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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Září 2012 
 

Letošní prázdniny byly časem změn 
Letošní prázdniny začaly zcela 
standardně. Vše se zdálo být v pořádku. 
Je pravda, že rozdílů oproti předešlým 
létům přibylo. V podstatě hned začátek 
prázdnin to naznačil docela jasně. Otec 
biskup vysvětil nově opravenou faru. 
Touto událostí jsme tak zahájili další část 
rozvoje naší farnosti. Teď na závěr 
prázdnin mi nezbývá, než toto zahájení 
trochu upřesnit. Asi největším rozdílem je, 
že se situace v diecézi promítla i do naší 
farní idylky. Už k 1. srpnu jsme se 
rozloučili s P. Wojciechem, který tady 
prožil několik jáhenských měsíců a také 
dva roky kněžství, jako kaplan a rektor 
jáchymovského kostela. To, co se nás 
dotýká nejvíce, je, že náhradu za P. 
Wojciecha jsme nedostali. V následujících 
měsících ani nemůžeme očekávat, že 
bychom mohli někoho dostat. Celý farní 
obvod tak zůstává s jedním knězem. Stav 
povolání v naší diecézi se zdá být 
neuspokojivý. Zdali tomu tak je, to 
hodnotit nechci. Vždyť prakticky a 
pravidelně svátostným životem u nás žije 
na 200 věřících. Problém tedy není v tom, 
že by tento počet věřících byl moc 
vysoký. To ne, spíše naopak. Je to počet, 
který není pro jediného kněze moc 

náročný. Větší starost nám tedy dělá 
území farního obvodu. Už kdysi před 
časem jsem pro jeden rozhovor do 
Katolického týdeníku uvedl, že obvod 
přezdívám „Malá Praha“. Začíná totiž 
v Potůčkách a končí u Korunní. Cca 60 
km úhlopříčně. Rozlehlost je to, co mi 
dělá vrásky na čele. A to společně s tím, 
že ze zmiňovaného počtu farníků je jich 
jedna třetina rozseta po celém území. 

A tady se dostáváme k jádru celé 
správy „Božích duší“. Jak být farářem pro 
všechny na tak velkém území a bez 
pomocníka. Při rozjímání nad tím, jak je to 
správné před Pánem, jsem dospěl 
k rozhodnutí, že takový stav můžeme 
nazvat misijním polem. A tedy i 
uspořádáni jednotlivých věcí musí 
vycházet z této skutečnosti. Už jsem 
rozebíral v předchozích číslech 
zpravodaje, že přirozeným centrem je 
Ostrov. Je tady taky největší procento 
aktivních farníků. Nechci, aby proto stáli 
stranou ostatní. Zjistil jsem, že to nebude 
možné 100% docílit, pokud se o to 
nezasloužíme všichni podle svých 
možností a schopností. 

Myslím si, že jeden kněz na počet 
lidí stačí. Jak tedy zvládnout ostatní 
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území? Potřebujeme si vychovat 
služebníky, kteří z lásky k Bohu budou 
ochotní pomáhat ostatním. 

Než se dostanu k tomuto bodu, 
chci zmínit, že i dílčí změny bohoslužeb a 
času pro úřadování či katecheze musí 
proběhnout. Ty jsem připravil nyní k 1. 
září 2012 (viz. poslední stránka 
zpravodaje). 

Tedy k pomocníkům, nebo 
služebníkům pro správu a službu farního 
obvodu: kdysi P. M. Brtva sepsal seznam 
služeb ve farnosti s možnosti se aktivně 
přihlásit. Rád bych uvedl několik 
skutečnosti, které už fungují a k tomu 
další k zamyšlení, jako nabídku. 

Předně, to co funguje, je služba 
kolem farní knihovny. Dále mezi fungující 
patří služba úklidů v kostele a zatím 
neorganizovaně i na faře. Fungují nám 
lektoři (i když bych časem rád uskutečnil 
několik změn). Také služba varhaníků je 
celkem pěkně rozvinutá. A teď nám 
v určitém provedení funguje farní a 
ekonomická rada a nakonec také i 
kulturní sekce (organizování koncertu a 
Noci kostelů). 
Podívejme se co potřebujeme: pro rozvoj 
duchovního života je to služba Lektorů a 
Akolytů (zvláště u lektorů se jedná o ještě 

trochu jinou službu, než jen ke čtení při 
mši), popřípadě mimořádných rozdavatelů 
sv. přijímání (zde bych rád poukázal na 
službu návštěv nemocných, která může 
probíhat i skrze laickou službu, tedy 
člověkem neknězem), stále chybějící 
služba kostelníka v Ostrově, ale také 
doplnění už fungujících služeb (myslím 
úklid kostela a organizování úklidu 
společných prostor na faře jako i správa 
zahrady), no a nově se ukazuje potřeba 
služby řidičů, kteří by pomohli se svozem 
lidí ze vzdálenějších lokalit (hlavně 
Krásný Les, Velichov a Radošov se 
svozem do Ostrova; v horní části obvodu 
Horní Blatná a Pernink se svozem do 
Abertam), v neposlední řadě se rýsuje 
potřeba katechetů (tady podobně jako u 
akolytů je předpoklad přípravy a určitého 
stupně kursu či studia). 

