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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

Září 2016  

Úvodník 

Prázdniny jsou u konce. V průběhu prázdnin se mně ptalo více lidí zdali bude 
k dispozici nové číslo Farního zpravodaje. Chci se tak v úvodu omluvit, že se 
nakonec nepovedlo zpravodaj vydat. Chtěl bych přesto navázat na předchozí 
číslo z června 2016. Na prosbu směrem k farnosti o osobní angažovanost a 
pomoc v jednotlivých oblastech, které dlouhodobě postrádají aktivní pomocníky 
se podařilo domluvit na několika službách. Nově tak máme znovu kostelníka ve 
farním kostele v Ostrově. Chci tak poděkovat Stanislavovi Červenému, že se 
ujal této služby. 
Nově se nám přihlásil i nový pomocník na grafickou úpravu našeho zpravodaje. 
Tuto službu si vzal na starost Tomáš Kovačík. Přesto je stále co dělat a do čeho 
se zapojit. Na pomoc čekají farní stránky, propagace farních aktivit, pomoc 
v knihovně, služba úklidu v kostele, pomoc květinářkám a jiné. Dobrovolníci jsou 
vítáni. 
Prázdniny přinesly mnohé události. Asi nejdůležitější je kněžské svěcení našeho 
Milana. Náš Miilan už tedy není jáhnem, ale knězem. Našemu novoknězi přeji 
mnoho Božího požehnání v kaplanské službě. 
Před sebou máme nový měsíc a nový školní rok. Tento měsíc přináší také nový 
program. Už ve farních ohláškách zazněla výzva pro rodiče k přihlášení dětí na 
výuku náboženství. Chci tedy jenom připomenout, že výuka náboženství je 
důležitou částí rozvoje našich dětí a je důležité, abychom ji nezanedbávali. 
Přihlášky jsou k dispozici jak ve farním kostele, tak i ve farní kanceláři. 
Za zmínku stojí i poutní program měsíce září. Zvláště zvu všechny naše 
cyklonadšence. Už po několikáté se uskuteční cyklopouť nazvaná „Od Václava 
k Václavu“. Uskuteční se 24. 9. Tak jako v minulých létech i letos vyrazíme 
z Božího Daru v 9:30 hod. na Rýžovnu a pouť zakončíme v Radošově. 
V letošním roce bude pouť obohacena o vzpomínku na nedávno zemřelého 
Mons. Rudolfa Salzera. 
V neděli 25. 9. budeme pokračovat v poutním slavení slavením hlavní farní pouti 
v Ostrově. Michaelská pouť začíná mší svatou v 9 hodin. A nakonec nesmíme 
zapomenout na Národní pouť ve Staré Boleslaví kam nás zvou naší biskupové. 
Už tradičně proběhne 28. 9. v den hlavního svátku sv. Václava. 
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Nový měsíc nám tak nabízí vzájemné povzbuzení i nové výzvy. Využijme tento 
čas k obohacení i k naplnění svého života. 

P. Marek 

 

Nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě, Bože! 
      Svatý Augustin 

 

SVÁTEČNÍ  KALENDÁŘ 

Září  

 
1.9. - čtvrtek – čtvrtek 22. týdne v mezidobí – evang.Lk 5,1-11 -                    Žaltář 2. týdne 
2.9. - 1. pátek v měsíci – adorace před mší sv. -  evang. Lk 5,33-39 
3.9. - sobota – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve – evang. Lk 6,1-5 
Diecézní pouť v klášteře Teplá 
4.9. - 23. neděle v mezidobí – čtení cyklu C, evang. Lk 14,25-33                 Žaltář 3. týdne 
   „Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.“ 
8.9. - čtvrtek – svátek Narození Panny Marie – evang.Mt 1,1-16.18-23 
11.9. - 24. neděle v mezidobí – čtení cyklu C, evang. Lk 15,1-32 -               Žaltář 4. týdne 
   „Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.“ 
13.9. - úterý – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve – evang.L 7,11-17 
14.9. - středa – svátek Povýšení svatého kříže – evang. Jan 3,13-17 
15.9. - čtvrtek – památka Panny Marie Bolestné -  evang. Jan 19,25-27 
16.9. - pátek – památka sv. Ludmily, mučednice -  evang. Mt 10,34-39 
18.9. - 25. neděle v mezidobí -  čtení cyklu C, evang. Lk 16,1-13                Žaltář 1. týdne 
   „Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci.“ 
20.9. - úterý -  památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, 
mučedníků -  evang. Lk 8,19-21 
21.9. - středa – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – evang. Mt 9,9-13 

 
 
 
 
 
 
 
Rembrandt van Rijn, Evangelista Matouš a anděl 

23.9. - pátek – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze – evang. Lk 9,18-22 
24.9. – sobota – 13.30 – Ostrov – zádušní mše sv. za Mons. Rudolfa Salzera 
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25.9. - 26. neděle v mezidobí – čtení cyklu C, evang. Lk 16,19-31 -            Žaltář 2. týdne 
„Jestliže neposlouchají Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“ 
V Ostrově Michaelská pouť, mše sv.v 9 hod. 
27.9. - úterý – památka sv. Vincence z Paula, kněze – evang. Lk 9,51-56 
28.9. - středa – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – 
doporučený svátek, evang. Mt 16,24-27                      (státní svátek) 
29.9. - čtvrtek – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů – evang. Jan 1,47-51 
30.9. - pátek – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve – evang. Lk 10,13-16 
1.10. - sobota – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve – Mt 18,1-4 
2.10. - 27. neděle v mezidobí – čtení cyklu C, evang. Lk 17,5-10               Žaltář 3. týdne 
   „Kdybyste měli víru ...“ 
   (Svatí andělé strážní – evang. Mt 18,1-5.10) 
   

