudrého vedení pastýřů všem.“  
Úřady, dary a úkoly církve jsou mnohé a 
rozmanité. Jan Pavel II. je pak specifikuje 
na následujících stránkách dokumentu. 
Úřady a charismata, jakožto dary Ducha 
církvi, rozděluje na „úřady odvozené 
z kněžského svěcení“ a na „služby, úkoly 
a funkce laiků“. K těm řadí nejen 
spoluúčast na liturgii (lektor, akolyta), ale 
též spolupráci při hlásání Božího slova a 
při pastoraci. Ovšem specifickým polem 
povolání laiků, jejich evangelizační 
činnosti, je obtížný svět politiky, 
společnosti a ekonomiky, kultury, věd a 
umění, mezinárodního života, sdělovacích 
prostředků, jakož i oblasti, které se 
zvláště nabízejí k evangelizaci – např. 
láska, rodina, výchova, práce 
v zaměstnání, lidské utrpení. Čím více 
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bude věřících, kteří se budou se svými 
odbornými znalostmi angažovat 
s vědomím, že musejí nasadit všechny 
své křesťanské síly (ležící často skryty), 
tím víc tyto oblasti vstoupí do služby 
výstavby Božího království. (viz „Evangelii 
nuntiandi“ – Hlásání evangelia, 
apoštolský list Pavla VI., 1975). 
Pak se Jan Pavel II. opět vrací k účasti 
laiků na životě církve a nabádá 
k propojení dílčí církve a církve 
univerzální, konkrétně nabádá ku 
spolupráci mezi farnostmi, diecézemi i 
mezi národy. Zvláštní pozornost však na 
několika závěrečných stranách věnuje 
životu farnosti. 
Společenství církve je hmatatelně 
vyjádřeno ve farnosti. Proto se farnost 
nezakládá v prvé řadě na struktuře, území 
nebo budově, ale je to společenství 
věřících proniknuté jedním Duchem. 
Společenství, které je schopné slavit 
eucharistii. Tou je spojeno s univerzální 
církví. I když dnes mnohé formy 
náboženského působení nemohou mít 
centrum ani výchozí bod ve farnosti, 
přesto má farnost nenahraditelné a 
aktuální poslání. Vytváří první 
společenství, vede jej a vychovává 
k liturgickému životu, chrání a oživuje 
víru, vyučuje v Kristově nauce, přivádí 
k dobrým skutkům konaným s pokorou. 
Proto se synoda důkladně zabývala 
současnou situací a účinnou obnovou 

farností a Jan Pavel II. ji připomíná. Na 
základě dekretu o apoštolátu laiků, 
dokumentu 2. vatikánského koncilu, se 
pak odděleně zabývá apoštolskou 
angažovaností ve farnosti. Říká: „Laici 
musí být stále víc přesvědčeni o 
mimořádném významu apoštolské 
angažovanosti ve své farnosti.“ Ať si 
zvykají pracovat ve spojení s kněžími, 
v pastoračních radách, po společné 
úvaze přinášet do společenství problémy 
vlastní i společné a podporovat misijní 
iniciativu své církevní rodiny. Vždyť ve 
všech lidech je stále živá touha zažít 
lidštější vztahy – a tu může být farnost 
„místem“ společenství věřících a zároveň 
„znamením“ povolání všech do tohoto 
společenství; domem, který slouží všem, 
nebo – jak říkával papež Jan XXIII. – 
vesnickou studnou, ke které přicházejí 
všichni žízniví obyvatelé vesnice. 
Jan Pavel II. se v závěru kapitoly věnuje 
různým způsobům účasti na životě církve, 
jak individuálním, tak sdruženým – dnes 
vznikají nová laická hnutí a sdružení. 
 
K zamyšlení:  Co pro mě znamená naše 
farnost? Jaká má specifika, chyby, 
zlozvyky? Jak je odstraňujeme? Jak 
farnost obnovit? Snažím se o křesťanské 
vzdělávání, abych mohl-a odpovědět na 
otázky svého okolí? 

