
1 

 

Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Říjen 2012 
 

Nabídka pomoci k životu ve farnosti. 
V předchozím čísle zpravodaje jsem se 
snažil vysvětlit několik stěžejních věcí 
v životě naší farnosti. Hlavní myšlenkou 
bylo poukázat na potřebu osobní účasti 
na farním životě. V průběhu měsíce září 
se vykrystalizovalo několik věcí, které 
jsou aktuální už v této chvíli. Po vzoru P. 
Brtvy a na základě jednoho z mých 
rozhovorů „… musíte upozornit co je 
potřeba, protože jinak nevíme co je 
důležité …“, jsem se rozhodl některé věci 
přímo nabídnout. Uvažoval jsem co je 
zapotřebí a čím začít. Některé věci se 
v průběhu času ještě objeví a pak je dám 
do nabídky. 
Aktuálně potřebujeme dobrovolníky pro 
tyto služby: 
- kostelník pro Ostrov 
- jeden člověk pro údržbu kostela (světla, 
mikrofony a jiné technické vybavení) 
- tří lidé pro přípravu liturgických slavností 
- doplnění služeb pro úklid kostela (jsou 
nutní tří lidé) 
- minimálně čtyři lidé pro úklid společných 
prostor fary 
- jedna osoba na údržbu zahrady a 
zahradních porostů 
- dva až tři řidiče pro svoz lidí z blízkých 
lokalit (Velichov, Radošov, Krásný Les) 

- doplnění dobrovolníků pro koncerty a 
organizaci Noci kostelů (stačí tři lidé 
mladšího až středního věku) 
- přivítal bych tři dobrovolníky pro 
pravidelné návštěvy nemocných (pokud 
by splňovali podmínku hlubšího rozvoje 
duchovního života, tak i k přijetí pověření 
k mimořádnému rozdávání sv. přijímání) 
Samozřejmě zde přímo nezvu ke 
službám, na které se člověk potřebuje 
dlouhodobě připravovat (katecheti, lektoři, 
akolyté a jiné, protože u těch je nutná 
dlouhá příprava – o tyto služby je nutné, 
abychom prosili v modlitbě). 
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U některých služeb už máme pár lidí 
zapojených, ale je nutné svěřit přímou 
zodpovědnost. Tak tedy prosím ty, kteří 
už některou z jmenovaných služeb 
vykonávají, aby se také přihlásili a tak 

potvrdili, že skutečně chtějí na sebe vzít 
zodpovědnost za život ve farnosti. 
Předem vám všem děkuji. 

P. Marek Hric 
(Jednotlivé služby jsou k zapsání na 
samostatném archu v kostele)

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ - ŘÍJEN 

  1. 10. – pondělí – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
  (Terezie z Lisieux) – čtení evang. Mt 18, 1-4 žaltář 2. týdne 
  2. 10. – úterý – památka svatých andělů strážných – čtení evang. Mt 18, 1-5.10 
  4. 10. – čtvrtek – památka sv. Františka z Assisi - čtení evang. Lk 10, 1-12 
  5. 10. – pátek – první pátek v měsíci – čtení evang. Lk 10, 13-16 
  7. 10. – neděle - 27. neděle v mezidobí (Panna Maria Růžencová) 
čtení cyklu B, evang. Mk 10, 2-16  ;  žaltář 3. týdne 

 „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj !” 
11. 10. – čtvrtek – Zahájení roku víry – Při slavnostní mši svaté v Plzni v 17 hodin 
(Jsme zváni otcem biskupem!) 
12. 10. – pátek – sv. Radima, čtení evang. Lk 11, 15-26 
13. 10. – Beatifikace 14 pražských mučedníků: Katedrála sv. Víta, Vojtěcha a 
Václava v Praze v 10 hodin. Kdo se nemůže účastnit, může sledovat na TV Noe. 
14. 10. – neděle – 28. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Mk 10, 17-30 
        žaltář 4. týdne 

„Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?” 
15. 10. – pondělí – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
(Terezie z Avily) – čtení evang. Lk 11, 29-32   žaltář 4. týdne 
16. 10. – úterý - úterý 28. týdne v mezidobí – čtení evang. Lk 11, 37-41; 
(sv. Hedviky, nebo sv. Markéty Marie Alacoque) 
17. 10. – středa – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
čtení evang. Lk 11, 42-46 
18. 10. – čtvrtek – svátek sv. Lukáše, evangelisty – čtení evang. Lk 10, 1-9 
21. 10. – neděle – 29. neděle v mezidobí; MISIJNÍ NEDĚLE – čtení cyklu B, evang. 
Mk 10, 35-45       žaltář 1. Týdne 

„Ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako 
výkupné za všechny.” 

