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Ú vodní k 
V několika posledních dnech se mi dostalo 
k rukám více podnětů, které dnes hýbou 
společností, ve které žijeme. Mnohé z nich se 
točily kolem proměn života způsobených 
událostmi nejen na blízkém východě, zvláště 
pak konfliktem v Sýrii. Rozpoutala se debata 
o tom, co je zapotřebí dělat a co je potřebné 
zajistit. V mediích můžeme vidět příběhy, 
které u někoho vyvolávají soucit a u jiného 
rozhořčení. Mluví se o tom, jak řešit 
uprchlickou a migrační krizi. Ale 
nejpodstatnějším se mi zdá být to, že situace 
odhaluje naši vlastní chudobu, možná až 
nahotu, ve které se cítíme ohroženi.  
Co tím myslím? Naše chudoba není patrná na 
tom s čím se dokážeme podělit s těmi, kteří 
nyní strádají. Tady naopak dokážeme, pokud 
na to přijde, nalézt mnoho prostředků pro 
pomoc jiným. V posledních letech se vícekrát 
mluvilo o štědrosti českých dárců. Ale spíše 
na tom, jaké hodnoty tvoří jádro našeho 
životního snažení. Tady najednou 
objevujeme, kolik prázdných projevů v nás je. 
Kolik hodnot se v uplynulých letech z naši 
společnosti, z našeho života ztratilo. Stačí se 
podívat na nejzákladnější projevy rodinných 
vztahů. A právě tady jsem v poslední době při 
rozhovorech narazil na nejvíce problémů. 
Když totiž mluvíme o rodinném životě, zdá se, 
že je pro nás rodina důležitá. A přitom si 
uvědomujeme, že se rozměr rodinného života 
vytrácí, nebo dokonce už vytratil. Vždyť 

centrem snažení je jen a pouze vlastní dobro 
a vlastní vize. Často nedokážeme ve vlastním 
společenství odhalovat a hájit dobro druhého 
člověka. Pro nás křesťany pak v rodině, zdá 
se, už vyprchala touha po společném 
budování „Božích hodnot“ a „Božího 
království“, které v nás bylo zaseto. Při 
rozhovorech jsem si udělal malý průzkum o 
tom, zdali mluvíme o víře a prožíváme víru i 
uvnitř vlastních rodin. Třeba při společné 
modlitbě. Zjistil jsem, že tato skutečnost často 
chybí a důvodem bývá třeba to, že se 
společná modlitba vytrácí, nebo dokonce ani 
není, právě proto, že se neobjevuje ani 
uprostřed partnerského života. Modlitba 
v rodině se většinou objevuje jenom 
v osobním projevu a ztratila tak rozměr 
duchovního pokrmu pro rodinu jako celek. Je 
to projev ztrácejících se hodnot vycházejících 
ze živé víry. Je to následek duchovní chudoby 
v našem nejpřirozenějším prostředí. Společný 
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život se pak ztrácí i v ostatních projevech 
života. Stolování, zájem o druhého, čas 
vyslechnout druhého, nebo mít komu se 
vypovídat, nebo být oporou a mít o koho se 
opřít.  
Nechci ale rozebírat jenom život v rodině. 
Duchovní chudoba je hlavně viditelná v životě 
každého jednotlivě. Rodina odhaluje jen jeden 
z projevů této chudoby. Ale zároveň jeden 
z nejvážnějších. Chtěl jsem taky poukázat i 
na nahotu. Ta je projevem, který je pak patrný 
právě v životě každého jednotlivce. Nejen 
v tom, že tam, kde je chudoba je i 
nedostatek toho, do čeho jsme oděni. Ale 
také v tom, na čem svůj život stavíme. 
Předně, otázka naší vlastní hodnoty a 
důstojnosti. Svatý otec František odhaluje ve 
své exhortaci Evagelii gaudium to, že pro 
hodnoty světa jsme jenom spotřebitelem. Ale 
to není naše důstojnost. Ta není v tom, jaké 
je naše ekonomické zhodnocení, ale v tom, 
kým jsme. V knize Genesis (GN 1,27) a i na 
jiných místech Písma je poukázáno na to, že 
jsme stvořeni k obrazu Božímu, jako obraz 
Boha. Naše důstojnost tedy odráží Boží 
dokonalost. Každý člověk je tak nositelem 
Božího světla a odrazem Boží dobroty a 
dokonalosti. Bylo mi namítnuto, že to, jak kdo 
žije o tom nesvědčí. Bůh v životě člověka 

není vidět. Naše nahota odhaluje to, jak je 
lidská důstojnost v nás pošlapaná a 
umazaná. Proto Boží obraz nemůže být vidět. 
Kdo je špinavý a ušlapaný potřebuje péči, aby 
byl znovu čistý a zdravý. Pak znovu může 
Bůh skrze nás zazářit. Ale pro tento proces 
obnovy je nutné, abychom byli pravdiví také 
v tom, co způsobilo naše pošpinění a 
ušlapání. Přístup každého z nás je k tomu 
nutný. Nebudu-li já toužit po skutečné kráse, 
nikdo mi nepomůže. Nedovolím mu to. Ztráta 
této Boží krásy a Božího světla v nás je 
důsledek duchovního bezdomovectví. Jsme 
nazí ve své vyprahlosti. Rozvineme-li touhu 
po znovunalezení toho, kým jsme, znovu 
nalezneme domov a také střechu, která se 
stane úkrytem pro mnohé.  
Čelíme tomu, že budeme vytlačeni ze 
zbořeniště vlastního života. Bojíme se, co 
přijde a jak se ubráníme nebezpečí dnešního 
světa. Jedinou možnou záchranou je 
vyčištění a znovu obnovení hodnot vlastní 
důstojnosti, která je odrazem Boží dobroty a 
dokonalosti. Znovu nalezení sebe je tak 
odpovědí na všechna nebezpečí. Je zároveň i 
zdrojem bohatství, které se zúročí jenom tím, 
že se rozdá pro druhé. 

