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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Květen 2014 
 

Pravý postoj úcty 
Každý měsíc nám nabízí více možností prožít 
slavnosti dotýkající se lidové úcty ke svatým. 
Na prvním místě je už tradičně úcta k Panně 
Marii. Jak lidová úcta, tak společné liturgické 
slavení je protkáno mnoha gesty. Každé má 
svůj význam. Jejich cílem je vyjádřit postojem 
nebo jiným pohybem, slovem, svůj vztah i 
vztah církve k objektu úcty. Mariánská úcta 
taktéž uchovává mnohá gesta jako vyjádření 
naší víry. 
Východní tradice projevuje víru a úctu 
k posvátnu velmi bohatým výčtem různých 
gest. Počínaje zpěvem a svícemi a konče 
kadidlem jako součástí liturgického slavení. 
Používají také mnohá vyjádření spojenými 
s obrazy a symboly (psaní Ikon). 
Jak se dotýkají gesta našeho západního 
katolického křesťanství? Bylo by potřeba více 
času a prostoru popsat do hloubky podobu i 
smysl jednotlivých gest a tak jenom několik 
nejběžnějších. Nejčastějšími gesty u nás jsou 
postoje. Například „stání, klečení nebo 
sezení“, ale také složené ruce a úklony 
hlavou či hluboká úklona tělem. 
Co tedy v nich vyjadřujeme? Dáváme najevo 
svůj vztah vůči Bohu a k světci, ke kterému 
upřeme svůj pohled. 
Stojíme-li, vyjadřujeme svojí připravenost 
konat Boží vůli. Je to postoj bdělosti a 
pravdivosti v úctě vůči Bohu. 
Klečíme-li, vyjadřujeme pokoru před Bohem. 
Ještě hlubším projevem pokory před Bohem 

je tzv. „prostrace“ (ulehnutí do prachu země, 
jako např.: na začátku obřadu Velkého pátku). 
Tady můžeme vzpomenout i pokleknutí, např. 
když přijdeme do kostela a poklekáme před 
Svatostánkem. Podobně tak činí např. lektoři, 
když přichází ke čtení při mších svatých. Této 
vyjímky jsme si měli možnost všimnout při 
slavení Velikonočního triduua. Protože je při 
slavení velikonočních obřadů svatostánek 
prázdný (poznáme to podle do široka 
otevřených dvířek svatostánku a podle 
věčného světla, které je zhasnuté) před 
svatostánkem neklekáme, ale jenom 
projevíme úctu úklonou. 
Tím se dostáváme k dalšímu gestu. 
„Úklona“. Významem tohoto postoje je 
vzdání úcty, která je vůči Bohu ve spojení 
s místem nebo předmětem, které jsou 
vyhrazeny ke kultu. Tak např. používáme 
úklon při častém přecházení před 
svatostánkem, nebo při vyjadřování úcty vůči 
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těm, kdo Boha ctili slovem i skutkem (svatí), 
zvláště u jejich vyobrazení. 
Každé gesto má přitom vyjadřovat to, co ve 
svém srdci vyjadřujeme a svým rozumem a 
vůlí vyznáváme. Gesta a postoje se tak 
stávají často zvyklostí, tedy návykem. Děláme 
je automaticky, a proto přestáváme přemýšlet 
nad jejich významem. 
V mariánském měsíci květnu se nám nabízí 
v pobožnostech více gest, která nám mají být 

nápomocné k projevu naší úcty vůči Boží 
matce Panně Marii. Proto je důležité, 
abychom nad jejich smyslem hlouběji 
přemýšleli. Nedělali je bezmyšlenkovitě, ale 
pravdivě. 
Úcta k Panně Marii je intenzívní v tomto 
měsíci zvláště i v naší farnosti. Vyjádřeme tak 
ve svých postojích a gestech pravý vztah. 

P. Marek Bonaventura Hric 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ - květen 
  1. 5. – čtvrtek – sv. Josefa, Dělníka – evang. Mt 13,54-58  Žaltář 2. týdne 
  2. 5. – pátek – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve; – evang. Jan 6,1-15 

první pátek v měsíci 
  3. 5. – sobota – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů; – evang. Jan 14,6-14 

- Děkovná mše svatá v 1000 hodin ke svatořečení papeže Jana Pavla II v 1000 hodin 
v Ostrově. Hlavní celebrant tepelský opat P. Filip Zdeněk Lobkowitz OPream 

  4. 5. – 3. neděle velikonoční – čtení cyklu A, evang. Lk 24,13-35 Žaltář 3. týdne 
„Což nám nehořelo srdce, když k nám mluvil na cestě a odhaloval smysl Písma?“ 

  6. 5. – úterý – sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka – evang. Jan 6,1-15 
  8. 5. – čtvrtek – Panny Marie, Prostřednice všech milostí – evang. Jan 6,44-51 
10. 5. – sobota – Poutní slavnost Panny Marie Věrné, spolupatronky farnosti a farního 
kostela; Slavnostní mše svatá je v 10 hodin. 
11. 5. – 4. neděle velikonoční – čtení cyklu A, evang. Jan 10,1-10 Žaltář 4. týdne 

„Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ 
- Den modliteb za duchovní povolání 
- 15 hod. – „Ostrovské varhanní jaro“ – 1. koncert: Varhany a violoncello 

12. 5. – pondělí – sv. Pankráce, mučedníka – evang. Jan 10,11-18 
13. 5. – úterý – Panny Marie Fatimské – evang. Lk 10,21-28 
14. 5. – středa – svátek sv. Matěje, apoštola – evang. Jan 15,9 -17 
16. 5. – pátek – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona 