Ještě více věcí bude potřeba 
zhodnotit, ale pro tuto chvíli bych 
poděkoval za službu těm, kteří se už 
podílí, a povzbudil a poprosil k otevřenosti 
pro další pomocníky. Je to možnost jak se 
aktivně účastnit života farnosti. Předem 
děkuji. 

P. Marek Hric 
 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 

2. 9. – 22. neděle v mez. - čtení cyklu B evang. Mk 7,1-8.14-15.21-23; Žaltář 2. týdne 
„Člověka nemůže poskvrnit to, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to 

ho poskvrňuje.“ 
3. 9. – pondělí – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve – čtení 
evang. Lk 4,16-30 
7. 9. – pátek – 1. pátek v měsíci – čtení evang. Lk 5,33-39 
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8. 9. – sobota – Svátek Narození Panny Marie – čtení evang. Mt1,1-16.18-23 
10. výročí nového svěcení kaple P. Marie Einsiedelnské v Ostrově (2002) – 17 hod. 
bude v Einsiedelnské kapli mše sv. 
9. 9. – 23. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Mk7,31-37; Žaltář 3. týdne 

„Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku.“ 
12. 9. – středa – Jméno Panny Marie – čtení evang. Lk 6,20-26 
13. 9. – čtvrtek – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve – čtení 
evang. Lk 6,27-38 
14. 9. – pátek – svátek Povýšení svatého kříže – čtení evang. Jan 3,13-17 
15. 9. – sobota – památka Panny Marie Bolestné – čtení evang. Jan 19,25-27;  
Ve Stříbře poutní mše sv., Pouť Slováku v Nejdku. 
16. 9. – 24. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Mk 8,27-35; Žaltář 4. týdne 

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“ 
Sv. Ludmila (Mt 10,34-39) 
20. 9. – čtvrtek – památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong 
Hasanga a druhů, korejských mučedníků – čtení evang. Lk 7,36-50 
22. 9. – sobota 24. týdne v mezidobí - Rýžovna – Svatováclavská pouť v 11 hodin 
21. 9. – pátek – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty - evang. Mt 9,9-13 
23. 9. – 25. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Mk 9,30-37; Žaltář 1. týdne 

„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ 
26. 9. – středa – sv. Kosmy a Damiána – nezávazná památka - evang. Lk 9,1-6 
27. 9. – čtvrtek – památka sv. Vincence z Paula, kněze - evang. Lk 9,7-9 
28. 9. – pátek – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého 
národa – doporučený svátek, čtení evang. Mt 16,24-27 – státní svátek – Národní 
Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. 
29. 9. – sobota – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, čtení 
Jan1,47-51;  Radošov – Pěší pouť ke sv. Václavu 
30. 9. – 26. neděle v mez. – čt. cyklu B, evang. Mk 9,38-43.45.47-48; Žaltář 3. týdne 

„Kdo není proti nám, je s námi.“ 
V Ostrově poutní mše svatá k sv. Michaelu archandělu. 

O křesťanské výchově 
Přibývají a zdokonalují se školy a zakládají se jiné výchovné ústavy. Na podkladě 
nových pokusů se zdokonalují výchovné a vyučovací metody. Vynakládá se obrovské 
úsilí o zpřístupnění vzdělání všem lidem, přesto však ještě velmi mnoho dětí a 
mladých lidí postrádá i základní vzdělání a množství jiných nemá takovou výchovu, 
která spolu s pravdou vštěpuje lásku. 
Z úvodu deklarace II.vatikánského koncilu  
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Znám svoje nadání?  
Rozvíjím ho a využívám ve prospěch ostatních?  

Každý z nás má určité nadání, které je 
však třeba využívat, aby se mohlo plně 
rozvinout. Jen málokdo si svůj skutečný 
talent uvědomuje, a proto ho mnozí 
nedokážou dobře využít, ale jen čekají na 
příležitost, aby se nějak mohli projevit. 
Naše nadání nám ovšem dává možnost, 
abychom se svým vlastním způsobem 
podíleli na utváření světa. Každý člověk je 
zodpovědný za rozvoj svého nadání a za 
to, jak díky darům, které se svým 

talentem dostal, ovlivní svět kolem sebe. 
Naše společné lidské poslání se naplní, 
když každý přispěje svými schopnostmi 
ve chvíli, kdy je to zapotřebí. Svůj talent 
musíme objevovat a využívat. Pomáhá 
nám odhalit, kdo vlastně jsme. Potvrzuje, 
že se s námi počítá, že jsme zde 
nezbytní. 

Josef Schultz 
(Vlídná povzbuzení na každý den)

OKÉNKO SVĚTCŮ 
Archanděl Michael a boj se zlem 

Před dvaceti lety byla dokončena velká 
oprava našeho farního kostela. Na její 
závěr se konala poutní slavnost sv. 
Michaela, na kterou byl pozván jako 
hlavní celebrant Mons. František 
Lobkowicz, tehdy pomocný biskup 
pražský. Zde je úryvek ze záznamu jeho 
tehdejšího kázání. Ponecháváme 
charakter mluveného slova, úryvek je tak 
živější a aktuálnější. 

