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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Duben 2016 
 

Ú vodní k 

 
Stalo jsme mi v těchto dnech, když jsem dával 
velikonoční pohled známému člověku, že se 
nad ním pozastavil a poznamenal: „Proč máš 
ty pohledy vždy tak depresívní?“ Dovedlo mne 
to k myšlence poohlédnout se za tím, co nám 
nabídl půst. Setkal jsem se totiž i s takovým 
pohledem, že „postní doba mi nic letos nedala 
a já nevím, čím se liší od jakékoli jiné doby!“ 
Je to už dávno, když mi byl zprostředkován 
příběh jednoduché ženy, která se s pláčem 
sklonila nad Božím hrobem a nakonec i sochu 

mrtvého Krista objala. A přesto, že prožila 
bolestnou emoci nad utrpením Krista, už za 
několik hodin se dokázala radovat stejně 
opravdově ze vzkříšeného Krista. 
Opravdové nalezení hodnoty Velikonočního 
slavení se zdá být ukryto v otevřenosti ducha i 
srdce pro prožitek pustiny, které jsme se 
dotýkali v době postní. Co jsme v postní době 
skutečně prožili? Nebo spíše, co nám nabídla 
a co z toho jsme využili v postní době? 
Stanovil jsem si cíle a od začátku doby postní 
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narážím na vlastní ohraničenost. Čím více 
narážím na svou slabost, tím více si 
uvědomuji, co pro mne Pán udělal. Nutí mne 
to k tichému pohledu na obětovaného Krista a 
odhaluje to mé zahanbení při pohledu na Jeho 
kříž. Toužím se Jeho kříže dotýkat. Ano, 
z tohoto pohledu je to moc depresivní. 
Uznávám. Ale jen do té chvíle, kdy se můžu 
jako ta jednoduchá žena vrhnout do objetí 
zmučeného Krista. 
V té chvíli se najednou můžu setkat ne 
s bolestí trpícího Krista, ale s dotekem 
milujícího a chápajícího bratra a Pána. A lze 
vůbec prožít radost velikonoc bez doteku 
kříže? Osobně si myslím, že nikoli. Vždyť i 
naše životní zkušenost neustále odhaluje, že 
milovat vlastně znamená neustále objímat 
kříž. Protože jenom když opravdově miluji, 
dokážu se pro druhého obětovat. 
Pohled na trpícího Krista a dokonce dotýkání 
se obětovaného Krista je možné prožít 
pravdivě jenom tehdy, když to činíme v lásce. 
V lásce, se kterou se setkáváme a na kterou 
také láskou odpovídáme. 

Co mi říká kříž a bolest Krista? Otevírá mi 
bránu k prázdnému hrobu a k setkání s živým 
Kristem. Znovu a znovu mohu vidět toho, který 
trpí a dokonce umírá pro mne a znovu a znovu 
se setkávám s tím, který přesto, že zemřel, 
stojí přede mnou živý. Potkat živého Krista a 
nevidět, že stojí přede mnou i přesto, že trpěl 
a nakonec obětoval svůj život pro mne, 
znamená nepoznat Jeho lásku. A naopak 
vyznávat, že opravdu za mne obětoval svůj 
život a přitom se s Ním, vzkříšeným Pánem 
nesetkat, znamená neprožit aktuální rozměr 
Jeho lásky, která nás stále objímá. A takové 
křesťanství je smutné a opravdu depresivní a 
bez života. 
Bez kříže tedy není možné vidět jak nás Ježíš 
miluje a bez vzkříšení není možné z jeho lásky 
žít. 
Vyprošuji Vám všem radostné setkání 
s Kristem, který se nám skrze kříž dává pln 
života a lásky v nádherném tajemství 
vzkříšení. 

P. Marek Bonaventura Hric

SVÁ TEČ NÍ  KÁLENDÁ Ř  – Duben 
  1. 4. - pátek v oktávu velikonočním - evang. Jan 21,1-14 – první pátek v měsíci 
 - 1500 h. Adorace prvního pátku + Svátost smíření ve farním kostele v Ostrově 
 - 1745 h. Pobožnost k Božskému srdci s Eucharistickým požehnáním 
 - 1900 h. Společenství na téma „Bůh, který mluví v Písmech“ 
  2. 4. - sobota v oktávu velikonočním – evang. Mk 16,9-15 
 - 1800 h. Cestopisní beseda „Pěší pouť pouští do Jeruzaléma“ – Abertamy Vila Zenker 
  3. 4. - 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství 

– čtení cyklu C, evang. J 20,19-31    Žaltář 2. týdne 
„Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ 

  4. 4. - pondělí – Slavnost Zvěstování Páně – evang. Lk 1,26-38 
 - 1700 Mariánská pobožnost v klášterním kostele Zvěstování Páně 
 - 1800 Bohoslužba slova ve farním kostele v Ostrově 
  5. 4. - úterý- po 2. neděli velikonoční, nebo sv. Vincence Ferrerského – evang. Jan 3,7b-15 
  7. 4. - čtvrtek – památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze - evang. Jan 3,31-36 
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10. 4. - 3. neděle velikonoční – čtení cyklu C, evang. J 21,1-19 Žaltář 3. týdne 
„Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ 

11. 4. - pondělí – Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka – evang. J 6,22-29 
13. 4. - středa po 3. neděli velikonoční, nebo sv. Martina I., papeže a mučedníka 

– evang. Jan 6,35-40 
16.4. - sobota po 3. neděli velikonoční – evang. Jan 6,60-69 

- 900 h. Brigáda na farní zahradě 
17. 4. - 4. neděle velikonoční – čtení cyklu C, evang. Jan 10,27-30 Žaltář 4. týdne 
 Den modliteb za duchovní povolání 