Čech - evang. Mt 10,17- 22 
17. 5. – sobota – 4. velikonoční týden - Forum kněží a laiků diecéze v Plzni; Žehnání 
kapličky na Mílově 
18. 5. – 5. neděle velikonoční – čtení cyklu A, evang. Jan 14,1-12 Žaltář 1.týdne 

„Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne.“ 
- 15 hod – „Ostrovské varhanní jaro“ – 2. koncert: Varhany a trubka 

20. 5. – úterý – sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze – evang. Jan 14,27-31a 
23. 5. – pátek – 5. velikonoční týden 

- Noc kostelů (http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=160) 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=160
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24. 5. – 5. velikonoční týden 
- JÁCHYMOVSKÉ PEKLO – Setkání konfederace politických vězňů – Mši svatou bude 

sloužit Ex Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český 
- Žehnání pramenů – Lázně Jáchymov 

25. 5. – 6. neděle velikonoční – čtení cyklu A, evang. Jan 14,15-21 Žaltář 2. týdne 
„Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání.“ 

- 15 hod – „Ostrovské varhanní jaro“ – 3. koncert: varhany a zpěv 
(koncert k poctě pana H. Klötzla) 

26. 5. – pondělí – památka sv. Filipa Neriho, kněze – evang. Jan 15,26 – 16,4a 
27. 5. – úterý – v plzeňské diecézi svátek Výročí posvěcení katedrály 
29. 5. – čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtení A, evang. Mt 28,16-20 

„Bůh se vznáší za jasotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub.“ 
30. 5. – pátek – památka sv. Zdislavy – evang. Jan 16,20-23a 
31. 5. – sobota – svátek Navštívení Panny Marie – evang. Lk 1,39-56 

- Diecézní německo-česká pouť v Neukirchen biem Heiligen Blud. 
  1. 6. – 7. neděle velikonoční – čtení cyklu A, evang. Jan 17,1-11a Žaltář 3. týdne 

„Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, 
Ježíše Krista.“ 

DUCHOVNÍ IMPULZY 
Kdo žije bez kořenů, ztrácí oporu (Dopis 6 – Anselma Grüna Leo Fijenovi) 
Milý Leo, 
o návratu náboženství se v poslední době 
velmi diskutuje také v naší zemi. Zájem 
mládeže o papežovo poselství, světové dny 
mládeže, zvědavost na staré církevní obřady, 
to vše média překvapilo. Někteří se 
domnívají, že to je jen součástí naší kultury 
dychtící po nových událostech (event culture). 
Já jsem jiného názoru. 
Mám zkušenost, že právě lidé, kteří mají 
odpovědnost za hospodářství, projevují nový 
zájem o náboženské otázky a spiritualitu. Tito 
lidé si vyzkoušeli, že jen se zvyšováním zisku 
daleko nedojdou, a nejsou šťastní. Když cíl 
společnosti spočívá pouze v rostoucím 
blahobytu, pak se tato společnost vyprázdní. 
Vyvstává proto touha po etických hodnotách 
v hospodářství, mnozí vedoucí pracovníci se 
zajímají o duchovní cesty. Tuto otevřenost 
pro spiritualitu pozoruji i u mnoha psychologů. 

Psychologové tuší, že oni i jejich klienti 
potřebují náboženské kořeny k tomu, aby se 
život vydařil. Kdo žije bez kořenů, stává se 
nestálým. A nestálost je příčinou mnoha 
nemocí. 
Podobný zájem dokonce o křesťanství vidím 
u médií. Před dvaceti lety se duchovní zájem 
obracel k východu, v posledních letech se lidé 
více otevírají křesťanským kořenům. Církev 
má dnes velkou zodpovědnost, aby dokázala 
odpovědět na otázky přiměřeným způsobem. 
Musí nalézt jazyk, kterým se dotkne lidí 
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v jejich touze po spiritualitě. Zároveň 
potřebujeme kritický pohled, abychom rozlišili 
spiritualitu, která vede k Bohu a 
k odpovědnosti za druhé, od spirituality, která 
se točí pouze kolem vlastního pocitu a pak 
ústí do narcistické regrese. Právě křesťanská 
tradice nám může ukázat, že neexistuje pravá 
spiritualita, která by neutvářela zdejší svět a 
nevěnovala pozornost slabým. 
Do paměti se mi vryl výrok filosofa Maxe 
Horkheimera. Říká, že bohoslužby a 

náboženské obřady mají za úkol probouzet 
touhu po zcela jiném, co přesahuje náš svět. 
Bez touhy po transcendenci, po Bohu, se 
naše společnost stane krutou. Bez touhy po 
Bohu člověk trvale žít nemůže. 
Jsem vděčný, že spiritualita a náboženství 
dnes nenechávají lidi chladnými. Vidím však 
také odpovědnost za to, že na tuto lidskou 
touhu bude poskytnuta náležitá odpověď 
v Ježíšově duchu. 