„Dnes si připomínáme archanděla 
Michaela, který má velké poslání v životě 
Božího království: Bojovat se zlem. A že 
zlo kolem nás je, že na nás útočí, to víme 
sami nejlépe. Má různé podoby, kterými 
se snaží proniknout do našich srdcí. 
A je tady Bůh, který posílá archanděla 
Michaela. Víme dobře, jak je jeho boj 
důležitý. My bychom chtěli všechno dělat 
krásně a dobře, ale pak přijde ďábel a ten 

se snaží. Na jedné straně princip zla – to 
je ten anděl, který kdysi ve své pýše řekl 
Bohu „nebudu ti sloužit, jedu po svém“ – a 
na druhé straně Michael. 
Jeho jméno znamená „Kdo jako Bůh?“. 
Věřte, že je to pro nás velké povzbuzení, 
pakliže máme upřímný zájem o to, 
překonat to zlé v nás a okolo nás. 
Kdo jako Bůh, kdo přemůže Boha? Boha, 
který je dobrý, který je láska?  
Ani ďábel nemá šanci. Vždyť sám Ježíš 
pověděl Petrovi: „Ty jsi Petr, to je skála, 
na ní vybuduji svou církev a brány pekel ji 
nepřemohou“. Bůh je všemoc, Bůh je síla 
a proto zlo ho nemůže přemoci. 
Je jenom na nás, jestli se rozhodneme 
pro to, či ono. Bůh si přeje, aby vše bylo 
dobré, krásné, aby zvítězila láska. Bůh 
má dostatek prostředků, aby překonal zlo. 
Ale k tomu potřebuje také mne, abych i já 
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sám řekl: „Ano, já chci ve svém životě 
konat to, co je dobré“. 
Je mnoho dobrých věcí, které je možno 
vykonat. Především je třeba, aby se 
dobro prosadilo v tom prostředí, ve 
kterém žijeme. Ono by se dalo říci, aby v 
„lidstvu“ zavládlo dobro. Ale pojem lidstvo 
je široký, takže si řekneme: „Nějaké 
lidstvo, to ať se snaží“.  
Ne „nějaké lidstvo“, ale my – teď – tady – 
já s mým okolím, ve kterém žiji, tam 
musím usilovat o skutečné dobro. To je 
moje spolupráce s Bohem. A jestliže já se 
snažím v tom malinkém kroužku 
ve kterém žiji, v tom malinkatém světě, 
potom je to už i něco pro celé lidstvo, 
které je povoláno k tomu, aby žilo v lásce 
a dobrotě. 
Jistěže i navenek se snažíme konat 
leccos dobrého. A jsem stoprocentně 
přesvědčen, že oprava tohoto kostela je 
něčím dobrým a je také důkazem, jak 

člověk, když chce, dokáže vytvářet něco 
pěkného. Je skutečně hrozné, když lidé 
chodí kolem věcí a je jim jedno, že 
chátrají, že se bortí, ničí. A vám, zdejším 
obyvatelům, nebylo lhostejné, že ten 
kostel vypadal tak, jak vypadal. Máte to 
jistě ještě v paměti, že – zvenku viděno – 
byl skoro zřícenina. Dnes když přijdete, 
tak vidíte pěkně opravený kostel a to 
hovoří. 
Jsou tu lidé, kteří chtěli něco obnovit, 
něco, co bylo málem na spadnutí. To 
dává člověku radost a nový elán do 
budoucna – když se podařilo jedno, může 
se přece podařit i druhé. 
Kdybychom zůstali pouze u budov 
z kamene a cihel, to by bylo málo. Je 
nutné pokračovat v obnově společenství, 
v obnově duchovní. Je nesmírně důležité, 
aby ten kostel byl živý. Aby v něm byli 
lidé, kteří jsou skutečnou stavbou církve.“   

Svatý Václav 
mučedník a hlavní patron českého národa 

Podle staré tradice se narodil roku 907 
jako nejstarší syn vévody Vratislava. O 
jeho křesťanskou výchovu se starala 
především jeho babička sv. Ludmila. 
Naučil se slovanskému písmu, na Budči si 
osvojil i znalost latiny. Legendy zdůrazňují 
jeho lásku k eucharistii a k chudým. Když 
se v roce 925 ujal vlády, snažil se o 
kulturní i náboženské povznesení země. 
Jeho křesťanský způsob vlády a 
spravedlivá přísnost k neukázněné, 
většinou ještě pohanské šlechtě, i to, že 
přijal lenní závislost na Jindřichu I., 
vyvolaly opozici v čele s jeho mladším 

bratrem Boleslavem, na jehož popud byl 
28.9.929 (nebo 935) ve Staré Boleslavi 
zabit. Po třech letech bylo jeho tělo 
přeneseno do rotundy sv. Víta, kterou on 
sám založil jako třetí kostel na Pražském 
hradě. Jeho nejstarší životopis byl napsán 
staroslověnsky hlaholským písmem brzy 
po jeho smrti. První kostel mu byl 
zasvěcen už v roce 972 v Proseku u 
Prahy. Na začátku 14. století mu byl 
zasvěcen jeden z oltářů v bazilice sv. 
Petra ve Vatikánu, přesněji olomouckým 
biskupem Zbyňkem Berkou z Dubé v roce 
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1333. Od roku 1670 je svátek sv. Václava 
v celocírkevním kalendáři. 