(han)
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Svatý Vojtěch 
23. dubna uplyne 1015 let od 
mučednické smrti sv. Vojtěcha, 
druhého pražského biskupa. Narodil se 
kolem roku 956 na hradě Libici knížecí 
rodině Slavníkovců. Dostal výborné 
vzdělání v Magdeburku (972-981) 
v blízkosti arcibiskupa Adalberta, jehož 
jméno přijal při biřmování. Poté přijal 
kněžské svěcení z rukou prvního 
pražského biskupa Dětmara a  po jeho 
smrti nastoupil na jeho místo. Usiloval o 
odstranění dobových zlořádů, čímž si 
popudil část kléru a některé 
šlechtice.Proto požádal o zproštění úřadu 
a vstoupil v Římě do kláštera benediktinů. 
Na přání papeže se vrátil do Prahy (992), 
založil benediktinský klášter v Břevnově, 
ale znovu byl nucen odjet. Při druhém 

návratu z Říma do Prahy dostal zprávu o 
vyvraždění celého jeho rodu Slavníkovců 
(995). Odešel hlásat evangelium 
pohanským východním Prusům, kteří ho 
23.4.997 probodli sedmi oštěpy. Polský 
kníže Boleslav vyplatil část jeho ostatků 
zlatem a odvezl je do Třemešna, později 
do Hnězdna, kde byly uloženy. Císař Ota 
III. zřídil na jeho hrobě za dva roky 
arcibiskupství a prvním arcibiskupem se 
stal Vojtěchův bratr Radim. 
Zde nedaleko Teplé je dnes zaniklé 
poutní místo Svatý Vojtěch (Sankt 
Adalbert). Máme slíbeno, že nás bratr 
Norbert ke zbytkům kostela zavede. Kdo 
byste se chtěl přidat k plánovanému 
výletu, přihlaste se v knihovně.     

 

Svatý Marek 
25. dubna je svátek sv. Marka, 
evangelisty. Měl dvě jména – hebrejské 
Jan a římské Marek (Sk 12,12). Jeho 
matce Marii patřil v Jeruzalémě dům, 
v němž se scházeli Ježíšovi učedníci, asi 
se tam konala i poslední večeře a 
příprava na seslání Ducha svatého. Spolu 
se svým příbuzným Barnabášem 
doprovázel sv. Pavla na jeho první 
apoštolské cestě. S Pavlem byl také 
v Římě. Byl žákem apoštola Petra a podle 

jeho kázání napsal evangelium na žádost 
římských křesťanů. Petr evangelium 
schválil a dal ho veřejně předčítat. 
Markovi se připisuje založení církevní 
obce v Alexandrii, kde pak o velikonocích 
zemřel mučednickou smrtí. V 9. století 
byly jeho ostatky přeneseny do Benátek, 
kde byl nad nimi postaven slavný chrám 
San Marco. Znak evangelisty – lva – 
Benátky převzaly.  
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ROZPIS VELIKONOČNÍHO PROGRAMU 2012 
1. DUBEN 
KVĚTNÁ NEDĚLE 

Ostrov   800 – Svátost smíření 
  830 – Mše svatá 
1700 – Svatost smíření + Křížová 
cesta 

Jáchymov   930 – Svátost smíření 
1000 – Mše svatá 

Hroznětín 1100 – Svátost smíření 
1130 – Mše svatá 

Horní Blatná 1430 – Svátost smíření + Křížová 
cesta 
1500 – Mše svatá 

2. DUBEN 
pondělí Svatého 
týdne 

Hroznětín 1600 – Svátost smíření 

Radošov 1700 – Svátost smíření 

Ostrov 1730 – Svátost smíření 
1800 – Mše svatá 

3. DUBEN 
úterý Svatého týdne 

Ostrov 1630 – Svátost smíření 
1700 – Mše svatá 

4. DUBEN 
středa Svatého týdne 

Ostrov Jáchymov 

  730 – Svátost smíření 
  800 – Mše svatá 

1500 – Svatost smíření 
1600 – Mše svatá 

5. DUBEN - ZELENÝ 
ČTVRTEK 
(dnes se nezpovídá) 

Ostrov Jáchymov 

1800 – Poslední večeře 
Páně 
do 2200 – Adorace 
v Getsemany  

1600 - Poslední večeře Páně 
do 1730 – Adorace v 
Getsemany 

6. DUBEN - VELKÝ 
PÁTEK 
(V průběhu dne 
možnost přistoupit ke 
Svatosti smíření – na 
požádání – ZVOŇTE 
NA FAŘE) 
 
 
 