Z knihy „Rok, kdy zemřel můj otec“ 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Velikonoce byly opravdu radostné 

O velikonoční vigilii bylo v ostrovském kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné 
pokřtěno 6 katechumenů a v Jáchymově 1 katechumenka z naší spojené farnosti. 
Krátce se zde představí. Jsou to noví členové farnosti, noví spolupracovníci a přátelé. 
Nikola Dlouhá, Jáchymov 
Bydlím v Jáchymově. Křestní jméno jsem si zvolila Maří Magdalena. 
Martin Karbula, Ostrov 
Bydlím v Ostrově a je mi 35 let. Jsem sportovně činný, baví mě kultura a rodina. Křestní 
jméno mám Jan Křtitel. 
Jana Podhorská, Ostrov 
Bydlím v Ostrově a je mi 14 let, křestní jméno jsme přijala Lucie. 
Ivana Riegrová, Velichov 
Je mi 52 let, narodila jsem se v Kadani. Už 25 let žijeme s manželem a dětmi ve Velichově. 
Mám ráda pohyb v přírodě. Zvolila jsem křestní jméno Ludmila. 
Kamila Virágová, Ostrov 
Je mi 28 let a bydlím v Ostrově. Mám malou dcerku a baví mě vše s rodinou.  
Křestní jméno mám Anastázie. 
Karel Wudy, Ostrov 
Je mi 52 let, narodil jsem se v Karlových Varech. S rodinou žiji dlouhá léta v Ostrově. Mám 
rád sport a kulturu. Křestní jméno mám po sv. Karlu Boromejském. 
Pavel Zika, Chodov 
Narodil jsem se v Sokolově a bydlím v Chodově. Je mi 46 let. Křestní jméno mám Jan Jindřich 
a můj patron je sv. Jindřich, císař římský a král bavorský, manžel sv. Kunhuty. 
 
Knihovna sv. Anny oznamuje 

Přednáška Cyrila Svobody „Diplomacie pro každého“ se koná v pátek 16. května v 19 
hodin v sále katolické fary, Malé nám. 25, Ostrov 
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18. VARHANÍ JARO V OSTROVĚ 
Stejně pravidelně, jako se střídají roční období, přichází další ročník Ostrovského 
varhanního jara. Letos se můžeme těšit již na osmnáctý ročník. Tato pěkná 
tradice svědčí nejen o tom, že máme v Ostrově kvalitní hudební nástroj, ale 
vzdává také hold ostrovskému publiku, které si oblíbilo tento druh hudby. Kostelní 
varhany jsou vskutku královský nástroj a tak není divu, že na repertoáru 
jednotlivých koncertů figurují autoři jako Antonín Dvořák, Pavel Josef 
Vejvanovský, Bedřich Smetana a samozřejmě také Johan Sebastian Bach. 

V minulém roce jsme si připomněli, že sám Bach kdysi do našeho města osobně zavítal. Lze 
předpokládat, že navštívil také náš kostel a je jistě možné, že si na varhany v Ostrově 
dokonce zahrál. Ostrovské varhanní jaro tak lze s jistou dávkou představivosti chápat jako 
jeho odkaz. V rámci jeho programu jsme pro vás připravili tři koncerty, ve kterých kromě 
varhan uslyšíte violoncello, trubku a zpěv.  
Program: 

- 11. května, neděle 15:00 hod. 
VARHANY & VIOLONCELLO 
Michael Bártek – varhany, Ondřej Kratochvíl – violoncello 

- 18. května, neděle 15:00 hod. 
VARHANY & TRUBKA 
Miroslava Svobodová – varhany, Radek Rejšek – trubka 

- 25. května, neděle 15:00 hod. 
VARHANY & ZPĚV 
Irena Chřibková – varhany, Markéta Dvořáková - mezzosoprán 

Vstupné bude již druhým rokem pouze dobrovolné a bude použito ke krytí nákladů těchto 
koncertů, které se konají za finanční podpory Města Ostrova, Karlovarského kraje a dalších 
sponzorů. Podrobné informace můžete získat na webových stránkách farnosti 
www.farnostostrov.cz  

Za realizační tým Ing. Marek Poledníček 

        
Rozpis úklidu a výzdoby – květen 2014 
2. 5.: Běhounková; 9. 5.: Prvá; 16. 5.: Michalová; 23. 5.: Srncová; 
30. 5.: Běhounková 
Skupiny pro úklid: 
1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka   2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 
3. Michalová Anna; Velemanová Jarka  4. Srncová Marie 
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 

http://www.farnostostrov.cz/
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Rozpis lektorů – květen 2014 
     1. Čtení  2. čtení 
  4. 5. 3. neděle velikonoční  Faltová  Hanzlová 
  8. 5. Panny Marie Věrné  upřesní se 
11. 5. 4. neděle velikonoční  Poledníček Radová 
18. 5. 5. neděle velikonoční  Hynk  Kamarád st. 
25. 5. 6. neděle velikonoční  Faltová  Kamarád ml. 
29. 5. Nanebevstoupení Páně  upřesní se 
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. 
Hospodářský výsledek březen 2014 
Římskokatolická farnost Ostrov: Příjmy = 37 366,21 Kč z toho sbírky = 18 437,00 Kč 

Výdaje = 39 799,04 Kč 
Schodek v měsíci březnu: - 2 432,83 Kč 

Místo sbírky výnos 

Ostrov 13 784,00 Kč  

Kaple Sv.R.   1 993,00 Kč  

Abertamy      659,00 Kč  

Hroznětín      986,00 Kč  

Horní Blatná      355,00 Kč  

Radošov      160,00 Kč  

Pernink      500,00 Kč  

Suma 18 437,00 Kč  

Celkový stav (schodek za první čtvrtletí): - 32 200,67 Kč 
Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat: 0801809379/0800 

Římskokatolická farnost Jáchymov: Příjmy = 14 180,66 Kč z toho sbírky = 4 178,- Kč 
Výdaje =   7 731,71 Kč 
Schodek v měsíci březnu: + 6 448,85 Kč 

Celkový stav (schodek za první čtvrtletí): - 1 156,24 Kč 
Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 

Diecézní pouť v NEUKIRCHEN BEIM HEILIGEN BLUD – V sobotu 31. května proběhne 
v bavorském poutním místě společná Českoněmecká pouť, která je vyhlášenou v letošním 
roce jako Diecézní. Odjezd autobusu je předpokládaný v 530 h. z Ostrova. Předpoklad nákladů 
je momentálně na 450 Kč. 
Mariánské pobožnosti v Einsiedelnské kapli: Každou neděli v měsíci květnu od 17-ti hodin. 

