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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Listopad 2012 
 

Úvodník 
Před několika dny jsem měl telefonát, ve 
kterém jsem byl tázán, zda by bylo 
možné, abych pro ně měl v místním 
kostelíku Půlnoční vánoční bohoslužbu. 
Řeknete si, že na toto téma chci mluvit 
nějak brzo. Ano, může se zdát, že to tak 
je. Rád bych ale této situace využil 
k pokračování mého zamyšlení nad 
potřebami života ve farnosti. V minulém 
čísle jsem se snažil vyjmenovat to, co je 
potřeba ve farnosti a které služby 
potřebují větší angažovanost jednotlivých 
členů farnosti. U některých skutečně 
nastal posun. Například:  zahrada má 
svého správce a společné prostory 
v přízemí mají také svého služebníka. Ale 
stále je co k rozdělení. 
Právě blížící se svátky dávají možnost 
vidět praktický rozměr jednotlivých věcí. 
Akutně potřebuji dobrovolníky pro 
zpříjemnění slavení vánočních svátků i 
tam, kde normálně nikdo do kostela 
nepříjde. Je to služba, která se do 
budoucna může rozvinout nejen ve 
vánočním čase. Souvisí se službou 
akolytů, které zatím nemáme. Pro 
tentokrát ale přemýšlím nad setkáním u 
vánoční koledy. Prostě jenom službu 
četby vánočního příběhu a společné 

zpívání vánočních koled. V první řadě je 
to možnost podílet se na službě církve 
nevěřící společnosti, misie v našem 
prostoru. Rád bych vás k této službě 
církve přizval. 
Pro takovouto službu nám zajisté chybí 
mnohé a mezi jiným i odvaha. Je to i 
skutečnost, že taková služba není u nás 
běžná. Osobně si myslím, že nám pro 
budoucnost života v ostrovské farnosti 
bude takovéto nasazení laiků nutností. 
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Kde tedy najít odvahu? Jedna odpověď 
se nabízí. Odvaha sama o sobě nestačí. 
Dokonce skutečnou odvahu pro službu ve 
farnosti musí člověk přijmout jako dar. 
Je nutné se na získáni daru taky podílet, 
toužit po něm, prosit o získání darů. 
Samozřejmě, dary nám Pán dává podle 
toho, co chce On, potažmo, k čemu si nás 
připravuje. Proto je důležitá otevřenost a 
touha nechat se Pánem použít podle 
Jeho vůle. V měsíci listopadu se nám 
nabízí možnost i tuto skutečnost 
rozvinout. Koinonia Jan Křtitel nám nabízí 

Duchovní formaci farnosti, která bude 
probíhat každé úterý v měsíci listopadu ve 
farním sále od 18-ti do 20-ti hodin. Zvu 
vás na tuto obnovu. Vím, že to nebude 
znamenat, že najednou všichni začneme 
sloužit jak o závod. Ale určitě můžu 
doufat, že se tak prohloubí vztah každého 
z nás k Bohu. A i tato skutečnost je 
dobrou nadějí pro budoucnost naší 
farnosti. Těším se tedy na každého z vás 
při tomto duchovním setkávání. 

P. Marek Hric 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 

  1. 11. – čtvrtek – slavnost Všech svatých – doporučený svátek 
 – čtení evang. Mt 5,1-12 

Dnes odpoledne a zítra 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 Svatého otce) je 
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. 
listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se 
tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky 
částečné. 
  2. 11. – pátek – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – slavnost 

 – čtení evang. Mt 25,31-46 
Každý kněz může dnes sloužit tři mše. Druhou slouží za všechny zemřelé a třetí na 
úmysl papeže. (liturgická barva fialová) 
  3. 11. – sobota – sv. Martina de Porres, řeholníka – nezávazná památka 
  4. 11. – neděle – 31. neděle v mezidobí 

– čtení cyklu B, evang. Mk 12,28b-34 
Žaltář 3. týdne 

„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a 
celou svou silou.“ 

  9. 11. – pátek – svátek Posvěcení lateránské baziliky – čtení evang. Jan 2,13-22 
10. 11. – sobota – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

- čtení evang. Lk 16,9-15 
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11. 11. – neděle – 32. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Mk 12,38-44 
Žaltář 4. týdne 

„Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“ 
12. 11. – pondělí – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
13. 11. – úterý – památka sv. Anežky České, panny, čtení evang. Mt 25,31-46 
17. 11. – sobota – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
18. 11. – neděle – 33. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Mk 13,24-32, 

Žaltář 1. týdne 
„Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ 

21. 11. – středa – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
- evang. Lk 19,11-28 

22. 11. – čtvrtek – památka sv. Cecílie, panny a mučednice, evang. Lk 19,41-44 
24. 11. – sobota – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků 
25. 11. – neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále – čtení cyklu B, evang. J 18,33b-37 

Žaltář 2. týdne 
„Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel, abych vydal svědectví pravdě.“ 

30. 11. – pátek – svátek sv. Ondřeje, apoštola – čtení evang. Mt 4,18-22 
  2. 12. – neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – čtení cyklu C, evang. Lk 21,25-28,34-36 
(začíná cyklus C nedělního lekcionáře) 

„Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“ 
 
Odpustky! Slovo tolik vysmívané a 
odsuzované! A přesto také spojené 
s modlitbami za zemřelé, které každý 
v podstatě přijímá a chápe. Docela 
přirozeně i lidé víře vzdálení se zúčastní 
modlitby na hřbitově. Podívejme se do 
„nového katechismu“, co uvádí k tomuto 
termínu v článcích 1471 – 1479? Vše zde 
vypsat nemůžeme, pouze něco. Ale 
každý může přijít na chvíli do farní 
knihovny a celý text si v katechismu 
přečíst. Vybíráme: 
„Nauka a praxe odpustků je v církvi úzce 
spojená s účinky svátosti pokání. 
Odpustek znamená, že se před Bohem 
odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž 
vina byla zahlazena. …Odpustek je 