„Moje ovce slyší můj hlas a já jim dávám věčný život.“ 
21. 4. - čtvrtek po 4. neděli velikonoční, nebo sv. Anselma, biskupa a učitele církve 

- evang. J 13,16-20 
23. 4. - sobota – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, 

hlavního patrona pražské arcidiecéze – evang. Jan 10,11-16 
 - 1000 h. Mše svatá ve farním kostele v Ostrově 
24. 4. - 5. neděle velikonoční – čtení cyklu C, evang. Jan 13,31-33a.34-35 

Žaltář 1. týdne 
„Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy.“ 

25. 4. - pondělí – Svátek sv. Marka, evangelisty – evang. Mk 16,15-20 
 - 1800 h. Mše svatá ve farním kostele v Ostrově 
 - 1900 h. Ekonomická rada farnosti 
28. 4. - čtvrtek po 5. neděli velikonoční, nebo sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka 

nebo sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze, - evang. J 15,9-11 
- 930 h Vikariátní mše svatá (Pravděpodobně v Rybářích) 

29. 4. - pátek – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 
- evang. Mt 11,25-30 

30. 4. - sobota po 5. neděli velikonoční – nebo sv. Zikmunda, mučedníka 
nebo sv. Pia V., papeže - evang. Jan 15,18-21 
- 1030 katedrála sv. Bartoloměje v Plzni – svěcení nového plzeňského biskupa 
Mons. Tomáše Holuba 

  1. 5. - 6. neděle velikonoční – čtení cyklu C – evang.J 14,23-29 Žaltář 2. týdne 
 - 1700 h. Májová pobožnost v Einsiedelnské kapli 

„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.“ 

DÚČHOVNÍ  ÍMPÚLZY 
Bulu, vyhlašující letošní Svatý rok milosrdenství, 
nazval papež František „Misericordiae vultus“ - „Tvář 
milosrdenství“. Je to pro všechny velmi užitečné čtení a 
proto se s ním ve zkrácené podobě seznamujeme na 
pokračování. Obsahuje 25 článků, v tomto čísle 
pokračujeme článkem patnáctým. 
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15. Ve svatém roce máme možnost otevřít 
srdce těm, kdo žijí na beznadějných 
existenciálních periferiích, které vytváří 
moderní svět. Kolik zranění na těle nese 
množství těch, jejichž volání zaniklo ve 
lhostejnosti bohatých národů. Během tohoto 
roku je církev vyzývána, aby hojila tato 
zranění, léčila je solidaritou a pozorností. 
Neupadejme do lhostejnosti, která ubíjí a do 
cynismu, který ničí. Pohleďme na bídu světa, 
na rány tolika bratří a sester zbavených 
důstojnosti a slyšme jejich volání o pomoc. Ať 
můžeme společně prolomit bariéru 
lhostejnosti, která často kraluje proto, aby 
zakrývala pokrytectví a sobectví. 
Vroucně si přeji, aby během svatého roku 
křesťané přemýšleli o skutcích tělesného a 
duchovního milosrdenství. To je způsob, jak 
pronikat k jádru evangelia. Objevme znovu 
skutky tělesného milosrdenství: dát najíst 
hladovému a napojit žíznivého; odívat toho, 
kdo nemá co na sebe; přijímat cizince, 
pomáhat nemocným, navštěvovat vězněné, 
pohřbívat mrtvé. A nezapomínejme na skutky 
duchovního milosrdenství: radit 
pochybujícím, vyučovat nevědomé, 
napomínat hříšníky, těšit sklíčené, 
odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné 
lidi, modlit se k Bohu za živé i mrtvé. 
Nemůžeme utéci před Pánovými slovy, podle 
nichž budeme souzeni za to, zda dáme jíst 
hladovému či napít žíznivému, zda přijmeme 
cizince a oblečeme toho, kdo nemá co na 
sebe; zda budeme mít čas být s tím, kdo je 
nemocný a ve vězení (srov. Mt 25,31-45). 
Stejně tak budeme tázáni, zda jsme někomu 
pomohli z pochybností, které uvádějí do 
strachu a osamocení; zda jsme uměli 
přemáhat nevědomost, v níž žijí miliony lidí a 
dětí, aby mohli vyváznout z chudoby; zda jsme 
byli nablízku tomu, kdo je osamocen a sklíčen; 