DUCHOVNÍ  IMPULZY 

Blahoslavení, kdo vychovávají 

V „Kázání na hoře“, v Matoušově evangeliu, Ježíš předává 
učedníkům rady pro šťastný – blažený – život. Říkáme jim 
„Blahoslavenství“. Těch osm rad bývá mnohde tesáno do 
kamene, aby byly trvale na očích, jako například na Hoře 
svaté Kateřiny u Wunsiedlu – nedaleko od nás, kam se 
můžete rozjet i na kole. Italský duchovní spisovatel, kněz a 
řeholník Pier Giordano Cabra vysvětluje blahoslavenství ve 
vztahu k výchově. A protože všichni vychováváme – děti, 
vnoučata, žáky, studenty a až do smrti i sami sebe – je pro 
nás jeho kniha velmi užitečná. Na pokračování ji zkráceně 
procházíme – tentokrát projdeme druhou kapitolu:  
„BLAHOSLAVENÍ PLAČÍCÍ, NEBOŤ ONI BUDOU 
POTĚŠENI“ 
Druhé blahoslavenství můžeme opsat takto: Blažení ti, kdo 
prožívají zármutek – Bůh je utěší. Ve vztahu k výchově 
bychom mohli říci: Blažení vychovatelé, jejichž činnost 
zdánlivě nemá úspěch a oni se cítí zbyteční – od Něho a 