22. 10. – pondělí – bl. Jan Pavel II. 
23. 10. – úterý – sv. Jana Kapistránského, kněze - nezávazná památka 
24. 10. – středa – sv. Antonína Marie Klareta, biskupa - nezávazná památka 
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28. 10. – neděle – 30. neděle v mezidobí; (Sv. Šimon a Juda, apoštolové) 
čtení cyklu B, evang. Mk 10, 46-52    žaltář 2. týdne 

„Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!” 
31. 10. – středa – sv. Wolfganga, biskupa – nezávazná památka 
1. 11. – čtvrtek – slavnost Všech svatých – doporučený svátek 

čtení evang. Mt 5, 1-12 
2. 11. – pátek - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – čtení evang. Mt 25, 31-46 
(1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat 
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých 
podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) je podmínkou 
pomodlit se Otče náš a vyznání víry. Více v příštím Zpravodaji. 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
Panna Maria Růžencová 

Modlitba růžence se 
v dnešní podobě šířila 
od 15. století. Její 
definitivní podobu 
stanovil papež Pius V. 
v roce 1569. Slavení 
liturgické památky bylo 
zavedeno o tři roky 
později na paměť 

vítězství nad Turky v námořní bitvě u 
Lepanta. Za další rok bylo přeloženo na 
první říjnovou neděli. A od roku 1913 se 
v celé církvi slaví památka Panny Marie 
Růžencové vždy 7. října. 
Růženec je současně modlitba a 
rozjímání o hlavních křesťanských 
tajemstvích. Je zdůrazňována při 
zjeveních v Lurdech a ve Fatimě. Panna 
Maria ji ve Fatimě nabízí jako protilék na 
ateismus: dnešní člověk potřebuje víc než 
kdy jindy se modlit a rozjímat o velkých 
zjevených pravdách. 
Už ve 12. století se šíří Zdrávas Maria, 
ale pouze první část dnešní modlitby. V té 

době mniši recitovali postupně sto 
padesát žalmů Bible. Bratřím laikům, kteří 
často neuměli ani číst, nahrazovalo žalmy 
sto padesát Otčenášů a k snadnějšímu 
počítání jim sloužily šňůrky se sto 
padesáti zrnky. Když v druhé polovině 
12. století nahradily zmíněné poloviční 
Zdrávasy modlitbu Otčenášů, zrodil se 
mariánský žaltář. Na konci 15. století se 
začala recitovat také druhá část 
Zdrávasu. 
K tomu měl německý kartuzián Heinrich 
šťastný nápad. Rozdělil 150 Zdrávasů na 
patnáct desítek a mezi ně vložil vždy 
Otčenáš. V této podobě se modlitba stále 
šířila a spolu s ní růžencová bratrstva. 
Dominikán Alain de la Roche se zasloužil 
o to, že ji nazval “Růžencem 
blahoslavené Panny Marie” a rozdělil jej 
na tři části po pěti desátcích. Také navrhl, 
aby se rozjímalo o tajemstvích vtělení, 
umučení a oslavení Krista a o Marii. Takto 
upravený růženec byl oficiálně schválen. 
Vznikl tak růženec radostný, bolestný a 
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slavný. K nim později papež Jan Pavel II. 
přidal “růženec světla” s rozjímáním 
událostí Ježíšova veřejného působení a 
jeho odkazu. 
A Jan Pavel II. nám také připomíná: 
“Naše srdce může zahrnout do 
růžencových desátků skutečnosti, z nichž 
se skládá život jednotlivce, rodiny, 
národa, církve, lidstva. Růženec bije 
v rytmu lidského života.” 

Na přání spolufarníků připojujeme pět 
tajemství “růžence světla”: 
1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu. 
2. Který v Káně galilejské zjevil svou 
božskou moc. 
3. Který hlásal evangelium a vyzýval 
k pokání. 
4. Který na hoře Proměnění zjevil svou 
slávu. 
5. Který ustavil eucharistii. 

Řetěz Zdrávasů 
… tak se nazývá kapitola z knihy 
Mariánské inspirace slavného italského 
mariologa Gabriela Amortha. Z kapitoly 
vybíráme úryvek: 
“Často podléháme roztržitosti, zvláště při 
modlitbě. Tím nám hrozí, že zredukujeme 
růženec na mechanické opakování 
Zdrávasů, zatímco naše mysl se toulá, 
kde chce, a je pohlcována všemožnými 
jinými myšlenkami než vyslovovanými 
tajemstvími. Jako vážnou snahu si tedy 
máme uložit vrátit růženci jeho důstojnost 
a účinnost. Jestliže se ho modlíme sami, 
modleme se za všechny; jsme-li ve 
skupině, už sama řada zrnek, která drží 
pohromadě jedinou šňůrkou, nás vyzývá 
k jednomyslnosti. 
Rytmus nynějšího života rozbil jednotu 
rodiny. Pius XII. naléhal na návrat 
růžence do rodiny: “Budete-li se modlit 
růženec všichni společně, zakusíte pokoj 
ve svých rodinách a ve vašich domovech 
bude vládnout svornost.” “Rodina, která 
se společně modlí, je sjednocená,” 
opakoval ve všech končinách světa 

