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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

listopad - prosinec 2016 
 

ÚVODNÍK 

V letošním říjnu jsem strávil 10 dnů v malé 
vesničce Poniky nedaleko Banské Bystrice 
mezi bratry kapucíny. Mimo nádherné přírody 
jsem měl možnost přímo ve vesničce tak i 
v okolí zhlédnout nádherné kostelíky z počátku 
14. stol. Neveliké kostelíky v Ponikách a Čeríně 
jsou ze stejného období nádherně vyzdobené 
freskami, kvůli kterým sem přijíždí autobusy 
zvědavých návštěvníků. I já jsem si chtěl 
jednotlivé malby pozorně prohlédnout. Vyzvedl 
jsem si klíče od farního kostela sv. Martina 
v Ponikách a v tichu nádherné jednoduché 
gotiky jsem se pohroužil do „čtení“ jednotlivých 
fresek a jejích většinou biblických příběhů. 
Uchvátilo mne to! Netrvalo dlouho a dveře 
kostelíka se otevřely a dovnitř vstoupila 
rodinka, aby také zhlédli tu nádheru. V průběhu 
dne se u kostela vystřídalo více skupinek 
včetně autobusového zájezdu z Bratislavy.  
Při pozorování těchto návštěvníků jsem si 
najednou uvědomil, že největším pokladem 
tohoto kostelíka není bohatá fresková výzdoba, 
ale živý Bůh ve svatostánku. Smutkem mne 
naplnila skutečnost, že mnozí přichází aby 
navštívili tu krásu bez života a nic jim přitom 
neříká ten Živý poklad, který se nám denně 
nabízí! 
Poniky jsou evangelická vesnička, ve které je 
katolická komunita v menšině. Na bohoslužby 
ve všedních dnech přichází jenom pár 
jednotlivců. Velmi to připomíná naší situaci. A 
tak jsem se ptal sám sebe o čem svědčí naše 

svatostánky? Jsou jenom mrtvými kulturními 
stánky, nebo místem setkání s Živým Bohem?  
A najednou mi to došlo. Kultura, která je bez 
hledání Boha, je mrtvou a její smysl se ztrácí. 
Jsou-li naše svatostánky jenom stánky mrtvé 
kultury, pak ztratily svůj smysl. Svědčí jenom o 
prázdném nitru člověka, které ze své 
přirozenosti hledá krásu, ale nenalézá-li Boha, 
nenalézá ani smysl té samotné krásy. Je to 
jenom pozlátko bez náplně. Jedině, je-li ta 
krása odrazem pohledu na Boží přítomnost a 
lásku, potom je to pozlátko nejen okrasou, ale 
také svědectvím o skutečném smyslu života.  
Kolik z nás se dokáže nadchnout pozlátkem, 
které svědčí o víře generací a přitom nenalézá 
tu hloubku života, kterou předci měli? Není to 
spíše o tom, že víra předků je živou, pokud 
nové generace - než jenom pozlátko - hledají 
Toho, který v nich promlouvá? Přál bych si, aby 
naše sakrální památky byly živou výpovědí o 
víře. Kdy jejich krása není mrtvou, ale živou 
skutečností Boha v nás.  
Co proto můžu udělat? Snad na prvním místě 
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prosit Boha, abych byl já živým svědectvím o 
Jeho přítomnosti. Proto neustále hledám touhu 
a prosím o ni. Touhu po Něm. Bude-li má touha 
silná, nebudu kostely vyhledávat jenom kvůli 
památkám, ale na prvním místě kvůli Němu. 

Pak i ta krása našich kostelů bude plná lásky, 
stanou se totiž i skrze vlastní krásu pravým 
svědectvím o živém Bohu. 

P. Marek Hric 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ – listopad - prosinec 
  1. 11. - úterý – slavnost Všech svatých – doporučený svátek – evang. Mt 5,1-12a 

Dnes odpoledne a zítra po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné 
odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je třeba se pomodlit Otče náš a 
Vyznání víry. 
Od 1. do 8. listopadu lze získat denně plnomocné odpustky pro zemřelé po splnění tří obvyklých 
podmínek, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.  
  2. 11. - středa – slavnost – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – evang. Mt 25,31-46 
  3. 11. - čtvrtek – čtvrtek 31. týdne v mezidobí – evang.Lk 15,1-10 
  4. 11. - pátek – památka sv. Karla Boromejského, biskupa – evang. Lk 16,1-8 

První pátek v měsíci: 1500 h. – Výstav Nejsvětější svátostí oltářní 
   1500 h. – Prvopáteční svátost smíření 
   1745 h. – Pobožnost k Nejsvětějšímu srdce Ježíšovu 

  1800 h. – Mše svatá 
  5. 11. - sobota – sobota 31. týdne v mezidobí – evang. Lk 16,9-15 
 Farní brigáda – Úklid kůlny, skládání dřeva k topení (příprava na zimu) 
 DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 
 1430 h. – hřbitov Boží Dar 
  1530 h. – hřbitov Horní Blatná 
   1530 h. – hřbitov Krásný Les 
  6. 11. - 32. neděle v mezidobí – čtení cyklu C, evang. Lk 20,17-38  Žaltář 4. týdne 

„On přece není Bohem mrtvých, ale ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“ 
  9. 11. - středa – svátek Posvěcení lateránské baziliky – evang. Jan 2,13-22 
10. 11. - čtvrtek – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve – evang. Lk 17,20-25 
11. 11. - pátek – památka sv. Martina, biskupa – evang. Lk 17,26-37 
12. 11. - sobota – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka – evang. Lk 18,1-8 
 Zvedni se z gauče a hlásej evangelium – Setkání mládeže Karlovarského kraje 
  900 hod. – Zahájení setkání v Klášteře Teplá 
13. 11. - 33. neděle v mezidobí – čtení cyklu C, evang. Lk 21,5-19  Žaltář 1. týdne 
 Den Bible – Sbírka na Biblické dílo! - Výstava biblí a knih o bibli, ve farním sále 
 Zavírání Brán milosrdenství při mši svaté v 830 h. ve farním kostele v Ostrově! 