zda jsme odpustili tomu, kdo nás uráží a 
odmítli každou formu nenávisti, vedoucí 
k násilí; zda jsme byli trpěliví podle příkladu 
Boha, který má s námi trpělivost; a zda jsme 
Pánu v modlitbě svěřovali svoje bratry a 
sestry. V každém z těchto „nejmenších“ je 
přítomen sám Kristus. Nezapomeňme na 
slova sv. Jana od Kříže: „Na sklonku života 
budeme souzeni podle lásky“.  
16. V Lukášově evangeliu máme další aspekt, 
jak prožívat s vírou tento rok milosrdenství. 
Vypráví, jak se Ježíš vrátil do Nazareta a 
v synagóze četl z proroka Izaiáše: „Duch Páně 
je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, 
poslal mě zvěstovat radostnou zprávu 
pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, 
oznámit zajatým propuštění, svobodu 
uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé 
léto“ (Iz 61,1-2). Svatý rok s sebou přináší 
bohatství Ježíšova poslání, které je 
v prorokových slovech: přinášet slovem i 
činem útěchu chudým, osvobození 
uvězněným v nových formách nevolnictví, 
navracet zrak těm, kdo nevidí, protože se stáhli 
do sebe, a navracet důstojnost tomu, kdo ji 
postrádá. A k tomu apoštolova slova: „Kdo 
prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí“ 
(Řím 12,8). 
17. Nad kolika stránkami Písma lze rozjímat 
během postní doby, abychom objevili 
milosrdnou Otcovu tvář! Slovy proroka 
Micheáše můžeme také opakovat: Ty, Pane, 
jsi Bůh, který odpouštíš nepravost a promíjíš 
hřích, netrváš na svém hněvu, ale máš zálibu 
v milosrdenství. Ty, Pane, se vrátíš a smiluješ 
se nad svým lidem. Nebudeš dbát na naše viny 
a svrhneš do mořských propastí všechny naše 
hříchy (srov, Mich 7,18-19). 
V čase modlitby lze rozjímat o těchto slovech 
proroka Izaiáše: „Není půstem, který chci, 
spíše toto: rozvaž nespravedlivá pouta, uvolni 
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uzly jha, utiskované propusť na svobodu, zlom 
každé jařmo! Lámej svůj chléb hladovému, 
popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když 
vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc 
svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jako 
zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde 
tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy 
budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o 
pomoc, a on řekne: „Zde jsem!“ Přestaneš-li 
utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, 
nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li 
lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, 
tvůj soumrak se stane poledním jasem. 
Hospodin tě stále povede, v nedostatku ukojí 
tvou touhu, posílí tvé údy. Budeš jako 
zavlažovaná zahrada, jako živé zřídlo, jehož 
voda nevysychá“ (Iz 58,6-11). 
S přesvědčením opět postavme do centra 
svátost smíření, protože umožňuje 
hmatatelně se dotýkat milosrdenství. Pro 
každého kajícníka tak bude zdrojem 
opravdového vnitřního pokoje. Každý 
zpovědník má přijímat věřící jako otec 
z podobenství o marnotratném synovi. 
Zpovědníci jsou povoláni k tomu, aby v každé 
situaci byli znamením primátu milosrdenství. 
18. Misionáři milosrdenství, rozeslaní 
v postní době, budou znamením mateřské 
péče církve o lid Boží. Jsou to kněží, kterým 
dám pravomoc odpouštět také hříchy, které 
jsou vyhrazeny Apoštolskému stolci. Budou 
znamením toho, jak Bůh přijímá lidi toužící po 
odpuštění. Ve svém poslání se budou řídit 
slovy apoštola: „Bůh totiž dopustil, že všichni 
upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal 
milosrdenství“ (Řím 11,32). Ať jsou žádáni o 
udělování svátosti smíření, aby čas svatého 

roku umožnil vzdáleným synům vrátit se na 
cestu do otcovského domu. 
19. Kéž pozvání zakusit milosrdenství 
nenechá nikoho lhostejným. Moje pozvání 
k obrácení směřuje také k těm, kdo jsou 
způsobem života daleko od Boží milosti, kteří 
patří ke zločinným uskupením jakéhokoli typu. 
Prosím vás jménem Božího Syna, který nikdy 
neodmítl žádného hříšníka, abyste k vašemu 
dobru změnili život. Nepadněte do pasti 
přesvědčení, že život závisí na penězích. 
Peníze si neodneseme na onen svět. Peníze 
nedávají pravé štěstí. Násilí, používané při 
hromadění peněz nasáklých krví, nás nečiní 
mocné ani nesmrtelné. Všichni jednou 
předstoupíme před Boží soud a nikdo nebude 
moci uniknout. 
Tatáž výzva platí lidem, kteří podporují 
korupci. Je to zahnívající rána společnosti, 
těžký hřích volající k nebi, protože podkopává 
základy osobního i společenského života. 
Korupce je zlo, které chce nahrazovat Boha 
iluzí peněz, jakožto formou moci. Ke zdolání 
tohoto zla je třeba rozvážnost, bdělost, spolu 
s odvahou korupci oznámit. Pokud není 
veřejně potírána, činí nás spoluvinnými a zničí 
nám život.  
Nyní je příhodná doba ke změně života! Je čas 
uslyšet pláč nevinných, připravených o 
majetek i o život samotný. Zůstat na cestě zla 
je pouze zdrojem klamu a smutku. Pravý život 
je zcela jiný a Bůh stále podává ruku. Důležité 
je přijmout výzvu k obrácení a podrobit se 
spravedlnosti, zatímco církev nabízí 
milosrdenství. 

(pokračování příště) 
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OKE NKO SVE TČÚ  
Svatý Damián de Veuster – Největší Belgičan 
Není to tak dlouho, kdy byl jeho svátek 
stanoven na 15. dubna. Otec Damián, 
blahoslavený Janem Pavlem II v červnu 1995, 
byl totiž prohlášen za svatého Benediktem XVI 
v říjnu 2009. A hned v roce 2010 byl ve 
vlámské televizi opět zvolen v anketě „Největší 
Belgičan všech dob“, kdy se opakoval jeho 
úspěch z roku 2005. Jeho sochy najdeme 
například v Honolulu před vládní budovou, 
nebo ve Washingtonu v budově kongresu 
USA. 
Svatý Damián de Veuster, křestním jménem 
Josef, se narodil 3. 1. 1840 v Tremeloo u 
Mechlína v Belgii, jako předposlední z osmi 
dětí Anny Kateřiny a Františka de Veuster. Už 
jako mladík byl velmi pracovitý a nadaný. Stihl 
pomáhat rodičům na poli i studovat 
průmyslovou školu a jazyky. Velmi si přál 
vstoupit do některé řehole a studovat teologii, 
jako jeho bratr Pamfil v Lovani. Mezitím však 
ještě dvě sestry odešly do kláštera a jejich otec 
si představoval, že Josef jednou převezme 
statek. Když ale viděl synovu upřímnou touhu, 
dovolil mu 3. ledna 1859 vstoupit do téhož 
kláštera Nejsvětějších srdcí Ježíše a Marie 
v Lovani, kde už byl jeho bratr. V devatenácti 
letech Josef oblékl černý hábit, přijal jméno 
Damián a pustil se s chutí do studia latiny. Při 
práci na poli či v zahradě si opakoval latinská 
slovíčka a po noční adoraci sedával u lampičky 
nad latinskou mluvnicí. Na podzim roku 1860 
byl Damián poslán do mateřského kláštera 
v Paříži ke složení slavných slibů. Vedle slibu 
chudoby, čistoty a poslušnosti se zasvětil i 
utrpení a umírání. V Lovani se jeho rodný bratr 
připravoval k práci misionáře na 
Sandwichských ostrovech. Damiánovi by se 
taková práce také zamlouvala a tak, když bratr 