P. Marek Hric 

SVÁ TEČ NÍ  KÁLENDÁ Ř  – Listopad 
31.10. - sobota – nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa – evang. Lk 14,1.7-11 
 - Dušičkové pobožnosti hřbitov:  Abertamy -  1330 hod. 
     Pernink - 1600 hod. 
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší 
republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na 
všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit 
hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let. 
  1. 11. - neděle – Slavnost Všech svatých – evang. Mt 5,1-12a. Žaltář 3. týdne 
 - Dušičkové pobožnosti hřbitov:  Ostrov - 1530 hod. 

„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.“ 
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- Odpustky pro duše v očistci lze získat dnes odpoledne a zítra po celý den při návštěvě 
kteréhokoli kostela. Kromě obvyklých tří podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na 
úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Otčenáš a vyznání víry. 
- Od 1. do 8. listopadu lze získat pro duše v očistci plnomocné odpustky, navštíví-li někdo 
hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé (po splnění tří obvyklých podmínek - svátost smíření, sv. 
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce). 
  2. 11. - pondělí – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – evabg. Mt 25,31-46 
 - Dušičkové pobožnosti „Mše svaté za DUŠE VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH:  
      Ostrov -  1700 hod. 
      Jáchymov -  1600 hod. 
      Hroznětín -  1500 hod. 
  3. 11. - úterý – 31. týden v mezidobí – evang. Lk 14,15-24 
 - Dušičkové pobožnosti „Mše svaté za DUŠE VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH:  
     Pernink - penzion -    930 hod. 
     Pernink kostel -   1630 hod. 
  4. 11. - středa – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa – evang. Lk 14,25-33 
 - Dušičkové pobožnosti hřbitov:  Jáchymov - 1500 hod. 
  6. 11. - pátek - 1. pátek v měsíci – evang. Lk 16,1-8 

První pátek v měsíci: 1500 h. – Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
   1500 h. – Prvopáteční Svatost smíření 

    1645 h. – Pobožnost k Božskému srdci Ježíšovu 
  7. 11. - sobota – 31. týden v mezidobí – evang. Lk 16,9-15 
 - Dušičkové pobožnosti hřbitov:  Krásný Les -  1545 hod. 
     Boží Dar -  1500 hod. 
     Horní Blatná -  1530 hod. 
 - Dušičkové pobožnosti „Mše svaté za DUŠE VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH:  
     Abertamy -  1430 hod. 
     Horní Blatná - 1600 hod. 
  8. 11. - 32. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Mk 12,38-44 Žaltář 4. týdne 
 - Dušičkové pobožnosti hřbitov:  Hroznětín -  1400 hod. 
     Bor u KV -  1530 hod. 
     Radošov -  1400 hod. 

Velichov -  1445 hod. 
     Stráž n\Ohří -  1530 hod. 
     Děpoltovice -  1445 hod. 

„Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“ 
  9. 11. - pondělí – Svátek Posvěcení lateránské baziliky – evang. Jan 2,13-22 
 Bohoslužba slova Ostrov – 1700 hod. 
10. 11. - úterý – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve – evang. Lk 17,7-10 
 Bohoslužba slova Pernink – 1630 hod. 
11. 11. - středa – Památka sv. Martina, biskupa - evang. Lk 17,11-19 
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12. 11. - čtvrtek – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka – evang. Lk 17,20-25 
13. 11. - pátek – Památka sv. Anežky České, panny – evang. Mt 25,31-46 

– Mezinárodní den nevidomých 
15. 11. - 33. neděle v mezidobí – čtení cyklu B, evang. Mk 13,24-32 Žaltář 1. týdne 
 DEN BIBLE – Sbírka na Biblické dílo 

„Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“ 
16. 11. - pondělí – 33. týden v mezidobí – evang. Lk 18,35-43 
 - Ekonomická rada farnosti – Farní sál 1800 hod. 
17. 11. - úterý – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice – evang. Lk 19,1-10 

– Mezinárodní den studentstva 
21. 11. - sobota – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě – evang. Lk 20,27-40 
 Mariánská mše svatá – Farní kostel Ostrov v 1000 hod. 
22. 11. - neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále – čtení cyklu B, evang. Jan 18,33b-37 
        Žaltář 2. týdne 

„Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel, abych vydal svědectví pravdě.“ 
24. 11. - úterý – Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků 

– evang.Lk21,5-11 
28. 11. - sobota – 34. týden v mezidobí – evang. Lk 21,34-36 
 Dětská mše svatá – Kaple Svaté Rodiny Ostrov v 1800 hod. 
 Církevní silvestr – Farní sál Ostrov od 1930 hod. 
29. 11. - neděle – 1. neděle adventní – čtení cyklu C – evang. Lk 21,25-28,34-36 

Žehnání adventních věnců    Žaltář 1. týdne 
„Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“ 