částečný nebo plnomocný podle toho, zda 
částečně nebo úplně osvobozuje od 
časného trestu za hříchy. Odpustky 
mohou být přivlastněny živým nebo 
zesnulým. Abychom pochopili tuto nauku i 
praxi je zapotřebí si uvědomit, že hřích 
má dvojí následek. Těžký hřích nás 
zbavuje společenství s Bohem a tím nás 
činí neschopnými dosáhnout věčného 
života. Na druhé straně i všední hřích 
vyvolává to, co musí být očištěno, buď 
zde na zemi, nebo po smrti ve stavu, 
který nazýváme očistec. Jsou to důsledky 
hříchu. …Odpuštění hříchů a obnovení 
společenství s Bohem přinášejí prominutí 
věčných trestů za hřích. Nicméně 
zůstávají časné tresty za hřích. Křesťan 
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se má snažit je přijímat jako milost tím, že 
trpělivě snáší utrpení a zkoušky, ...má 
usilovat o to, aby svlékl „starého člověka“ 
a oblékl „nového člověka“ prostřednictvím 
skutků milosrdenství a lásky. Křesťan 
není osamocen …Existuje pouto lásky a 
výměna dober mezi věřícími, kteří již 
dosáhli nebeské vlasti, a těmi, kteří k ní 
teprve putují. Jsou to duchovní dobra 
společenství svatých, čili poklad 
církve….Odpustky se získávají 
prostřednictvím církve, která na základě 
moci udělené Kristem zasahuje ve 
prospěch křesťana a otevírá mu poklad 
zásluh Krista i svatých. Tím mu nechce 
pouze poskytnout pomoc, ale touží ho i 
pobídnout ke skutkům zbožnosti, pokání a 
lásky. Protože zemřelí věřící, kteří se 
očišťují, jsou také členy téhož 
společenství svatých, můžeme jim 
pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně 
získáváme odpustky, aby byli zproštěni 
časných trestů, které si zasloužili za své 
hříchy.“  
Kardinál Tomáš Špidlík končí jedno své 
kázání o očistci a věcech „na druhém 
břehu“ takto: „Bolestný přechod umírání, 
který je následek hříchu a který pocítíme 
všichni i podle stupně své odcizenosti 

Bohu, se stává ve spojení s Kristem 
očistným ohněm, omývající lázní, novým 
křtem na cestě k Bohu. Nepochybujeme 
ani o tom, že očištění před smrtí 
usnadňuje další, že tedy „zkracuje očistná 
muka“, jak se říkávalo. Zrovna tak je 
pravda, že v tomto nejtěžším boji našeho 
žití nám nejvíc prospějí modlitby a oběti 
druhých, kteří se modlí za duše v očistci, 
mše za umírající i za ty, kteří už dávno 
zemřeli. Neplatí námitka že „už jsou 
dávno v nebi“. Vždyť u Boha je všechno 
přítomné, i smrt člověka i mše za něho 
obětovaná po tisíci letech. 
Není tedy pravda, že moderní teologové 
chtějí popřít očistec. Jestliže ubrali na 
plastičnosti jeho představy, prohloubili 
naopak smysl a spojení s ostatními 
pravdami našeho vykoupení a osvětlili, 
jak to kdosi nazval, „svátostnou sílu smrti 
v Kristu“. 
(Tomáš Špidlík: Na druhém břehu, Řím 
1975) 
„Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho 
naše víra pochází a on ji vede 
k dokonalosti.“ (List Židům 12, 2) 
„Dnešní svět od křesťanů žádá, aby 
zůstali křesťany.“ ( Albert Camus ) 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
Svatý Martin 
Jeho památka 11. listopadu letos připadá 
na neděli. A neděle má liturgicky 
přednost. Ovšem i tak může svatý Martin 
přijet na bílém koni, jak se od něj 
očekává. Vždyť je patronem dragounů, 
vojáků, jezdců, koní, podkovářů, tkalců, 

žebráků, atd. atd., nakonec i domácích 
zvířat a hus. Je i přímluvcem za úrodu na 
polích. V předvečer jeho svátku se 
scházejí rodiny a přátelé u martinské husy 
či martinského pečiva. Dříve bývala tato 
husa poslední pečení před šestitýdenním 
adventním postem. V selské tradici byl 
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svátek sv. Martina začátkem 
hospodářského roku, čeledi byla 
vyplácena mzda, byly uzavírány nové 
smlouvy. O Martinově dobré tradici svědčí 
i to, že ve Francii na konci druhého 
tisíciletí neslo jeho jméno 485 obcí a 3667 
farních kostelů. 
Svatý Martin žil před dávnými staletími. 
Narodil se kolem roku 316 (nezapomeňte, 
za 4 roky bude významné výročí!) 
v někdejší Sabarii, nyní Szombathely 
v dnešním Maďarsku a zemřel roku 397 
v Candes u Tours ve Francii. Do někdejší 
Panonie, kde se Martin narodil, se jeho 
rodiče dostali tehdy, když si jeho otec 
odsloužil řadu let jako římský důstojník. 
Jinak se jeho otec narodil v severní Itálii, 
v Pávii. Tam také poslal svého Martina na 
studia. Ten už však toužil od svých deseti 