onemocněl tyfem, nabídl se k odjezdu za něj. 
Nadřízení domluvili jeho kněžské svěcení 
v Honolulu a Damián odjel. 
Prvním jeho působištěm byla Havaj. Když se 
však na začátku roku 1873 dozvěděl o 
neutěšených poměrech malomocných  na 
ostrově Molokai, vyžádal si, aby tam mohl 
sloužit. V květnu přirazil ke břehům „ostrova 
hrůzy“, kde žili vyhoštění lidé nakažení leprou 
– malomocenstvím. Bylo tam 800 lidí (polovina 
z nich byli katolíci) i děti. Situace v kolonii 
malomocných na havajském ostrově Molokai 
vypadala bezútěšně. Krádeže, znásilňování, 
právo silnějšího, chybějící zdravotní péče. Pak 
se pojednou otevřelo nebe a seslalo jim patera 
Damiána. Jeho příchodem v květnu 1873 
nastala úplně nová éra. Ostrov Molokai je 
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dlouhý asi 60 km, malomocným je vyhrazen 
výběžek, asi 15 km2, ze tří stran omývaný 
oceánem, čtvrtou stranu tvoří strmé hory. 
Místo je dostupné pouze po moři a kolonie 
malomocných zde existovala od roku 1865. 
V kolonii byl jediný Damián zdravý. Byl pro 
všechny lékařem těla i duše, stal se stavitelem, 
truhlářem, hrobařem. Vznikla kaple, postupně 
300 domků, vodovod, zahrady, pole. Damián 
vyžebral hudební nástroje a založil kapelu. Pro 
zemřelé vyrobil 1500 rakví. Pak si nákaza 
našla i jeho – malomocné děti si tajně 
„půjčovaly“ jeho dýmku. Posledních 5 let života 
strávil jako jeden z malomocných. Zemřel na 

velikonoční pondělí 15. 4. 1889 na Molokai, ve 
svých 49 letech a byl pohřben vedle kostela. 
V roce 1936 byly jeho ostatky převezeny do 
Belgie a uloženy v kryptě klášterního kostela 
v Lovani. Svatý Damián je patronem lidí 
stižených leprou nebo AIDS a je patronem 
Havaje. 
Slavná je kniha o jeho životě nazvaná „Otec 
vyhoštěných“, kterou napsal Wilhelm 
Hünnermann. Je připravena k zapůjčení ve 
farní knihovně. Činnosti sv. Damiána na 
Molokai se též věnoval Peter Žaloudek a 
napsal “Otec malomocných a Molokai“. 

han 

ZE Z ÍVOTÁ FÁŘNOSTÍ 
Nově pokřtěná z naší farnosti 
Ke křtu na velikonoční vigilii se v uplynulých měsících připravovala a tři skrutinia absolvovala 
naše katechumenka: Alena Anežka Virágová původem z Ostrova. Přijímá svátost křtu, která 
je základem křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá 
přístup k ostatním svátostem. Tato svátost se také nazývá, slovy sv. Pavla, „koupelí 
znovuzrození a obnovení v Duchu svatém“, protože vyjadřuje a uskutečňuje ono zrození z vody 
a Ducha, bez něhož „nikdo nemůže vejít do Božího království“. Ježíšova slova určená 
Nikodémovi jsou stále živá a najdeme je na začátku 3. kapitoly Janova evangelia. 
Pokřtěný dostává „posvěcující milost“ a je přivtělen k církvi, začleněn do církve. Je to důvod 
k veliké radosti a ku gratulaci – jak Anežce, tak i všem členům naší velké farnosti. 
 
Relikvie svatého papeže Jana Pavla II. 
Ve farním kostele v Ostrově máme vzácnou relikvii sv. Jana Pavla II. Jejím prostřednictvím se 
můžeme více „přiblížit“ k tomuto světci a svěřit mu své těžkosti. Jedenácté výročí úmrtí Jana 
Pavla II. (duben 2005) si připomeňme částí jeho básně „Doslov“ ze sbírky „Římský triptych 
– Duchovní závěť Jana Pavla II.“ 
Doslov 