30. 11. - pondělí – Svátek sv. Ondřeje, apoštola – evang. Mt 4,18-22 
ADVENT, doba adventní, začíná letos 29. listopadu. Zároveň začíná nový liturgický rok, ve 
kterém při liturgii budeme číst čtení cyklu „C“. - Advent nám připomíná, že celý náš život 
směřuje k osobnímu setkání s Kristem. On, Syn Boží, nám vyšel vstříc, aby nám toto setkání 
usnadnil. Adventní liturgie zpřítomňuje čekání na jeho příchod: očekávání starozákonních 
proroků; očekávání těch, jimž bylo dopřáno stýkat se s ním, očekávání naše, když se 
shromažďujeme, abychom ve spojení s ním slavili bohoslužby. Doba adventní trvá čtyři 
neděle před slavností Narození Páně. 

DÚČHOVNÍ  ÍMPÚLZY 
Život věčný, poslední soud 

K roku Božího milosrdenství, který bude zahájen 
v chrámu sv. Petra v Římě dne 8. prosince 2015, 
přinášíme katechezi současného papeže Františka, 
kterou pronesl při generální audienci 11. prosince 2013. 
Týká se apoštolského Vyznání víry, přesněji jeho 
posledního článku „věřím v život věčný“. 
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„Zastavím se zvláště u posledního soudu, ale 
není třeba mít strach. Poslyšme, co říká Boží 
slovo. V Matoušově evangeliu čteme: Až 
Kristus přijde ve slávě a s ním všichni andělé 
...a budou před něj shromážděny všechny 
národy, oddělí jedny od druhých, jako pastýř 
odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své 
pravici, kozly po levici ...a půjdou (ti po levici) 
do věčného trápení, spravedliví však do 
věčného života (Mt 25,31-33.46). Když 
uvažujeme o Kristově návratu a o jeho 
posledním soudu, který až do těch nejzazších 
důsledků vynese na světlo dobro, jež každý 
během svého pozemského života vykonal 
anebo opomenul vykonat, cítíme, že stojíme 
před tajemstvím, které nás přesahuje, které si 
nedovedeme ani představit. Které v nás 
vzbuzuje bázeň, možná i úzkost. Pokud se 
však dobře zamyslíme, nemůže srdce 
křesťana nevnímat obrovský důvod k útěše. 
V této souvislosti je velmi podmanivé 
svědectví prvních křesťanů. Své bohoslužby 
provázeli zvoláním Maranatha, což je výraz 
ze dvou aramejských slov, která se dají podle 
výslovnosti chápat jako prosbu „Přijď, Pane“, 
nebo jako jistotu živenou vírou: „Pán přijde, 
Pán je blízko“. Je to zvolání, jímž v Janově 
Apokalypse vrcholí celé křesťanské zjevení. 
Jménem celého lidstva a jako jeho prvotina 
se v ní Církev – Nevěsta obrací ke Kristu, 
svému Ženichovi, v očekávání jeho objetí, 
Ježíšova objetí, které je plností života a 
plností lásky. Uvažujeme-li o soudu z této 
perspektivy, vytrácí se každý strach a váhání 
a přenechává místo očekávání a hluboké 
radosti. Bude to okamžik, kdy budeme uznáni 
za připravené obléknout svatební šat a být 
uvedeni na hostinu, která je obrazem plného 
a definitivního společenství s Bohem. Další 
důvod k důvěře nám dává sdělení, že ve 
chvíli soudu nebudeme sami. V Matoušově 

evangeliu nám samotný Ježíš oznamuje, jak 
na konci časů ti, kteří ho následovali, zaujmou 
místo v jeho slávě, aby s ním soudili. Apoštol 
Pavel v prvním listu Korintským tvrdí: „Což 
nevíte, že křesťané budou soudit svět? Čím 
spíše všední věci!“ Je krásné vědět, že kromě 
Krista, našeho přímluvce u Otce, budeme 
moci v té zásadní chvíli počítat s přímluvou 
starších bratří a sester, kteří nás předešli na 
cestě víry, nabídli za nás život a nadále nás 
milují. Svatí už žijí před Boží tváří a orodují za 
nás. Církev je opravdu matkou a jako 
maminka usiluje o dobro svých dětí. Zvláště 
těch vzdálených a trpících. Další podnět nám 
nabízí Janovo evangelium, kde se praví, že: 
„Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět 
odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. 
Kdo v něho věří, není souzen, kdo nevěří, už 
je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno 
jednorozeného Syna Božího“ (Jan 3,17-18). 
Znamená to, že onen poslední soud už 
probíhá, začíná se nyní během našeho 
života. Rozsudek je vynášen v každém 
okamžiku života buď jako potvrzení toho, že 
jsme s vírou přijali spásu, která působí 
v Kristu, nebo jako potvrzení naší nevíry a 
následného uzavření se do sebe samých. 
Uzavíráme-li se Ježíšově lásce, jsme to my 
sami, kdo nás odsuzuje. Spása je v tom, že 
se otevíráme Ježíši a on nás zachraňuje. 
Jsme-li hříšníci - což jsme všichni -, prosíme-li 
o odpuštění a jdeme-li k němu s odhodláním 
být dobří, Pán nám odpouští. Ježíšova láska 
je veliká, Ježíšova láska je milosrdná, 
Ježíšova láska odpouští. Musíš se však 
otevřít a otevřít se znamená litovat, obvinit se 
z toho, co jsme neučinili dobře. Ježíš se 
daroval a stále se nám dává, aby nás zahrnul 
Otcovým milosrdenstvím a milostí. 
Neochabujme proto v bdělosti nad svými 
myšlenkami a svými postoji, abychom již nyní 
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mohli předjímat nádheru a vřelost Boží tváře, 
kterou budeme ve věčném životě 
kontemplovat ve vší plnosti. Mysleme na 
tento soud, který začíná nyní a už začal. 
Kráčejme vpřed tak, aby se naše srdce 
otevíralo Ježíši a jeho spáse. Kupředu beze 

strachu, protože Ježíšova láska je mocnější, 
a prosíme-li o odpuštění svých hříchů, on 
nám odpouští. Kupředu tedy, s jistotou, že 
nás přivede do nebeské slávy! 