let přijmout křest a stát se křesťanem. 
Než vůbec mohl být pokřtěn, musel 
nastoupit k císařskému jezdectvu. 
V legendě je líčena klíčová scéna jeho 
života, kdy jako římský voják vjíždí 
s ostatními do bran francouzského města 
Amiens. U městské brány spatřil chabě 
oblečeného žebráka, který se třásl zimou. 
Protože Martin neměl po ruce ani jídlo, 
ani peníze, vytasil meč a rozťal v půli svůj 
velký důstojnický plášť, který v noci sloužil 
jako přikrývka. Rozdělil se o něj se 
žebrákem. V následující noci spatřil 
Ježíše oděného do poloviny pláště, a 
pravícího: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, 
který je teprve na cestě ke křtu“ a hlas 
dále připomněl slova Písma, že „cokoli 
učiníš jednomu z mých nejmenších, jako 
bys učinil mně samému“. Tento okamžik 
byl pro Martinův život nesmírně významný 
- požádal o propuštění z vojska, opustil 
slibnou vojenskou kariéru a stal se žákem 
svatého Hilaria z Poitiers. Martinovi bylo 
tehdy něco přes dvacet let. Dal se pokřtít, 
deset let žil jako poustevník a pak pod 
vlivem Hilaria vytvořil vlastní společenství 
mnichů. Usídlili se asi 8 km od Poitiers – 
dodnes jsou tam zbytky jejich sídla – 
prvního kláštera v Galii. Když bylo 
Martinovi 56 let, přijal biskupský stolec 
v Tours. Tehdy se biskupové volili a podle 
legendy Martin nejprve nechtěl volbu 
přijmout. Utekl a ukryl se na dvoře do 
kurníku. Prozradily ho husy, které hlasitě 
protestovaly. Proto jsou dodnes 
připomínány a spojeny s Martinovým 
svátkem! – Martin žil i v hodnosti biskupa 
stále jako mnich, nejprve v chatrči vedle 
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kostela, později v Marmoutier, kde vytvořil 
velké středisko řeholního života. Zemřel 
jako osmdesátiletý v místě, které se dnes 
jmenuje Sandes-Saint-Martin. Mniši, 
v počtu dvou tisíc, provázeli jeho tělo do 
Tour, kde byla později nad jeho hrobem 
postavena kaple a bazilika. K jeho hrobu 
putovali významní Evropané. Z Martinova 
pláště se stala francká relikvie, ukládaná 
do palácové kaple v Paříži, která po ní 
dostala i jméno – „cappa, capella“ 
znamenalo plášť. 

V Ostrově jsme si před lety připomínali sv. 
Martina dětským odpolednem ve farním 
sále. Také jsme s dětmi pekli martinské 
rohlíčky – jejichž tvar má připomínat 
podkovu Martinova bělouše. Dětem moc 
chutnaly už při samotném pečení, 
dospělým v nedělním odpoledni. – I letos 
přejeme všem dnešním Martinům hodně 
Božího požehnání! 

(han) 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
PŘEDNÁŠKA 
V pátek 16. listopadu v 18 hod. se koná ve farním sále přednáška s besedou  
NEPOZORNOST A HYPERAKTIVITA U ŠKOLÁKŮ – možnosti prevence, diagnostiky, 
následné péče. 
Přednáší a na dotazy odpovídá Mgr. Irena Mácová z Křesťanské pedagogicko-
psychologické poradny v Praze. 
Nezapomeňte pozvat i zájemce z řad vašich přátel, jde o mimořádnou příležitost. 
Pozvánka do farní knihovny. 
V listopadu a v prosinci rozšiřujeme otevírací dobu knihovny o středeční odpoledne. 
Tudíž můžete přijít kromě neděle po mši sv. též ve středu 15–17 a ve čtvrtek 15-1645 
hodin. (V zimním čase budou večerní bohoslužby od 17 hod.). 
Kromě možnosti výpůjčky zajímavých knih máte možnost zakoupit knihy, vánoční 
dárky, vánoční pohlednice a přání. Knihy lze také objednat. Přijďte včas, nikoliv na 
poslední chvíli! Rádi vám ve výběru pomůžeme. Těší se na vás Lída Hanzlová, Marie 
Čumrová. 
Účelové sbírky v měsíci listopadu 
Na měsíc listopad byla vyhlášená účelová sbírka spojená s probíhajícím Dnem Bible. 
Den Bible proběhne v neděli 18. 11. V tento den – 33. neděle v mezidobí a v při 
bohoslužbě budeme mít možnost vyslechnout si dopis otce kardinála Dominika Duky. 
V tuto neděli tedy bude zároveň probíhat SBÍRKA PRO BIBLICKÉ DÍLO. 
Duchovní obnova 
Koinonia Jan Křtitel nás zve na Duchovní obnovu farnosti. Bude probíhat ve čtyřech 
setkáních, každé úterý od 18-ti do 20-ti hodin ve Farním sále. Téma obnovy je 
„SETKÁNÍ S KRISTEM“. Obnova začne 6. 11 – Zkušenost s Boží láskou; 13. 11 – 
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Zkušenost spásy; 20. 11. – Zkušenost obrácení; 27. 11. – Zkušenost s Duchem 
svatým. 
Fórum laiků 
Fórum se uskuteční 1. 12. 2012 v sále SOU elektrotechnického, Vejprnická 56, Plzeň 
Skvrňany 
Téma: Předávání víry v plzeňské diecézi 
„Udělejme všechno, aby se Rok víry stal zvláštním časem, kdy se my, křesťané  

budeme moci podělit o Toho, kdo je nám nejdražší, o Krista Ježíše.“ 
(srov. kardiál William Levada, prefekt Kongregace pro nauku víry) 

1. Co je fórum laiků a jaké jsou jeho cíle? 
Diskusní setkání zástupců věřících z diecéze za přítomnosti biskupa  

Fórum laiků má za cíl:  
- vytvořit prostor pro setkání a sdílení věřících plzeňské diecéze, a tak se 

navzájem posílit ve víře 
- hledat cesty předávání víry v dnešní době 
- biskupovi a jeho spolupracovníkům, kněžím a všem, kteří se podílejí na 

pastoraci, má pomoci poznat jak věřící v diecézi uvažují a jaké mají názory, 
spojené s tématem setkání 

2. Kdo se fóra laiků účastní? 
Delegáti z řad věřících: 
- dva zástupci za jednotlivá společenství, pastorační rady, kroužky, hnutí, které 

ve farnosti aktivně působí 
- dva delegáty za vikariát může jmenovat vikář 
- fóra se mohou zúčastnit také delegáti za hnutí, občanská sdružení, zástupci 

z řad laiků, působících v pastoraci mládeže, vysokoškolské mládeže, 
ministrantů, papežských misijních dílech, vězeňské službě, pastoraci 
nemocných, pastoraci rodin, katechetů, delegáti za sbory a schóly a ti, kteří se 
starají o hudbu v diecézi 

Důležitým účastníkem fóra bude otec biskup, k účasti jsou také pozváni jako 
pozorovatelé generální vikář, biskupští vikáři, kněží, jáhni, zasvěcené osoby a 
pastorační asistenti (pokud nejsou delegáti). Pozorovatel nemá právo vstupovat 
do debat. Během fóra mají biskup a pozorovatelé možnost hlouběji poznat 
myšlení a postoje věřících v diecézi. Příspěvky delegátů budou inspirací i novým 
podnětem do života církve. 