„Budete pro mé jméno od všech nenáviděni, ale ani vlas z hlavy se vám neztratí.“ 
17. 11. - čtvrtek – památka sv. Alžběty Uherské (Duryňské), řeholnice – Lk 19,41-44 
20. 11. - neděle – slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – čtení cyklu C, evang. Lk 23,35-43 
 Závěr Roku milosrdenství!      Žaltář 2. týdne 

„Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ 
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21. 11. - pondělí – památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě – evang. Lk 21,1-4 
 1800 hod. – Mše svatá ve farním kostele v Ostrově 
 1900 hod. – Zasedání Ekonomické rady farnosti 
22. 11. - úterý – památka sv. Cecilie, panny a mučednice – evang. Lk 21,5-11 
24. 11. - čtvrtek – památka sv. Ondřeje Düng Laca, kněze, a druhů, mučedníků – Lk 21,20-28 
 930 hod. – Vikariátní konference 
26. 11. - sobota – sobota 34. týdne v mezidobí – Lk 21,20-28 
 OPOŽDĚNÉ DIWALI – Indický svátek světel 
  1500 hod. – Prezentace svátku s pohledem na křesťanské slavení v Indii 
  1600 hod. – Mše svatá ve farním kostele v Ostrově 
  Cca 1700 hod. – Pohoštění u indických specialit na faře ve farním sále 
 CÍRKEVNÍ SILVESTR – Farní sál od 1930 hod. 
27. 11. - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – čtení cyklu A, evang. Mt 24,37-44 

Začíná ADVENTNÍ DOBA – Sbírka na bohoslovce – Žehnání adventních věnců 
„Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.“ 

30. 11. - středa – svátek sv. Ondřeje, apoštola – evang. Mt 4,18-22 
  2. 12. – pátek – po 1. neděli adventní – evang. Mt 9,27 – 31 

První pátek v měsíci: 1500 h. – Výstav Nejsvětější svátostí oltářní 
   1500 h. – Prvopáteční svátost smíření 
   1745 h. – Pobožnost k Nejsvětějšímu srdce Ježíšovu 

  1800 h. – Mše svatá 
  3. 12. sobota - památka sv. Františka Xaverského, kněze – evang. Mt 9,35 – 10,1.5-8 
  4. 12. - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ – čtení cyklu A, evang. Mt 3,1-12 

„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ 
  5. 12. - pondělí – po 2. neděli adventní – evang. Lk 5,17-26 
 Mikulášská besídka: 1600 hod. ve farním kostele v Ostrově 
  6. 12. - úterý – sv. Mikuláše, biskupa – evang. Mt 18,12-14 
  7. 12. - středa – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve – evang.Mt 11,28-30 
  8. 12. - čtvrtek – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – Lk 1,26-38 
11. 12. - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ – čtení cyklu A, evang. Mt 11,2-11 
 Ekumenické setkání: 1700 hod. – Farní sál 

„Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni...a blahoslavený, kdo se nade mnou 
nepohorší.“ 

13. 12. - úterý – památka sv. Lucie, panny a mučednice – Mt 21,28-32 
14. 12. - středa – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve – evang. Lk 7,19-23 
17. 12. - sobota – Před Štědrým dnem – evang. Mt 1,1-17 
 Ekumenická bohoslužba špitálního a vojenského řádu sv. Lazara Jeruzalemského 
  1800 hod. – Stráž nad Ohří 
 PŘÍPRAVA NA VÁNOCE - ADVENTNÍ ZPOVÍDÁNÍ 
  Abertamy – 1330 hod. 
  Radošov - 1530 hod. 



4 

18. 12. - 4. NEDĚLE ADVENTNÍ – čtení cyklu A, evang. Mt 1,18-24 
 PŘÍPRAVA NA VÁNOCE - ADVENTNÍ ZPOVÍDÁNÍ 
  Hroznětín – 1030 hod. 

„Hle, Panna počne a porodí Syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená: Bůh s námi.“ 
20. 12. - úterý – Před Štědrým dnem – evang. Lk 1,26-38 
 PŘÍPRAVA NA VÁNOCE - ADVENTNÍ ZPOVÍDÁNÍ - BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 Horní Blatná – 1430 hod. 
 Pernink - 1530 hod. 

 Ostrov -  1700 hod. 

21. 12. - středa – Před Štědrým dnem – evang. Lk 1,39-45 
 PŘÍPRAVA NA VÁNOCE - ADVENTNÍ ZPOVÍDÁNÍ - BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 Jáchymov – 1530 hod.  Ostrov -  1700 hod. 
22. 12. - čtvrtek – Před Štědrým dnem – evang. Lk 1,46-56 
 PŘÍPRAVA NA VÁNOCE - ADVENTNÍ ZPOVÍDÁNÍ - BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
  Ostrov -  1700 hod. 
23. 12. - pátek – Před Štědrým dnem – evang. Lk 1,57-66 
 PŘÍPRAVA NA VÁNOCE - ADVENTNÍ ZPOVÍDÁNÍ - BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
  Ostrov -  1700 hod. 
24. 12. - sobota – Štědrý den – evang. Lk 1,67-79 
 PŘÍPRAVA NA VÁNOCE - ADVENTNÍ ZPOVÍDÁNÍ - BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 Ostrov -   900 hod. až 1200 hod. – Zpovídání farní kostel Ostrov a možnost vyzvednout si 
Betlémské světlo u JESLIČEK 
  1200 hod. až 1700 hod. - možnost vyzvednout si Betlémské světlo u kříže 
v chodbě farnosti. 