v Něm se jim dostane útěchy. 
Můžeme si právem dělat starosti, když uvážíme, v jaké situaci jsou děti a mládež. Jsou 
ovlivňovány „špatnými vzory“, které svádějí na scestí. Pod jejich vlivem si osvojují škodlivé 
návyky. Naše společnost je prosycena myšlenkou okamžitého splnění všech tužeb. Vytratila se 
schopnost myslet – mladí vyrůstají omámeni a otupeni klamnými ideály. Ono davové šílenství, 
které je po celé zemi, můžeme nazvat opojením z marnosti. Vytratily se politické vášně a 
náboženská přesvědčení, lidé jsou v zajetí marnosti. Jako houby po dešti vznikají fitness centra a 
posilovny, v nichž péče o tělo hraničí s patologickou obsesí. Ze statistik vyplývá, že v honbě za 
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krásnějším vzhledem a vyššími fyzickými výkony se dnes utrácí čtyřikrát více než za knihy.  
V důsledku toho se objevují potíže v předávání tradičních hodnot, které byly základním prvkem v 
životě jednotlivce i společnosti. Od 70. let 20. století se průmyslová společnost začíná distancovat 
od tradičních hodnot – dotýká se to všech institucí : rodiny, církve, všech škol, univerzit. Revoluce 
v chování a zvyklostech způsobila nestabilitu. Všechno se jeví v neustálém pohybu. Proto, když 
se ocitáme před těžkostmi, máme pocit sklíčenosti, především ve snaze předávat víru, ale také ve 
snaze o skutečnou komunikaci s mladými lidmi. Mnohdy se nám zdá, že žijeme na jiné planetě a 
mluvíme jiným jazykem, někdy máme pocit beznaděje vůči mentalitě, jež hýbe současným 
světem, vůči tlaku vnějších vlivů. V našem nitru převládají otazníky, nikoliv řešení. Co s tím? 
Uvědomujeme si, že nemáme k dispozici osobnosti, které bychom mohli předložit mladým jako 
vzory – místo „vzorů“, které propagují úspěch, hvězdné manýry a často také násilí. V porovnání 
s těmito „vzory“ jsou i moderní světci jakoby vzdálení současné kultuře.  
Tyto starosti se však rodí pouze z lásky: kdo miluje, strachuje se a rmoutí. Kdo necítí skutečnou 
lásku k mladým lidem, jejich současnou situací netrpí. 
O takovém zármutku, zármutku vychovatele, se mluví i v Bibli. V žalmech, v knize proroka 
Ezechiela, i v evangeliích. Ježíš pláče nad Jeruzalémem – je to pláč vyjadřující beznaděj nad 
prorokovanou pohromou, které nebylo zabráněno. Pro vychovatele to představuje výzvu, aby 
nesli svůj kříž, kříž své zodpovědnosti a poslání hlásat evangelium svou prací. 
Blahoslavení vychovatelé, kteří zakoušíte tento zármutek. 
Takovéto starosti Bůh ocení. Je náležité se rmoutit, že se mladí topí v bahně, které je odvádí od 
vznešenějších cest; je správné trpět kvůli barbarizaci společnosti plynoucí z toho, že se vše 
přepočítává na peníze. Je správné rmoutit se nad bezprávím, negativními příklady a novými 
formami zla, které se tváří jako atraktivní cíle a jsou předkládány jako „přirozené“. Je dobré těmto 
jevům čelit, mít odvahu zastávat stanovisko, že ne vždy je blahobyt a pohodlný způsob života 
synonymem pokroku. Zde je několik úvah jak si vytvořit vlastní program: 
Těm, kdo se angažují ve výchově, je zaručena Boží útěcha. Ujišťuje nás o tom Bible – Izaiáš 
píše, že Bůh sám setře naše slzy.. Ježíš slibuje, že nám sešle Přímluvce. 
Soužení je ve výchově denním chlebem. Dnešní chudoba mládeže nespočívá v chudobě 
hmotné, jde o chudobu způsobenou vlivem lehkomyslného chování dospělých, které mladé 
vnitřně ničí a ochuzuje. Ale sv. Pavel říká: „do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně 
vytrpíme“. 
Nedělejme si starosti. Nemáme se nechat zaplavit pocitem úzkosti. Někdy házíme příliš brzy 
flintu do žita, cítíme se poražení a skleslí. Někdy své reakce dost nepromýšlíme, nejednáme 
s jasnou myslí – skutky pak mají opačný výsledek. Úzkostlivý vychovatel má menší úspěchy ve 
své snaze o předávání hodnot. V klidu a pohodě jsou hodnoty snáze přijímány.- Chceme-li zahnat 
úzkost, musíme důvěřovat Bohu, který jedná v tichosti. Jeho cesty nejsou našimi cestami, jeho 
tempo není naším tempem. Je správné být starostliví, nikoliv však mít úzkost a strach, které nás 
ochromují. Naslouchejme a chápejme. Na setkání „Mladí a náboženství“ v 2002 v Bologni se 
v závěru  konstatovalo, že mladí se i nadále považují za křesťany a nábožensky založené osoby, 
jen hledají vlastní cestu jak náboženství prožívat. Nový svět se teprve rodí. I přes krizi etiky se 
nevytratil hlas svědomí. V dětech a mladých jsou skryty obrovské schopnosti, jež je třeba 
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odhalit a rozvíjet. Zármutek nad celkovou situací z nás nesmí učinit pesimisty. Mnoho mladých 
čeká na to, až je někdo vyburcuje k „velkým věcem“. Také se od nás žádá, abychom uměli 
duchovně vyčkávat. Pak jsme svědky toho, jak se v srdci mladého člověka objevují základní 
otázky lidské existence: Proč žít?  Proč milovat život i tehdy, když je tvrdý? Jak rozlišit dobro od 
zla? Komu důvěřovat, když toužíme milovat a být milováni? Tyto otázky jsou pro nás výzvou. 
Plodnost „blaženého“ zármutku 
Tento druh zármutku je předzvěstí čehosi pozitivního. Může se stát zdrojem osobního zrání. 
Mojžíš  tak nalezne nová řešení pro národ, který je potřeba „vychovat“. I Mojžíš musí nejprve 
osvobodit sám sebe a poté může vychovávat „tvrdošíjný lid“ (Ex 33,3). Musí se nejprve zbavit 
svého vlastního strachu. Uvědomí si svou zodpovědnost, a pozná hranice svých možností – 
teprve pak může vést.  
Zármutek a sklíčenost nám umožňují růst a zrát. Jsou většinou přechodným jevem a zrodí se 
v nich  nová duchovní energie. Úvahy shrneme do praktických pokynů: 
Pomáhat mladým, aby objevili zdroj vlastních těžkostí a neúspěchů. Tím, že jim poskytneme 
útěchu a azyl v jejich nesnázích. Neúspěch potkává v životě každého a je nutné si nacvičit takový 
postoj, abychom se jím nenechali zdeptat.  
Máme předávat všelidské hodnoty, které však musí být zakořeněny v duchovní zkušenosti.  
I rodiče potřebují pomoc, aby dokázali získat nový pohled na generaci svých dětí. Dnešní rodina 
nemá vzory. 
Blahoslavení vychovatelé, kteří pláčou nad situací mladých, strachují se o ně a pracují pro ně. 
Blahoslavení, kdo dodávají důvěru, učí doufat a pomáhají nastolit změnu. Blahoslavení, kdo 
neztrácejí naději, pracují s důvěrou rozsévače, neboť „oni budou potěšeni“. V některých 
případech nečekanými výsledky, každopádně ale příchodem Přímluvce. 
Příště: 3.Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 
–------------- 
Knihu Blahoslavení, kdo vychovávají  si můžete zakoupit ve Farní knihovně v Ostrově. 

ZE ŽIVOTA FARNOSTI 

Farní pouť do Říma  
V neděli 19.června odlétalo 18 poutníků z naší 
farnosti spolu s P. Markem Hricem z Prahy do Říma.  
Šťastně a všichni přiletěli opět za týden, v neděli 
26.června, zpět do Prahy. 
V Římě si především prohlédli čtyři papežské baziliky 
„s branami milosrdenství“: Baziliku sv. Petra, baziliku 
sv. Jana v Lateránu, baziliku sv. Pavla za Hradbami a 
baziliku Santa Maria Maggiore. Nevynechali baziliku 
Svatého Kříže – Sta Croce, ani řadu dalších 
významných míst upomínajících na sv. Ignáce 

z Loyoly, sv. Filipa Neri, sv. Anežku Římskou a další. Prošli Koloseum a antické památky Říma. 
Denně pěšky ušli 11 až 14 kilometrů. 
Za dramatických okolností, kdy blesk uhodil do troleje vlaku, ve kterém seděli, navštívili i město 



6 

svatého Františka – Assisi. 
Po zpracování fotografií a videí se jistě uskuteční několikerá posezení s vyprávěním.  