V naší farnosti si hlavního českého 
patrona připomínáme mj. pěší poutí do 
kostela sv. Václava v Radošově. 

Slavení Svatováclavských slavnosti v naší farnosti 
Letošní pouť ke cti sv. Václava budeme slavit na dvou místech. 22. 9. proběhne poutní 
slavnost na Rýžovně, je to místo, kde stával kostel a ves Rýžovna. Poutní mše svatá 
v českoněmeckém podání začíná letos v 11 hodin. 
29. 9. Proběhne pěší pouť z Ostrova do Radošova. Poutníci vyrazí na pouť ráno v 8 
hodin z kostela sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově. Poutní mše svatá bude 
začínat v kostele sv. Václava v Radošově v 1030 hodin. 
Kromě farních poutí zvláště stojí za zmínku Národní pouť ve Staré Boleslavi. Účastnit 
se můžeme i my. Odjezd zájemců bude v pátek 28. 9. v 7 hodin. Prosím zájemce, aby 
se přihlásili do 23. září. 

Svatováclavská tradice 
(výňatek z kázání kardinála Tomáše Špidlíka) 

Václav zahynul poměrně mladý. Boleslav 
se usadil na jeho trůnu pevně. Zajistil si 
korunu. A přece ta koruna nenese jméno 
jeho, ale nazývá se svatováclavskou. 
Svatováclavské léno je česká vlast, 
svatováclavská je tradice českého lidu, 
v jehož vypravování a písních se stal 
dědicem české země. Vítěze zapomněli a 
zavražděný žije. 
Jako byl Václav obrazem Ježíšovy smrti, 
tak je následovníkem jeho vzkříšení. 
Stává se věčným dědicem české země. 
Mrtvý začíná znovu žít a vládnout. A živý? 
Živý Boleslav umírá své ukrutnosti, své 
zlobě. Dělá pokání. „I Boleslav 
rozpomenul se,“ píše legenda, „jak velký 
hřích učinil a modlil se k Bohu řka: Zhřešil 
jsem a hříchu jsem si vědom… 

I přeneseno bylo tělo sv. Václava, 
mučedníka Kristova.“ 
Říká se někdy, že dějiny vytvářejí obě 
síly: dobro i zlo. Není to úplné. Zlo samo 
nic nevytváří, zlo je drtivá síla, která vede 
k zániku a propasti. Křesťanská pravda 
však hlásá, že se každé zlo dá odčinit 
pokáním. 
Svatováclavská tradice se skutečně 
proplétá po tisíciletí našich národních 
dějin. Jsou to vzlety k výšinám, jsou to 
bratrovraždy. Tak těžké rány dějin pak 
hojívá jen balzám pokání. Dějiny jdou dál, 
když Boleslavové umírají. „Zhřešil jsem a 
hříchu jsem si vědom.“ Tím vyznáním se 
otvírá zakletý Blaník srdce a svatý Václav 
vyjíždí, aby se stal dědicem své země. 

„Sejdeme se u koně“ 
To si říkají mladí lidé v Praze a míní tím 
jezdecký pomník sv. Václava na 
Václavském náměstí. Ten ovšem 
nepředstavuje pouze koně - jehož 

modelem byl hřebec Arco, v určitém čase 
denně přiváděný do sochařova atelieru na 
Akademii výtvarných umění – ale 
především světce sedícího na jeho 
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hřbetě, svatého Václava. Toho umělec 
zobrazil, na rozdíl od koně, jako jezdce 
klidného. Jako skutečného vévodu, se 
svatováclavskou přilbou a v drátěné košili, 
držícího korouhev. Kolem něj Josef 
Václav Myslbek umístil čtyři, také 
bronzové sochy dalších svatých patronů 
české země: Ludmily, Vojtěcha, Prokopa 
a Anežky. Je zajímavé, že Anežka v té 
době ještě nebyla svatořečena, přesto ji 
sochař do této čtveřice vybral. Myslbek 
tvořil pomník téměř třicet let, na 
Václavské náměstí byl posléze postaven 
v roce 1912. 

Ovšem náměstí se jmenovalo po svatém 
Václavu už od roku 1848. Přejmenování 
navrhl Karel Havlíček Borovský 
v souvislosti s kamennou barokní 
jezdeckou sochou sv. Václava od sochaře 
J.J.Bendla, která stála blíže ke středu 
náměstí od roku 1680. Za 200 let byla 
přenesena na Vyšehrad. 
Václavské náměstí se stalo, pod 
pohledem svatého jezdce, dějištěm 
významných událostí české historie. 