A právě tady, u paty podivuhodné sixtinské fresky, 
se scházejí kardinálové -  
společenství odpovědné za dědictví klíčů Království. 
Právě sem přicházejí. 
A Michelangelo je opět zahrnuje viděním. 
„V něm žijeme, pohybujeme se a jsme“… 
Kdo je On? 
Hle, tvořící dlaň Všemohoucího Starce obrácená  
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směrem k Adamovi… 
Na počátku Bůh stvořil… On vše vidoucí … 
Sixtinská freska tehdy promluví Slovem Páně: 
Tu es Petrus – uslyšel Šimon, syn Jonášův. 
„Tobě dám klíče Království.“ (ty jsi Petr) 
Starost o dědictví klíčů svěřena je lidem, 
ti se tu scházejí, aby je objala sixtinská malba, 
vize, kterou do fresky v Sixtině vepsal Michelangelo -  
Tak tomu bylo v srpnu, pak i v říjnu toho památného  
roku dvou konkláve, 
a tak tomu bude zas, až bude třeba, po mé smrti. 
Je třeba, aby k nim Michelangelova vize promlouvala. 
„Con-clave:“ společná starost o dědictví klíčů, 
klíčů Království.    
 
con clave = s klíčem (pod klíčem) 

 
Svatý Vojtěch v Římě - info nejen pro účastníky poutě do Říma 
„Z Ostrova na ostrov“ - tak bychom mohli také 
nadepsat informaci, která se váže ku 23.dubnu 
- k svátku sv. Vojtěcha. V Římě totiž najdeme 
vzácnou památku na našeho významného 
světce na Tiberském ostrově (Isola Tiberina), 
ostrově na řece Tibeře, v centru Říma. Je to 
malý ostrov, o velikosti 270x68m, má tedy 
protáhlý tvar, připomínající loď. Proto ho už 
v dobách antického Říma upravili na obou 
koncích do podoby mramorové lodi. Most 
(Ponte Cestio), který na něj vede, byl vystavěn v roce 46 před Kristem. S městem jej ale 

spojuje ještě starší – protilehlý most, Ponte 
Fabricio, postavený v roce 62 př.Kr. A ten je 
zároveň nejstarším mostem v Římě. (V Praze 
byl postaven první kamenný most až o 12 
století později.) Ve 3. století př.Kr. Byl ostrov 
zasvěcen bohu zdraví – Aeskulapovi. Na místě 
původního Aeskulapova antického chrámu 
vybudoval císař Ota III na konci 10. století 
baziliku sv. Vojtěcha. Biskupa Vojtěcha si 
velmi vážil a pokládal se za jeho přítele. Do 
baziliky umístil světcovy relikvie – část ramene 
a rukou. Nápis po stranách hlavního vchodu 
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říká, že kostel byl postaven pro tyto ruce, 
z nichž jedna držela biskupskou berlu v Praze 
a druhá křtila sv. Štěpána Uherského. V roce 
1557 byla bazilika při záplavách velmi 
poškozena a proto byla v 17. století uvnitř 
přestavěna. Už dávno předtím do ní byly 
převezeny ostatky apoštola Bartoloměje a 
proto se nazývá San Bartolomeo. V bazilice 
se dochovalo první známé zobrazení sv. 
Vojtěcha – relief na kamenném fragmentu před 

schodištěm k hlavnímu oltáři. Sv. Vojtěch je 
zde zobrazen s Evangeliem, berlou a paliem. 
Vlevo od hlavního oltáře je kaple sv. 
Vojtěcha, kde jsou uschovány už zmíněné 
světcovy relikvie. Dnešní úprava kaple byla 
provedena v roce 1976 nákladem našich 
zahraničních krajanů. Na ostrově je ještě malá 
nemocnice Milosrdných bratří – ani Aeskulap 
nepřišel zkrátka. 

 
Farní knihovna sv. Anny – 25 let 

V letošním roce opravdu oslaví své 25. narozeniny. Zdá se, 
jakoby tu byla odjakživa, a tak asi proto mnozí potenciální čtenáři 
míjejí její dveře bez povšimnutí. Pravda, kdysi to byla 
nejstudenější a nejvlhčí místnost na faře, ale dnes patří mezi 
nejhezčí! Je suchá, vyhřátá a plná nejkrásnějších ozdob – knih. 
Byla založena pod patronací sv. Anny, patronky rodin, aby v ní 
každý člen rodiny našel dobrou a zajímavou četbu – jak malé děti, 
tak žáci a studenti, rodiče a vůbec dospěláci, prarodiče a senioři. 
Všichni najdou svou knížku. Buď v oddělení beletrie – romány, 
povídky, pohádky, biblické příběhy - tak mezi literaturou naučnou. 
V tomto oddělení je samozřejmě nejrozsáhleji zastoupená 
literatura teologická. Najdeme zde velmi čtivé knihy o modlitbě, o 
svátostech – křtu, biřmování, svátosti smíření, svátosti 

eucharistie, svátosti manželství, kněžství, pomazání nemocných. Knihy o ctnostech a 
neřestech, o různých životních situacích, o báječných lidech, příběhy svatých – kteří se museli 
většinou velmi těžce prodírat svým životním úkolem. Najdeme zde vysvětlení, co to vlastně byl 
například koncil nicejsko-cařihradský, či Druhý vatikánský, co to znamená třeba „františkánská 
spiritualita“ či „řád bosých karmelitánů“, nebo piaristů, kteří tolik let působili v Ostrově a vedli 
zde gymnázium. Celé dějiny umění jsou svědkem velkých křesťanských témat – a zde máme 
svazky věnované klášterům, katedrálám, gotickým oltářům, světovým galeriím.  
Mezi nejnovější přírůstky knihovny patří Bible kralická – šestidílná, o které se dokonce učí i ve 
škole. Přiřadila se mezi bible v různých překladech – až po Bibli jeruzalémskou.  
Bible, nejčtenější kniha na světě, je jistě i krásným darem k slavnostním příležitostem. Farní 
knihovna vám pomůže ve výběru – zde si totiž nejen bible, ale i další zajímavé knihy můžete 
zakoupit. Jistě by každého potěšila některá z knih o papeži Františkovi, nebo jeho drobné 
knížečky „Modlitba na prstech ruky“ či „Dobrota a milosrdenství“. 
Pojďte a uvidíte! Rozhodně to nebude ztráta času. 
Pro všechny zájemce jsme v knihovně v neděli po mši sv. 9.30 – 11.30 a ve čtvrtek 15 – 18 hod. 
Na všechny se těší    L.Hanzlová, M.Čumrová, E.Tejmlová 
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Rozpis úklidu a výzdoby – duben 2016 
  1. 4.: Běhounková; 8. 4.: Prvá;  15. 4.: Michalová;  22. 4.: Srncová 
25. 4.: Běhounková 
 