3. K čemu závěry fóra slouží? 
Závěry fóra jsou inspirací především pro biskupa a jeho spolupracovníky. Dále 
poslouží všem, kteří se podílejí na pastoraci, a zvlášť se zabývají otázkou 
předávání víry. 
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4. Co se čeká od účastníka fóra? 
- kvalitní příprava před fórem – rozhovory s lidmi, které bude zastupovat na 

daná témata 
- schopnost kultivovaně přinášet pohledy lidí, které zastupuje 
- otevřenost k jiným názorům 
- studium nabídnutých materiálů 
- modlitba za působení Ducha svatého na fóru 

Fórum laiků svěřujeme Panně Marii, Plzeňské Madoně, kolem které se 
shromažďujeme, je průvodkyní na cestě víry a je vzorem umění naslouchat a 
blahoslavenému Hroznatovi, který nás vede k odvaze říci správné slovo v pravý čas. 

MATERIÁLY PRO DISKUZI VE FARNOSTECH (V JEDNOTLIVÝCH 
SPOLEČENSTVÍCH) 

PRO PŘÍPRAVU JEDNOTLIVÝCH VÝSTUPŮ DELEGÁTŮ 
Níže uvedené materiály mají orientační charakter a mají sloužit pro přípravu na 
Fórum. Doporučujeme, aby tato témata delegáti prodiskutovali ve svých farnostech, 
společenstvích nebo v dalších skupinkách, za které budou delegáti jmenováni. 
V úvodní části programu Fóra bude mít příležitost každá skupina delegátů promluvit 2 
– 3 min. k třem následujícím tématům: 
I. evangelizace 
- Jaké máme zkušenosti s předáváním víry v naší farnosti, v našem prostředí? 
- Jaké máme zkušenosti s konkrétními evangelizačními projekty? 
- Zkuste sdělit, na základě svých konkrétních zkušeností s konvertity, co je přivedlo 

k víře,   k hledání Boha? Co je oslovilo? Jak se osobně setkali s Kristem? 
- Jak je vaše farnost, společenství otevřeno k lidem mimo církev? Dělají se pro ně 

nějaké akce? 
- Jak vnímáme postavení věřících ve společnosti? 
II. povzbuzení ve víře 
- Co vede k povzbuzení naší osobní víry? 
- Jaká jsou největší ohrožení naší víry? 
III. místo v církvi 
- Po čem v církvi toužíme? 
- Co bychom v naší diecézi (farnosti, společenství) chtěli změnit? 
- Co se nám zdá jako důležité, aby zaznělo jako „hlas laiků“? 
Poznámka k přípravě jednotlivých vystoupení: 
Výše uvedené otázky jsou jen pomůckou při přípravě jednotlivých vyjádření. Není tedy 
potřeba odpovídat na každou, ale protože časový prostor není velký, (2 – 3 minuty!), 
soustřeďte se spíše na to, co je podle vás nejpodstatnější ve třech uvedených 
tématických okruzích. V našich přípravách se nemusíme bát popsat věci tak, jak jsou 
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nebo i vyjádřit kritické úvahy, pamatujme ale na hlavní cíle Fóra, kterými jsou, kromě 
vyjádření svých názorů, hledání cesty předávání víry v dnešní době a vzájemné 
povzbuzení ve víře. 
 Na základě Vašich výstupů se budou připravovat závěry z Fóra, proto 
prosíme, abyste je připravili také v elektronické podobě. Můžete je poslat předem na 
email: slajsova@bip.cz  
(s informací, za jakou farnost a skupinu materiál posíláte), anebo ho předat přímo 
v průběhu Fóra na sekretariátu.  
Termín přihlášení delegátů k účasti na Fóru laiků je do 15. listopadu 2012 na adrese 
slajsova@bip.cz nebo osobně na pastoračním centru Biskupství plzeňského. 
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: 

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 

Společná posezení 
Zveme všechny na společný CÍRKENÍ SILVESTR. Uskuteční se v sobotu večer před 
první adventní nedělí 1. prosince od 19 hodin ve Farním sále. Těším se na veselé 
společné posezení. 

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.  
Pouť k “Pěti” blahoslaveným mučedníkům 
Pouť do Drážďan, která se vtiskla do srdcí 
všem účastníkům, uspořádali salesiáni a 
spolupracovníci v Německu. Uplynulo 
totiž 70 let ode dne, kdy byli popraveni 
nelítostným nacistickým režimem chlapci 
ze salesiánské oratoře v polské Poznani. 

Do poslední chvíle svého života, i po dvou 
letech tvrdého věznění, zůstali věrní víře, 
která jim byla posilou. Jako poslední přání 
před popravou 24. 8. 1942 chtěli, kromě 
napsání dopisu domů, přítomnost 
katolického kněze, aby mohli přijmout 

mailto:slajsova@bip.cz
mailto:slajsova@bip.cz
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svátosti smíření a eucharistie. Až do 
konce nevpustili jed nenávisti do svého 
srdce. Jan Pavel II. tyto mladé mučedníky 
prohlásil 13. června 1999 za 
blahoslavené. 
Nejvýznamnějším dnem třídenní pouti 
byla sobota 22. září 2012. Heslem dne byl 
verš z páté kapitoly Matoušova evangelia: 
“Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni 
pro spravedlnost” (Mt 5,10). I v tento den 
se střídal duchovní program a bohoslužby 
s historickým poučením a s cestou po 
stopách mučedníků, která byla zvláště 
působivá. Jako hlavní celebrant mše 
svaté se pouti zúčastnil také drážďanský 
biskup mons. Joachim Reinelt. 
Historickou část pouti vedl salesián a 
historik P.Johannes Wielgoss SDB, který 
se zasloužil o to, že byla vynesena na 
světlo boží mnohá pravda, dosud ukrytá 
v německých archivech. Bylo zjištěno, 
v kterém společném hrobě byli chlapci 
pohřbeni a také byly publikovány 