Kněžské svěcení Milana Geigera 

Jáhen Milan Geiger byl spolu s jáhnem Pavlem Fořtem 
vysvěcen na kněze v sobotu 6.srpna v 10.30 hodin 
v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Autobus, plný nás 
farníků, jej do Plzně následoval a tak jsme byli svědky 
Milanova odhodlaného „Zde jsem“ a jeho svěcení 
plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem. Primici 
sloužil v neděli 7.8. v Nýřanech. První mši svatou v Ostrově 
slavil další neděli 14. srpna 2016. 
K naší radosti se s ním nemusíme loučit, zůstane zatím 
v naší farnosti i nadále.   
Děkujeme mu za jeho dosavadní obětavou službu a těšíme 
se na jeho službu kněžskou. Jistě se těší i pater Marek, 
neboť břímě se rozdělí. 
Přejeme Milanovi krásné dny letošního léta a podzimu, na 
které jistě nikdy nezapomene, a hodně Božího požehnání 
do dalších let. 

 
Zemřel Mons. Rudolf Salzer 
V pátek  8. července 2016 zemřel v bavorském Wallersdorfu někdejší ostrovský farář (1938-1946) 
Monsignore P. Rudolf Salzer. Mnozí pamatují na jeho každoroční návštěvy Ostrova s ostrovskými 
rodáky a na jeho promluvy o svatém Michaelu. Přestože neměl v Bavorsku příležitost mluvit 
česky, češtinu nezapomněl. Naposledy navštívil Ostrov začátkem července 2011, v roce svých 
stých narozenin. Konal cestu po bývalých místech působení a v Ostrově po návštěvě kostela 
projevil přání vidět na faře pokoj, kde osm let bydlel. Ještě svěže vyběhl schody do 1. patra a 
později při kávě a koláčích prozradil, že už přijel naposledy 
V loňském červnu slavil 80 let kněžství a byl služebně nejstarším duchovním diecéze 
Regensburg. 
V katolickém týdeníku řezenského biskupství byl k této příležitosti otištěn 4. července 2015 článek 
Markuse Bauera, jehož překlad uvádíme: 
„Je to výjimečné jubileum, ani pro něj není zvláštní pojmenování: osm desetiletí Rudolf Salzer 
pracuje jako kněz na „vinici Páně“. Na kněze byl vysvěcen 16. června 1935 v katedrále sv. Víta 
v Praze  arcibiskupem Karlem Bor. Kašparem. „Být knězem je mým životním úkolem“, tak zní 
Salzerovo heslo. 
Jeho kolébku najdeme v českém Krušnohoří. Světlo světa spatřil 8. listopadu 1911 v Novém 
Zvolání u Vejprt. Jeho otec byl řezník a se svou ženou Marií vedl také malé hospodářství. Velkou 
ranou byla smrt otce v listopadu 1914 na válečném poli v Galicii. Matka se od té doby musela 
sama starat o rodinu – Rudolf měl ještě dvě sestry a bratra. V roce 1922 zařídil místní kaplan a 
později také starosta Vejprt Rudolf Hacker, že Salzer mohl pokračovat ve vzdělávání 



7 

v arcibiskupském konviktu ve Stříbře. S vyznamenáním dokončil v roce 1930 gymnázium a hned 
v říjnu začal studovat na teologické fakultě pražské Karlovy university. Zároveň zde vstoupil do 
kněžského semináře. Kněžské svěcení se konalo 16. června 1935, pak 23. června se konala  
primice v Novém Zvolání. V duchovní péči začal Rudolf Salzer působit na podzim 1935 
v Jáchymově, jako kaplan. O tři roky později převzal činnost učitele náboženství a administrátora 
farnosti v Ostrově – Schlackenwerthu. Pro školní činnost byl vzat do přísahy na československou 
ústavu. O měsíc později vpochodoval Wehrmacht. Kvůli zlomenině nohy v roce 1939 nebyl 
povolán do války. 
Po válce byl v září 1946 odsunut posledním transportem a dostal se do Parsbergu v Horní Falci. 
Přihlásil se na ordinariátu v Regensburgu a byl ustaven kooperátorem do farnosti Wallersdorf u 
Landau, kde působil do roku 1952. Ve stejné funkci působil do roku 1958 i v Oberwinklingu v kraji 
Bogen. Místo svého života pak našel Rudolf Salzer roku 1958 v Reicheneibachu, kde se až do 
srpna 2001, do svých téměř 90 let – celých 43 let – staral o duchovní péči, ale také o farní 
administraci v sousedních farnostech. Už před II. Vatikánským koncilem zde praktikoval moderní 
prvky, jako spolupráci laiků či bohoslužby blíže lidu. A obdržel také četná vyznamenání a 
jmenování: v roce 1979 se stal biskupským duchovním rádcem, v roce 2005 papežským čestným 
kaplanem – „Monsignore“, a v roce 2010 čestným občanem Wallersdorfu, kde od roku 2001 
prožíval svůj „penzijní věk“. Často navštěvoval své rodné místo Nové Zvolání, naposledy v létě 
2011.“ 
A to byl onen rok stoletých narozenin, kdy pan farář „ve výslužbě“ – jak vždy dodával – konal svou 
poslední okružní cestu po místech svého působení. 
Kondolenci s podpisy, také našich četných farníků, jsme posílali bývalým obyvatelům Ostrova-
Schlackenwerthu, s kterými se setkáme v Ostrově na konci září, kdy opět přijedou autokarem na 
Michaelskou pouť.  