Američan P. Peyton, neúnavný apoštol 
modlitby růžence v rodině. 
Růženec je také modlitba míru, která 
objímá celý svět. Jiný růžencový apoštol 
naší doby biskup Fulton Sheen vymyslel 
růženec v pěti barvách: desátek zelených 
zrnek připomíná Afriku, proslulou 
zelenými lesy; červený desátek Ameriku, 
kterou obývali rudokožci; bílý desátek 
Evropu k poctě papežova roucha; modrý 
desátek Oceánii ponořenou do azuru 
Tichomoří; žlutý desátek připomíná 
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asijský světadíl. Takto jsme na konci 
růžence objali celý svět. 
Dnešní člověk potřebuje víc než kdy jindy 
přestávky ticha a přemýšlení. V tomto 
hlučném světě je zapotřebí modlícího se 
mlčení. A jestliže věříme v moc modlitby, 
jsme přesvědčeni, že růženec je silnější 
než atomová bomba. Pro otce Pia jako 
pro mnoho jiných svatých byl růženec 
zbraní (tak ho nazýval) k potření 
nepřítele. Zneklidňujeme se a zabýváme 

se tolika vedlejšími věcmi a zapomínáme 
na to jediné potřebné – na svůj vztah 
s Bohem. Ctihodný don Giacomo 
Alberione rád opakoval: „Ve všem jsme 
nahraditelní, jen v jednom ne: v záchraně 
své duše, v našem posvěcení. Nebudeš-li 
se o to starat ty, nikdo jiný to nemůže 
udělat místo tebe.” 

(Knihu Mariánské inspirace si můžete 
zapůjčit ve farní knihovně.) 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Účelové sbírky v měsíci říjnu: Na měsíc říjen byly vyhlášené účelové sbírky spojené 
s probíhajícími událostmi. První z nich je Beatifikace 14 pražských mučedníků, členů 
františkánského řádu. Tato událost je mimořádná ve svém významu i ve svém 
průběhu. Beatifikace proběhne 13. října v pražské katedrále v 10 hodin. Na 
organizační potřeby byla vyhlášena SBÍRKA NA BEATIFIKACI, která proběhne při 
všech bohoslužbách v neděli 7. října. 
Druhou je Misijní neděle. Každý rok ji slavíme třetí neděli v měsíci říjnu. Letos připadá 
na 21. 10. Při všech bohoslužbách z této neděle proběhne SBÍRKA NA MISIE. 
Pastýřské listy: S jednotlivými událostmi, které v měsíci říjnu budeme slavit, se nám 
dostává i duchovního povzbuzení. Svatý otec i naši biskupové nám nabízejí zamyšlení 
k zahájení Roku víry. V souvislosti s tímto rokem je možné si přečíst Apoštolský list 
PP. Benedikta XVI. „Porta fidei“ (Brána víry) a pastýřský list otce biskupa Františka 
Radkovského (budeme ho číst 7. října). V neděli 30. září budeme mít možnost 
vyslechnout pastýřský list otců biskupů k beatifikaci 14 pražských mučedníků. 
A nakonec se nám nabízí i List národního ředitele Papežských misijních děl. Všechny 
tyto listy je možné přečíst i na internetových stránkách farnosti. 
Přednášky a tematická setkání: 18. října zveme všechny muže na druhý tematický 
večer pro muže: „Život je tvrdý, ale …!“ Začátek setkání je v 1945. 
V pátek 26. října v 19 hod zveme na přednášku s diskusí: “JSOU MUSLIMOVÉ 
HROZBOU?” Uskuteční se v sále na ostrovské faře. Přednášející bude JUDr. Cyril 
Svoboda, ředitel Diplomatické akademie v Praze. 
Aktivity na podporu MISIÍ: 19. října zvu na 19 hodin do farního sálu na Přípravu 
misijních svící. Na ni bude navazovat společný Modlitební misijní most, který 
vytvoříme v sobotu 20. října v 21 hodin ve farním kostele. Při společné modlitbě chval 
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a proseb za misie se spojíme s ostatními farnostmi zapojenými do společné modlitby. 
Při modlitbě budeme postupně zapalovat vytvořené svíce. 
Dušičkové pobožnosti: Na začátku měsíce listopadu zvláště pamatujeme na duše 
svých věrných zemřelých. Mnozí navštěvujeme hroby svých blízkých. I letos budeme 
prosit za spásu jejich duší. Program pobožností je k dispozici už nyní. 
27. 10. – sobota 1445 

1515 
hřbitov Pernink 
hřbitov Abertamy 

28. 10. – neděle 1515 

1600 
hřbitov Boží Dar 
hřbitov Jáchymov 

  3. 11. – sobota 1400 hřbitov Horní Blatná 

  4. 11. – neděle 1430 

1500 

1600 

hřbitov Děpoltovice 
hřbitov Hroznětín 
hřbitov Ostrov 

10. 11. – sobota 1330 

1400 
hřbitov Krásný Les 
hřbitov Stráž n/Ohří 

11. 11. – neděle 1400 
1430 
1500 

hřbitov Velichov 
hřbitov Radošov 
hřbitov Bor u KV 

Čtenáři píší 
… to především znamená, že farní zpravodaj také čtou. A objevují v sobě vzpomínky, 
zážitky a podněty, které chtějí svým spolufarníkům sdělit. Srdečně za ně děkujeme.  