!!! POZOR – zájemci o Štědrou večeři na faře se hlaste ve farní kanceláři – POZOR!!! 
DOBA VÁNOČNÍ 

24. 12. - sobota večer – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – přikázaný svátek 
 Štědrá večeře na faře Ostrov – 1800 hod. ve farním sále 
 VIGILNÍ SLAVNOSTI Z NAROZENÍ PÁNĚ (PŮLNOČNÍ) 
 Ostrov -  2100 hod. Hroznětín - 2100 hod. 
 Děpoltovice - 2230 hod. – Bohoslužba slova s pásmem koled 
 Jáchymov - 2230 hod. Abertamy - 2359 hod. -PŮLNOČNÍ 
25. 12. - neděle – slavnost Narození Páně, zasvěcený svátek – evang. Jan 1,1-18 
 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY A PROGRAMY 
Ostrov -   830 hod. – Mše svatá 
 1500 hod. – koncert ORBIS PICTUS 
 1700 hod. - Nešpory 
Jáchymov - 1000 hod. - Mše svatá 

Pernink - 1000 hod. - Mše svatá 
Hroznětín - 1130 hod. - Mše svatá 
Radošov -  1130 hod. - Mše svatá 

26. 12. - pondělí – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – evang. Mt 10,17-22 
Sbírka na bohoslovce 

 Ostrov -    900 hod. – Mše svatá 
 Jáchymov - 1000 hod. - Mše svatá 
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27. 12. - úterý – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – ev. Jan 20,2-8 
 Pernink – penzion -   930 hod. - Mše svatá 
 Ostrov -  1800 hod. - Mše svatá (žehnání vína) 
28. 12. - středa - svátek sv. Mláďátek, mučedníků – evang. Mt 2,13-18 
 Ostrov -  1800 hod. - Mše svatá 
29. 12. - čtvrtek – Pátý den v oktávu Narození Páně – evang. Lk 2,22-35 
 Ostrov -  1800 hod. - Mše svatá s adorací 
30. 12. - pátek – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – evang. Mt 2,13-15.19-23 
 Ostrov Kaple sv. Rodiny - 1800 hod. Poutní mše svatá – DĚTSKÁ 
 Suchá -   1500 hod. Mše svatá 
    1600 hod. koncert ORBIS PICTUS 
31. 12. - sobota – Sedmý den v oktávu Narození Páně; Silvestr – evang. Jn 1,1-18 
 Ostrov -  1600 hod. - Mše svatá na poděkování za uplynulý rok 
   2330 hod. – Pobožnost na konci roku s novoročním požehnáním 
  1. 1. 2017 - neděle – Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek – Lk 2,16-21 
Ostrov -    900 hod. – Mše svatá 
Jáchymov - 1000 hod. – Mše svatá 

Hroznětín - 1130 hod. – Mše svatá 
Abertamy - 1430 hod. – Mše svatá 

„Maria však to všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom.“ 
Světový den modliteb za míru 

 

DUCHOVNÍ IMPULZY 
Blahoslavení, kdo vychovávají (4) 
To je název knihy, kterou napsal italský kněz Pier Giordano Cabra a rozebírá v ní Ježíšova 
blahoslavenství ve vztahu k výchově. Osm blahoslavenství je podnětem ku šťastnému, 
blaženému životu i účinné výchově. A protože všichni vychováváme – děti, vnoučata, žáky, 
studenty, ale i sebe – jsou pro nás dobrým vodítkem. Zkráceně procházíme knihou – dnes se 
věnujeme 4. kapitole.  
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni 
Čtvrté blahoslavenství můžeme vyjádřit i takto: 
Blažení, kdo horlivě touží po tom, co je Boží 
vůlí – Bůh jim vyplní jejich přání. V Bibli slovo 
„spravedlnost“ v podstatě znamená „Boží vůli“. 
Tedy můžeme říci, že skutečně blažený, dobře 
prožitý život, neznamená život úspěšný 
v lidských očích. Je to život prožitý s touhou 
nalézt a vykonat Boží vůli. Takový život dojde 
naplnění – nasycení. 
Chceme-li jednat podle Boží vůle, musíme se 
snažit, aby se děti (mladí) stali lepšími, 
Abychom jim pomohli rozvíjet jejich schopnosti 
a moudře využívat vlohy. Rozvoj po stránce 
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lidské a profesní je nutné skloubit s duchovním 
rozvojem osobnosti. Duchovní růst pomůže 
čelit i dnešní složité společnosti – náročné, 
tvrdé, nelítostné a plné konkurence. Tato 
„globální“ výchova připravuje mladé na životní 
výzvy. Pomůže jim stát se „slušnými občany a 
dobrými křesťany“, lidmi čestnými a 
zodpovědnými. 

Duch blahoslavenství vyžaduje dvojí růst – růst 
vychovatele a růst jeho svěřenců. Aby 
vychovatel při své práci zároveň vychovával 
sám sebe. Pokud je člověk ochoten v každém 
okamžiku svého života se učit, zasahuje 
výchova a růst osobnosti do stále hlubších sfér 
jeho osobnosti. Růst člověka neznamená 
pouze nabývání vědomostí či majetku, ale 
spočívá ve vývoji způsobu bytí. 
Pokud jako vychovatelé prohlašujeme, že 
výchova není možná, ukazujeme tím mladým 
svůj nezájem a sobectví. Necháváme tím 
mladé bojovat o samotě, bez dostatečné 
výzbroje.  