Papež František 

OKE NKO SVE TČÚ  
Svatá Alžběta Uherská (Durynská) 

Původem byla Uherská, byla dcerou 
uherského krále Ondřeje II. a narodila se 
v Prešporku (dnešní Bratislava) v roce 1207. 
Svatá Anežka Česká byla její sestřenicí. Už 
ve svých 4 letech byla zasnoubena se synem 
durynského landkraběte Ludvíka IV., záhy 
pak předána k vychování durynskému dvoru. 
Po deseti letech se stala Ludvíkovou 
manželkou a zůstala v Durynsku i po jeho 
smrti. Proto bývá nazývána Alžběta 
Durynská. Ludvíkovi porodila tři děti, poté 
Ludvík na křížové výpravě zemřel v roce 
1227. 
Manžel Ludvík měl pochopení pro Alžbětinu 
starost o chudé a nemocné, nic nenamítal, 
když chodívala z hradu Wartburgu do 
chudinské čtvrti s dary pro jejich živobytí. Po 
jeho smrti však propukla zášť příbuzných a ti 
ji nakonec kvůli její dobročinnosti z hradu 
Wartburgu vyhnali. V roce 1228 se Alžběta 
stala členkou třetího řádu svatého Františka a 
chodívala v šedém řádovém oděvu. Papež 
Řehoř II jí prý věnoval plášť sv. Františka. 
Alžběta se vzdala jmění i dědictví a 
odstěhovala se do Marburgu, kde vybudovala 
špitál a útulek pro chudé postižené neštěstím. 
Pomáhala jim různým způsobem a tvrdě 
pracovala. Zemřela v Marburgu v roce 1231, 
v pouhých 24 letech. Už za čtyři roky byla 
kanonizována Řehořem IX. Relikvie byly 
přeneseny do kostela v Marburgu. Byl to 
čerstvě dostavěný chrám, první gotický 

v Německu, a byl zasvěcen sv. Alžbětě. 
Zůstaly zde do časů reformace, kdy byly 
převezeny na neznámé místo. Hlava a dvě 
kosti jsou od roku 1588 ve vídeňském 
klášteře alžbětinek. Část ostatků se 
zachovala v relikviáři ve Stockholmu. Alžběta 
je uctívána v Německu i v Uhrách, v Košicích, 
Anglii, Španělsku a Mexiku. Je jednou 
z hlavních patronů III. Řádu sv. Františka, 
stala se patronkou charitativních sdružení, 
sdružení sv. Alžběty, ochránkyní vdov a 
sirotků, žebráků, nevinně pronásledovaných, 
pomocnicí nemocných a zastánkyní všech 
trpících nouzí. Její svátek se slaví 17. 
listopadu. 
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ZE Z ÍVOTÁ FÁŘNOSTÍ 
Den Bible 

Jako každý rok i letos slavíme DEN BIBLE na 
33. neděli v mezidobí. V nedělním úryvku 
z Markova evangelia (Mk 13,24-32) uslyšíme, 
jak Ježíš mluví o svém druhém příchodu a 
pak praví: „Amen, pravím vám, toto pokolení 
nepomine, dokud se to všechno nestane. 
Nebe a země pominou, ale má slova 
nepominou.“ Slovo Boží je mocné, je živé a je 
ostré jako dvojsečný meč – jak říká svatý 
Pavel. Bůh Otec slovem tvoří – řekl a stalo 
se. Boží slovo k nám stále promlouvá, ke 
každému z nás – je živé, pro náš život velmi 
důležité, vede nás po dobrých cestách. Je 
duchovní potravou. „Nebe a země pominou, 
ale má slova nepominou“ - tak jsou vzácná a 
trvalá, přitom tvůrčí, mocná, uzdravující. Boží 
slovo v Písmu svatém – v Bibli – je proto 
vážené a drahocenné. Bývalo dáváno do 
uměleckých kožených vazeb zdobených 
drahokamy, krasopisně přepisováno na 
vzácný pergamen a protkáno iluminacemi 
s barvami a zlatem. Později byly ve větším 
počtu pořizovány překlady do národních 
jazyků, což stále pokračuje. V češtině vznikají 
stále nové překlady jednotlivých biblických 
knih, nebo celé Bible. - V naší farnosti se 
koná v Ostrově, vždy ve středu po večerní 
mši sv., „biblická hodina“ ve farním sále. Čte 
se určitý úryvek z evangelia (který pak 
v neděli zazní v kostele) a to nejprve z Bible 
Kralické ve staré češtině, pak v současném 
jazyce z ekumenického překladu, 
z Jeruzalémské bible a z překladu pod 
vedením Václava Bognera, který se užívá při 
liturgii. Malé rozdíly ve zvolených slovech 