Moje spolupráce s Bohem
Mám v ruce zářijový Zpravodaj farnosti a 
v Okénku světců se vracím o 20 roků 
nazpět, kdy se opravoval náš kostel a na 
závěr opravy přijel jako hlavní celebrant 
poutní mše svaté biskup František 
Lobkowicz. Ve své homilii tenkrát 
zdůraznil velké poslání archanděla  
Michaela v životě Božího království a 
připomenul, že zlo je stále kolem nás a 
denně na nás útočí. V našem případě se 
Zlý snažil v podobě tzv. „církevních 
tajemníků” mařit snahu o opravu 
církevních památek. Pamětníci si jistě 
pamatují, v jakém stavu ostrovský farní 
kostel byl, že do něj dokonce zatékalo a 
začal se objevovat promočený strop. 

Svitla naděje, když generální opravu 
začalo provádět zemědělské stavební 
družstvo Slušovice. Po sundání střešní 
krytiny se ukázala škoda způsobená 
dlouhodobým zatékáním – byla nutná 
oprava vazebních trámů, které zahnívaly 
a krov byl v hrozném stavu. Blížil se 
podzim, střecha kostela byla odkrytá a 
tesaři pracující na střeše dali výpověď. 
Dodnes mám před očima patera Hájka, 
který se slzami v očích prosil, zda by se 
našla parta lidí, kteří by mohli pomoci. 
Jinak můžeme kostel zavřít, protože 
spadne střecha a strop. 
Ale Pán dal najevo, že On má věc ve své 
moci. Parta se našla – jeden truhlář a čtyři 
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řemeslníci, kteří předtím do kostela snad 
nikdy nepřišli. A opět zasáhla vyšší moc, 
když parťák tesařů, tehdy už pracující na 
zámku v Bečově, byl ochoten odborně 
vysvětlit a ukázat, jak při opravě krovu 
postupovat. „Ale než začnete bednit 
střechu, ještě každý pár krovů zkontroluji”, 
řekl. Konečně dal pokyn k zabednění 
střechy. Při posledním přibití desky zazněl 

na varhany mohutný chvalozpěv „Bože 
chválíme Tebe”. Ještě nikdy jsem tak 
radostně nezpíval. – Děkuji Ti, Pane, že 
jsi mě do tohoto tolik zkoušeného a 
bolestmi naplněného kraje přivedl, abych i 
zde plnil Tvou vůli a nechal se Tebou 
vést. 

František Kamarád st.

Co pro mě znamená adorace? 
Nádherné setkání 
s Pánem Ježíšem. Zde se 
odehrává: „ ... a Slovo se 
stalo tělem a přebývalo 
mezi námi”. Můžeme mu 
zde předkládat svoje díky 
za vše, co pro nás činí a 
není toho opravdu málo. 
Můžeme prosit za to, o 
čem si myslíme, že je 
potřeba. Ale hlavně být s 
„Ním”. Vždyť On ví, co 
máme na srdci dříve, než 
to vyslovíme. 
Takže není potřeba 
mnoho mluvit ve svých 
myšlenkách. „Jen” být s Pánem a 
naslouchat. Věnovat Mu čas, který se 
určitě zúročí v dobrém. Hledat pokoj, jenž 
při adoraci přichází. Nechat se hýčkat a 
hladit. Zamilovaně hledět na Tělo Krista, 
které pro nás zde na zemi tolik trpělo. 
Krista, jenž nás objímá svou láskou dnem 
i nocí. Dává se nám poznávat v různých 
situacích života. Ukazuje cestu, kudy 
máme kráčet. Na nás je jen naslouchat. 
Nechat se vést. Dokážeme-li to, pak má 

pro nás Pán připraveny 
dary, o kterých se nám 
ani nesnilo. 
Přítomnost Pána Ježíše 
při adoraci se dá 
přirovnat ráji na zemi. 
Vždy si my křesťané 
říkáme, zdali jsme hodni 
toho, aby po smrti byla 
naše duše vzata do nebe. 
Ale neuvědomujeme si, 
že je možné přebývat 
v Boží blízkosti už zde na 
zemi. Oprostit se ode 
všech starostí a odevzdat 
celý svůj život (své 

starosti i radosti) Pánu, který je při adoraci 
právě před námi. Jaká škoda, když 
adorace končí a my musíme zase vstoupit 
do povinností běžného života. Ale Pán je 
stále s námi. My se můžeme těšit na příští 
blízké setkání s Pánem Ježíšem při 
adoraci. Jen využít nabídku Jeho pozvání 
a věnovat Mu svůj čas, který často 
promarníme zbytečnostmi. 