han 
„Hle tvá matka!“ (Jan 19,27) 
Před pár týdny jsem poznal paní 
Štěpánku a její sedmiletou dceru 
Adélku. Štěpánka není pokřtěná, ale 
přemýšlí o víře v Boha. V dětském 
věku chodila s babičkou Marií do 
kostela ve Stráži n/O, kde byla 
přítomna na mších. Vždy chtěla dát 
svému dítěti jméno Marie, okolnosti 
tomu však nepřály.  
Malá Adélka trpěla nemocí uší a s tím spojenou vadou řeči. Léčila se a chodila na pravidelné 
kontroly, při nichž musela strpět nepříjemné procedury. Prognóza byla nepříznivá s vyhlídkou na 
nutnou operaci. Před pár dny jsem pí. Štěpánce zapůjčil knihu o zjevení Panny Marie v Lurdách, 
kde jsou také popsány některé případy uzdravení. Druhý den po zapůjčení knihy šla Štěpánka 
s Adélkou na kontrolu k ušní lékařce. Při vyšetření uší si nejprve lékařka myslela, že jí nefunguje 
elektronický přístroj z důvodu vybití baterií, protože neukazoval údaje odpovídající dané nemoci. 
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Přístroj byl však v pořádku a vyšetřením bylo zjištěno, že Adélka je uzdravená.  
Štěpánka mě o uzdravení telefonicky vyrozuměla. Byl jsem v práci a hned jsem si vzpomněl na 
Pannu Marii Lurdskou – uzdravení nemocných. Když jsem přišel z práce domů, zrovna započal 
v televizi na ČT dokument o zjevení Panny Marie v Lurdách. Po skončení filmu jsem hledal v TV 
programech přesný název dokumentu. Chtěl jsem Štěpánce poslat mailem odkaz, aby se na něj 
mohla podívat v internetovém archivu ČT. K mému velkému překvapení v žádném TV programu 
(ani na internetu) ten odvysílaný dokument o Lurdách nebyl uveden. 
K večeru jsem jel do Ostrova na mši svatou, abych poděkoval Pánu Bohu a Matce Boží za 
uzdravení dívenky a zjistil jsem, že v tento den si církev připomíná památku Panny Marie 
Královny. Shodu popsaných okolností vnímám jako znamení přízně naší Paní, které je náš tolik 
zkoušený kraj zasvěcen. Vzpomeňme na okolní mariánské poutní chrámy v Ostrově, Jáchymově, 
Nejdku, Klášterci nad Ohří, Květnově a Skocích. 

Jaroslav Hraba, pastorační asistent 
Rozpis úklidu a výzdoby – září 2016 
  2. 9.: Michalová; 9. 9.: Srncová;   16. 9.: Běhounková; 23. 9.: Prvá; 30. 9.: 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 

 
Služba lektorů - Září 2016 

1. čtení    2. čtení 
  4. 9. 23. neděle v mezidobí  Radová    Faltová  
11. 9. 24. neděle v mezidobí  Sek     Kamarát st.  
18. 9. 25. neděle v mezidobí  Kamarát ml.   Hanzlová 
25. 9. 26. neděle v mezidobí  Poledníček   Hynk 
 
Poznámka a omluva grafického redaktora:  
Vážení čtenáři,  
Je mi ctí promlouvat k Vám tímto způsobem. Zároveň bych se Vám chtěl omluvit za poněkud 
nešťastnou formu tohoto čísla Farního zpravodaje, je to moje první číslo a snad se to časem 
zlepší (pokud to bude Boží vůle). Věřte prosím, že mým jediným cílem mé práce na tomto čísle 
FZ byl Váš čtenářský požitek.  
Děkuji za pozornost,  

Tomáš Augustýn Kovačík - váš grafický editor 
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Farní knihovna sv. Anny 

Farní knihovna sv. Anny oslavila 25 let od svého založení.  
Heslem farní knihovny se stala věta svatého papeže Jana 
XXIII.:“Dobrá četba je pro život duše nutná, jako je výživa 
nutná pro život těla.“  
Každý den bychom si ji měli všichni připomenout a postarat se o 
to, abychom svou duši nešidili.  
Zvláště v podzimních měsících je k tomu vhodná doba. Už 
nejsou tropická vedra a a klid raného podzimu vybízí 
k přemýšlení a k občerstvení duše. Ve farní knihovně máte 
možnost velkého výběru knih k zapůjčení. Knihy posilující víru, 
naději a lásku – ale také knihy přinášející nové podněty, životní 
příběhy, humor.  
Můžeme také udělat radost svým blízkým (nebo sobě) a 
zakoupit ve farní knihovně knihu jako dárek. Prodejní nabídku 
zde umožňuje Karmelitánské knihkupectví v Plzni, se kterým 

spolupracujeme. V prodejní nabídce jsou i knihy pro děti. Vámi žádané knihy můžeme pro vás 
také objednat a dát vám vědět, až přijdou – většinou přijdou do týdne až deseti dnů. 
Z novinek, které jsou zde v prodeji, upozorňujeme na dva zajímavé bestsellery z pera 
francouzského televizního producenta Thierry Bizota (nar.1962), který uprostřed krize středního 
věku znovuobjevil křesťanskou víru. Píše o tom ve své autobiografické knize  „Anonymní 
katolík“, která se ve Francii stala předlohou pro film “Kdo chce být milován?“ (2010). Nečekaný 
úspěch knihy přiměl autora opět ku psaní o svých dalších krocích ve víře. Nová kniha se jmenuje 
„Křesťan v záběhu“ a přináší výběr nejzdařilejších příspěvků Bizotova blogu, plných nových 
pohledů, humoru a pravdivých úvah o křehkém člověku a nekonečném Božím milosrdenství. 
Farní knihovna v Ostrově na faře je otevřena:   
neděle 9.30 – 11.30,  čtvrtek 15 – 18 hod. 
Dotazy odpovíme na tel.353 843 817, 721 955 958. 
Na vaši návštěvu se těší tři dobrovolnice – Marie Čumrová, Edeltraud Tejmlová, Lída Hanzlová. 