uvedených překladů nám lépe osvětlí 
skutečný význam Božího slova. To k nám pak 
promlouvá plastičtěji a osobněji při 
následném tichém uvažování nad daným 
úryvkem. Na konci vždy děkujeme 
v závěrečné modlitbě za možnost poznat Boží 
slovo a přijmout je. Ovšem tento pocit lépe 
vyjádřil Tomáš Kempenský, když napsal: 
„Vyznávám, že potřebuji dvojího, pokud žiji 
v žaláři tohoto těla – totiž pokrmu a světla. 
Proto jsi mně slabému dal své svaté tělo na 
posilnění duše i těla, a své slovo jsi ustanovil 
světlem pro mé kroky. Bez těchto dvou darů 
bych nemohl dobře žít.“ - Dobrovolné 
pracovnice farní knihovny v Ostrově 
uspořádají ve farním sále výstavku ke Dni 
Bible. Budou zde zastoupena dostupná 
vydání Bible, včetně Biblí pro děti. Mnohé 
s možností zakoupení či objednání. Kromě 
toho se na výstavce setkáte také s knihami o 
Bibli, čili z oboru biblistiky. Zveme vás 
všechny na výstavku, která potrvá od 18. 
listopadu po dva týdny. 

han 

Ke Dni Bible nám poslal příspěvek náš spolufarník a čtenář farní knihovny. Zaujal ho svatý 
Jeroným, který je s Biblí velmi spjatý. 
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Svatý Jeroným a Bible 
Svatý Jeroným, původním jménem Sophronius Eusebius Hieronymus 
(narodil se v Stridonu v Dalmácii asi v roce 347, zemřel 30. září roku 
420 v Betlémě), byl významný křesťanský spisovatel, jeden z církevních 
Otců a učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny. Katolická 
církev jej řadí vedle sv. Ambrože, Augustina a Řehoře Velikého mezi 
čtyři velké západní církevní Otce. 
Jeroným je znám především jako autor Vulgaty, překladu bible do 
mluvené latiny. Vulgata byla víceméně korekturou starších latinských 
překladů a dodnes je nejvýznamnějším biblickým překladem. Starý 
zákon překládal Jeroným přímo z hebrejštiny s výjimkou žalmů, které překládal celkem 
natřikrát a nakonec se nejvíce ujal jeho překlad podle Septuaginty (řeckého překladu). 
Jeroným byl zřejmě nejtalentovanějším znalcem jazyků v křesťanském prostředí 4. až 5. 
století a byl jediným z církevních Otců, který výborně ovládal hebrejštinu (žil 4 roky v syrské 
poušti a studoval hebrejštinu, aby mohl číst originál SZ) a který rovněž vyvyšoval starozákonní 
originál, kterému připisoval přímou inspirovanost Bohem, nad tehdy dostupnou Septuagintu.  
Kromě jeho biblického překladu se dochovaly Jeronýmovy biblické komentáře a teologické 
kontroverze, historické texty a další překlady. Rád psal a jeho biblické komentáře a duchovní 
listy (celkem 117 dopisů, z toho 19 adresovaných sv. Augustinovi) zprostředkovaly 
křesťanskému Západu řeckou exegezi (zejména Origena) a askezi východního mnišství.  
Některá česká vydání Jeronýmových děl [Listy svatého Eusebia Jeronyma (kněze a učitele 
církve), přel. L. Stříž, Vyškov: Antonín Ludvík Stříž, 1917 - Legendy o poustevnících - Vitae 
eremitarum (O sv. Pavlovi, prvním poustevníkovi. Jak mnich Malchus upadl do zajetí. Život sv. 
Hilariona), přel. J. Šubrt, Praha: Oikúmené, 2002, ISBN 80-7298-050-5. - Výbor z dopisů, 
latinsko-české vydání, přel. J. Šubrt, Praha: Oikúmené, 2006, ISBN 80-7298-156-0 - Dějiny 
křesťanského písemnictví. De viris illustribus, latinsko-české vydání, přel. M. C. Putna, Praha 
2010).  

Tomáš K. 
„Existuje-li něco, co udržuje moudrého člověka v tomto životě a co mu pomáhá udržet 
duševní rovnováhu v souženích a zmatcích světa, pak je to, myslím, v prvé řadě 
rozjímání a znalost Písma svatého.“ 