Denní tichá chvíle 
Ex 32,11-12 - Mojžíš však prosil Hospodina, 
svého Boha, o shovívavost: „Hospodine, proč 
plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi 
vyvedl velikou silou a pevnou rukou 

z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat: 
Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách 
povraždil a nadobro je smetl z povrchu země. 
Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se 
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pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému 
lidu zamýšlíš. 
Iz 49,13-15 - Plesejte, nebesa, a jásej, země, 
ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil 
svůj lid, slitoval se nad svými ujařmenými! 
Sijón říkával: „Hospodin mě opustil, Panovník 
na mě zapomenul.“ „Cožpak může 
zapomenout žena na své pacholátko, 
neslitovat se nad synem vlastního života? I 
kdyby některé zapomněly, já na tebe 
nezapomenu. 
J 11,25-26 - Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a 
život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude 
žít. A každý kdo žije a věří ve mne, neumře 
na věky. Věříš tomu?“ 
Dan 13,42 - Zuzana hlasitě zvolala: „Bože 
věčný, který znáš skryté věci, který víš 
všechno dřív, než se to stane, ty víš, že křivě 
proti mně svědčili.“ 
Dan 3,17 - Jestliže náš Bůh, kterého my 
uctíváme, nás bude chtít vysvobodit 
z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, 
vysvobodí nás. 
Jer 20,11 - Ale Hospodin je se mnou jako 
přesilný bohatýr, proto moji pronásledovatelé 
upadnou a dál nebudou moci, velice se budou 
stydět, že nebudou mít úspěch, jejich věčná 
hanba nebude zapomenuta. 
Ez 37,26-28 - Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; 
bude to věčná smlouva s nimi, dám jim ji a 
rozmnožím je a v jejich středu zřídím svou 
svatyni na věky. Můj příbytek bude nad nimi a 
já jim budu Bohem a oni budou mým lidem. I 
poznají pronárody, že já Hospodin jsem ten, 
kdo posvěcuje Izraele, až má svatyně bude 
navěky v jejich středu.“ 
Iz 50,7-9a - Panovník Hospodin je moje 
pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář 
svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a 
vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž 

mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se 
mnou spory? Postavme se spolu! 
Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně 
přistoupí! Hle, Panovník Hospodin je moje 
pomoc. 
J 13,20 - Amen, amen, pravím vám, kdo 
přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo 
přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal, 
Sk 10,38-41 - Bůh obdařil Ježíše z Nazareta 
Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel 
zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, 
kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl 
s ním.  
A my jsme svědky všeho, co činil v zemi 
judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili  
na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne 
vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, 
nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed 
vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po 
jeho zmrtvýchvstání. 
J 20,16-17 - Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se 
a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená 
„Mistře“. 
Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem 
nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a 
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pověz jim, že vystupuji k Otci svému i k Otci 
vašemu a k Bohu svému i k Bohu vašemu.“ 
Lk 24,25-26 - A on jim řekl: „Jak jste 
nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, 
co mluvili proroci! Což neměl Mesiáš to vše 
vytrpět a tak vejít do své slávy?“ 
Lk 24,31-32 - Tu se jim otevřely oči a poznali 
ho; ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu: 
„Což nám srdce nehořelo, když s námi na 
cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ 
Lk 24,46-48 - Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus 
bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; 
v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na 
odpuštění hříchů všem národům, počínajíc 
Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, 
sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte 
ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí 
z výsosti.“ 
J 21,12 - Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo 
z učedníků se neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ 
Věděli, že je to Pán. 
Mk 16,14-15 - Konečně se zjevil samým 
jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru 

a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří 
ho viděli vzkříšeného. A řekl jim: „Jděte do 
celého světa a kažte evangelium všemu 
stvoření.“ 
1Petr 1,8-9 - Ač jste ho neviděli, milujete ho; 
ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a 
jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak 
docházíte cíle víry, spasení duší. 
J 3,8 - Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, 
ale nevíš odkud přichází a kam směřuje. Tak 
je to s každým, kdo se narodil z Ducha. 
Mt 11,28-30 - Pojďte ke mně, všichni, kdo se 
namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám 
dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a 
učte se ode mne, neboť jsem tichý a 
pokorného srdce: a naleznete odpočinutí 
svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno 
netíží. 
J 3,16-17 - Neboť Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť 
Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět 
soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. 