RuKa 
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Jezuité v indickém Bijapuru a život ve státě Karnataka 
Za projektem Adopce na dálku stojí Arcidiecézní charita v Praze. V našem případě, 
resp v případě Nidhina, spolupracuje s Centrem pro neformální vzdělávání (Centre for 
Non-formal Education) v Bijapuru v indickém státě Karnataka, které vedou tamní 
Jezuité. 
Bijapur je historické město, kde v minulosti vládli po více než 400 let muslimští králové 
a kde také nalezneme prvotřídní historické památky. Jezuité v Bijapuru pracují od roku 
1991. V následující tabulce jsou uvedeny charitativní činnosti a jejich zaměření. 

 Charitativní činnost Příjemci pomoci 

1 Práce ve 35 slumech města Bijapur 150 svépomocných skupin 
žen 
15 seniorských skupin 
35 skupin vedoucích slumů 
10 skupin organizovaných 
dělníků 

2 Formální škola pro děti ze slumů 781 dětí 

3 Vyšší střední škola připravující děti ze slumů na 
univerzitní vzdělání 

47 studentů 

4 4 krejčovská centra pro odpadlé dívky ze slumů 100 studentek 

5 Práce v 74 vesnicích pro osoby s postižením a 
leprou 

3015 lidí 

6 10 lůžkových center s komunitní službou pro 
osoby nakažené HIV/AIDS 

1591 osob léčených v roce 
2009 

7 Reintegrace dívek provozující sexuální služby 40 dívek 

8 5 školek pro děti ze slumů 125 dětí 

9 2 hostely pro studenty, kteří zanechali studia 100 dětí 

10 1 technický institut pro mladistvé, kteří zanechali 
studia na venkovské škole 

60 mladistvých ročně 

11 Rozvoj na venkově – ve 20-ti vesnicích 30 svépomocných skupin, 
z nichž každá čítá 20 žen 

 (tabulka z roku 2010) 
I přes všechny tyto snahy je stále co zlepšovat a na čem pracovat. Chudoba těchto lidí 
je nepopsatelná. Podle vládních údajů z roku 2001 pořízených při sčítání lidu 
průměrný rodinný příjem dělal INR 1310,- (podle současného kurzu měny necelých 
500,- Kč). Jednou z cest, jak pomoci z této neutěšené situace je sponzorování dětí 
z rozvojových zemí skrze tzv. adopci na dálku, díky které získají potřebné peníze na 
vzdělání, kvalitní život a v neposlední řadě ke splnění svých snů o budoucím povolání. 
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Přeloženo a upraveno z dopisu naší farnosti od Fr. Francis D’souza, ředitele Centra 
pro neformální vzdělávání.  

JaKi 
Otázky čtenářů 

OTÁZKA: Jak to, že proroci dokázali tak předpovídat? Žili ještě před tím, než se 
narodil Ježíš, nebo až potom? 
ODPOVĚĎ: Tato otázka je o tom, kdo to 
vlastně proroci byli a jak vlastně chápat 
označení „prorok“. Mylně si totiž 
představujeme proroka jako jakéhosi 
jasnovidce. Slovo prorok je označení 
člověka, který přichází, aby zvěstoval 
Boží vůli a ukázal na Boží skutky. 
Nacházíme je převážně ve Starém 
zákoně. Největší proroctví objevujeme u 
čtyř velkých proroků (Izaiáš, Jeremiáš, 
Ezechiel a Daniel). Ostatní proroctví jsou 
u dalších třinácti proroků (Ozeáš, Joel, 
Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, 
Abakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, 
Malachiáš a Baruch). Starý zákon je 
období od stvoření světa až po dynastii 
Hasmoneovců (je to královský izraelský 
rod a jeho nejznámějším členem je 
Herodes Veliký), tedy v podstatě po 
narození Ježíše Krista. Tedy všichni 
jmenovaní proroci žili před jeho 
narozením. Jak je tedy možné, že 
dokázali tak prorokovat o mnoha věcech 
v jeho životě a také o jeho smrti? Proroci 
byli lidé, kteří prožívali otevřený vztah 
s Bohem. Proto jim nebyla vzdálená 
pokora před Božím majestátem. Horlili pro 
Hospodina. On si je proto vybral, aby je 
používal k zvěstování mnoha věcí. Často 

to byly aktuální věci pro jejich dobu. Ale 
také se stávalo, že je poslal ohlásit věci, 
na které chtěl člověka předem připravit. 
Jedná se o prorokování věcí budoucích. 
Mnoho z jmenovaných proroků se 
nepovažovalo přímo za proroky, ale 
jenom za nehodné služebníky, které si 
Bůh použil. 
I v Novém zákoně můžeme objevit posly 
Boží vůle. Nenazýváme je přímo proroky, 
ale přesto u nich poznáváme prorocké 
poslání. Možná bude překvapivé to, že 
skrze křest jsme k této službě zváni i my. 