„Lačnět a žíznit po spravedlnosti“ tedy ve 
výchově znamená horlivě hledat nová řešení 
a být tvůrčí. Děti ze slumů, které mají hlad a 
žízeň, jsou vynalézavější než jejich vrstevníci. 
Stejně tak ti, kdo „lační a žízní“ po vykonávání 
Boží vůle, se stávají tvůrčími.  
Cestou k úspěšné výchovné práci je sdílení a 
spolupráce s druhými. Spolupracovat i 
v každodenní praxi. Vedle vztahů vertikálních 
jsou nutné i vztahy horizontální. Mládež dnes 
nemá dostatečné vertikální vztahy (nejen 
k Bohu, ale i k rodičům a moudrým dospělým), 
utváří své osobnosti pomocí vztahů 
horizontálních – s kamarády a sobě rovnými. 
Ideální je vytvořit komunitu vychovatelů, 
založenou na přátelství a důvěře. Nezbytné je 
zapojení rodin a spolupráce mezi rodinami. 
Pro vytvoření mravního řádu musí vychovatelé 
dbát o to, aby se nestali „špatnými mistry“. 
Spravedlivý vychovatel dokáže soustavně 
předkládat vysoké ideály a nenechat se 
odradit odmítáním či lhostejností. Pokud 
„nepřítel“ rozsévá plevel, my s tichou 
vytrvalostí rozsévejme dobro. Věčnost, k níž 
směřujeme své konání, představuje mocný 
podnět k hledání skutečného dobra a životního 
naplnění pro ty, kteří jsou nám svěřeni.  
K tomu, jak se stát v dnešní době 
„spravedlivým“ vychovatelem, uvedeme několik 
bodů:  
1) Vštěpujme optimismus a odvahu žít.  
2) Pomáhejme mladým myslet také na 
druhé. Žijeme v individualistické společnosti, 
která uctívá peníze a zásady byznysu. Vládne jí 
lidské ego zaujaté samo sebou a svými 
rozkošemi. Zájmeno „já“ dnes postrádá pouto 
k zájmenu „ty“, chybí zde místo pro lidské 
společenství. 
3) Formujme povahy, včetně své vlastní, 
které budou schopny bojovat proti zlu. 
Nesmíme rezignovat na zlo, převažující v tomto 
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světě, nýbrž nalézt sílu bojovat proti němu. 
Znamená to neúnavně vyzdvihovat poctivost a 
stavět se proti vychytralosti a podvodům. 
Vychovávat mladé k tomu, aby neumlčovali 
hlas svědomí a nesnažili se dosáhnout 
úspěchu za každou cenu. Vštěpujme smysl pro 
povinnost a dochvilnost, který vyjadřuje úctu 
k druhým lidem. Učme umění neztrácet čas 
malichernostmi.  
4) Pomáhejme každému, aby nalezl své 
poslání. Vnímat, jaké úmysly má Bůh 
s každým člověkem – člověk se realizuje tehdy, 
když rozvíjí své přirozené nadání. Každému 
mladému člověku je třeba pomoci, aby objevil 
specifikum svého životního poslání – nezávisle 
na tom, co se mu snaží vnutit jeho okolí. 
Nadbytek touhy, která není usměrněná, se pak 
může projevit negativně – násilím, vznětlivostí, 
hlučnými reakcemi. 
5) Naučme se mladým naslouchat, abychom 
dokázali správně reagovat na jejich sny a 
velká očekávání. A dokázali rozlišovat jejich 
povrchní okamžité žádosti od pravých tužeb 
zakotvených hluboko v srdci. Konkrétní 
vědomosti, které děti učíme, nejsou tak důležité 
jako to, že jim vštěpujeme touhu učit se.  
6) Vychovávejme ke kritické svobodě. Je 
zapotřebí mladým pomoci, aby se naučili 
samostatně rozhodovat a nestali se obětí 
fatalismu. Pak by se nechali strhnout proudem, 
sledovali jednotný model chování a bylo by pro 
ně důležité veřejné mínění. Dnes se společnost 
podobá „supermarketu názorů“ a není snadné 
mladé vychovat ke správnému nakládání se 
svobodou. Je nutné znovu odhalit, jak 
křesťanská víra osvobozuje od fatalismu. Jak 
nás vyzývá, abychom vytvářeli budoucnost, 
nikoliv abychom se podrobovali osudu.  
7) Spoluvytvářejme společnost, jíž 

nevládnou pouze ekonomické zájmy. 
Výchova k solidaritě má význam pro 
budoucnost světa. Z něj se totiž postupně 
vytratily etické a duchovní principy, které dříve 
utvářely společnost. Jsme svědky celkového 
zploštění hodnot. Ve prospěch hospodářského 
a mediálního kapitálu je zbavena významu 
kultura a duchovno. Objevit se v televizi je 
důležitější, než se dobře připravovat na 
vyučování. Proti těmto „nepřátelům“ se bojuje 
především modlitbou, v níž prosíme Ducha 
svatého o dar umění. Ten nám pomůže ujasnit 
si skutečné potřeby mladých generací a nalézt 
pro ně vhodné řešení. 
Závěrem kapitoly několik návrhů pro rodiny:  
„Udělejme si čas“ - nemohu stihnout vše, co 
bych chtěl, přijmu své meze. Přestože je 
trendem světa co nejvíc toho stihnout, vyrobit, 
spotřebovat. 
„Omezme všudypřítomnost medií“ - setkávat 
se, spojit se s dalšími rodiči, trávit společně 
čas. 
„Znovu objevujme poslání rodiny“ - je to klíč 
k řešení problémů v komunikaci a vztazích. 
„Snažme se růst ve víře“ - nedostatečná 
znalost víry je častým jevem, přestože se křtem 
stáváme součástí Božího plánu. Účastí na 
církevním životě mají být rodiče vzorem. 
„Odstraňme nedostatek radosti a intimity“ - 
jestliže má každý člen rodiny sklon žít sám pro 
sebe a utíkat do samoty, je nejvyšší čas začít 
usilovat o změnu. 
Kdo lační a žízní po skutečné spravedlnosti, 
usiluje o to, aby mládež dobře vyrůstala – tomu 
Bůh ukáže, že to mělo význam. 
Příště: 5. Blahoslavení milosrdní, neboť oni 
dojdou milosrdenství. 

připravuje han
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
Krakov 2016 
Dne 19. 7. 2016 jsme se jako parta čtyř mládežníků 
z Ostrova a Nejdku vydali na dlouho očekávané setkání 
s papežem do Polska. Po přenocování v plzeňském 
DCMku jsme druhý den ráno společně s ostatními zájemci 
z plzeňské diecéze vyrazili v 7.30 ráno autobusem směr 
polské město Gliwice. V autobusu jsme dostali instrukce o 
programu a slovníček polských slov. Před příjezdem do 
města nám bylo oznámeno, k jaké farnosti jsme byli 
přiděleni. My konkrétně k farnosti Boruszowice 
(Borušovice). Zde nás rozdělili do rodin, ve kterých se o nás nádherně starali. Mládež z Borušovic 
nám na každý den připravovala zajímavý program, díky kterému jsme navštívili třeba 
koncentrační tábor Osvětim či Tarnovské Gory, kde jsme měli možnost prohlédnout si podzemí. 
Sváteční neděli jsme pak strávili s rodinou. 
V pondělí jsme se vlakem přesunuli do Krakova. Když jsme dorazili na místo určené českým 
věřícím, opět nás rozdělili buď do škol, nebo rodin. My jsme byli ubytováni ve spřátelených 
rodinách. Po ubytování nás čekal krásný uvítací program v Českém národním centru a zbyl nám 
také čas na objevování Krakova a jeho pamětihodností. Po příletu papeže Františka jsme se 
zúčasnili velmi pěkně připraveného uvítacího ceremoniálu. V sobotu jsme se přesunuli do parku, 
kde byla vigilie, která měla v sobě obrovské kouzlo. Tam jsme také přespávali pod širákem. Večer 
31. 7. jsme pak odjeli zpátky do Čech. 
Setkání s papežem a mladými věřícími z celého světa bylo plné zážitků a zanechalo v nás 
nezapomenutelné dojmy a vzpomínky. 