OKÉNKO SVĚTCŮ 
Květen – mariánský měsíc - O replikách milostné sošky Panny Marie Věrné 

V našem farním kostele sv. Michaela archanděla a Panny Marie 
Věrné stojí nad svatostánkem milostná soška madony, zvaná 
Panna Maria Věrná, která se zasloužila o rozšíření patrocinia 
kostela. Je tedy spolupatronkou tohoto kostela. 
Víme o ní mnoho a vícekrát jsme o ní psali. O jejím původu na 
severu Německa, o přenesení do Ostrova-Schlackenwerthu, o 
jejím umístění v pohřební kapli u kláštera a později v klášterním 
kostele Zvěstování Panně Marii – zde pobývala téměř 300 let, o 
jejím přenesení před 68 lety, a tak dále. Návštěvníci našeho 
kostela a někteří spolufarníci však projevili zájem o seznam 
replik (kopií) této pozdně gotické řezby. 
Abychom věděli, kde se také věřící modlí modlitbu k Panně 
Marii Věrné, ať německy nebo česky, napíšu stručně o 
replikách. 
První vznikla jako zakázka pro katolický kostel v Ebstorfu u 
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Uelzen. Chtěli zde mít „Ebstorfskou madonu“, jak ji stále nazývali, neboť byla původně 
vytvořena pro ebstorfský klášter benediktinek, odkud byla 1644 odvezena. Když se katolíci 
v Ebstorfu dozvěděli (kol. 1932) o tom, že se madona neztratila ve zmatcích třicetileté války, 
ale že skutečně je v Ostrově-Schlackenwerthu, objednali si zhotovení řezané kopie-repliky u 
sochaře Heisinga v Münsteru. Ten vytvořil věrnou řezbu podle originálu, vsadil do ní též 
štěpinku dřeva z originálu a o dopravu sochy- repliky se postaral v roce 1939 ebstorfský 
kaplan Bernhard Wiggenborn, když ji odvezl na své motorce do Ebstorfu. Dnes ji tam najdeme 
v novém katolickém kostele. 
O druhé replice jednali v roce 1975 na zasedání předsednictva svého pracovního sdružení 
rodáci z Ostrova-Schlackenwerthu. Za přítomnosti preláta P.Karla Reisse a P. Rudolfa 
Salzera, kteří řídili do roku 1946 ostrovskou farnost, bylo rozhodnuto zahájit sbírky a objednat 
zhotovení repliky. Zakázku dostal jihotyrolský řezbář Otto Stuflesser ze St. Ulrichu a vytvořil 
repliku podle fotografií originálu. Svěcení repliky se konalo 25. září 1977 v zámeckém kostele 
v Rastattu, kde replika dosud stojí – nedaleko od náhrobku markraběnky Františky Sibylly 
Augusty, velké ctitelky Panny Marie Věrné.     
Třetí replika vznikla z touhy smět překrásnou gotickou madonu znovu vyřezat do lipového 
dřeva. Když před ní totiž řezbář Stanislav Tomanec 1985 poprvé stál, byl fascinován a věděl 
jen, že musí požádat o to, aby směl řezat repliku. Když už byla hotova čistá řezba, byl mu pro 
polychromii sošky rádcem velký sochař, restaurátor a stálý jáhen Karel Stádník. Ten také 
napsal velmi krásné dobrozdání a pochválil Stanislavovu tvorbu. Replika byla svěcena 
v našem kostele 8. května 1986. Je v majetku naší farnosti – a po opravě klášterního kostela 
byla do jeho interiéru zapůjčena, aby připomínala ta dlouhá léta, kdy byl v klášteře umístěn 
originál. 
Dosud poslední známá replika – pořadím čtvrtá -  byla dokončena v roce 2013. Byla svěcena 
v našem farním kostele 8. května 2013 za přítomnosti zástupců katolické farnosti v Büchen. 
Téhož večera o ní udělal autor – Stanislav Tomanec – hezkou přednášku s prezentací a hned 
poté si repliku odvezli do Büchen u Lauenburgu. Sem totiž byl v roce 1644 přivezen originál a 
zde 10 let milostná soška stála na oltáři mariánského kostela. Když pak kostel převzali 
evangelíci, sošku Panny Marie odvezla Anna Magdalena, vévodkyně z Lauenburgu, přímo do 
Ostrova. 
Nyní byla replika vytvořena pro malou katolickou kapli. Katolíci zde tvoří menšinu, jsou však 
velmi obětaví a tolik toužili mít repliku P.Marie Věrné, až si ji vyprosili. Replika byla 
představena o mariánské pouti 15. 8. 2013 při liturgii. Večer se konala početně navštívená 
přednáška, též za přítomnosti novinářů – a později byla replice Panny Marie Věrné věnována 
celá velká strana Týdeníku hamburgského arcibiskupství s barevnými snímky. Nejvíce se 
radovala tehdy devadesátiletá paní Eva Marunowski, že se repliky P.Marie Věrné dočkala. 
Letos paní Eva oslavila 91 a doufejme, že ji budeme moci opět navštívit v létě u ní doma. 
V srpnu se chystáme s řezbářem Stanislavem opět na pouť do Büchen a rádi bychom, dá-li 
Pán, udělali zase malý krůček v pátrání po dílně či okruhu vzniku originálu. 

Lída Hanzlová 
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Dětské okénko 
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Zprávy z diecéze 
Fórum kněží a laiků plzeňské diecéze v Plzni 17. května 
Fórum, které se uskuteční dne 17. května 
v prostorách Středního odborného učiliště 
elektrotechnického v Plzni – Skvrňanech, se 
zaměří na problematiku evangelizace – 
hlásání radostné zvěsti o Kristu z první části 
osobního listu otce biskupa Františka 
Radkovského adresovaného věřícím 
plzeňské diecéze. 

K účasti na Fóru jsou zváni všichni kněží 
sloužící v diecézi a dva delegáti z každé 
farnosti. Cílem Fóra a celého procesu je 
nabídnout biskupovi, případně jeho nástupci, 
konkrétní doporučení k řešení problémů 
obsažených v říjnovém dopise biskupa. 
Prosíme o modlitbu na tento úmysl. 