vzpomínky patera Franze Bänsche OMI, 
k jehož povinnostem faráře u kostela sv. 
Pavla v Drážďanech patřila i povinnost 
starat se o duchovní potřeby uvězněných 
v nedalekém vězení. Jako nejtěžší 
břemeno své činnosti označil dny poprav, 
kterých v roce 1942 stále přibývalo. Byl 
také svědkem posledních hodin života 
pěti chlapců – mučedníků. “Tváří tvář 
smrti se pevně drželi víry ve věčnou 
blaženost” napsal do svých poznámek. 
”Když uslyšeli kroky na chodbě, vstali a 
beze slova si podali ruku, aby tak 
společně nastoupili poslední cestu. Měli 
pouze dvě hodiny, během kterých napsali 
dopis domů, vyzpovídali se a přijali Tělo 
Páně. Při poslední modlitbě už vrazil 
bachař do cely a křičel, aby přestali. Tiše 
zpívali ve své mateřštině nábožnou píseň 
a opět byli tvrdě okřiknuti, že je zpívání 
zakázáno. Nakonec, krátce předtím, než 
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byli postupně vyvedeni, prosili, abych 
držel kříž hodně vysoko, aby na něj viděli. 
Každý pak šel tiše ke gilotině.” 
To vše nám znělo hlavou, když jsme se 
dvakrát vydali v tichém průvodu na cestu 
se zastaveními. Podobně jako při křížové 
cestě jsme se zastavili na památných 
místech pěti mladých mučedníků. První 
zastavení bylo u kostela sv. Pavla, kde 
jsme vyslechli krátké slovní portréty “Pěti”: 
Czeslawa Jozwiaka, kterému v den smrti 
ještě nebylo 23 let, Edwarda 
Kazmierského, který by se dožil 23 let za 
pět týdnů, Edwarda Klinika, který měl 23. 
narozeniny měsíc před smrtí, Franciszka 
Kesy, kterému ještě nebylo 22 let a 
Jarogniewa Wojciechowského, který se 
nedožil svých dvacátých narozenin. 
Všichni byli členy salesiánské oratoře 
v Poznani a po uzavření této oratoře 
nacisty se jako přátelé stále scházeli. Byli 

proto v září 1940 zatčeni a obviněni 
z přípravy velezrady, neboť prý usilovali 
“o oddělení části Německa od Říše”. Byli 
odsouzeni k trestu smrti a popraveni 24. 
8. 1942 v Drážďanech. 
Další zastavení úžasné a perfektně 
organizované pouti se konala na 
Mnichovském náměstí před Zemským 
soudem, uvnitř soudní budovy na dvoře 
poprav, v kapli na hřbitově, a u hrobu pěti 
mučedníků, který je dnes označen 
pomníkem. V tichém průvodu jsme pak 
ještě šli poděkovat k nedalekému hrobu 
kněze P. Bänsche. Pět mučedníků – pět 
zastavení. Při každém z nich jsme kromě 
duchovního impulzu, písně a modlitby 
vyslechli vždy část dopisu na rozloučenou 
jednoho z chlapců. Všechny odrážely 
jejich pevnou víru. Uvedu zde úryvek 
z posledního dopisu Fracizska Kesy. Byl 
animátorem oratoře v Poznani a měl 
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v úmyslu vstoupit do noviciátu salesiánů 
Dona Bosca. Svůj úmysl nemohl v době 
obsazení Polska realizovat. Píše na 
rozloučenou: “Moji milovaní rodiče a 
sourozenci... Nastal moment rozloučení 
s vámi a to právě 24. srpna, na den 
Panny Marie Pomocnice věřících (...) 
Dobrý Bůh mě bere k sobě. Netruchlete, 
že tento svět opouštím tak mlád. Jsem ve 
stavu milosti a nevím, jestli bych později 
svému slibu zůstal věrný (...) Jdu do 
nebe, na shledanou. Tam v nebi budu 
Boha prosit...Pomodlete se někdy za mě 
(...) Už jdu.” I dopisy jeho čtyř přátel 
vydávají podobné svědectví. Generální 
představený salesiánů don Pascual 

Chávez je označuje jako “plody 
preventivního systému Dona Bosca”.   
Ne nadarmo byla pouť uvedena slovy 
papeže Jana Pavla II., která pronesl na 
konci dvacátého století: “V našem století 
se mučedníci vracejí, často jako neznámí, 
podobně jako ´neznámí vojíni´ velké věci 
Boží. Jak je to jen možné, nesmí se jejich 
svědectví v církvi ztratit. “ V roce 1989, 
padesát let po vzniku 2. světové války, 
Jan Pavel II. napsal: “Dalo by se říci, že 
Evropa se dosud nevyléčila ze zranění, 
která utržila v průběhu druhé světové 
války. Aby k tomu mohlo dojít, je 
zapotřebí skutečné solidarity”. 
Jana Pavla II. jsem také v předvečer 
putování prosila o dobrý průběh pouti, u 
jeho relikvie, která je v našem farním 
kostele. Udělala jsem ohromnou 
zkušenost. Za dvacet minut po modlitbě, 
zcela nečekaně, přijel před kostel Bogdan 
Sek – spolufarník. Oznámil, že nazítří 
jede do Polska přes Drážďany - a že mě 
vezme s sebou. První ukazatel, že velký 
papež slyšel. V Drážďanech jsem pak 
mluvila s historikem P. Wielgossem o 
tom, že máme ve farnosti spolufarníky 
z Polska a že by pro ně i pro nás byla 
velkým darem kopie některého dopisu 
kteréhokoli z blahoslavených. Skutečně 
nám pater Wielgoss poslal kopii dopisu 
nejmladšího z pěti – a naši polští přátelé 
slíbili překlad. Není to úžasné? 