A.K. 
Anežka nám krásně přiblížila atmosféru světového setkání mládeže s papežem. Atmosféru 
mimořádné události, události monumentální a velkolepé. Prožíváme však také chvíle všední, 
s každodenními starostmi. I zde nás však může čekat milé překvapení, pakliže se zastavíme u 
kapličky při cestě. Tak jako Jaroslav. 
Pros, i Tobě bude dáno (….)  

Před několika lety, rok si již přesně nepamatuji, jsem se po prázdninách 
chystal odjet na studijní pobyt do kněžského semináře v Praze. 
Z vážných důvodů mi odřekl odvoz pán, se kterým jsem počítal. Při 
venčení pejska jsem se zastavil u naší mariánské kapličky v Krásném 
Lese, abych v modlitbě poprosil o pomoc v mém stěhování do 
semináře. V duchu mě napadlo, že by mě mohl odvézt náš farník Martin 
Bárta, který ochotně pomáhá lidem. Protože jsem ho ale nechtěl 
obtěžovat, tak jsem mu nevolal. 
Když jsem znovu přišel ke kapličce u silnice, mohlo to být o pár dní 
později, zrovna jel okolo Martin Bárta na kole. U kapličky jsme se spolu 

dali do řeči. Ptal jsem se ho, zda tudy jezdí pravidelně a on mi odpověděl, že prakticky vůbec. 



9 

Toho dne dostal nápad, udělat při vyjížďce změnu a jet do Krásného Lesa. Svěřil jsem se mu, že 
potřebuji odvézt do Prahy a on mě ochotně do semináře nakonec odvezl. 
Shodou okolností v tutéž dobu, kdy došlo k vyslyšení mé prosby, se mě sousedka Ivana ptala, 
jaký význam vlastně mají kapličky u cest, za jakým účelem se stavěly. Když jsem jí řekl o mé 
modlitbě za odvoz a o způsobu, jakým byla modlitba vyslyšena, pochopila. 
Pán Bůh vidí do srdce, zná naše potřeby i naše přání. Panna Maria mi přivedla do cesty Martina, 
na kterého jsem myslel, že by mě mohl odvézt. Kaplička je v jáchymovském farním obvodu, naše 
Paní mi poslala svého služebníka, který v poutním kostele v Jáchymově hraje na varhany.  
Nezapomínejme, že posvěcené kapličky jsou privilegovaným místem milosti, kde ve spojení naší 
víry s modlitbou můžeme očekávat vyslyšení našich proseb. 

Jaroslav Hraba 
Den Bible, který slavíme s 33. nedělí v mezidobí, letos připadá na 13. listopad. Je to významný 
den v roce, i když si to málo uvědomujeme. Je tu proto, abychom si připomněli význam Knihy 
knih, Písma, Božího slova. Z jejího bohatství čerpají lidé po staletí, biblické poselství je stále 
aktuální, bez ohledu na vědecký a technický pokrok. Duchovní potřeby člověka zůstávají stále 
stejné. 
My si myslíme, že Bibli známe a občas ji také bereme do ruky. Upřímně: jak ji známe a jak z ní 
čerpáme? Stačí to? Neměli bychom navštívit některou středu biblickou hodinu v Ostrově? 
Den Bible ale není pouze pro nás, je tu též pro ty, kdo Bibli vůbec neznají. 
Dobrou příležitostí, jak si Bibli přiblížit, je připravovaná výstava v ostrovském farním sále, nazvaná 
BIBLE – KNIHA KNIH. Začne 13. listopadu a potrvá 2 týdny. Uvidíme nejen různá vydání Bible, 
včetně šestidílné Kralické, ale i četná převyprávění pro děti, knihy o Bibli a knihy čerpající z Bible 
své náměty. Opět najdete nové tituly – k vypůjčení i k zakoupení – a nová překvapení. Pozvěte na 
výstavu a na kávu ve farním sále také své známé! 

M.Čumrová, E.Tejmlová, L.Hamzlová 
Farní knihovna sv. Anny 

Čtenáři doporučují ... 
Jelikož bych se rád vrátil ke katechismu, a nejen k Youcatu, ale i 
k obsáhlému, několikasetstránkovému Katechismu katolické církve, přečetl 
jsem si „Malý úvod do katechismu katolické církve“ z pera Josefa 
kardinála Ratzingera a Christopha Schoenborna. A nebyl jsem zklamán. Ač 
je tento katechismus psán přímo pro katechety, i laik v něm může najít dobré 
základy katolické víry. K tomu je tato knížečka (81 stran) ideální. Je 
v depozitáři farní knihovny sv. Anny. 

TAK 
Závěr roku milosrdenství je příležitostí ohlédnout se zpět a to, co jsme načerpali, 

poslat dál. Jedním z velkých podnětů svatého roku bylo svatořečení Matky Terezy z Kalkaty 
v září 2016. Řeholnice Matka Tereza byla v Indii tak všeobecně respektovanou osobností, že jí 
indičtí představitelé uspořádali státní pohřeb! Mnoho zajímavého se o jejím naplněném životě 
dozvíme z několika nových knih a knížek, které letos vyšly v češtině. Ve farní knihovně si je 
můžete vybrat a zakoupit pro sebe i své blízké. Bude to hezký a cenný dárek.  