(han) 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Ve Velichově stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

Jako datum jeho první stavby se uvádí rok 1384. Ta byla v roce 1894 příliš zchátralá, 
byla proto uzavřena. Což se nedávno opakovalo i u další, novogotické stavby kostela. 
Je také uzavřena a poutní slavnost se koná pod širým nebem před hlavním vchodem.  
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Náš adoptivní „synek“ v Indii 
Do projektu Adopce na 
dálku jsme se rozhodli 
zapojit v roce 2005, kdy 
jsme o Vánocích v rámci 
rozdávání betlémského 
světla prodali perníčky a 
získali tak potřebnou 
částku 4900,- Kč pro její 
realizaci.  
Adopce na dálku je projekt 
České katolické charity. Je 
zaměřena na trvalou 
pomoc dětem v chudých částech světa, 
jimž rodiče nemohou poskytnout základní 
vzdělání. Za finanční příspěvek je 
konkrétnímu dítěti poskytnuta péče 
v tamějších podmínkách. 
Za výše zmíněnou částku je ročně dítěti 
zajištěno školné, pomůcky do školy, 
ošacení, zdravotní pojištění, jídlo a někdy 
i ubytování ve škole. Děti navrhované 
k „adopci“ vybírá skupina tamějších 
sociálních pracovníků a učitelů. Nám před 
sedmi lety vybrali tehdy devítiletého 
Nidhina z Indie.  
Nidhin žije s rodiči a sestrou Nishou 
v městě Bijapur. Jeho tatínek provozuje 
malý business a maminka je 
v domácnosti. Jejich průměrný měsíční 
příjem je INR 4500,-, což je v přepočtu na 
naše české Koruny zhruba 1666,-. 
Nidhinovi je dnes 16 let a díky naší 
finanční podpoře dokončil základní 
vzdělání a to s vynikajícími výsledky. 
Vzhledem k tomu, že Nidhin je ve škole 

tolik úspěšný, byla by 
škoda, kdyby ve studiu 
nepokračoval dál. Jeho 
cílem je, stát se lékařem. 
Tím se ale pochopitelně 
náklady na jeho vzdělání 
navyšují a to na 6000,- Kč 
ročně.  
Zapojení se do tohoto 
projektu je samozřejmě 
velkým závazkem a to 
nejen finančním, ale také 

duchovním. Nidhin nám pravidelně píše a 
většinou končí svůj dopis se slovy, že na 
nás všechny, kteří ho podporujeme, myslí 
společně s rodiči v modlitbě a žádá nás o 
to samé. I my se snažíme Nidhinovi 
podávat zprávy z Ostrova byť ne 
s takovou pravidelností a vytrvalostí jako 
Nidhin.  
Není třeba, abychom mu psali každý 
zvlášť. Nicméně jsme rádi, že se podařilo 
navázat korespondenční přátelství s jeho 
vrstevníkem od nás z farnosti. Na nás 
ostatních je, abychom si vzali k srdci jeho 
přání o modlitbu a zároveň se snažili 
aktivněji zapojit do získávání financí na 
školné a ostatní potřebné. Proto budeme 
rádi, když naše předvánoční perníkové 
snažení podpoříte. Jistě Vás včas 
přizveme k pečení a zdobení.  
Více informací o projektu Adopce na 
dálku na: www.charita-adopce.cz 

JaKi 

  

http://www.charita-adopce.cz/
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Dětské okénko 
Na cestu do školy 

Děti se chystají do školy. Co bychom jim mohli poradit? Víte, co říkávali naši 
předkové? A platí to i do dnes! 

 
Seřaď děti od největšího po nejmenší. Pak přečti písmenka na aktovkách, nejdřív 
horní řádek, pak dolní. 
TÁJENKA:____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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FARNÍ KNIHOVNA SVATÉ ANNY 
 je všem čtenářům (od 3 do 103 let) 
k dispozici. Se začátkem školy bychom se 
všichni měli snažit stále doplňovat své 
vzdělání. Především o otázky teologické, 
o otázky důležité pro náš duchovní život, 
o vzory křesťanského života, ale též o 
otázky dalších oborů. Zároveň je třeba se 
zajímat o krásnou literaturu, o výtvarné 
umění a hudbu, které nás obohacují o 
odlesk Boží krásy. Vše potřebné k tomu 
najdeme v naší knihovně.  
Zvláště je důležité Boží slovo a také 
myšlenky světců a vědců, které se 
k němu obracejí. V červenci jsem 
absolvovala duchovní cvičení, které vedl 
biblista P. Angelo Scarano, S.S.L.,ThD. 
Vyučuje novozákonní biblickou teologii 

na KTF UK a zároveň vede farnost 
v Praze – Stodůlkách  (v květnu tam 
pohřbíval pana doktora Kopeckého, 
někdejšího farníka ostrovského).  
Při příležitosti duchovních cvičení napsal 
P.Angelo Scarano do dvou svých knih 
„čtenářům farní knihovny“ své věnování. 
Jedná se o knížky „O marnotratném 
Otci“ a „Křížová cesta s apoštolem 
Pavlem“. Obě jsou velmi podnětné. První 
spis rozebírá evangelní podobenství o 
marnotratném synu i z dosud neviděných 
úhlů a označuje zde Otce jako 
marnotratného, neboť až marnotratně 
rozdává svou lásku. Obě knížky jsou 
připraveny k zapůjčení. 