Lída Hanzlová ASC 
Adopce na dálku má smysl 
Našeho adoptivního syna Nidhina jsme 
mohli na dálku „adoptovat“ díky 
spolupráci pražské charity s indickým 

jezuitským Centrem pro neformální 
vzdělávání (Centre for Non-formal 
Education) ve městě Bijapur ve státě 



13 

Karnataka. Díky této spolupráci se 
podařilo zabezpečit 104 dětí a studentů.  
Děti z tohoto prostředí postrádají základní 
nezbytnosti pro kvalitní život, jako je jídlo, 
střecha nad hlavou a ošacení. Roční 
částka 4900 Kč na žáky a 6000 Kč na 
studenty těmto dětem zajistí poplatky 
potřebné na vzdělání, uniformy a 
lékařskou péči. Díky dalším vánočním 
finančním darům je centrum schopné 
dětem pořídit i oblečení pro ně samotné. 
Děti se tak dokonce mohli dostat na 
školní výlety do chrámového komplexu v 
Aihole, do města Pattadaka, jehož 
památky byly v roce 1987 přijaty na 
Seznam světového dědictví UNESCO, a 
k nádrži Almatti.  
Srovnáme-li výše zmíněné částky (pokud 
jde o Nidhina, nás se týká ta druhá suma) 
s nákladem na studium dětí v České 
republice, zvážíme-li také skutečnost, 

kolik nás na to v ostrovské farnosti je a na 
jak velké věci se podílíme, je tato částka 
téměř zanedbatelná. Nehledě na to, že 
financování tohoto projektu je u nás 
realizováno pomocí vánoční sbírky při 
prodávání perníčků.  
Možná by bylo snazší peníze jednoduše 
poslat a perníčky se nezatěžovat. 
Obzvlášť když před Vánoci má každý své 
práce dost. Tradice perníčků však nebyla 
míněna jako zdržování v předvánočním 
shonu, ale jako uvědomění si, že máme 
jednoho člena farnosti s rodinou i v Indii a 
společně pro něj něco malého udělali a 
vzali ho v tu chvíli mezi sebe. Proto 
bychom Vás chtěli druhou adventní 
neděli ve 14h pozvat, abyste se v době 
adventu zastavili a přišli na společné 
zdobení na faru. Dobrou a vstřícnou 
náladu a zdobicí sáčky prosíme s sebou. 
JaKi 

Otázky čtenářů 
OTÁZKA: Co se stane s těmi, kteří zemřou nepokřtěni? 
ODPOVĚĎ: Možná je dobré se zamyslet 
nejdříve nad otázkou: „Může člověk 
dosáhnout nebe vlastními silami?“ Na tuto 
otázku najdeme mnoho odpovědí, nebo 
spíše úvah. Zkušenost často 
odhaluje opak. Naše nedokonalost 
způsobuje mnoho problémů a samotný 
stav společnosti taktéž svědčí spíše o 
tom, že pro člověka je nebe 
v nedohlednu. Tedy poznáváme, že to 
možné není. V dějinách se objevují různé 
filozofické směry, nebo náboženské 
systémy, které se tuto problematiku snaží 
vyřešit. Nabízejí cesty, jak toho docílit. 
Ježíš Kristus ale odhaluje, že to možné 

není. Žádný člověk nemá sílu ani moc 
prolomit hranici života a smrti. Smrt 
nastala jako následek prvotního hříchu. 
Tady ji poznáváme v první řadě 
v duchovním významu. Smrt jako 
následek přetrhnutí spojení člověka 
s dárcem života, Bohem. Proto přichází 
Ježíš, Boží syn. V listě Filipanům (Flp 2, 
6-11) čteme o tom, že se Bůh snížil a stal 
se člověkem. Důvod? Aby za nás 
překlenul hranici smrti a vrátil zpět 
k Bohu, obnovil tak naše spojení s Ním.  
Nebe je tak otevřeno pro každého, kdo 
příjme Krista jako svého Pána a nechá se 
pokřtít. Tady platí výrok církevního otce: 
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„Mimo církev, není spásy!“ Zdálo by se 
tedy, že ten, kdo není pokřtěn nemůže 
vejít do nebe. Tak jednoznačně to ale 
není možné říct. Co když se člověk vůbec 
o Kristu nedoví, nesetká se s ním. Jak 
potom může byt spasen, nebo ho Bůh 
odvrhne? Nikoliv. Katechismus nás učí, 
že člověk hledající pravdu se otevírá pro 
Boží milost, ve které se blíží 
k samotnému hledání Boha, Krista. 
V příběhu odsouzení Krista, ale také 
v odpovědí Krista na otázku apoštolů jak 

se dostat k Bohu, Ježíš říká, že On je 
skutečná PRAVDA. „Já jsem cesta, 
pravda a život“. Tady se otevírá cesta 
spásy pro každého, kdo se opravdu snaží 
hledat pravdu a touží po ní. Aniž by 
poznal Krista, už ho opravdu hledá. 
Z tohoto pohledu můžeme mluvit o nebi, 
které je otevřeno pro každého. Kdo tedy 
pravdivě touží a hledá pravdu, hledá 
Krista. A v něm může dosáhnout spásy. 