 

Ostrov Jáchymov 

  900 – Nářky + Četba 
1615 – Křížová cesta 
1700 – Obřady umučení 
Páně 
do 2200 – Adorace u Božího 
hrobu 

1515 – Křížová cesta 
1600 – Obřady umučení 
Páně 
do 1800 – Adorace u Božího 
hrobu 
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7. DUBEN - BÍLÁ 
SOBOTA 

Ostrov Jáchymov 

  900 – Nářky + Četba 
1200-1800 – Boží hrob a Sv. 
smíření 
1815 – Svěcení 
Velikonočních jídel 
2100 – Velikonoční VIGÍLIE 

1700 – Boží hrob a Svátost 
smíření 
1800 – Velikonoční VIGÍLIE 

8. DUBEN - BOŽÍ HOD 
VEL. 

Ostrov Jáchymov 

  830 – Slavnostní 
Velikonoční Mše sv. 
1700 – Nešpory 

1000 – Slavnostní 
Velikonoční Mše svatá 

Hroznětín Pernink 

1130 – Slavnostní 
Velikonoční Mše sv. 

1130 - Slavnostní Velikonoční 
Mše svatá 

Abertamy Radošov 

1300 – Slavnostní 
Velikonoční Mše sv. 

1500 – Slavnostní 
Velikonoční Mše svatá 

9. DUBEN - VEL. 
PONDĚLÍ 

Ostrov   900 - Slavnostní Velikonoční Mše 
svatá 

Horní Blatná 1100 – Slavnostní Velikonoční Mše 
svatá 

Krasný Les 1100 – Slavnostní Velikonoční Mše 
svatá 

10. DUBEN – VEL. 
STŘEDA 

Pernink 
(PENZION) 

  930 – Slavnostní Velikonoční Mše 
svatá 

 

Služba lektorů - duben 2012 

1. čtení   2. čtení 
  1. duben – Květná neděle  Hynk   Radová  

  5. duben – Zelený čtvrtek  Hanzlová  Bárta  

  6. duben – Velký pátek   Kamarád st.  Faltová 

  7. duben – Bílá sobota    bude upřesněno 

  8. duben – Boží hod velikonoční Velemanová  Kamarád ml. 

15. duben – 2. Neděle velikonoční Radová   Poledníček 

22. duben – 3. Neděle velikonoční Faltová   Hynk 
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29. duben – 4. Neděle velikonoční Kamarád st.  Hanzlová 

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 a výzdoby – Únor 2012 
6. 4.: Běhounková; 13. 4.: Prvá; 20. 4.: Michalová; 27. 4.: Srncová 
Skupiny pro úklid: 
1.  Běhounková Marie; Breindlová Jitka   2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 
3. Michalová Anna; Velemanová Jarka  4. Srncová Marie, Terezka Jéchová 

Na rozložení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o pomoc 
mladší. Zvláště bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Úklid probíhá každý pátek, ve 
skupině je možné domluvit i jiný termín. Hodinu si dohodnou členové skupin mezi 
sebou. 
Výzdoba kostela: Božena Matláková a Mariana Nežatická 

 
POZOR – Změny řádu a bohoslužeb farnosti – POZOR 

Vážení farníci. Už dlouhodobě se 
zabývám otázkou jak organizačně 
uspořádat stávající stav farnosti. Tato 
otázka mne pronásleduje na základě 
několika skutečností, které se dějí bez 
ohledu na úspěchy i neúspěchy farní 
činnosti. Předně je to výhled k četnosti 
povolání ke kněžství a na základě 
koncepce diecéze, která tento fakt 
zohledňuje. Kněžských povolání je 
nedostatek vzhledem k velikosti farních 
obvodů. To vytváří fakt, že je v naší 
diecézi, čím dál více neobsazených 
farností. Proto se dá očekávat, že i 
v našem farním obvodu (Ostrov a 
Jáchymov) se může stát, že bude 
postupem času jenom jeden kněz. Tato 
alternativa zatím není a doufejme, že ani 