(han) 

Rozpis úklidu a výzdoby - září 2012 
7. 9.: Michalová; 14. 9.: Srncová;  21. 9.: Běhounková; 28. 9.: Prvá 

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 

Rozpis lektorů - září 2012 

září 2012    1. Čtení  2. čtení 
  2. 9. 22. neděle v mezidobí  Radová  Faltová 

  9. 9. 23. neděle v mezidobí  Kamarád st.  Hynk 

16. 9. 24. neděle v mezidobí  Kamarád ml.  Hanzlová 

23. 9. 25. neděle v mezidobí  Faltová  Poledníček 

28. 9. Sv. Václava   upřesní se 
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30. 9. 26. neděle v mezidobí  Radová  Hynk 

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. 

Doupovské hory - nový poutní kostel 
V neděli 26. srpna 2012 požehnal pražský 
arcibiskup kardinál Dominik Duka OP za 
účasti ministra obrany Alexandra Vondry 
základní kámen nově vznikajícího 
poutního kostela sv. Archanděla Michaela 
na Špičáku v západní části vojenského 
újezdu Hradiště v Doupovských horách 
Doupovské hory: Základní kámen pochází 
ze zdiva kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, který stál na horním konci náměstí 
zaniklého města Doupov. První písemná 
zmínka o kostelu pochází již z poloviny 
14. století. Kostel byl v roce 1953 po 
vzniku vojenského výcvikového prostoru 
uzavřen a ponechán svému osudu, torzo 
budovy bylo definitivně strženo v roce 
1973. Iniciátorem projektu na obnovení 
duchovního místa v této svébytné krajinné 
oblasti západních Čech se stal „Spolek 
pro stavbu poutního kostela 

v Doupovských horách“, který vznikl 
v roce 2011. Kostel svatého Michaela, 
který je patronem vojáků, výsadkářů a 
bezpečnostních sil, bude sloužit veřejnosti 
jako cíl církevních poutí a jako místo 
určené k vojenským ekumenickým mším.  
Architektonicky ojedinělá stavba vznikne 
z darů jednotlivců či institucí podle 
diplomového projektu architekta Jakuba 
Tejkla. Kostel je koncipován tak, že se na 
jeho stavbě může symbolicky podílet 
každý. Je vymezeno místo a budoucí tvar 
stěn, avšak těm dávají růst sami lidé. 
Poutníci přinášejí kameny, píší na ně svá 
přání nebo prosby, vystoupají po točitém 
schodišti vzhůru do stěn kostela a uloží 
ho k ostatním kamenům. Stavba tak může 
růst i několik generací 

Autor: Aleš Pištora 

CHARITA OZNAMUJE  

Přijďte si zacvičit 
Oblastní charita Ostrov nabízí možnost 
zúčastňovat se v rámci dobrovolnické  
aktivity Jóga pro každého, a to 
v prostorách společenské místnosti 
Vyhlídka v Domu kultury Ostrov (ve 2. 
patře vchod u Městské policie), počínaje 
19. 9. 2012 - od 18:00 hodin, prozatím 
každou středu (po domluvě je možné i 
úterý). 

Co vás všechno čeká? Cviky zaměřené 
proti bolestem v zádech, ale také na  
posílení krční, hrudní a bederní páteře, 
dechové cvičení, relaxace - úžasné 
uvolnění těla a mysli. S sebou je třeba si 
vzít karimatku nebo deku, tepláky a teplé 
ponožky. 
V Ostrově Mgr. Tomáš Fexa, ředitel 
OCHO, www.ostrov.charita.cz 

http://tisk.cirkev.cz/autori/ales-pistora/clanky/
http://www.ostrov.charita.cz/
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IV. Oslavy Mezinárodního dne seniorů v Ostrově aneb "Stárneme všichni 
společně" 

Oslavy MDS se budou konat v úterý dne 
25. září 2012 od 9:00 hodin v Ostrově, 
v Domě kultury, tentokráte u příležitosti 
Evropského roku stárnutí a budou určeny 
především seniorům z Ostrova a okolí. 
Bude přichystán bohatý program se 
zajímavými tématy k zamyšlení, 
povzbuzení - Životní styl pro zralý věk, 
Naučme se žít se změnami paměti, 
Lidové umění. 

Nebude ani chybět též pestrý kulturní 
program a občerstvení. Vstupné bude 
10,- Kč, které bude použito na zakoupení 
kreativních a výtvarných pomůcek pro 
naše klienty v domovech naší charity. 
V předsálí a hlavním vestibulu bude po 
celý den možné, shlédnout výstavu prací 
klientů Domova pokojného stáří bl. 
Hroznaty v Hroznětíně a Stacionáře pro 
seniory v Ostrově. Dále též cca dvacet - 
"stánků" bude nabízet zdravotní pomůcky, 
léky, knihy a propagační materiály 
poskytovatelů sociálních služeb v našem 
kraji. 
Bezbariérový přístup bude zajištěn 
výtahem DK Ostrov. 
Těšíme se na Vás. Přijďte se s námi 
zastavit, potěšit, ale také povzbudit. Za 
pořadatele  
Vás srdečně zve Mgr. Tomáš Fexa, 
ředitel OCH Ostrov, www.ostrov.charita.cz 