Bono 

DUCHOVNÍ IMPULZY 
Slavnostní mše svatá ukončila 
biskupskou synodu  
29. 10. 2012, 11:36  
Tisíce lidí se 28. října 2012 shromáždily 
ve Svatopetrské bazilice na mši svatou, 
jíž Benedikt XVI. zakončil třítýdenní 
biskupskou synodu ve Vatikánu. Cílem 
nové evangelizace, jež byla tématem 
synody, je zintenzivnit víru v těch zemích, 
kde křesťanství ztrácí sílu. A to tradičními 
pastoračními metodami i novou 
kreativitou. 
Vatikán: Spolu se Svatým otcem 
závěrečnou liturgii koncelebrovalo 49 
kardinálů a přibližně 200 biskupů ze 
všech částí světa. Zakončila synodu, při 
níž se po tři týdny pod vedením papeže 
radilo na 400 biskupů a pozvaných 
expertů z celého světa o možnostech a 
cestách, jak s novou dynamikou vnést do 
světa křesťanskou zvěst. Na konci 
třítýdenního jednání byl vypracován 
dvacetistránkový list s 58 doporučeními, z 
nichž Benedikt XVI. bude nyní připravovat 

apoštolskou exhortaci. Synoda končí ve 
chvíli, kdy církev vstupuje do Roku víry a 
50 let po zahájení Druhého vatikánského 
koncilu chce oživit elán původní církve.  
V těchto dnech skončila největší 
biskupská synoda, která se kdy ve 
Vatikánu sešla. Zástupci církve ze všech 
pěti kontinentů přinesli velké množství 
myšlenek a nápadů k nejrůznějším 
aspektům nové evangelizace. Nešlo 
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přitom jen o nové strategie, protože 
evangelium samozřejmě není pouhý 
produkt, který by měl vstoupit do tržního 
systému, jak zdůraznili synodní otcové ve 
svém „Poselství Božímu lidu“. Jejich 
záměrem bylo ve změněných 
společenských a kulturních podmínkách 
nacházet nové cesty k víře, ke Kristu a 
k církvi. Evangelium by mělo navázat 
větší dialog s kulturou, vědou, technikou, 
uměním a médii, ale i s ostatními 
náboženstvími.  
Zpočátku se pohled synody zaměřoval 
především na křesťanské západní země, 
v nichž se ztrácí význam víry a církve a 
„světlo víry slábne“, jak se vyjádřil 
Benedikt XVI. při závěrečné mši svaté. 
Brzy bylo zřetelné, že evangelizace je 
palčivým úkolem celé církve. A nová 
evangelizace má být „stálou misionářskou 
dimenzí církve“. 
Církev se nemá nechat odstrašit 
pochmurnými scénami současného 
vývoje, znělo ústřední poselství synody. 
Není místo pro pesimismus. I nové výzvy 
dané globalizací, sekularizací, migračními 
vlnami či novodobou chudobou mohou 
být místy evangelizace. Svoboda, spojená 
se sekularizací, dává víře nové šance. Žít 
víru a svědčit s odvahou, důvěrou a 
odevzdaností. 
Ústředním místem evangelizace je podle 
názoru synody farnost. Sem spadají i 
aktivity malých skupin či společenství. 
Vedle klasické pastorace jsou žádány i 
nové formy misií. Synoda se zřetelně 
vyjádřila i k rámcovým podmínkám 
evangelizace. Církev a věřící by měli 

vyžadovat od politiky důraz na lidská 
práva a především náboženskou 
svobodu. Je třeba najít a využít možnosti 
evangelizace ve vzdělávacím systému. 
Migraci by měli lidé chápat jako 
oboustranné obohacení věřících různých 
tradic a kultur. Ve světě by měli vykonat 
svůj díl pro šíření pokoje a umíření, měli 
by vystupovat pro důstojné lidské 
podmínky. Sociální učení církve je k tomu 
úžasným nástrojem.  
V závěrečné homilii vyzdvihl Benedikt 
XVI. tři směry pastorace, které nastínila 
synoda. Náboženské obce by měly 
vhodnou katechezí provázet základní 
křesťanské svátosti – křest, biřmování a 
eucharistii. Klasická misijní práce je a 
zůstává úkolem církve a všech věřících. 
Mnoho lidí o Ježíši i evangeliu dosud 
neslyšelo a každý má na tuto zvěst právo 
– samozřejmě bez jakékoli formy 
proselytismu, jak se závěrem biskupové 
shodli. Církev by se měla podle Svatého 
otce obrátit především k vlažným 
pokřtěným: „Aby se znovu setkali 
s Kristem, znovu objevili radost víry a 
vrátili se k praktikování náboženství ve 
společenství věřících.“ 
Biskupská synoda začala ve Vatikánu 7. 
října. Ačkoli nová evangelizace bude 
v různých zemích probíhat různě, papež 
zdůraznil, že Ježíšovo poselství zůstává 
stejné. Jsou to pouze různé nástroje či 
slovník, jak vysvětlit, proč je poselství 
důležité pro společnost a život jednotlivce. 

Autor: Zuzana Burdová 
(Převzato z tiskového střediska ČBK) 

http://tisk.cirkev.cz/redakce-ts/zuzana-burdov/clanky/
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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 21 listopadu. 
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Rozpis úklidu a výzdoby - listopad 2012 
2. 11.: Michalová;  9. 11.: Srncová;  16. 11.: Běhounková; 23. 11.: Prvá 
30. 11.: Michalová 

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 - listopad 2012 
     1. Čtení  2. čtení 
  1. 11.  Slavnost Všech svatých  upřesní se 

  4. 11.  31. neděle v mezidobí Kamarád ml.  Hanzlová 

11. 11.  32. neděle v mezidobí Poledníček  Faltová 

18. 11.  33. neděle v mezidobí Radová  Hynk 

25. 11.  Ježíše Krista Krále  Hanzlová  Kamarád st. 