Bono 
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DUCHOVNÍ IMPULZY 
Rok víry 

Papež Benedikt XVI. vyhlásil pro období od 11. října 2012 do 
24. listopadu 2013 Rok víry. Tento rok má povzbudit víru 
věřících, ovšem je také nabízen těm, kteří zakoušejí stesk po 
Bohu a touhu setkat se s Ním. První událostí Roku víry bude 
21. října kanonizace šesti mučedníků. Mezi dalšími programy 
bude Světové setkání mládeže v Riu de Janeiru v červenci 
2013, připomínka 50 let od svolání II. vatikánského koncilu a 
dvaceti let od vydání Katechismu katolické církve. Setkáme 
se s dalšími programy nové evangelizace. Rok víry byl 

naposledy vyhlášen v roce 1968 a podnětem k němu byla připomínka výročí 
mučednictví apoštola Petra. Letošnímu Roku víry předcházely dva tematické roky – 
Rok svatého Pavla (2008-2009) a Rok kněží (2009-2010), které též vyhlásil současný 
papež. (Zahájení Roku víry proběhne i v naší diecézi. Otec biskup nás na něj zve do 
naší katedrály. Zahájení Roku víry při pontifikální mši svaté proběhne 11. října v 17 
hodin.) 

(han) 
Dobré knihy 
„Dobré knihy rozšířené mezi lidi jsou jedním z vhodných prostředků k budování Božího 
království v mnoha duších. Kniha má mnohá pozitiva. Dobrá kniha vejde dokonce i do 
domu, do kterého nemůže vejít kněz, je přijímána i špatnými lidmi jako upomínkový 
předmět nebo jako dárek. Neuvádí do rozpaků, nerozčílí se, když ji zanedbáme, učí 
pravdě s klidem, nestěžuje si, když jí opovrhujeme, zanechá výčitky, které mohou 
probudit touhu po poznání pravdy. Kolik duší bylo spaseno skrze dobré knihy! Kolik 
hodin bylo uchráněno před zlem, kolik hodin povzbuzení k dobrému! Kdo věnuje 
dobrou knihu s jediným úmyslem povznést mysl k Bohu, ten už získal nevyčíslitelnou 
zásluhu u Boha. A přitom získává ještě víc. Když knihu nečte člověk, kterému byla 
darována, možná ji v rodině čte jeho syn nebo jeho dcera nebo jeho přítel či soused. 
Jen Hospodin vidí všechno to dobro, které se zrodí z jedné knihy v nějakém městě, 
knihovně, ve společnosti či v nemocnici – z jediné knihy darované na důkaz přátelství. 
Proto vás prosím a zapřísahám, nezanedbávejte tuto velmi důležitou stránku našeho 
poslání.” 
Tento dopis napsal sv. Jan Bosco svým salesiánům před 127 lety. Nezdá se vám 
číslice příliš veliká? Nenapsal jej včera nebo dnes? - Pro všechny případy přijďte do 
Farní knihovny sv. Anny a uvidíte. Na všechny zájemce čekáme vždy v neděli 9.30 – 
11 hod a ve čtvrtek 15 – 18 hod. Po domluvě i jindy (tel 353 843 817). (han) 
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Dětské okénko 
Už nám dlouho nikdo nepřinesl vyluštěnou tajenku. Nebo snad neluštíte? Správné 
odpovědi vylosujeme a odměníme, stačí je přinést na podepsaném lístečku do farní 
knihovny nejpozději do 15 října. 

SAMUEL 
Samuel se narodil zázračně. Bůh vyslyšel modlitbu jeho matky Anny. Ta ho 
z vděčnosti přivedla do svatyně v Silo, aby tam pomáhal knězi Elimu. Samuel sloužil 
Bohu rád. Jednou se na radu Eliho modlil: 
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Rozpis úklidu a výzdoby - říjen 2012 
5. 10.: Michalová; 12. 10.: Srncová;  19. 10.: Běhounková; 26. 10.: 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 - říjen 2012 

     1. Čtení  2. čtení 
  7. 10. - 27. neděle v mezidobí Hanzlová  Kamarád st. 

14. 10. - 28. neděle v mezidobí Kamarád ml.  Poledníček 

21. 10. - 29. neděle v mezidobí Faltová  Radová 

28. 10. - 30. neděle v mezidobí Kamarád st.  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. 