svatý Jeroným 
První dětská mše svatá v naší farnsoti 
Pomaloučku se nám zase blíží čas vánoc a adventu. Nedávno jsem se bavila s jednou 
maminkou a shodly jsme se na tom, že toto období je ideální k přiblížení těchto svátků a 
vánočních obřadů dětem. Byli bychom rádi, aby naše děti měly možnost více se zapojit do 
slavení liturgie a aby se mohly více zapojit do mše svaté a společně s knězem proniknout do 
hloubky tohoto tajemství způsobem, který je pro ně přijatelný a pochopitelný. Tímto si 
dovolujeme pozvat všechny, nejenom děti, a nejen z naší farnosti, na první mši svatou pro 
děti, která se bude konat 28. listopadu 2015 v 18 hodin v Kapli Svaté Rodiny v Ostrově. 
Dětská mše svatá bude slavená pravidelně každou poslední sobotu v měsíci. VerČa 
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Pouť k Panně Marii Bolestné ve Stříbře 
Před 25 lety, v roce 1990, nesli katolíci ve Stříbře poprvé po dlouhé 
přestávce zázračný obraz Bolestné Panny Marie městem. V letošním 
roce byla zdejší mariánská pouť přeložena ku svátku P. Marie Bolestné 
15. září a byli pozváni i všichni Slováci, kteří sídlí v západních Čechách, 
protože ti slaví Pannu Marii Bolestnou jako hlavní patronku Slovenska. 
Hlavním celebrantem poutní mše sv. byl litoměřický biskup Jan Baxant, 
koncelebrovali vikář P. Alexandr Hösl, P. Jiří Hájek a P. Miroslav Martiš, 
pověřený pastorační službou pro Slováky žijící v západních Čechách, 
který přijel z Plzně s plným autobusem poutníků. Také spřátelená farnost 
z Vohenstraussu byla zastoupena velkým počtem poutníků v čele s farářem, který se přiřadil 
ke koncelebrantům. Starosta města přivítal všechny poutníky u mariánské sochy na 
stříbrském náměstí. Hudební doprovod poutní slavnosti, kterým byla mše Jana Dismase 
Zelenky, provedl pražský pěvecký sbor a orchestr, pod vedením Renaty Polákové. 

Rozpis úklidu a výzdoby – listopad 2015 
  6. 11.: Srncová;  13. 11.: Běhounková;  20. 11.: Prvá; 27. 11.: Michalová 
Skupiny pro úklid: 
1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka   2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 
3. Michalová Anna; Velemanová Jarka  4. Srncová Marie, Tejmlová 
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 2015 
     1. Čtení   2. čtení 
  1. 11. 31. neděle v mezidobí  Poledníček  Hanzlová 
  8. 11. 32. neděle v mezidobí  Hynk   Kamarád st. 
15. 11. 33. neděle v mezidobí  Radová   Kamarád ml. 
22. 11. Krista Krále   Sek   Faltová 
29. 11. 1. neděle adventní  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. 
Farní knihovna sv. Anny v Ostrově 
půjčuje pro všechny zájemce každou neděli po mši svaté až do 11 hodin a ve čtvrtek 
odpoledne od 15 hodin do 17 hodin v zimním čase, do 18 hod v čase letním. Také býváme 
v knihovně i ve středu a v jiné dny, mimořádnou návštěvu lze domluvit telefonicky (721 955 
958). V knihovně také prodáváme Bible a knihy z křesťanských nakladatelství. Upozorňujeme 
na nové kalendáře 2016, na velký výběr knih pro děti, na zajímavá přání a pohledy, které 
tisknou sestry trapistky.  
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V neděli 18. listopadu začne výstavka ke Dni bible, potrvá ve farním sále dva týdny. V prosinci 
na ni naváže předvánoční prodejní výstava knih. 
Těšíme se na vaši návštěvu! 

Hospodářský výsledek ZÁŘÍ 2015 
 

Hospodaření ŘKF Ostrov Rok 2015  Z toho měsíc září 

Příjmy  2 053 362 Kč 333 234 Kč 

     z toho sbírky 177 521 Kč 19 622 Kč 

Výdaje 1 714 086 Kč 662 911 Kč 

   z toho režie 244 983 Kč 16 709 Kč 

Výsledek hospodaření 339 276 Kč -329 677 Kč 

    z toho sbírky mínus režie -67 462 Kč 2 913 Kč 

 

Místo sbírky Rok 2015 Z toho měsíc září 

Ostrov 128 699 Kč 15 310,00 Kč  

Kaple Sv. Rodiny 15 619 Kč 1 259,00 Kč  

Abertamy 8 316 Kč 1 573,00 Kč  

Hroznětín 14 942 Kč 1 272,00 Kč  

Radošov 3 153 Kč 0,00 Kč  

Pernink 3 706 Kč 208,00 Kč  

Horní Blatná 3 086 Kč 0,00 Kč  

Celkem 177 521 Kč 19 622 Kč 

 
Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat: 0801809379/0800 

 

Hospodaření ŘKF Jáchymov Rok 2015 Z toho měsíc září 

Příjmy  156 225 Kč 6 831 Kč 

     z toho sbírky 82 807 Kč 6 549 Kč 

Výdaje 91 321 Kč 28 985 Kč 

   z toho režie 50 321 Kč 3 985 Kč 

Výsledek hospodaření 64 904 Kč -22 154 Kč 

    z toho sbírky mínus režie 32 486 Kč 2 564 Kč 

 
Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 
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Dě tskě  okě nko 
VŠICHNI SVATÍ A „DUŠIČKY“ 
Do církve patří živí i zemřelí, známí i neznámí, velcí i nenápadní lidé. Všichni dohromady 
tvoříme jedno společenství, které si navzájem pomáhá. Můžeme prosit o přímluvu své patrony 
a oblíbené světce, ale i své zesnulé příbuzné, o nichž věříme, že už jsou u Boha. My zase 
naopak modlitbou pomáháme našim zemřelým, kteří ještě procházejí vlastním očištěním. 
Cokoliv jednotlivec vykoná nebo vytrpí pro Krista, připočítává se k prospěchu všech. Také 
opačně však platí, že každý hřích celé společenství poškozuje. 
Všichni máme společný cíl. Na cestě k tomuto cíli si navzájem pomáháme přímluvami a 
modlitbou. Vylušti řetězovku, v níž poslední písmeno každého slova je zároveň prvním 
písmenem slova následujícího. 
 