v blízké době nebude. Dále je to velikost 
obvodu a potřeba vystihnout a zajistit 
kontakt z farníky z celého obvodu a ne 
jenom v centrálních částech farnosti. 
Prakticky to znamená vytvořit takový 
model činnosti a pastorace, kdy kněz 
bude dostupný nejen v Ostrově, ale i na 
jiných místech obvodu a to podle lokální 
dostupnosti. Zároveň se zdá, že touha po 
životě s Kristem se rozvíjí a tedy, že je 
nutné se soustředit k naplnění nových 
výzev. To mě vedlo ke změnám (prosím o 
pochopení a o modlitbu, aby byly účinné 
pro dílo evangelia) a tyto změny nabývají 
platnost od 1. Května 2012. Veškeré 
dotazy, prosím, konzultujte s P. Markem 
Hricem. Zde je přehledná tabulka 
avízovaných změn: 
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Úterý Ostrov  1700/1800 

  1800/1900 

Mše svatá + Nešpory - (Z/L); ! 
Farní společenství 

Středa Ostrov    800 
Pernink  1000 
  1630 

  1715 

Mše svatá - ! 
Farní kancelář v Perninku 
Mše svatá 
Společenství 

Čtvrtek Hroznětín 1630 
Ostrov  1700/1800 
  1735/1835 

Mše svatá 
Mše svatá - (Z/L); !-kaple Sv. Rodiny 
Adorace - (Z/L); !-kaple Sv. Rodiny 

Pátek Ostrov  1600 
  1600 
  1700/1800 
  1900 

Jáchymov 1600 
  1900 

Prvopáteční adorace a sv. smíření ** 
Klub seniorů 
Mše svatá - (Z/L); ! 
Schola - nácvik 
Mše svatá 
Společenství 

Sobota Ostrov  1800 
Abertamy 1600 
H. Blatná 1430 

Radošov 1430 

Mše svatá (kaple sv. Rodiny) * 
Mše svatá 
Mše svatá (první týden) ** 
Mše svatá (třetí týden) ** 

Neděle Ostrov    830 

  1230 

  1700 
Jáchymov 1000 
Hroznětín 1130 

Mše svatá 
Řeckokatolická liturgie*** 
Modlitba večerních chval 
Mše svatá 
Mše svatá 

Poznámky * - Mše svatá s nedělní platností 
** - Mše svatá s nedělní platností, vyskytuje se jednou za měsíc 
*** - Vyskytuje se vždy na první a třetí neděli v měsíci 
(Z/L) – Čas bohoslužby podle zimního „Z“ a letního „L“ času 
! – V období zimního času jsou bohoslužby přesunuty do sálu (kaple). 

 
Diecéze čte bibli 

Co vás oslovilo v měsíci březnu 
Ez 3,21 
Jestliže bys však spravedlivého varoval, 
aby nehřešil, a on přestane hřešit, bude 

žít protože se dal varovat a ty jsi svou 
duši vysvobodil. 
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Ez 11, 19-20 
A dám jim jedno srdce a vložím do jejich 
nitra nového ducha, odstraním z jejich 
těla srdce kamenné a dám jim srdce 
z masa, aby se řídili mými nařízeními, 
zachovávali moje řády a jednali podle 
nich. I budou mým lidem a já jim budu 
Bohem. 
Ez 14,11 
Učiním to, aby už izraelský dům nebloudil, 
nevzdaloval se mi a neposkvrňoval se 
všemožnými svými nevěrnostmi. I budou 
mým lidem a já jim budu Bohem, je výrok 
Panovníka Hospodina. 
Ez 20,11 
Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je 
se svými řády, skrze něž má člověk život, 
když je plní. 
Ez 28,5 
Množstvím své moudrosti i svými 
obchody jsi rozhojnil svůj blahobyt a pro 
ten tvůj blahobyt se tvé srdce stalo 
domýšlivým. 
Ez 34,11-12 
Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já 
sám vyhledám své ovce a budu o ně 
pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své 
stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, 
tak budu pečovat o své ovce a 
vysvobodím je ze všech míst, kam byly 
rozptýleny v den oblaku a mrákoty. 
Dan 3,28 
Nebúkadnesar zavolal: „Požehnán buď 
Bůh Šadrakův, Méšakův a Abed-negův, 
který poslal svého anděla a vysvobodil 
své služebníky, kteří na něj spoléhali. 

Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, 
aby nemuseli vzdát poctu a klanět se 
nějakému jinému bohu než Bohu svému. 
Dan 3,45 
…ať poznají, že ty jediný, Hospodine jsi 
Bůh, hodný slávy po celém světě. 
Dan 4,29 
…,že Nejvyšší má moc nad lidským 
královstvím a že je dává komu chce.“ 
Dan 6,27-28 
Vydávám rozkaz, aby se v celé mé 
královské říši všichni třásli před 
Danielovým Bohem a obávali se ho, 
neboť on je Bůh živý a zůstává navěky, 
jeho království nebude zničeno a jeho 
vladařská moc bude až do konce. 
Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a 
divy na nebi a na zemi. On vysvobodil 
Daniela ze lvích spárů.“ 
Dan 10,12 
Řekl mi: „Neboj se, Danieli, neboť od 
prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a 
pokořit se před svým Bohem, byla tvá 
slova vyslyšena, a já jsem proto přišel. 
Dan 12,10 
Mnozí se vytříbí, zbělí a budou 
vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat 
svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale 
prozíraví se poučí. 
Ezd 10,1 
Zatímco se Ezdráš modlil, vyznával hříchy 
a v pláči se před Božím domem vrhl 
k zemi, shromáždilo se k němu z Izraele 
převeliké shromáždění mužů, žen i dětí a 
lid se dal do usedavého pláče. 
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Dětské okénko 
V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE 

Ježíš se v závěru svého pozemského života ocitl ve velmi těžké situaci. Osoby, 
s nimiž se v okamžiku svého utrpení setkal, museli zaujmout postoj k tomu, co se 
s Ježíšem děje. Očísluj věty pod obrázkem tak, aby postava v obrázku a věta, která 
k ní patří, měli stejné číslo. 

____Ježíši, pamatuj na mě, až příjdeš do 
svého království (Lk 23,42) 
 

____Hledal vhodnou příležitost, jak by ho 
zradil (Mk 14,11) 
 

____Dal Ježíše zbičovat a vydal ho, aby 
byl ukřižován. (Mk 15,15) 
 

____Vzkříšený Ježíš se nejdříve ukázal jí. 
(Mk 16,9 
 

____Budu propuštěn já, nebo ON? 

 

____Odvážně šel k Pilátovi a vyžádal si 
jeho tělo. (Mk 15,43) 
 

____Je lépe, aby jeden člověk zemřel za 
lid, než aby zahynul celý národ. (Mk 
11,49) 
 

____Tento člověk byl opravdu Syn Boží. 
(Mk 15,39) 
 

____Neznám toho člověka. A hned 
zakokrhal kohout. (Mk 14,71-72) 
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Křestní symboly VII. – Hořící svíce 
 

Doprovodným znamením svátosti křtu je 
předání hořící svíce zapálené od 
velikonoční svíce – paškálu. Symbolika 
hořící svíce se zdá být pro každého 
srozumitelná: Světlo, které zazářilo 
vzkříšením Ježíše Krista v temnotách, je 
zažehnuto prostřednictvím křtu v životě 
pokřtěného. Křest můžeme proto chápat 
jako „osvícení“, jako „povolání z temnot 
do podivuhodného Božího světla“ (srov. 
Žid 6,4; 1Petr 2,9). Symbolismus světla a 
temnot, který se nám takto otvírá, je 
v biblické i církevní tradici velmi bohatý. 
Pokusíme se v souvislosti se křtem zmínit 
alespoň některé momenty.  
Ve Starém zákoně je světlo výrazem Boží 
velebnosti, je šatem, do něhož se 
Hospodin halí (srov. Ž 104,2). Světlo, 
které patří do Boží sféry, je zároveň 
darem člověku. Hospodin, který je světlo 
a spása (srov. Ž 27,1), osvěcuje člověka 