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 – duben 2016 
 

     1. Čtení   2. čtení 
  3. 4. 2. neděle velikonoční  Kamarád ml.  Sek 
  4. 4. Zvěstování Páně   upřesní se 
10. 4. 3. neděle velikonoční  Faltová   Radová 
17. 4. 4. neděle velikonoční  Poledníček  Hanzlová 
24. 4. 5. neděle velikonoční  Kamarád st.  Hynk 
 
Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl. Pokud nemůžete v stanovený den číst, prosím 
zajistěte si náhradu, nebo kontaktujte P. Breindla na telefonu 736 685 876. 
 

Hospodářský výsledek ÚNOR 2015 
 

Místo sbírky Rok 2016  Z toho měsíc Únor 

Ostrov               32 088,00 Kč                          13 819,00 Kč  

Kaple Sv.Rodiny                 2 775,00 Kč                            1 450,00 Kč  

Abertamy                    836,00 Kč                               311,00 Kč  

Hroznětín                 2 700,00 Kč                            1 228,00 Kč  

Radošov                    320,00 Kč                               170,00 Kč  

Pernink                    700,00 Kč                               400,00 Kč  

Horní Blatná                 1 483,00 Kč                               320,00 Kč  

Děpoltovice 0 Kč 0 Kč 

Celkem 40 902 Kč 17 698 Kč 
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Hospodaření ŘKF Ostrov Rok 2016  Z toho měsíc Únor 

Příjmy  254 581 Kč 164 230 Kč 

     z toho sbírky 40 902 Kč 17 698 Kč 

Výdaje 105 414 Kč 24 995 Kč 

   z toho režie 82 664 Kč 15 975 Kč 

Výsledek hospodaření 149 167 Kč 139 235 Kč 

    z toho sbírky mínus režie -41 762 Kč 1 723 Kč 

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

 

Hospodaření ŘKF Jáchymov Rok 2016  Z toho měsíc Únor 

Příjmy  14 992 Kč 10 059 Kč 

     z toho sbírky 10 693 Kč 5 777 Kč 

Výdaje 12 732 Kč 7 751 Kč 

   z toho režie 12 732 Kč 7 751 Kč 

Výsledek hospodaření 2 260 Kč 2 308 Kč 

    z toho sbírky mínus režie -2 039 Kč -1 974 Kč 

Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 

 

Krá tke  citáce z Denní  tiche  chví le 
Dan 3,40-43 - Taková ať je dnes naše zápalná 
oběť před tebou, dokonalými učiň, kteří tě 
následují, aby nebyli zahanbeni ti, kdo v tebe 
doufají. Nyní tě chceme celým srdcem s bázní 
následovat a hledat tvou tvář. Nenechávej nás 
v hanbě, ale nalož s námi podle své 
shovívavosti a podle množství svého 
milosrdenství. Vysvoboď nás podle své 
podivuhodné moci a oslav své jméno, 
Hospodine! 
Dt 4,5-6 - Hleď, učil jsem vás nařízením a 
právům, jak mi přikázal Hospodin, můj Bůh, 
abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte 
obsadit. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše 
moudrost a rozumnost před zraky lidských 
pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, 
řekou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento 
veliký národ!“ 

Jer 7,23-25a - Přikázal jsem jim jedině toto: 
„Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy 
budete mým lidem, choďte po všech cestách, 
jak jsem vám přikázal, a povede se vám 
dobře.“ Ale neposlechli, své ucho nenaklonili, 
žili podle záměrů svého zarputilého a zlého 
srdce, obraceli se ke mně zády a ne tváří, a to 
ode dne, kdy vaši otcové vyšli z egyptské 
země, až dodnes. 
Oz 14,3-4 - Vezměte s sebou tato slova, 
obraťte se k Hospodinu, řekněte mu: „Promiň 
nám všechnu nepravost, přijmi nás laskavě, 
když chceme oběti býčků nahradit svými rty. 
Ašúr nás nezachrání, na oře nevsedneme a 
výrobku svých rukou nebudeme už říkat: „Náš 
Bože!“ U tebe přece nalézá sirotek slitování.“ 
Oz 6,1-3 - „Pojďte, vraťme se k Hospodinu, on 
nás rozsápal a také zahojí, zranil nás a také 