     
Čtenáři doporučují 
K zaplnění prázdného místa ve vzdělání co se liturgiky týče, jsem si za jednu probdělou noc 
přečetl krátkou (63 stran) knihu známého německého teologa Romana Guardiniho O posvátných  
znameních. Knížka sestává z 10 esejů na různá témata (Zvony, O Božím jménu apod.).  Autor se 
v nich poetickým jazykem vyjadřuje k různým aspektům liturgie a konkrétně mše svaté. Kniha se 
mi svou krátkou délkou líbila, ač mne svým poetickým jazykem tak trochu zklamala – připadá mi 
málo popisná. Přesto ji jako úvod do liturgie mše svaté nemohu než doporučit. 

tak 
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OKÉNKO  SVĚTCŮ 

Blahoslavený Hroznata 
Dovolte mi probrat několik navzájem úzce souvisejících témat, 
témat propojených osobou českého šlechtice Hroznaty. Tato 
témata jsou nejstarší minulost tepelského kláštera, 
chotěšovského kláštera a Hroznětína. Mimochodem (vím, 
ostrovští to nebudou slyšet rádi), víte, že v době, kdy Hroznětín 
byl už městem s městskými právy a dokonce s vlastním  
židovským ghettem byl Ostrov pouze nepojmenovaným shlukem 
rybářských chatrčí? Ano, je to pravda – a i to bylo díky 
Hroznatovi. Kdo to byl vlastně ten Hroznata? Byl to šlechtic, 
voják, diplomat, budovatel, cestovatel, fundátor, bratr-laik, 
probošt a mučedník, ale co pro nás dnes tento člověk vlastně 
znamená? Má cenu po tolika staletích o něm mluvit? Ano, 
Hroznata pro nás mnoho znamená i dnes, ale nejvhodnější asi 
bude vzít to od začátku – a tím nemyslím od narození Hroznaty, 
ale od dějů jeho narození předcházejících. Nedá mi to, a musím v této souvislosti připomenout 
slova pana profesora Kutílka: „Studenti, u mne není třeba si pamatovat stovky dat. Důležité je 
vnímat plynutí dějin. Jestliže známe děje předcházející, prostou logikou a znalostí lidí dojdeme 
k dějům následujícím.“ Co se týče dějů předcházejících – musíme se nejdříve podívat na tehdejší 
politickou a diplomatickou situaci. Abychom mohli pochopit chování Hroznaty, musíme nejdříve 
pochopit raně středověkou společnost a představit si postavení šlechtice-velmože Hroznatova 
rodu. 
Pochopit tehdejší společnost – nejlépe si pomůžeme, když si určíme zásadní rozdíly mezi 
dnešním a tehdejším světem. Nebudu se zabývat technickými podrobnostmi – to si asi všichni 
dovedeme představit, lidé tehdy nepoužívali mobily, maily ani skype, kdo se chtěl podívat na Řím 
a papeže, musel si tam dojet – žádné stáhnutí si pár stránek z internetu... Z hlediska lidského je 
ale evidentních několik základních rozdílů – dnes se na svět okolo sebe díváme z hlediska 
individua, z hlediska čistě osobního prospěchu. To je ale záležitost naprosto nová – toto chápání 
člověka se objevilo až v souvislosti s osvícenstvím. Víte, co je v této souvislosti zajímavé? 
Osvícenci (jako první s tím začal Jean Jacques Rousseau) brojili proti dědičné aristokracii a 
vyzdvihovali lidská práva. Dějinným vývojem se ale osvícenství stalo duchovním otcem teroru a 
krveprolití francouzské revoluce, a logicky i všech dalších revolucí následujících. Dotaženo do 
důsledků byli osvícenci teoretickými tvůrci fašistického a stalinského režimu. Možná si řeknete, že 
to bagatelizuji a nasazuji osvícencům psí hlavu. Ze školy všichni víme, že Rousseau volal po 
návratu k přírodě. Ale co nám všem ve školách zapřeli? Rousseau žil zásadně pouze v nejlepších 
salonech, a například k snídani vyžadoval pouze melouny a šampaňské. Ač sám kritizoval 
dědičnost stavů, nechával se celý život vydržovat nejvyšší šlechtou včetně panovníka Ludvíka 
XV. a mnozí tehdejší mravokárci Rousseaua kritizovali za jeho zhýralé obžerství a opilství. Ve 
svých dílech Rousseau nadšeně horoval pro přirozenou výchovu, ale všech svých pět dítek 
umístil ihned po narození do sirotčinců, kde všechna v útlém dětství zahynula. Inu, Rousseau 
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skutečně dokázal stát za svými názory, řekl bych že je morální autoritou na úrovni našich 
dnešních politiků. Vraťme se ale raději k tématu, vraťme se do raného středověku, do doby ve 
které se lidé zkažení tou kritizovanou stavovskou nerovností (ó jaká hanba) o své děti starali 
sami. 
Lidé tehdy sami sebe nepovažovali za důležitou individualitu, jedinec neměl sám o sobě prakticky 
žádnou cenu. Nikoho nezajímal čistě osobní prospěch, protože důležitý byl dosah každého 
lidského jednání pro jeho komunitu. S ohledem na vzdělání a původ se chápání této komunity 
směrem nahoru jaksi rozšiřovalo. Abych mluvil konkrétně – prostý vesničan (bez ohledu na 
osobní svobodu, nevolnost anebo poddanost) byl členem rodiny. Každý muž měl rodiče, později 