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 
SIR 16,12-13 - Jak mnohé je jeho 
milosrdenství, tak mnohé je i jeho kárání, 
člověka bude soudit podle jeho skutků. 
Hříšník neuteče se svou kořistí a 
trpělivost zbožného nepřijde zkrátka. 
SIR 17,29-30 - Jak velké je Hospodinovo 
milosrdenství a odpuštění pro ty, kteří se 
k němu obracejí! Všechno dokázat není 
v možnostech lidí, vždyť člověk není 
nesmrtelný. 
SIR 17,32-33 - Nehledej potěšení ve 
velké rozmařilosti a nezavazuj se k účasti 
na ní, neožebrač se hýřením za 

vypůjčené peníze, když sám v měšci nic 
nemáš. 
SIR 19,7 - Nikdy nesvěřuj druhému, co ti 
bylo důvěrně sděleno, a nebude ti to 
nikdy na újmu. 
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SIR 25,1-2 - Tři věci se mi líbí a považuji 
je za ozdobu před Hospodinem i lidmi: 
svornost bratří, přátelství mezi bližními a 
ženu s mužem, když se vzájemně 
snášejí.  
Trojí druh lidí z duše nenávidím a jejich 
život se mi velmi hnusí: nafoukaný 
chudák, prolhaný boháč a chlípný stařec 
zbavený rozumu. 
SIR 27,25 - Kdo hází kámen do výšky, 
hází si jej na vlastní hlavu, kdo dává 
zákeřné rány, zraní sám sebe. 
SIR 28,25-26 - Svá slova važ a odměřuj a 
ústa zavři dveřmi na závoru. Dej pozor 
abys neuklouzl jazykem a nepadl do 
rukou tomu, kdo na tebe číhá. 
SIR 50,22 - Dobrořečte nyní Bohu nás 
všech, který všude činí veliké věci, 
povznáší naše dny od zrození z lůna 
matky a jedná s námi podle svého 
milosrdenství. 
SIR 51,29-30 - Ať se vaše duše raduje 
z Hospodinova milosrdenství a nestydí se 
ho chválit. Své dílo konejte, dokud je čas, 
a on vám dá vaši mzdu ve svůj čas. 
KAZ 1,17-18 - Předsevzal jsem si, že 
poznám moudrost, poznám i ztřeštěnost a 
pomatenost. Poznal jsem však, že i to je 
honička za větrem, neboť kde je mnoho 
moudrosti, je i mnoho hoře, a čím víc 
vědění, tím víc bolesti. 
KAZ 3,11-12 - On všechno učinil krásně a 
v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po 

věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek 
ani konec díla, jež Bůh koná. Poznal 
jsem, že není pro něho nic lepšího, než 
se radovat a konat v životě dobro. 
KAZ 5,18-19 - Hle,co jsem shledal: je 
dobré a pěkné, aby člověk jedl a pil a měl 
se dobře při veškerém klopotném 
pachtění pod sluncem v časných dnech 
života, které mu dal Bůh, neboť to je jeho 
podíl. Tak je tomu s každým člověkem; to, 
že mu Bůh dal bohatství a poklady i 
možnost užívat jich, brát svůj podíl a 
radovat se při svém pachtění, je dar Boží. 
KAZ 7,20 - Není na zemi člověka 
spravedlivého, aby konal dobro a 
nehřešil. 
KAZ 12,7 - A prach se vrátí do země, kde 
byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. 
1SOL 5,8-9 - My však, kteří patříme dni, 
buďme střízliví, oblečme si víru a lásku 
jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 
Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom 
propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli 
spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 
2SOL 3,3-5 -  
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání 
od zlého. Spoléháme na vás v Pánu, že 
konáte a budete konat, co přikazujeme. A 
Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a 
k trpělivosti Kristově. 
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O VĚROZVĚSTECH 5 
NA  ZÁKLADECH  STOJÍ  DŮM 

Narodil se v Soluni a podle Sk 19,29 byl Pavlovým průvodcem na jeho 
třetí misijní cestě. Zdá se, že s ním prožil i cestu do Říma a následné 
vězení. Je připomínán v pozdravech v listě Kolosanům (4,10) a 
Filemonovi (1,24): Aristarchos ze Soluně. Jeho další osudy jsou nejisté, 
prameny uvádějí, že umírá jako mučedník za Neronova 
pronásledování. V rodném městě ho uctívají jako jednoho ze svých 
patronů. 
Druhý, Dimitrij (Demetrios) ze Soluně, přišel na svět asi o dvě století 
později. Syn císařského prokonzula byl navzdory svému mládí 

jmenován císařem Maximiánem Galerem do vysoké vojenské funkce. Dimitrij však byl, 
stejně jako jeho rodiče, tajným křesťanem a i v novém postavení pokračoval 
v následování Krista a v hlásání víry, které přitahovalo. A to neuniklo pozornosti 
udavačů. 
Císař do Soluně zavítal při svém návratu z vítězného tažení 
k Černému moři. Na jedné straně triumf, na druhé příprava na 
smrt. Dimitrij přikázal rozdat svůj majetek chudým a sám se 
oddal postu a modlitbám. Pro jednoho kobka ve vězení, pro 
druhé gladiátorské hry v cirku pořádané císařem. 

Lyaios byl jako gladiátor nepřemožitelný a s oblibou házel své 
protivníky na kopí vojáků. Jako Goliáš se cítil a jako on i skončil. 
Mladý křesťan Nestor navštívil Dimitrije v kobce s prosbou o 
modlitbu a takto posílen vstoupil ke gladiátorovi do arény. Když 
se na něj obr vrhnul, uchopil ho a Lyaios poprvé okusil porážku. 

Nestora museli vyhlásit vítězem, ale byl zatčen pro vyznávání 
křesťanství a Dimitrij byl na císařův rozkaz proboden kopími strážců. 
Psal se rok 306. 
Jeho tělo mělo být předhozeno dravé zvěři, ale křesťané ho pochovali. 
Nad hrobem nechal císař Konstantin postavit kostel, který byl v 5. stol. 
nahrazen basilikou sv. Dimitrije. Vyhořela sice v r.1917, ale některé artefakty se 
zachovaly a byla v r.1947 obnovena. Sv. Dimitriji se připisuje mnoho zázraků 
uzdravení i mnohá pomoc při ochraně města. Za ochránce své moravské mise si ho 
zvolili i Cyril a Metoděj. 
Obrázky: Aristarchos ze Soluně – ikona; Detail Galerova oblouku v Soluni 
    Relikviář sv. Dimitrije; Detail mozaiky sv. Dimitrije s dětmi z přelomu 6. a 7. st. 
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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 1430 
H. Blatná 1600 

Radošov 1600 

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: 22. 11. 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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