Diecézní pouť do Neukirchen beim Heiligen Blut 31. května 
Toto poutní místo se nachází v blízkosti 
českých hranic a tradičně se tam konají 
slavnosti s účastí českých poutníků. Pouti se 
zúčastní jak biskup František Radkovský, tak i 
biskup Rudolf Voderholzer z Regensburgu, a 
bude mít česko-německý charakter. Hlavním 
bodem programu bude česko-německá mše 
svatá v 10.00. Pro účastníky bohoslužby bude 
připraven česko-německý zpěvník. Příjezd je 
možný od 8.00 ráno, organizátoři zajistí 

parkovací místa pro autobusy a osobní 
automobily. Příležitost ke svátosti smíření 
bude od 8.30 v kostele. Po mši svaté budou 
zpřístupněny nádherné farní zahrady (květiny 
znázorňující 4 roční období a labyrint), kde 
bude také připraveno občerstvení (možnost 
placení v korunách i eurech). Pro zájemce 
bude také nabídka komentovaných prohlídek 
kostela s překladem. Po celou dobu bude na 
místě infostánek s informacemi v češtině. 

Národní pouť rodin 
Žďár nad Sázavou 29.-30. srpna. Více na http://www.narodnipoutrodin.cz. Zde také najdete 
přípravné katecheze k pouti – pro děti, pro mládež a pro manžele. 
Katholikentag Řezno, 28. 5. – 1. 6.  
Hlavním mottem 99. katolických dní je 
„S Kristem stavíme mosty“ – a navazuje na 
slavný řezenský středověký most. Záměrem 
organizátorů je, aby jeden z těchto „mostů“ 
propojil obyvatele Čech a Německa. Pro 
návštěvníky z Čech se nabízí zvýhodněná 
vstupenka a permanentka. Program je velmi 
bohatý a obsahuje kromě bohoslužeb také 
přednášky, koncerty, divadelní představení, 

workshopy, prezentace. Přednášet budou 
osobnosti z Čech, v rámci koncertů vystoupí 
skupina Traband, Quo Vadis, soubor Touch 
of Gospel, bude promítán film Alois Nebel a 
zazní i mše D dur Antonína Dvořáka a dětská 
opera „Brundibár“. 

Podrobnosti najdete na 
http://www.katholikentag.de.

Katolická charismatická konference  
bude 9.-13. července na výstavišti BVV v Brně. Motto konference: „Pane, nauč nás modlit 
se“ (Lk11,1). Pozvání přijal P. René-Luc z Francie (více o něm viz autobiografická kniha 
Vychoval mě gangster, KNA 2013). Další přednášející: P. Vojtěch Kodet, P. Vlastimil Kadlec, 
P. Tomáš Holub, P. Bogdan Stepien, P. Marián Kuffa. 
Den otevřených dveří 
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ve středu 14. května od 10 do 18 hodin v Hospicu sv. Lazara, Sladkovského 66, Plzeň – 
Slovany. Osobní prohlídka hospice; představení hospicových zdravotních služeb; představení 
hospicových sociálních služeb; informace o podávání žádostí; prodej výrobků pacientů v rámci 
arteterapie 
Letnice umělců Plzeň - 6.-7. června 
Víkend pro nezadané katolíky - ve věku 30-44let, kteří hledají svůj protějšek - Horní Blatná 
(Krušné hory), 6.-8. června, cena 800 Kč. Info: spolecne70@volny.cz, Facebook: Společně70 
Duchovní obnova  
s biblickými tanci pro ženy v Těnovicích 30.-31. května. Info a přihlášky: M. Linková, 736 748 
440 
Celostátní seminář pro ženy 
23.-25. května v Třešti pořádá YMCA Familia. Program: Empatie v mezilidských vztazích 
(PhDr. Vendula Junková); Emoce v duchovním životě (PhLic. Kateřina Lachmanová Th.D.); 
Ecce Homo (Dr. Ing. Ladislav Heryán Th.D., SDB). Účastnický poplatek: 1.400 Kč, přihlášky 
na www.familia.cz  
Manželská setkání 
Kroměříž, 29. 6.- 6. 7., pořádá YMCA Setkání. Přihlášky a informace: www.setkani.org , nebo 
Hana Michalcová, Ečerova 10, 632 00 Brno, 608 422 768; mail: michalcova.hana@setkani.org 
Třešť u Jihlavy, 4.-12. července, pořádá YMCA Familia. Přihlášky a informace: 
www.familia.cz , nebo YMCA Familia, Zdena Hegrlíková, Lucemburská 7, 130 00 Praha 3; 
Mobil.: 602 212 734; e-mail: ms@familia.cz. 
Litomyšl, 12.-19. července, pořádá Centrum pro rodinu o.s. Přihlášky a informace: 
www.centrumprorodinu.cz , nebo Iva a František Růžičkovi, Husitská 128/32, 417 41 Krupka 
3; 417 852 315, 731 158 924; e-mail: ruzickova@centrumprorodinu.cz  
Velké Karlovice, 13.-20. července, pořádá Centrum pro rodinu a soc. péči z.s. Přihlášky a 
informace: www.prorodiny.cz , nebo Lenka Putzlacherová, CPR Ostrava, Kostelní 1, 728 02 
Ostrava,  
Letní setkání „Kána“ 
proběhne od 20. do 26. července v Tuchoměřicích. Život a růst vašeho manželství a vaší 
rodiny je jistě jednou z vašich priorit. Protože opravdu věříme, že manželství má smysl pro 
rodinu a pro svět a že je třeba se zamyslet nad přínosem dobrého manželství, my křesťanské 
manželské páry, katolické a protestantské - členové komunity Chemin Neuf a bratrství Kána 
vás zveme společně prožít letní týdenní setkání Kána pro manžele. 