Diecéze čte bibli 
Ž 45, 18 - Tvé jméno budu připomínat po 
všechna pokolení; proto ti národy budou 
vzdávat chválu navěky a navždy. 
Ž 50, 23 - Mne oslaví ten, kdo přinese 
oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu 
dám zakusit Boží spásu. 
Ž 51, 12 - Stvoř mi, Bože, čisté srdce, 
obnov v mém nitru pevného ducha. 
Ž 55, 23 - Na Hospodina slož svoji 
starost, postará se o tebe a nedopustí, 
aby se kdy spravedlivý zhroutil. 
Mdr 1, 7 - Duch Hospodinův naplňuje 
zemi, on, jenž všemu dává řád, zná 
každou myšlenku. 

Mdr 2, 4 - I naše jméno bude časem 
zapomenuto a nikdo nevzpomene na 
naše činy. Náš život se rozplyne jak stopa 
po obláčku, rozptýlí se jako mlha zahnaná 
paprsky slunce, sražená jako teplem. 
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Mdr 3, 9 - Kdo na něho spoléhají, 
porozumějí pravdě, a věrní zůstanou při 
něm účastni jeho lásky, vždyť milost a 
milosrdenství patří jeho vyvoleným. 
Mdr 6, 10-11 - Kdo svatě střeží, co je 
svaté, budou uznáni za svaté, a kdo se o 
tom dají poučit, najdou omluvu. Buďte 
tedy žádostivi mých slov, dychtěte poučit 
se z nich. 
Mdr 7, 15 - Kéž mi dá Bůh mluvit uvážlivě 
a smýšlet podle toho, co mi bylo dáno. 
Neboť on sám je průvodcem k moudrosti 
a usměrňuje moudré. 
Mdr 9, 13 - Neboť pozná vůbec člověk 
Boží záměry a dovede si představit, co je 
vůle Hospodina? 
Mdr 13, 10 - Ubozí ti, kdo doufají v mrtvé 
věci, kdo nazývají bohem kdejaký výtvor 
lidských rukou, zlato a stříbro, umělecké 
výrobky, napodobeniny zvířat nebo 
neužitečný kámen, dílo rukou z dávné 
doby. 
Mdr 16, 21 - To, cos jim daroval, ukázalo 
tvůj láskyplný vztah k tvým dětem, 

splňovalo přání toho, kdo to přijímal, a 
měnilo se podle jeho libosti. 
Sír 1, 11-12 - Bázeň před Hospodinem je 
slávou a chloubou, přináší veselí a věnčí 
jásotem. Bázeň před Hospodinem 
oblažuje srdce, dává veselí, radost a 
dlouhý věk. 
Sír 6, 16-17 - Věrný přítel je elixír života, 
najdou ho jen ti, kdo mají bázeň před 
Hospodinem. Kdo se bojí Hospodina, je 
upřímný ve svém přátelství, neboť 
bližního posuzuje jako sebe samého. 
Sír 6, 37 - O Hospodinových příkazech 
přemýšlej a vždycky se bedlivě zabývej 
jeho zákony. On posílí tvůj rozum a 
uspokojí tvou touhu po moudrosti. 
Sír 14, 13-14 - Dříve než skonáš, 
prokazuj dobro příteli a podle svých 
možností mu s ochotou dávej. Nezbavuj 
se dobrodiní, které ti nabízí den, a díl toho 
po čem právem toužíš, ať tě nemine. 
 

O VĚROZVĚSTECH 3+4 
evpi. sa,bbata tri,a - PER SABBATA TRIA 

Čas je relativně absolutní veličina. 
Absolutně se dá změřit, ale někdy nám pár 
vteřin připadá jako nekonečná věčnost nebo 
jeden večer jako pár prchavých chvil. Čtyři 
století jsme 
vměstnali na 
jednu stránku: 
šly dějiny, 

vzniklo město… 
Uplynulo patnáct let od jeho obrácení a Pavel už má za 
sebou stovky kilometrů, bezpočet rozhovorů a svědectví. 
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Odešel z Filip, kde byl se svým průvodcem Silou vsazen do žaláře (srov. Sk 16,11-
40), a přes Amfipoli došli v roce 51 po Kr. do přibližně 160km vzdálené Thessaloniky, 
kde žije i nemalá skupina Židů, o čemž svědčí i fakt, že ve městě mají svojí synagogu. 
Pravděpodobně je sem zavedl vzrůstající obchodní ruch. Ubytovali se u člověka 
jménem Jason (srov. Sk 17,7) a Pavel v synagoze (srov. Sk 17,1) hlásá, že „Ježíš je 
ten Mesiáš“ (Sk 17,3). Získali některé Židy, ale mise měla větší úspěch u proselytů, 
pohanů a žen z vyšších vrstev (srov. Sk 17,4).  
To ovšem velmi znepokojilo židovskou komunitu, která vyvolala lidové nepokoje, 
zatčení Jasona i několika bratří a jejich obžalobu za to, že „tvrdí, že králem je Ježíš.“ 
(Sk 17,7). Nikdo se sice bez povolení císaře nesměl nazývat králem, ale v tomto 
případě se jedná o zřejmou manipulaci s Pavlovým kázáním o Božím království. 