zvláště prostřednictvím svého zákona 
(srov. Ž 119, 105). Proto také proroci a 
zvláště Izaiáš ohlašují, že „lid, který kráčel 
v temnotách, uvidí veliké světlo“ (Iz 9,1; 
42, 7).  
Nový zákon je plný odkazů na 
starozákonní zaslíbení světla, které se 
naplnilo v osobě Ježíše Krista, který je 
„světlo k osvícení pohanů“ (Lk 2,32) a 
„světlo světa“ (Jan 9,5). Především 
Janovo evangelium vypráví o Kristu jako 
o světlu, které se střetlo s temnotami, 
kterého však tma nepohltila (srov. Jan 
1,4). Také v ostatních evangeliích 
poznáváme Krista jako světlo. Musíme 
zmínit především Ježíšovo promění na 
hoře, kdy jeho tvář a jeho šat oslnivě září 
(srov. Mt 17,2). Po Kristově 
zmrtvýchvstání učedníci v daru Ducha 
svatého poznávají Krista jako Božího 
Syna, jako „Světlo ze Světla“.   
Nyní chápeme, že křest, který je 
„ponořením do Krista“, je naší účastí na 
Kristově světle. Pro křesťany z toho 
vyplývá, že mají odvrhnout skutky temnot 
(srov. Řm 3,12) a žít jako „synové světla“ 
(srov. Ef 5,8). Odmítnutí temnot hříchu a 
přihlášení se ke Kristu jako Světlu 
vyjadřoval starý křestní ritus tím, že se 
katechumen zříkal ďábla směrem 
k západu, tedy symbolicky k místu odkud 
přichází tma, a vyznával svou víru 
směrem k východu, neboť vycházející 
slunce symbolizuje zmrtvýchvstalého 
Krista. (Proto se také křesťané modlili 
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směrem k východu a k východu 
orientovali stavby svých chrámů apod.)  
Kristovi učedníci mají také svým životem 
v Božím světle, „kráčením ve světle“, 
které bylo zažehnuto křtem, vyzařovat 
světlo dále do světa, který je stále temný 
(srov. 1Jan 1,5n). Podle otců podobně 
jako měsíc odráží světlo slunce, má 
církev odrážet světlo Krista. To je úkol pro 
každého křesťana, který nemá světlo sám 
od sebe, ale pouze od svého Pána. 
V tomto ohledu je zajímavé, že otcové II. 
vatikánského koncilu v názvu konstituce o 
církvi Lumen gentium (Světlo národů) 
použili tutéž symboliku otců: „Kristus je 
světlo národů, …které září na tváři církve“ 
(LG1).  
Ritus předání hořící svíce však odkazuje 
ještě na jeden důležitý biblický motiv, 
který nacházíme ve slovech kněze: „Choď 
vždy ve světle Kristově, žij z víry až do 
konce, a až Kristus přijde, vyjdi mu vstříc 
se všemi svatými a vejdi do království 
věčného.“ Život ve světle Kristově 

znamená pro křesťana zároveň 
připravenost na Kristův příchod. 
Očekávání slavného příchodu Páně 
označuje sám Ježíš jako „bdělost“, ke 
které tak často vybízí své učedníky. 
Křesťané se mají podobat prozíravým 
pannám, které jsou připraveny 
s rozžatými lampami přivítat Ženicha 
(srov. Mt 25,1-13). Opakem „bdělosti“ je 
„spánek“, který je zapomenutím na Krista 
a životem bez Krista, od něhož se již nic 
neočekává. Jako bdělost patří ke světlu, 
tak spánek patří k temnotě. Spánek 
znamená, že se ve světskosti uhasí světlo 
víry, naděje a lásky. Chápeme, že spánek 
je velkým a reálným nebezpečím pro 
všechny Ježíšovy učedníky. Máme-li být 
jako křesťané „světlem světa“ (Mt 5,4), 
musíme být bdělí, tedy musíme ve víře a 
modlitbě „mít stále oči upřeny na Krista, 
od něhož naše víra pochází a jenž ji vede 
k dokonalosti“ (Žid 12, 2).  

P. Pavel Frývaldský 
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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 
  1900 

Jáchymov 1900 

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

Sobota Ostrov  1000 
  1045 
  1700 
Abertamy 1400 
Pernink  1530 

Mše svatá 
Katecheze pro dospělé**** 
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 vždy na první a třetí neděli v měsíci 
**** - Vyskytuje se vždy na první sobotu 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: 19. 4. 2012 
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