Diecéze čte bibli 
Červenec 
Pís 8,4 - Zapřísahám vás, jeruzalémské 
dcery, nebuďte a nezburcujte lásku, 
dokud nebude chtít sama. 
Pís 8,6b-7a - Vždyť silná jako smrt je 
láska, neúprosná jako hrob žárlivost 
lásky. Žár její - žár ohně, plamen 
Hospodinův.Lásku neuhasí ani velké vody 
a řeky ji nezaplaví. 
2K 4,8-9 - Na všech stranách jsme 
tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; 
jsme bezradní, ale nejsme v koncích; 
jsme pronásledováni, ale nejsme 

opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme 
poraženi. 
2K 6,18 - .a budu vám Otcem a vy budete 
mými syny a dcerami, praví Hospodin 
zástupů. 
2K 12,9-10 - .ale on mi řekl: „Stačí, když 
máš mou milost; vždyť v slabosti se 
projeví má síla.“A tak se budu raději 
chlubit slabostmi, aby na mně spočinula 
moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, 
urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti 

https://novy.email.seznam.cz/ostrov.charita.cz(http:/www.ostrov.charita.cz/
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pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, 
jsem silný. 
2K 12,20 - Obávám se totiž, abych vás při 
svém příchodu neshledal, jakými bych 
vás mít nechtěl, a abych také já nebyl 
shledán, jakým vy mne mít nechcete – 
aby nepovstaly sváry, řevnivost, vášně, 
neurvalost, pomluvy, donašečství, 
nadutost, zmatky. 
Ž 34,19-20 - Hospodin je blízko těm, kdo 
jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, 
jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá 
na spravedlivého, Hospodin ho však ze 
všeho vysvobodí. 
Ž 37,4-5 - Hledej blaho v Hospodinu, dá ti 
vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu 
svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám 
bude jednat. 
Ž 39,6 - Hle, jen na píď odměřils mi dnů a 
jako nic je před tebou můj věk. Člověk je 
jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně. 
Ž 40,6 - Mnoho divů jsi už vykonal, můj 
Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech 
s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je 
rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že 
je vypovědět nelze. 
Ž 40,9 - Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým 
přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. 
Ž 43,5 - Proč se tak trpce rmoutíš, má 
duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na 
Boha čekej, opět mu budu vzdávat 
chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh. 
Ž 44,22 - ..což by to Bůh neodhalil? Zná 
přece tajnosti srdce. 
Srpen 
Př 1,33 - Kdo mě poslouchá, v bezpečí 
bude bydlet a žít klidně, beze strachu 
z něčeho zlého. 

Př 3,5-6 - Důvěřuj Hospodinu celým 
srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 
Poznávej ho na všech svých cestách, on 
sám napřímí tvé stezky. 
Př 4,20-22 - Můj synu, věnuj pozornost 
mým slovům, k mým výrokům nakloň 
ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je 
v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je 
nalézají a zdraví celému jejich tělu. 
Př 6,16-19 - Těchto šest věcí Hospodin 
nenávidí a sedmá je mu ohavností: 
přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které 
prolévají nevinnou krev, srdce osnující 
ničemné plány, nohy rychle spěchající za 
zlem, křivý svědek, který šíří lži, a ten, 
kdo vyvolává mezi bratry sváry. 
Př 8,11-13 - Moudrost je lepší než perly, 
nevyrovnají se jí žádné skvosty. Já, 
Moudrost, bydlím s chytrostí, nalézám 
obezřetné poznání. Bázeň před 
Hospodinem znamená nenávidět zlo; 
nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, 
proradná ústa. 
Př 8,17 - Já miluji ty, kdo milují mne, a 
kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne. 
Př 9,8-9 - Nedomlouvej posměvači, aby tě 
nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému 
a bude tě milovat. 
Př 10,18-19 - Kdo skrývá nenávist za 
zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je 
hlupák. Mnohomluvnost nezůstává bez 
přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je 
prozíravý. 
Př 13,3 - Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj 
život, kdo se pošklebuje toho stihne 
zkáza. 
Př 14,30 - Mírné srdce je tělu k životu, 
kdežto žárlivost je jako kostižer. 
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Př 15,13 - Radostným srdcem zkrásní 
tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. 
Př 15,18 - Vznětlivý muž rozněcuje sváry, 
kdežto shovívavý spory uklidňuje.  
Př 16,3 - Svěř Hospodinu své počínání a 
tvé plány budou zajištěny. 
Př 20,8-9 - Král sedí na soudném stolci a 
očima převívá vše, co je zlé. Kdo může 
říci: „Zachoval jsem si ryzí srdce, jsem 
čistý, bez hříchu?“ 
Př 24,21-22 - Můj synu, boj se Hospodina 
a krále a nezaplétej se s lidmi vrtkavými; 
kdo ví, kdy se na ně náhle snese zničující 
pohroma od obou? 
Př 28,18 - Kdo žije bezúhonně, bude 
zachráněn, ale falešný obojetník rázem 
padne. 
Př 29,11 - Hlupák soptí, co mu dech stačí, 
ale moudrý se vždycky ovládne. 
Př 29,22 - Hněvivý člověk podnítí svár a 
vznětlivý napáchá mnoho přestupků. 
Př 31,30 - Klamavá je líbeznost, pomíjivá 
krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde 
chvály. 
1K 1,10 - Prosím vás, bratří, pro jméno 
našeho Pána Ježíše Krista, abyste 
všichni byli svorni a neměli mezi sebou 
roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné 
jednoty smýšlení i přesvědčení. 
1K 2,9 - Ale jak je psáno: Co oko nevidělo 
a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl 
nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. 
1K 2,14-15 - Přirozený člověk nemůže 
přijmout věci Božího Ducha; jsou mu 
bláznovstvím a nemůže je chápat, 
protože se dají posoudit jen Duchem. 
Člověk obdařený Duchem je schopen 