12 

obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího 
dne nám dá povstat a my před ním budeme žít. 
Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. 
Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám 
jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž 
svlažuje zemi.“  
Iz 65,17-19 - „Hle, já stvořím nová nebesa a 
novou zemi. Věci minulé nebudou 
připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se, 
jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já 
stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí. 
I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se 
ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm 
slyšet pláč ani křik. 
Ez 47,12 - Při potoku na obou březích vzejde 
rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude 
vadnout listí, jež nepřestane plodit, ale každý 
měsíc přinese rané plody, neboť vody, které je 
zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce 
bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék.“ 
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. 
Mdr 2,17-19 - Pohleďme, zda jsou jeho řeči 
pravdivé a přezkoumejme, jak to s ním 
nakonec dopadne. Jestliže spravedlivý je 
Božím synem, Bůh se ho ujme a vytrhne ho 
z rukou protivníků. Vyzkoušejme ho tupením a 
mučením, ať poznáme jeho mírnost a 
přesvědčíme se o jeho trpělivosti. 
Jan 8,10-11 - Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, 
kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě 

neodsoudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš 
řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ 
Nm 21,9 - Mojžíš tedy udělal bronzového hada 
a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl 
had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal 
naživu. 
Iz 42,6-7 - „Já, Hospodin, jsem tě povolal ve 
spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě 
opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo 
pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys 
vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí 
v temnotě. 
Žid 4,14-16 - Protože máme mocného 
velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, 
Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co 
vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který 
není schopen mít soucit s našimi slabostmi; 
vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako 
my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme, tedy 
směle k trůnu milosti, abychom došli 
milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý 
čas. 
Žid 5,7-9 - Ježíš za svého pozemského života 
přinesl s bolestným voláním a slzami oběť 
modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho 
mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho 
pokoru slyšel. Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se 
poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl 
dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal 
se původcem věčné spásy. 
Jan 20,16-18 - 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 pověz jim, že vystupuji k Otci svému 
i k Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu 
vašemu.“ Marie Magdalská šla k učedníkům a 
oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“ 
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De tske  oke nko 
Navštěvovat nemocné 

Návštěvou dáváme nemocnému najevo, že nám na něm záleží. Návštěva může být pro 
nemocného částečně i lékem. Zbavuje ho pocitu osamocenosti a nepotřebnosti, přináší 
povzbuzení a radost. Návštěva musí být samozřejmě přiměřená, abychom pacienta potěšili, ale 
neunavili. 
Pán Ježíš řadí návštěvu nemocného mezi skutky, které ve skutečnosti děláme pro něj samého 
(Mt 25,31-46). Podle svatého Jakuba pomáhá nemocným modlitba spojená s vírou. Jak se 
jmenuje významný lék, který církev pro nemocné má? Pojmenuj správně nakreslené předměty 
a zapiš do tajenky vždy to písmeno, jehož pořadí ve slově určuje číslice u obrázku. 
 

 
 
 
TAJENKA: _______________________________________________________________ 
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Úrbi et Orbi 27. 3. 2016 - Ř í m 
„Oslavujte Pána, neboť je dobrý, Jeho 
milosrdenství trvá navěky“ (Žl 135,1). 
Drazí bratři a sestry, požehnané Velikonoce!  
Ježíš Kristus, vtělené Boží milosrdenství, 
z lásky zemřel na kříži a z lásky vstal 
z mrtvých. Proto dnes voláme: Ježíš je Pán! 
Jeho Vzkříšení plně uskutečňuje proroctví 
Žalmu: Boží milosrdenství trvá na věky, Jeho 
láska je věčná, nikdy neumírá. Můžeme 
v Něho naprosto důvěřovat, a vzdáme Mu díky, 
protože pro nás sestoupil až na dno propasti.  
Tváří v tvář duchovním a morálním 
propadlinám lidstva, tváří v tvář prázdnotám, 
které se otevírají v srdcích a způsobují 
nenávist a smrt, jedině nekonečné 
milosrdenství nám může dát spásu. Jedině 
Bůh může svou láskou zaplnit tyto prázdnoty, 
tyto propasti a umožnit nám nepropadnout se, 
nýbrž společně kráčet dál do země svobody a 
života.  
Radostná zvěst Velikonoc - ukřižovaný Ježíš 
není tady, byl vzkříšen (srov. Mt 28,5-6) - nám 
skýtá útěšnou jistotu, že propast smrti byla 
překročena a tak byly poraženy zármutek, 
nářek a bolest (srov. Zj 21,4). Pán, který opustil 
svoje učedníky a nesl tíhu nespravedlivého 
odsouzení a hanbu bídné smrti, nám nyní dává 
účast na svém nesmrtelném životě, propůjčuje 
nám shovívavý a soucitný pohled na hladové, 
žíznící, cizince, vězněné, marginalizované, 
skartované, na oběti útisku a násilí. Svět je plný 
lidí, kteří trpí na těle i na duchu, zatímco 
novinové zprávy jsou plné krutých deliktů, ke 
kterým nezřídka dochází mezi domácími 
stěnami, a ozbrojených konfliktů, které 
v širokém měřítku podrobují celé národy 
nevýslovným zkouškám.  
Vzkříšený Kristus ať ukáže stezky naděje 
drahé Sýrii, zemi trýzněné dlouhým konfliktem, 

který je doprovázen skličujícím průvodem 
zmaru, smrti, pohrdání humanitárním právem a 
rozkladem občanského soužití. Moci 
vzkříšeného Pána svěřujeme probíhající 
jednání, aby v dobré vůli a spolupráci všech 
bylo možné sklízet plody pokoje a zahájit 
výstavbu bratrské společnosti, respektující 
důstojnost a práva všech občanů. Poselství 
života, které znělo z úst anděla před 
odvaleným kamenem, ať přemůže zatvrzelost 
srdcí a prosadí plodné setkání národů a kultur 
v ostatních zónách Středomoří a Blízkého 
východu, zejména v Iráku, Jemenu a Libyi.  
Obraz nového člověka, který se skvěje 
v Kristově tváři, ať podpoří ve Svaté zemi 
soužití mezi Izraelci a Palestinci, jakož i 
trpělivou ochotu a každodenní nasazení při 
budování základů spravedlivého a trvalého 
míru za pomoci přímých a upřímných jednání. 
Pán života ať provází také úsilí směřující 
k dosažení definitivního vyřešení války na 
Ukrajině, a inspiruje a podpoří také iniciativy 
humanitární pomoci, včetně propuštění 
zajatců.  
Pán Ježíš, náš pokoj (srov. Ef 2,14), který 
zmrtvýchvstáním přemohl zlo a hřích, ať 
podnítí o těchto Velikonočních svátcích naši 
blízkost obětem terorismu, slepého a krutého 
násilí, které nepřestává prolévat nevinnou krev 
v různých částech světa, jako při nedávných 
atentátech v Belgii, Turecku, Nigérii, Čadu, 