10 

Ve farní knihovně si můžete zakoupit i vánoční pohledy, papírové betlémy, růženec 
(dřevěný i ze skleněných barevných korálků). Najdete tu ke koupi také vhodné knihy pro děti i pro 
dospělé. Jako bonus jsme pro vás vytvořili vkusné záložky do knih.  

Adventní čtení k přemýšlení 
Robert Fulghum: Krédo 
kapitolka z knihy „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“ 

Po mnoho let jsem se vždycky na jaře rozhodl, že sepíšu svá osobní přesvědčení – 
takové krédo. Když jsem byl mladší, zabíral můj seznam mnoho stránek; snažil jsem se nic 
nevynechat, zabrousil jsem do všeho. Připomínalo to soudní spis, jako kdyby slova mohla vyřešit 
všechny rozpory smyslu bytí. 
V posledních letech je krédo stále kratší – někdy je cynické, někdy 
komické, jindy laskavé, ale pořád na něm pracuju. Nedávno jsem si 
předsevzal, že krédo zkrátím a vyjádřím co nejjednodušeji, aby se mi 
vešlo na jednu stránku. Plně si uvědomuju, jak je tohle předsevzetí 
naivně idealistické. 
Že bych měl být stručnější, mě napadlo u benzinové pumpy. Naplnil 
jsem nádrž svého starouška superskvělou vysokooktanovou šťávou. 
Ta rachotina si s ní nevěděla rady a běhal jí z toho mráz po 
zádech...Chápal jsem to. Mému mozku a mojí duši se občas stane 
něco podobného. Přesycení informacemi a po zádech mi pak běhá 
existenciální mráz – prskám na každé křižovatce života, kde se musím nějak rozhodnout, a buď 
toho vím příliš, nebo naopak málo. Zmapovaný život není legrace. 
Tehdy jsem pochopil, že už znám většinu z toho, co je ke smysluplnému životu zapotřebí – a že to 
není až tak složité. Všechno to znám. A znám to už velice, velice dlouho. Žít podle toho – to už je 
něco jiného, že? Tohle je tedy moje krédo: 
VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se 
naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na 
pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil: 
O všechno se rozděl.  /   Hraj fér.     /    Nikoho nebij.   /   Vracej věci tam, kde jsi je našel.  /   
Uklízej po sobě.  /    Neber si nic, co ti nepatří.   /    Když někomu ublížíš, řekni promiň.   /    Před 
jídlem si umyj ruce. /    Splachuj.  /   Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.   /   Žij 
vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a 
pracuj.  /  Každý den odpoledne si zdřímni.  /   Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni 
někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.  /   Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na 
semínko v plastovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví 
jak a proč, ale my všichni jsme takoví. /   Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky, a dokonce i to 
semínko v kelímku – všichni umřou. My také.  / A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a 
první slovo, které ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE. 

Všechno, co potřebujeme znát, tam někde je. Slušnost, láska a základy hygieny. 
Ekologie, politika, rovnost a rozumný život. 
Vyberte si kterékoliv z těchto pravidel a řekněte to složitými dospělými výrazy a vztáhněte na to 
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svůj život doma nebo v práci, na svou vládu nebo svůj svět, a uvidíte, že to platí, je to jasné a 
sedí to. A představte si, oč lepší by byl svět, kdybychom si všichni – na celém světě – každý den 
ve tři odpoledne dali koláček a mléko a pak si lehli a zdřímli si s polštářkem pod hlavou. Nebo 
kdyby základní politikou všech vlád světa bylo vždycky vracet věci nazpátek a uklízet po sobě. 
A stále ještě platí – bez ohledu na to, kolik vám je let -, že když vyrazíte do světa, nejlepší je chytit 
někoho za ruku a držet se pohromadě.    
Robert Fulghum (čti fuldžum) je americký spisovatel, unitářský pastor, filosof, učitel, zpěvák, 
malíř. Začal psát po padesátce. Úspěch mu přinesla hned první knížka – ta, ze které uvádíme 
ukázku. Poprvé vyšla v roce 1988. Od té doby se objevilo na světě 14 milionů jejích exemplářů, 
v několika jazycích. U nás vyšla kniha „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil 
v mateřské školce“ už dvakrát. Naposledy v roce 2013, k 25. výročí knihy. 
R. Fulghum nejen vydává v České republice, ale také sem rád jezdí. Letos na jaře přijel i do 
Ostravy, kde natočil rozhovor pro Televizi Noe. Vyprávěl v něm o vzniku knihy, kterou vydavatelé 
nazvali „Poprask v sýrové uličce“. Autor přinesl českému vydavateli sto nepublikovaných 
příběhů, aby si vybral. Vydavatel vybral, přeložil, nechal ilustrovat, zvolil název podle prvního 
příběhu. Autor souhlasil a „Poprask“ vyšel. Příští kniha vyjde v češtině v září 2017. 
„Mé psaní je jedno jediné poselství“ - řekl autor v rozhovoru - „hledám společníky. Podobně jako 
Ježíš hledal společníky, apoštoly.“ Krátké příběhy a malá zamyšlení Roberta Fulghuma stojí za 
přečtení. Ve farní knihovně si můžete zapůjčit pět autorových knih. Kromě dvou jmenovaných 
ještě nabízíme: „Možná, možná ne“, „Už hořela, když jsem si do ní lehal“, „Ach jo“. Zároveň 
děkujeme sponsorovi Jirkovi K. 
 