vlastní ženu a děti, ale zároveň byl členem širší rodiny (bratranci, strýcové, pradědeček, atp.). 
Mimoto byl od narození až do smrti nedílnou součástí vsi, která patřila do nějakého panství. 
Povinností každé ženy bylo pečovat o svého muže (tedy udržovat ho práceschopného), rodit mu 
děti (zejména syny, k čemuž se ještě později vrátíme) a starat se o ně. Povinností každého muže 
bylo pracovat, aby uživil svou rodinu a vychovávat k tomu i své děti, ale také bylo jeho povinností 
v případě potřeby postarat se o své rodiče, o členy své širší rodiny (o prarodiče, sourozence, o 
synovce a neteře). Jeho povinnosti ale nekončili u příbuzných, v dobách nouze se totiž musel 
postarat o celou vesnici, a v dobách hladomoru na něm záviselo i obyvatelstvo vesnic 
sousedních. Navíc se pochopitelně v dobách válečných každý muž stával bojovníkem 
podléhajícím pokynům svého pána. Sem k vesničanům, můžeme pro zjednodušení přiřadit i 
obyvatele měst, jejichž postavení se lišilo pouze hlavním zdrojem obživy. Ve městech to nebylo 
zemědělství, ale vykonávání řemeslných prací. 
Na hodnostním žebříčku následovala šlechta, dělící se na dvě skupiny – na šlechtu nižší (známou 
také jako zemani, rytíři, vladykové), neboli pány první hotovosti a na šlechtu vyšší (známou také 
jako aristokracii, panstvo, korouhevní pány), neboli pány druhé hotovosti. Povinnosti žen tohoto 
stavu se prakticky nelišily od povinností žen nižšího stavu – jejich povinností bylo pečovat o 
svého muže (tedy udržovat ho práceschopného, lépe řečeno bojeschopného), rodit mu děti (opět 
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zejména syny – v tomto stavu to byla ještě naléhavější povinnost) a starat se o ně. Povinnosti 
muže byly už širší – mimo povinností tehdy základních, tedy prací uživit svou rodinu, postarat se 
o své rodiče i o členy své širší rodiny musel totiž šlechtic zabezpečit základní potřeby všech svých 
vesničanů, odvádět berni (tedy daň) a hlavní jeho povinností bylo v dobách válečných vést 
všechny schopné muže do boje na pokyn svého lenního pána. V dobách míru a klidu učil své děti 
(zejména syny) všemu, co se tehdy patřilo – a nebylo toho málo. Samozřejmostí byla znalost 
bontonu, znalost květomluvy, znalost poezie a hudby (nejen odzpívat nebo odehrát nějakou 
moderní odrhovačku, ale schopnost pořádat celovečerní "jam session", kdy se několik pánů 
k potěše a pobavení dam střídalo u louten, citer, šalmají, bubínků a přitom zpěvem improvizovali 
společně na základě všeobecně známých písňových "evergreenů" té doby - např. na základě 
achilleady), dále znalost několika jazyků (u nás se za posledních Přemyslovců a za Lucemburků 
jaksi automaticky předpokládala znalost polštiny, němčiny, italštiny a francouzštiny, naprosto 
povinná byla latina, a k tomu aspoň základy maďarštiny anebo litevštiny podle rodového 
zaměření, což i s rodnou češtinou znamená celkem sedm jazyků). V dnešní "civilizované" 
společnosti neznám snad nikoho, kdo by dokázal hrát na několik nástrojů, recitoval, zpíval a 
skládal verše, konverzoval v sedmi jazycích, mimoto byl svým způsobem vrcholový sportovec 
(snad můžeme říct moderní pětibojař), voják, lovec, diplomat, vedoucí zemědělského podniku 
(živočišná i rostlinná výroba, s přidruženým lesnickým, ovocnářským a rybníkářským provozem), 
pedagog (musel vychovávat své syny a panoše a naučit je všechno, co sám uměl), sokolník, 
kynolog, perfektní jezdec, chovatel a cvičitel koní, ... no jo, já vím, dost se to liší od komunistické 
představy neschopného, degenerovaného šlechtice, který bez sloužících nebyl schopen přežít. 
Vraťme se ale do doby Hroznaty – je to doba vzniku a počátků naší národní šlechty, která se už 
tehdy vyznačovala atributem dědičnosti, panováním nad lidmi a půdou ale také ustanovováním 
zemské obce. Za komunismu bylo typické vulgárně a přehnaně zdůrazňovat negativnost třídního 
státu. Šlechta byla spolu s církví temná síla, brzdící pokrok a vykořisťující lid. Všeobecně 
negativně byly chápány všechny společenské elity – a šlechta to je přímo předobraz elity, 

nehodící se do komunistické společnosti. 
Problematické bylo pro komunismus vysvětlení 
vzniku šlechty a tvorba jejího majetkového 
zázemí. Rozdávání vesnic šlechticům knížetem 
nevysvětlovalo, jak byl původně svobodný lid 
podroben knížeti. Schůdnější se zdálo vysvětlení 
jakousi „privatizací“ rodových držav v jedné 
vládnoucí „stařešinské“ rodině, z které se 
vyvinula časem prvotní šlechta. Dnes už 
můžeme rozhodně prohlásit, že v různých 
oblastech světa se přirozeně vyvíjí prakticky 