Děti (od 3 do 13 let) se plně zúčastní setkání Kána. Jsou svěřeny skupině, která jim 
připravuje program her a uvolnění, přiměřený jejich věku a osobním potřebám. 
Exercicie pro rozvedené  
i znovu sezdané vede Mons. Aleš Opatrný 12.-15. června na Svaté Hoře, cena 1 200 Kč. 
Kontakt: Exerciční dům Svatá Hora, 261 01 Příbram II–591, mail: ex.dum@svata-hora.cz, 
www.svata-hora.cz, tel. 731 619 800 

mailto:michalcova.hana@setkani.org
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Diecézní pouť do Neukirchen a Regensburgu 31. května 
Jak již asi víte, letošní Diecézní pouť se uskuteční hned za hranicemi naší vlasti – 31. května 
v Neukirchen beim Heiligen Blut. A protože DCM musí mít něco extra, rozhodli jsme se tuto 
cestu spojit s tradiční poutí do Regensburgu – tento den večer se tam bude konat velkolepý 
česko-německý mejdan s názvem 99. Katholikentag. 
(http://www.katholikentag.de/de/268esky.html) 
Pojeďte s námi! Do Plzně se vrátíme v pozdních nočních hodinách (možnost přespat na DCM 
do neděle je samozřejmostí :-)). Přihlášky již evidujeme 
Velikonoční pozdrav biskupa Františka    Velikonoce 2014 
Položil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten Živý; byl jsem 
mrtev – a hle, jsem živ na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ (srov. Zj 1,17-18)  

Ježíš nebyl vzkříšen z mrtvých pouze kvůli sobě, ale také pro nás – aby se pro nás 
stal požehnáním a otevřel před námi novou cestu. Nebojme se mu svěřit se vším, co máme 
na srdci, a spočine na nás jeho pravice plná milosrdenství! 
Přeji Vám krásné a požehnané Velikonoce! 

Mons. František Radkovský, biskup plzeňský 

O VĚROZVĚSTECH 18 
ŽE MU NA TU KANONÁDU… 

Kdybychom hráli šachy, řekli bychom, dejte nyní pozor na příští Hospodinův tah. Už jednou 
ochránil své dílo a opět přichází jeho čas. 

Na Kyjevskou Rus se křesťanství patrně dostalo dvěma způsoby. 
Patriarcha Fotios sem vyslal první misionáře v roce 865, i když 
nevíme s jakým výsledkem. Šiřiteli víry mohli být i kupci, kteří 
obchodovali s Byzancí, přijížděli sem každoročně na lodích a 
mnozí zde mohli být pokřtěni. O podmínkách pobytu a 
obchodování svědčí byzantsko-ruská obchodní smlouva uzavřená 
v roce 944 s ještě pohanským knížetem Igorem. 
K prvnímu křtu v knížecím rodu došlo 

po Igorově smrti a jeho příjemkyní byla kněžna Olga, Igorova 
manželka, jež nastoupila na knížecí stolec za svého nedospělého 
syna Svjatoslava jako regentka. Svátost přijala při návštěvě 
Konstantinopole (patrně v roce 946), nedosáhla ale toho, aby na 
Rusi byla zřízena samostatná církevní provincie. 
O necelých čtyřicet let později, podporován mocnou vojenskou 
silou Varjagů a vraždou svého bratra, usedá na kyjevský trůn 
tehdejší vládce Novgorodu a Svjatoslavův syn - kníže Vladimír. 
Zatím je vyznavačem pohanství, ale stále více mu dochází, že 
bude možná politicky výhodné přijmout křest. Roku 987 se na něj 
obrátil císař Basileios II. Žádal o poskytnutí vojenské pomoci na 
ochranu trůnu a šest tisíc Varjagů by se mu velmi hodilo.  

http://www.katholikentag.de/de/268esky.html
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„Vládcové si mají pomáhat, u Peruna!“ řekl si Vladimír. Zadarmo to ale nebude.  
A v Konstantinopoli vyslechli neslýchaný požadavek: „Dáš mně za ženu svou sestru Annu a 
bude!“ Císař i celý dvůr se nejprve ulekli, pokřižovali a pak, přes princeznin odpor, vyslali 
posly se vzkazem:  

„Dobrá, dáme ti princeznu Annu, ale ty se necháš pokřtít ve 
jménu Ježíše Krista a zapudíš své dosavadní manželky.“ Tak 
byl kníže Vladimír na počátku roku 988 pokřtěn a na jaře byla 
svatba. Dalo by se možná říci, že křest byl záležitostí vysoké 
politické hry, ale faktem je a zůstane, že pro mnohé tím začala 
christianizace Rusi. Legendy, které zahalily přijetí křtu, 
podporují myšlenku, že až po přijetí křtu z rukou 
chersonského arcibiskupa a následné svatbě nařídil kníže 
Vladimír, aby se všichni obyvatelé města dali pokřtít. 
S princeznou přicházejí nejen její služebné, ale i kněží, jsou 
přivezena liturgická roucha, knihy, náčiní a ikony. Na Rusi, 
která jurisdikčně podléhá Konstantinopoli, vzniká do konce 

XIII. století 18 diecézí s původně řeckými biskupy. Byli postupně nahrazováni domácími 
hodnostáři, ale vysoká hierarchie zůstala po několik století řecká. Nižší duchovenstvo však 
slouží bohoslužby ve srozumitelném jazyce. Ve stejném století pak byl kníže Vladimír oficiálně 
prohlášen za svatého. 