Rozpis úklidu a výzdoby – listopad - prosinec 2016 
  4. 11.: Srncová; 11. 11.: Běhounková;  18. 11.: Prvá; 25. 11.: Michalová 
  2. 12.: Srncová;   9. 12.: Běhounková;  16. 12.: Prvá; 23. 12.: Michalová; 
30. 12.: Srncová 
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 – listopad - prosinec 2016 
     1. čtení   2. čtení 
  1. 11. Všech svatých   Kamarád st.  Bárta 
  6. 11. 32. neděle v mezidobí  Šulcová   Faltová 
13. 11. 33. neděle v mezidobí  Hanzlová  Sek 
20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále Kamarád ml.  Hynk 
27. 11. 1. neděle adventní  Radová   Poledníček 
  4. 12. 2. neděle adventní  Faltová   Šulcová 
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  8. 12. Nep. početí Panny Marie  Kamarád st.  Bárta 
11. 12. 3. neděle adventní  Sek   Hanzlová 
18. 12. 4. neděle adventní  Hynk   Kamarád ml. 
24. 12. Vigilie Narození Páně  upřesní se 
25. 12. Boží Hod vánoční   Poledníček  Radová 
31. 12. Závěr obč. roku   upřesní se 
Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl. Pokud nemůžete v stanovený den číst, prosím 
zajistěte si náhradu, nebo kontaktujte P. Breindla na telefonu 736 685 876. 

Hospodářský výsledek Červen - Červenec 2016 

Místo sbírky Rok 2016  Z toho měsíc Červen 

Ostrov   93 445,00 Kč                     12 708,00 Kč  

Kaple Sv. Rodiny     7 093,00 Kč                       1 139,00 Kč  

Abertamy     2 678,00 Kč                          470,00 Kč  

Hroznětín     7 028,00 Kč                       1 555,00 Kč  

Radošov     1 255,00 Kč                          265,00 Kč  

Pernink     3 055,00 Kč                          370,00 Kč  

Horní Blatná     2 477,00 Kč                          594,00 Kč  

Děpoltovice 0 Kč 0 Kč 

Celkem 117 031 Kč 17 101 Kč 

Hospodaření ŘKF Ostrov Rok 2016  Z toho měsíc Červen 

Příjmy  871 638 Kč 159 699 Kč 

     z toho sbírky 117 031 Kč 17 101 Kč 

Výdaje 396 065 Kč 72 478 Kč 

   z toho režie 190 051 Kč 49 478 Kč 

Výsledek hospodaření 475 573 Kč 87 221 Kč 

    z toho sbírky mínus režie -73 020 Kč -32 377 Kč 

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

Hospodaření ŘKF Jáchymov Rok 2016  Z toho měsíc Červen 

Příjmy  165 501 Kč 20 566 Kč 

     z toho sbírky 38 567 Kč 5 464 Kč 

Výdaje 172 754 Kč 136 449 Kč 

   z toho režie 48 486 Kč 16 449 Kč 

Výsledek hospodaření -7 253 Kč -115 883 Kč 

    z toho sbírky mínus režie -9 919 Kč -10 985 Kč 

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

Místo sbírky Rok 2016  Z toho měsíc Červenec 

Ostrov     110 685,00 Kč                      17 240,00 Kč  

Kaple Sv.Rodiny         8 483,00 Kč                        1 390,00 Kč  

Abertamy         3 280,00 Kč                           602,00 Kč  

Hroznětín         9 654,00 Kč                        2 626,00 Kč  

Radošov         1 355,00 Kč                           100,00 Kč  

Pernink         4 079,00 Kč                        1 024,00 Kč  

Horní Blatná         2 477,00 Kč                                    -   Kč  

Děpoltovice 0 Kč 0 Kč 

Celkem 140 013 Kč 22 982 Kč 

Hospodaření ŘKF Ostrov Rok 2016  Z toho měsíc Červenec 

Příjmy  914 138 Kč 42 500 Kč 

     z toho sbírky 140 013 Kč 22 982 Kč 

Výdaje 551 409 Kč 155 344 Kč 

   z toho režie 198 010 Kč 7 959 Kč 

Výsledek hospodaření 362 729 Kč -112 844 Kč 

    z toho sbírky mínus režie -57 997 Kč 15 023 Kč 

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

 

Hospodaření ŘKF Jáchymov Rok 2016  Z toho měsíc Červenec 

Příjmy  181 652 Kč 16 151 Kč 

     z toho sbírky 49 774 Kč 11 207 Kč 

Výdaje 172 792 Kč 38 Kč 

   z toho režie 48 524 Kč 38 Kč 

Výsledek hospodaření 8 860 Kč 16 113 Kč 

    z toho sbírky mínus režie 1 250 Kč 11 169 Kč 

Účet jáchymovské farnosti, na který je možné přispívat: 0802348359/0800 
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Dětské okénko 
ČTYŘI OSOBNOSTI ADVENTU 

Adventem – obdobím přípravy na příchod Ježíše Krista – nás provázejí některé biblické osoby, 
které mají jedno společné: dokázali říct Bohu „ANO“ a důvěřovali mu ve všech životních situacích. 
Skrze takové lidi může Bůh přicházet do našeho světa i dnes. Zjisti, o které biblické osoby se 
jedná a co o nich víš. 
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JEŽÍŠ A NIKODÉM  
Nikodém, člen židovské velerady, chtěl osobně poznat Ježíše. Přišel za ním jednou v noci 
s otázkou: „Jak může člověk vstoupit do Božího království?“ Ježíš mu odpověděl, že se musí 
znovu narodit z vody a Ducha. Mluvil o křtu, kterým se stáváme Božími dětmi. V dalších 
Ježíšových slovech pak najdeme jádro evangelijní zvěsti: „Neboť tak Bůh miloval svět, že… 
(dokončení v tajence)“ – Jan 3,16. Když doplníš k číslům dole písmena z rámu obrázku získáš 
tajenku. Nikodém se s Ježíšem setkal ještě jednou. Víš kdy to bylo? 
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VÍM TO? 