 
 
TÁJENKA: __________________________________________________________________ 
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KVÍZ PRO CELOU RODINU 

 
Máte rádi testy a kvízy? Ověřte si své znalosti o světcích. 

1. Který listopadový den slavíme slavnost 
všech svatých? 

a) prvního listopadu 
b) druhého listopadu 
c) sedmnáctého listopadu 

 
2. Svatým může být pouze ten, kdo 

a) zemře jako mučedník 
b) žije a zemře ve spojení s Bohem 
c) nosí na hlavě svatozář 

 
 
3. Kdo nebo co je to patron? 

a) Člověk – podivín, morous 
b) Světec – ochrance 
c) Náboj do střelné zbraně 

 
 
4. Jak se jmenovala česká princezna, která 
založila v Praze klášter „Na Františku“? 

a) Ludmila 
b) Mlada 
c) Anežka 

 
 
5. Kteří dva svatí bratři se zasloužili o 
rozšíření křesťanství zvláště na Moravě? 

a) Cyril a Metoděj 
b) Václav a Boleslav 
c) Petr a Pavel 

6. Který světec je hlavním ochráncem 
českého národa? 

a) Sv. Vojtěch 
b) Sv. Václav 
c) Sv. Vít 

 
7. Sochy kterého světce bývají často 
umístěny na mostech? 

a) Sv. Petr 
b) Sv. Jan Křtitel 
c) Sv. Jan Nepomucký 

 
8. Která česká světice bývá zobrazována se 
šálou kolem krku? 

a) Sv. Ludmila 
b) Sv. Zdislava 
c) Bl. Restituta 

 
9. Který světec bývá znázorňován se 
zvířátky, protože obdivoval všechno, co Bůh 
stvořil? 

a) Sv. František Xaverský 
b) Sv. František z Assisi 
c) Sv. František z Pauly 

 
10. Který světec bývá nazýván „patronem 
ztracených věcí“? 

a) Sv. Antonín 
b) Sv. Alois 
c) Sv. Augustin 

 
Tajenku ze zářijového čísla Farního zpravodaje vyluštil a odevzdal v knihovně Vítek Kamarád. 
Úspěšný luštitel bude odměněn. 
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Kra tkě  citacě z Děnní  tichě  chví lě 
Lk 10,2-3 - Řekl jim: „Žeň je mnohá, dělníků 
málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky 
na svou žeň. Jděte! Hle, posílám vás jako 
ovce mezi vlky. 
Ex 23,20-21 - Hle, posílám před tebou posla, 
aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na 
místo, které jsem připravil. Měj se před ním 
na pozoru a poslouchej ho, nevzdoruj mu, 
neboť přestupky vám nepromine, poněvadž 
v něm je mé jméno. 
Lk 10,19-20 - Hle, dal jsem vám moc šlapat 
po hadech a štírech a po veškeré síle 
nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale 
radujte se z toho, že se vám podrobují 
duchové; radujte se, že vaše jména jsou 
zapsána v nebesích. 
Lk 10,41-42 - Pán jí odpověděl: „Marto, 
Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho 
věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; 
vybrala si to, oč nepřijde.“ 
Lk 11,9-10 - A tak vám pravím: Proste, a 
bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, 
a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo 
prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá a kdo 
tluče, tomu bude otevřeno. 
Lk 11,27-28 - Když toto mluvil, zvolala jedna 
žena ze zástupu: „Blaze té, která tě zrodila a 
odkojila!“ Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší 
Boží slovo a zachovávají je.“ 
Mdr 7,7-8 - Proto jsem se modlil, a byla mi 
dána rozumnost, vzýval jsem Boha, a přišel 
ke mně duch moudrosti. Jí jsem dal přednost 
před žezly a trůny, bohatství jsem pokládal za 
nic ve srovnání s ní. 
Lk 11,40-42 - Pošetilci! Což ten, který stvořil 
zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? 
Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, 
všechno vám bude čisté. Ale běda vám 
farizeům! Odevzdáváte desátky z máty routy 

a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na 
spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto 
bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet. 
Lk 12,2-3 - Není nic zahaleného, co nebude 
jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude 
poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude 
slyšet na světle, co jste šeptem mluvili 
v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. 
Lk 12,8-9 - Pravím vám: Každý, kdo se ke 
mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn 
člověka přizná před Božími anděly. Kdo mě 
však před lidmi zapře, bude zapřen před 
Božími anděly.  
Lk 12,20-21 - Ale Bůh mu řekl: „Blázne! Ještě 
této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co 
jsi nashromáždil?“ Tak je to s tím, kdo si 
hromadí poklady a není bohatý před Bohem. 
Lk 12,37-38 - Blaze těm služebníkům, které 
pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím 
vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je 
bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či 
dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, 
blaze jim. 
Lk 12,39-40 - Uvažte přece: Kdyby hospodář 
věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil 
by mu vloupat se do domu. I vy buďte 
připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, 
kdy se toho nenadějete.“ 
Lk 13,3-5 - Ne, pravím vám, ale nebudete-li 
činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo 
myslíte, že oněch osmnáct, na které padla 
věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než 
ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím 
vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni 
právě tak zahynete.“ 
Lk 13,16-17 - „A tato žena, dcera 
Abrahamova, kterou držel satan spoutanou 
po osmnáct let, neměla být vysvobozena 
z těchto pout v den sobotní?“ Těmito slovy 
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byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý 
zástup se radoval nad podivuhodnými činy, 
které Ježíš konal. 
Ef 2,19-22 - Nejste již tedy cizinci a 
přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte 
k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem 
jsou apoštolové a proroci a úhelným 
kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá 

stavba pevně spojena a roste v chrám, 
posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně 
budováni v duchovní příbytek Boží. 
Lk 13,35 - Hle ve svém domě zůstanete sami. 
Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde 
chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází 
ve jménu Hospodinově. 