15 

Kamerunu, Pobřeží slonoviny a Iráku; ať 
přivede ke zdárnému výsledku zárodky naděje 
a mírové perspektivy v Africe, mám na mysli 
zvláště Burundi, Mozambik, Demokratickou 
republiku Kongo a Jižní Súdán, 
poznamenaných politickým a sociálním 
napětím.  
Bůh zvítězil zbraněmi lásky nad sobectvím a 
smrtí; Jeho Syn Ježíš je branou milosrdenství 
otevřenou dokořán všem. Jeho velikonoční 
poselství ať se stále více odráží na 
venezuelském lidu v jeho svízelných životních 
podmínkách i na těch, kdo mají v rukou osudy 
této země, aby bylo možné pracovat pro 
obecné blaho hledáním prostorů k dialogu a 
spolupráci se všemi. Všude ať se prosazuje 
kultura setkávání, spravedlnost a vzájemný 
respekt, které jedině mohou zaručit duchovní i 
materiální blahobyt občanů.  
Vzkříšený Kristus, zvěst života určená celému 
lidstvu, prostupuje staletími a vybízí nás, 
abychom nezapomínali na putující muže a 
ženy, kteří hledají lepší budoucnost, na stále 
početnější zástupy migrantů a uprchlíků, mezi 
nimiž je mnoho dětí a kteří jsou na útěku před 
válkou, hladem, chudobou a sociální 
nespravedlností. Tito naši bratři a sestry 
potkávají na svojí cestě příliš často smrt nebo 
odmítnutí ze strany těch, kdo by jim mohli 
nabídnout útočiště a pomoc. Kéž příští Světový 
humanitární summit neopomene učinit středem 
člověka a jeho důstojnost a vypracuje politická 
řešení, která nabídnou pomoc a ochranu 
obětem konfliktů a jiných krizí, zvláště těm 
nejzranitelnějším a těm, kdo jsou 
pronásledováni z etnických a náboženských 
důvodů.  

V tento slavný den „raduj se i ty, země, zalitá 
tak oslnivou září“ (Velikonoční chvalozpěv – 
Exsultet), ale přece tak trýzněná a 
opovrhovaná nenasytným vykořisťováním, 
které mění přírodní rovnováhu. Myslím zvláště 
na oblasti postižené účinky klimatických změn, 
které nezřídka vyvolávají sucho nebo ničivé 
záplavy a následnou potravinovou krizi 
v různých částech světa. 
Spolu s našimi bratry a sestrami 
pronásledovanými pro víru a pro jejich věrnost 
Kristovu jménu a tváří v tvář zlu, které má 
v životě mnoha lidí zdánlivě navrch, slyšme 
opět útěšná Pánova slova: „Nemějte strach! Já 
jsem přemohl svět!“ (Jan 16,33). Dnešek září 
tímto vítězstvím, protože Kristus zlomil moc 
smrti a svým vzkříšením dal zazářit životu a 
nesmrtelnosti (srov. 2 Tim 1,10). „On nám dal 
přejít z otroctví ke svobodě, ze zármutku 
k radosti, ze smutku ke svátku, z temnot ke 
světlu, z otroctví k vykoupení. Proto Mu 
říkejme: Aleluja!“ (Meliton ze Sard, Velikonoční 
homilie). 
Všem, kteří v našich společnostech ztratili 
veškerou naději a chuť k životu, nemohoucím 
starým lidem, kteří cítí, že jim ubývá sil, 
mladým, kterým chybí budoucnost, všem 
znovu adresuji slova Zmrtvýchvstalého: „Hle – 
všechno tvořím nové!... Tomu, kdo žízní, dám 
pít z pramene živé vody zadarmo“ (Zj 21,5-6). 
Toto ubezpečující Ježíšovo poselství ať 
každému z nás pomůže začít s větší odvahou 
a nadějí budovat cesty smíření s Bohem a 
s bratry. Máme toho velice zapotřebí. 

Přeložil Milan Glaser 
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PRAVIDELNÝ BOHOSLUŽEBNÍ PROGRAM 
 

Úterý Pernink  1630 

  1730 

Ostrov  1800 

Mše svatá 
Biblické společenství 
Bohoslužba slova 

Středa Ostrov  1800 
  1900 

Jáchymov 1600 

Mše svatá - + Nešpory 
Biblické společenství 
Bohoslužba slova 

Čtvrtek Ostrov  1800 
  1835 

Mše svatá     K 
Adorace     K 

Pátek Ostrov  1600 
  1745 

  1800 
  1900 

Jáchymov 1900 

Adorace, Svatost smíření ** 
Pobožnost k Božskému srdci  ** 
Mše svatá 
Společenství pro mladé 
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 

  1700 
Jáchymov 1000 
Hroznětín 1130 

Mše svatá 
Modlitba večerních chval 
Mše svatá/BS 
Mše svatá/BS 

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