shodné sociální vrstvy, proto bychom pojem šlechty neměli odvozovat od titulů nebo dokonce 
pozemkového majetku, ale spíše od postavení šlechty jako určité společenské skupiny lidí se 
specifickým posláním, nebo povoláním. Šlechtu nemáme jen v Evropě – připomeňme si japonské 
„samuraje“ anebo např. čínské „li“, nejedná se o shody formální, ale o shody vycházející ze 
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strukturované společnosti, o shody plynoucí ze základních lidských sociálních hodnot. Jednoduše 
řečeno, šlechta na rozdíl od vesničanů jedná a bojuje ve prospěch celku, tedy i ve prospěch 
dotyčných vesničanů prostého původu. Přesněji řečeno, počátky knížat a králů se odvíjí od 
veřejně reprezentativní úlohy, ale zejména od moci soudní, výkonné a zákonodárné. Šlechta  se 
podílí na proměnách a rozvoji společnosti, tvoří ozbrojenou část společnosti, slouží monarchii a 
tedy i lidu a to díky dědičně chápaným a sdíleným hodnotám ctnosti a veřejné služby v církvi, ve 
vojsku a v úřadech. 
Zde ještě musím citovat výzkum Jürgena Habermase a Ottokara Brunnera, kteří dokládají, že 
pozemkové vlastnictví se stává v Německu skutečně soukromým až v 18. století, tedy v době, kdy 
šlechta stojí vlastně před svým zánikem. Do té doby byl majetek šlechty ve středověké a raně 
novověké Evropě nikoliv soukromý, ale byl to majetek společný – veřejný. Panský majetek sloužil 
jako základní zdroj příjmů státu (byl daněn, a daně šlechty tvořily až 80 % z celkových daňových 
příjmů státu), dále umožňoval reprezentativní vystupování zemských úředníků (ti nedostávali na 
rozdíl ode dneška plat ani náhrady výdajů), v případě potřeby musel uživit celá panství a navíc 
tvořil hospodářský základ pro brannou moc země. 
Takto musíme chápat šlechtický přístup 
k majetku a k životu – zjednodušeně 
řečeno, můj majetek není můj, ale je to 
majetek mé země a mého rodu, který mi 
byl pouze svěřen do správy. Můj život 
není život můj – je to jen život člověka, 
jehož základním posláním je služba mé 
zemi a mému panovníkovi. Má osoba není důležitá – důležitý je můj rod, jehož jsem pouze jedním 
článkem, ale mé případné selhání vrhá špatné světlo na všechny členy mého rodu – na mé 
předky i na mé potomky. A takovýmto šlechticem byl i Hroznata, jehož dědem byl Heřman, který 
roku 1124 vykonal pouť do Jeruzaléma. Otcem Hroznaty byl Sezema, komorník české královny 
Judity, plzeňský kastelán který padnul v bitvě u Loděnice. Strýcem Hroznaty byl Hroznata, který 
roku 1152 vykonal pouť do Svaté země, kladský kastelán, a bratrancem Hroznaty byl další 
Hroznata, který byl také královským komorníkem. Ale původ, život a skutky Blahoslaveného 
Hroznaty si podrobně rozebereme až příště.  

Igor Adamovič 
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Dětské okénko 
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Denní tichá chvíle 

Mk 12,29-31 - Ježíš odpověděl: „První je toto: Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; 
miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé 
své síly! Druhé je toto: Miluj svého bližního jako sám sebe! Většího přikázání nad tato dvě není.“ 
Řím 5,5 - A naděje neklame, neboť Boží láska je vlita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který 
nám byl dán. 
Lk 2,50-52 - Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. 
Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu 
i lidem. 
Mt 5,8-10 - Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, 
neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je království nebeské. 
Mt 5,16 - Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu 
Otci v nebesích. 
Mt 5,19 - Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království 
nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království 
nebeském vyhlášen velkým. 
Mt 5, 23-24 - Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti 
tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a 
přines svůj dar. 
 Mt 10,12-13 - Když vstoupíte do domu, řekněte: „Pokoj vám.“ A budou-li toho hodni, ať na ně 
přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. 
Sir 48,12-14 - Když Eliáš zmizel ve větrném víru, Elíša byl naplněn jeho duchem. Za svého života 
se netřásl před žádným vládcem a nikdo si ho nepodrobil. Žádná věc nebyla nad jeho síly, a i 
když zesnul, jeho tělo mělo schopnost prorokovat. Dokud žil, dělal zázraky, i po skonání byly jeho 
skutky podivuhodné. 
Gal 3,26-27 - Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří 
jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. 
Mt 8,24-27 - Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už zmizela ve vlnách; ale on spal. I 
přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak 
ustrašeni, vy malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: 
„Kdo je ten, že ho poslouchají větry i moře? 
Mt 16,17-19 - Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a 
krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a 
brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude 
odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ 
Mt 9,11-13 - Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš Mistr jí s celníky a 
hříšníky?“ On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: 
„Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ 
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PRAVIDELNÝ BOHOSLUŽEBNÍ PROGRAM 
 

Úterý Pernink  1630 

   1730 

Ostrov  1800 

Mše svatá 
Biblické společenství 
Mše svatá 

Středa Ostrov  1800 
   1900 

Jáchymov  1600 

Mše svatá + Nešpory 
Biblické společenství 
Mše svatá 

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

Neděle Ostrov    830 

   1700 
Jáchymov  1000 
Hroznětín  1130 

Mše svatá 
Nešpory 
Mše svatá 
Mše svatá 

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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