Semeno víry přineslo další plody – kláštery. Ten nejznámější 
vzniká v polovině 11. století v okolí Kyjeva. Nejprve jako 
poustevna mnicha Hilariona. Když se stal kyjevským biskupem, 
přišel do opuštěné poustevny mnich Antonij. Pověst o jeho 
svatosti sem přilákala další a časem bylo založeno společenství, 
postavil se první kamenný kostel a místo začalo být světu známé 
jako Kyjevskopečerská lávra.  
Mnichy tohoto kláštera poznali i sázavští bratři, kteří byli roku 
1055 donuceni svůj klášter na šest let opustit. Jejich útočištěm 
se patrně stal řecko-slovanský klášter 
ve Visegradě založený uherským 
králem Ondřejem I. Jeho manželka 

Anastázie, dcera kyjevského knížete Jaroslava Moudrého, 
udržovala s mnichy tzv. Skalního kláštera v Kyjevě kontakty. 
Sázava a Kyjev v tom pokračovaly a do jednoho z oltářů 
sázavského kostela byly uloženy i ostatky ruských prvomučedníků 
Borise a jeho druha.  
Můžeme tedy tvrdit, že staroslověnská literatura se na Rus dostávala z Bulharska i z Čech, 
odkud pocházela některá hagiografická díla, ale i např. na Sázavě přeložené a na svou dobu 
rozsáhlé dílo Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia. Mnohé ze staroslověnské 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-2005-0070,_Kiew,_Lavra-Kloster,_Ruine_Uspenski-Kathedrale.jpg?uselang=ru
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literatury se nám zachovalo právě díky ruským a jihoslovanským 
opisům. Díla, která takový osud nepotkal, jsou pro nás asi 
nenávratně ztracená. 
Na Rusi postupně vzniká i vlastní tvorba. 
Kronikář Nestor v Kyjevskopečerském klášteře 
sestavuje nejstarší ruskou kroniku - Pověsť 
vremennych let. Oblíbeným žánrem byla také 
vyprávění poutníků (Chožděnija). V teologické 
literatuře pak převládá hagiografie a homilie. 
Neznalost řečtiny je důvodem, proč nevznikají 
původní dogmatické nebo filosofické spisy. Zde 
se spoléhá na zprostředkované překlady. 

Musíme po pravdě přiznat, že cyrilometodějské dědictví bylo zachráněno jižními a východními 
Slovany, kteří je v nějaké formě používají dodnes. 

Jeden mnich v bulharském kostele u Fontány di Trevi v Římě 
mně kdysi řekl: „Pravými dědici díla svatých bratří Cyrila a 
Metoděje jsou Bulhaři, kde se jejich dílo dál rozvíjelo, když 
z Moravy i z Čech byli jejich žáci vyhnáni.“ 
Po ovládnutí Byzance i Balkánu Turky se centrem pro šíření víry 
stalo Rusko, kde jako nová hvězda na nebi zazářil moskevský 
patriarchát. 
Jakže to psal Rostislav ve svém listě byzantskému císaři? Aby i 
jiné země, pozorujíce to, nás napodobily… 
 
Název dílu je vypůjčená citace z knihy K. H. Borovského Křest sv. 
Vladimíra. Svérázná „reportáž“ o zavedení křesťanství na Rusi. 

 
Obrázky: 

Svatý Vladimír, portrét z ukrajinské bankovky 
Svatí Vladimír a Olga, ruská ikona 
Křest sv. Vladimíra, Viktor Michailovič Vasněcov, Treťjakovská galerie, Moskva, 19. stol. 
V. P. Vereščagin: Velký chrám Kyjevskopečerské lávry, 1905 
Ruiny Uspenského chrámu v roce 1942 
Pověsť vremennych let, staroruská kronika psaná hlaholicí, originál vzniká 1125, dochováno 
v rukopisech z 14. a 15. stol. 
Řád Cyrila a Metoděje 1. třídy, Bulharsko 
Křest sv. Vladimíra, obal knihy 
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Úterý Pernink  1630 

  1730 

Ostrov  1700/1800 

Mše svatá 
Farní společenství 
Mše svatá   (Z/L); ! 

Středa Ostrov  1700/1800 
  1800/1900 

Jáchymov 1600 

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

Čtvrtek Hroznětín 1600 
Ostrov  1700/1800 
  1735/1835 

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

Pátek Ostrov  1500/1600 
  1645/1745 

  1700/1800 
  1800/1900 

Jáchymov 1930/2000 

Adorace, Svatost smíření (Z/L)** 
Pobožnost k Božskému srdci  (Z/L)** 
Mše svatá     (Z/L) 
Biřmovanci   (Z/L) 
Biblická hodina  (Z/L) 

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 neděli v měsíci 
(Z/L) – Čas bohoslužby podle zimního „Z“ a letního „L“ času 
! – V období zimního času jsou bohoslužby přesunuty do Farního sálu. 
K – V zimním čase je mše svatá s adorací ve čtvrtek v kapli sv. Rodiny 
-S – V měsících PROSINEC a LEDEN mše svatá není. 
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