Buď jak buď, obžaloba padla ve chvíli, kdy Jason za zatčené 
zaplatil kauci. Ještě té noci odchází Pavel se Silou dále do 
Beroje, ale, vzhledem k pokračující štvavé kampani soluňských 
Židů, odchází Pavel sám do Athén (srov. Sk 17,10-15), průvodci 
Silas a Timotej zůstávají zde a s Pavlem se sejdou až v Korintu 
(srov. Sk 18,5).  
Asi tak tři týdny – je to krátká nebo dlouhá doba? Pavlovi stačila 
k tomu, aby byl v Soluni položen základní kámen, aby bylo 
zaseto do dobré půdy, ze které vyrostl košatý strom, jehož plody 
poznali i daleko za hranicemi města. 
Timotej pak do Korintu přinesl vcelku dobré zprávy. Pavel se 

však rozhodl napsat mladé církevní obci list, aby ji povzbudil a napravil některé 
nepřesnosti, které se zde objevily. Vzniká v Korintě na přelomu let 51 a 52 a, i když je 
nejstarší knihou NZ, najdete v něm témata aktuální. Stačí otevřít Písmo. 
Obrázky:  Mapa pobřeží Egejského moře; Soluň: současná židovská synagoga 
 Papyrus P65 – nejstarší dochovaný řecký text 1Sol, 3. stol., uloženo ve Florencii 
V nadpisu použita citace z Sk 17,2 

linus  -  anaklét  -  klement 

Pokud v našem vyprávění budeme sledovat 

chronologickou linii, měli bychom nyní opustit 

Soluň a zamířit do Říma. Nedaleko Kolosea, 

v dnešní ulici Via Labicana stával dům. Dítěti, které 

se zde narodilo někdy v prvních desetiletích po 

Kristu, dali jméno Klement. Vyrůstal v pohanské 

rodině, když však poznal křesťany a jejich kázání, 

uvědomil si, že našel to, co vždycky hledal. Přijal 
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křest a byl uveden k apoštolu Petrovi, který si tohoto mladého muže velmi 

cenil a sám ho ustanovil svým nástupcem. 

Po smrti apoštola se však Klement zdráhal přijmout tento úřad, byli tedy 

postupně zvoleni jiní dva: Linus a Anaklét, známe je z prvního mešního 

kánonu. „Na třetím pak místě po apoštolech obdržel biskupský úřad 

Klement,“ píše sv. Irenej z Lyonu. 

Zřejmě ani teď nechtěl, ale podvolil se přání lidu i 

kléru a nastoupil úřad za vlády císaře Domiciána. Tak 

to potvrzuje i církevní historik Eusebius. Jako papež 

se Klement I. neúnavně stará o svěřené ovce, vysílá 

hlasatele evangelia do Španělska, Galie, sám také 

horlivě káže, pomáhá chudým a přivádí ke Kristu 

mnoho i vysoce postavených obyvatel Říma. 

Jeho List Korintským, který byl sepsán kolem r.96 nám ho přibližuje jako 

pastýře. Papež citlivým, ale rozhodným způsobem řeší problém neprávem 

sesazených církevních představitelů, který ukazuje, že plně chápe postavení 

římského biskupa jako nástupce apoštola 

Petra (srov. Mt 16,17-19). 

Jeho činnost neunikla pozornosti císaře 

Trajána a na konci 1.st. je poslán (jakož i 

mnoho dalších) do vyhnanství na Krym do 

dolů na mramor v Chersonu. Stále zde 

hrozilo nebezpečí smrti žízní. Klement se 

v modlitbě obrátil k Bohu a spatřil jehně, jak 

hrabe na jednom místě do země. Hrabal také a vytryskl pramen vody. I 

mnohými dalšími skutky povzbuzoval věřící a přitahoval i ostatní. Ne k sobě, 

ale ke Kristu. 

Císař však vydal příkaz, aby byl papež vhozen do moře s kotvou na krku. 

Umírá 23.11.100/1. Jeho hrob byl po mnoho let uctíván, ale po velkém 

stěhování národů upadl v zapomnění. 
Obrázky: Model antického Říma s vyznačením pravděpodobné polohy rodiště sv. Klementa 

             Papež Klement – medailon z basiliky sv. Pavla za branou; Ruiny antického Chersonu 

Pozn.: Text je pokusem o rekonstrukci života, blíže se lze s papežem seznámit v legendách. 
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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 1600 
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: 18. 10. 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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