posoudit všecko, ale sám nemůže být 
nikým správně posouzen. 
1K 3,23 - .vy však jste Kristovi a Kristus je 
Boží. 
1K 7,29-31 - Chci říci, bratří, toto: Lhůta je 
krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou 
jako by je neměli, a kdo pláčou, jako by 
neplakali, a kdo jsou veselí, jako by 
nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a 
kdo užívají věcí tohoto světa, jako by 
neužívali; neboť podoba tohoto světa 
pomíjí. 
1K 10,13 - Nepotkala vás zkouška nad 
lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, 
abyste byli podrobeni zkoušce, kterou 
byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou 
vám připraví i východisko a dá vám sílu, 
abyste mohli obstát. 
1K13,4-8a - Láska je trpělivá, laskavá, 
nezávidí, láska se nevychloubá a není 
domýšlivá. Láska nejedná nečestně, 
nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, 
nepočítá křivdy. Nemá radost ze 
špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska 
věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska 
nikdy nezanikne. 
1K 13,13 - A tak zůstává víra, naděje, 
láska – ale největší z té trojice je láska. 
1K 15,10 - Milostí Boží jsem to, co jsem, 
a milost, kterou mi prokázal, nebyla 
nadarmo; více než oni všichni jsem se 
napracoval – nikoli já, nýbrž milost Boží, 
která byla se mnou. 
1K 15,19 - Máme-li naději v Kristu jen pro 
tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! 
1K 15,58 - A tak, moji milovaní bratří, 
buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte 
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stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že 
vaše práce není v Pánu marná. 

1K 16,18 - Uklidnili mé i vaše srdce. 
Važte si takových lidí. 

O VĚROZVĚSTECH 2 
Dux femina facti aneb Cherchez la femme 

Nejlepší je začít pěkně od začátku, jak říkají latiníci: ad 
fontes. V centrální části Řecka se rozkládá půvabná nížina 
obklopená nádherným prstencem hor, Thessálie, jeden ze 
třinácti řeckých krajů. Právě sem se v čase přenesme do 
roku 352 př. Kr., kdy si ji 
podrobil Filip II. Makedonský 
a připojil ji ke své říši. Na 

památku tohoto vítězství pojmenoval jednu ze svých 
dcer Thessaloniké (Thessalon=Thessálie a 
niké=vítězství). Tato nevlastní sestra Alexandra 
Makedonského se stala ženou makedonského krále 
Kassandra. 

Pro ženy jsou muži 
schopni velkých činů. 
Kassandros se kolem 
roku 315 př. Kr. rozhodl 
založit na břehu 

Egejského moře nové město a pojmenoval ho po své krásné ženě: Thessaloniké. 
Nachází se na strategickém místě, kudy procházela cesta ze západního Říma do 
východní Konstantinopole a po vybudování přístavu se Soluň, jak ji většinou známe 
my, stala i důležitým námořním střediskem. 

Říši Alexandra Velikého vystřídalo impérium 
římské, které v roce 146 př. Kr. udělalo ze Soluně 
centrum autonomní makedonské provincie, kterou 
spravoval prokonzul. Na přelomu letopočtu zde 
menšinovou, i když ne nevýznamnou komunitu tvoří 
Židé. 
Obrázky: Kraj Thessalia v Řecku; Klášter Agia 
Triada, Meteora; Soluň: Ruiny starověkého tržiště 
(Agora); Pohled od moře na „staré město“ 

Petr Mecl
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Úterý Pernink  1630 

  1730 

Ostrov  1700/1800 

Mše svatá 
Farní společenství 
Modlitba večerních chval  (Z/L); ! 

Středa Ostrov  1700/1800 
  1800/1900 

Jáchymov 1600 

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

Čtvrtek Hroznětín 1630 
Ostrov  1700/1800 
  1735/1835 

Mše svatá 
Mše svatá     (Z/L); K 
Adorace     (Z/L); K 

Pátek Ostrov  1630 
  1600 
  1700/1800 
  1900 

Adorace, Svatost smíření ** 
Klub seniorů 
Mše svatá     (Z/L); ! 
Schola - nácvik 

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 
** - Vyskytuje se jen na PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
*** - 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. 
K – V zimním čase je mše svatá s adorací ve čtvrtek v kapli sv. Rodiny 

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 uzávěrka příštího čísla: 20. 9. 2012 
Redakční rada a spolupracovníci: P. Marek Hric, Pavel Rieger, Filip Breindl, Růžena 
Kamarádová, Marek Poledníček, Lidmila Hanzlová, Jana Kitzbergerová, Elena Hrubá. 
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