O VE ŘOZVE STEČH 30 
B Y L I   T O   B L Á Z N I 

 
Představte si, že je vám někde dobře.  
Máte kolem sebe přátele a známé.  
Máte výborné postavení.  
Jste na začátku své slibně se rozvíjející kariéry.  
Máte za sebou úžasný archeologický nález, který se 
nepovede každých sto let.  
Sklízíte obdiv okolí...  
 

A do toho si vás šéf jednoho dne zavolá a řekne: „Jsi šikovný, daří se ti a 
vím, že tady v metropoli máš nejlepší možnosti pro svou práci i službu, ale 
potřeboval bych tě i s tvým bratrem někde jinde. Protože je to poslání na 
celý život, pravděpodobně se zpět do rodné země už nikdy nepodíváte. 
Neslibuji vám žádnou odměnu ani slávu. Ani pohodlí, které nabízí naše 
vyspělá civilizace. Posílám vás do jednoho Zapadákova na severozápadě, 
kde to cizinci nemají lehké, kde je těžké se domluvit, kde domorodá řeč 
neexistuje v písemné podobě... Pro vás to ale nebude velký problém, 
protože kromě své mateřštiny umíte i arabsky, rozumíte slovansky a ještě 
všelijak jinak, tak se tam neztratíte.  

A ještě něco: nebude to tam ani moc bezpečné, možná jim tam jako cizinci budete vadit a 
budete se muset mít na pozoru – vždyť víte, že cizince nikde nemají zvlášť v lásce. Ale jejich 
kníže, jakýsi Rostislav, žádá o dva kněze, tak vás tam, Konstantine a Metoději, posílám.  
 
Kdybyste byli na jejich místě, nenaštvalo by vás to?  
Nenaštvalo by vás i něco desetkrát menšího?  
Nepochybovali byste o tom, jestli je šéf vůbec normální?  
Nehledali byste rozumné a přesvědčivé důkazy o tom, 
že to takhle nejde? Neřekli byste: „Víš co? Pošli tam 
někoho jiného...!  
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A co udělali oni? 
Šli! 

  
Vyslání do – kulturou, místem i podnebím – vzdálené země přijali za své. A je jasné, že jiný 
důvod než ten, který vyplýval z jejich víry a poslušnosti, k tomu mít nemohli.  
Jeden z nich na základě řecké kurzívy a arabštiny vytvořil originální písmo, do kterého přeložili 
části Bible, a vydali se na cestu.  
 

A to byl teprve začátek. 
 
Všechno v jejich životech bylo jistě jinak, než si představovali, 
kromě toho nejdůležitějšího, že Bůh byl s nimi.  
 

Nebyli to blázni? 
Byli. 

 
Byli blázny pro Krista. A my z toho dodnes žijeme. 

 
Kéž Bůh přijme náš dík a chválu za ně.  
Kéž v jejich díle pokračujeme a stáváme se na místech, kam jsme posláni, také blázny pro 
Krista.  
 
Za to se modlím a k tomu vám všem ze srdce žehnám. 

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 
 
Obrázky: 
Cyril a Metoděj, sousoší z písku, Radovan Živný, Nitra, 2011 
Thesaloniki, dobový obraz 
Cyril a Metoděj, poštovní známka 
Kaple sv. Václava (po stranách medailony sv. Cyrila a Metoděje), Basilika sv. 
Petra, Vatikán 
Matka Unie (Jednoty), prof. Emanuel Dítě, Velehrad 
Text byl použit se svolením Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského. 
 

P.S. Tímto dílem končí naše putování se svatými bratry ze Soluně. Prošli jsme bezmála 
pětadvacet století, potkali spoustu lidí, byli jsme svědky mnoha událostí. Je na místě 
poděkovat všem, kteří pomáhali se vznikem tohoto cyklu, všem autorům životopisů, legend i 
knih, webových stránek a fotografií, všem, kteří se postarali o korektury i vám, kdo jste se 
našeho putování účastnili jako čtenáři. Především je třeba poděkovat Bohu za dva nuže, kteří 
mu řekli ano a toto ano rozdávali všude tam, kam přišli. 
S přáním dobra a Božího požehnání 

P. Mgr. Petr Mecl  
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Úterý Pernink  1630 

  1730 

Ostrov  1700/1800 

Mše svatá 
Biblické společenství 
Bohoslužba slova  (Z/L); ! 

Středa Ostrov  1700/1800 
  1800/1900 

Jáchymov 1600 

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

Čtvrtek Ostrov  1700/1800 
  1735/1835 

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

Pátek Ostrov  1500/1600 
  1645/1745 

  1700/1800 
  1800/1900 

Jáchymov 1900 

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

Sobota Ostrov  1800 
Abertamy 1430 
H. Blatná 1600 

Radošov 1600 

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

Neděle Ostrov    830 

  1230 

  1700 
Jáchymov 1000 
Hroznětín 1130 

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

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 
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