SVATÝ VÁCLAV ANDĚLÉ RŮŽENEC 

1. Sv. Václav byl českým: 
a) králem 
b) knížetem 
c) prezidentem 

1. Každý člověk dostává od 
Boha: 
a) anděla strážce 
b) anděla průvodce 
c) anděl zástupce 

1. Růženec je modlitba, v níž 
se pravidelně opakuje: 

a) Desatero¨ 
b) Andělé Boží 
c) Zdrávas Maria 

2. Svatý Václav žil ve století: 
a) šestém 
b) patnáctém 
c) desátém 

2. Ježíšovo narození oznámil 
Panně Marii Archanděl: 

a) Rafael 
b) Gabriel 
c) Michael 

2. Modlitba Růžence nemá: 
a) tajemství světla 
b) tajemství tmy 
c) tajemství radostná 

3. Bratr sv. Václava se 
jmenoval: 

a) Boleslav 
b) Svatopluk 
c) Vratislav 

3. Slovo „anděl“ znamená: 
a) posel 
b) přítel 
c) cestovatel 

3. Kolik „desátků“ má obvykle 
modlitba jednoho růžence? 

a) tři 
b) pět 
c) deset 

4. Sv. Václav je pohřben: 
a) ve Staré Boleslavi 
b) v Praze 
c) na Velehradě 

4. Co je typickým 
atributem(znakem) 

archanděla Michaela? 
a) klíče 
b) lilie 
c) meč 

4. O rozšíření modlitby 
růžence se nejvíce zasloužil 

řád: 
a) dominikánů 
b) jezuitů 
c) potulných rytířů 

 

Informace a pozvánky z biskupství 
Den milosrdenství pro rozvedené i znovu sezdané 
V sobotu 12. listopadu v Plzni, v programu vystoupí plzeňský biskup Tomáš Holub, P. Aleš 
Opatrný a P. Martin Sedloň. Katecheze, sdílení, bohoslužba s průchodem Bránou milosrdenství.  
Víkend pro chlapy 
4. - 6. listopadu, téma Povolání a věrnost („Byli jste povoláni Ježíšem Kristem“ Ř 1,6). 
V promluvách, modlitbě, mlčení i sdílení se otevřeme skutečnosti, že Bůh nás neustále volá, aby 
nás pozvedl, proměnil a daroval nám sám sebe. Cena 600 Kč, přihlášky elvaf@volny.cz 

Denní tichá chvíle 

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 neradujte se 
z toho, že se vám podrobují duchové; radujte 
se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. 
Hab 2,2-3 - Zapiš to vidění, zaznamenej je 
na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. 

Vidění už ukazuje k určitému času, míří 
neomylně k cíli; prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde 
zcela jistě, zadržet se nedá. 
Ž 111,10 - Počátek moudrosti je bát se 
Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak 
činí. 
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Ž 139,13-14 - Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, 
v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám 
chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně 
jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho 
jsem si plně vědom. 
Lk 11,2-4 - „Když se modlíte, říkejte: Otče, buď 
posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Náš 
denní chléb nám dávej každého dne. A odpusť 
nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme 
každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej 
nás do pokušení.“ 
Lk 11,13 - Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte 
svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš 
Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho 
prosí! 
Gal 3,8-9 - Protože se v Písmu předvídá, že 
Bůh na základě víry ospravedlní pohanské 
národy, dostal už Abraham zaslíbení: „V tobě 
dojdou požehnání všechny národy.“ A tak lidé 
víry docházejí požehnání spolu s věřícím 
Abrahamem. 
Ž 105,4 - Dotazujte se na vůli Hospodinovu a 
jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. 
Lk 17,19 - Ježíš mu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra 
tě zachránila.“  
Ž 113,1-3 - Haleluja. Chvalte, Hospodinovi 
služebníci, chvalte jméno Hospodina! Jméno 
Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky. Od 
východu slunce až na západ chváleno buď 
jméno Hospodina. 
Gal 5,5 - My však z moci Ducha a ve víře 
očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. 
Gal 5,22-23 - Ovoce Božího Ducha však je 
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 
Lk 12,8 - Pravím vám: Každý, kdo se ke mně 
přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka 
přizná před Božími anděly. 
2Tim 4,2 - Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či 
nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej 
v trpělivém vyučování. 

Ef 2,9 - Spasení není z vás, je to Boží dar; není 
z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.  
2Tim 4,17 - Pán stál při mně a dal mi sílu, 
abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli 
lidé ze všech národů. 
Iz 12,3 - S veselím budete čerpat vodu 
z pramenů spásy. 
Ef 4,4-6 - Jedno tělo a jeden Duch, k jedné 
naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna 
víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který 
je nade všemi, skrze všechny působí a je ve 
všech. 
Ž 91,11 - On svým andělům vydal o tobě příkaz, 
aby tě chránili na všech tvých cestách. 
Sir 35,12-13.17 - Protože Pán je spravedlivý 
Bůh, nestraní nikomu. Není na straně proti 
chudákovi a vyslyší modlitbu utištěného. 
Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví 
se, dokud tam nedojde. 
Ef 4,32 - ...buďte k sobě navzájem laskaví, 
milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh 
v Kristu odpustil vám. 
Lk 13,20-21 - „K čemu přirovnám Boží 
království? Je jako kvas, který žena vmísí do tří 
měřic mouky, až se všecko prokvasí.“ 
Ef 6,10 - A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, 
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v jeho veliké moci. 
Lk 6,12-16 - Ježíš vyšel na horu, aby se modlil, 
a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Když se 
rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil 
z nich dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, 
kterého pojmenoval Petr, jeho bratra Ondřeje, 
dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, 
Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, 
kterému říkali Horlivec, Judu Jakubova 
a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. 

Mdr 11,22-23 - Pane, celý svět je před tebou 
jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která 
zrána padá na zem. Ty však máš slitování se 
vším, protože můžeš všechno, a jsi shovívavý 
k hříchům lidí, aby dělali pokání. 
Lk 14,13-14 - Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, 
zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť 
nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při 
vzkříšení spravedlivých. 

V Mariině víře vidíme, jak otevírat svoje srdce 
Promluva papeže Františka na mariánské vigilii, nám. sv. Petra 

Drazí bratři a sestry! 
Během této vigilie jsme si v Mariině doprovodu 
znovu přiblížili základní momenty Ježíšova 
života. Myslí i srdcem jsme se ocitli ve dnech 
naplnění Kristova poslání ve světě. 
Zmrtvýchvstání jako znamení nejzazší Otcovy 
lásky, která všechno přivádí k životu, a jako 
anticipace naší budoucnosti. Nanebevstoupení 
jako sdílení Otcovy slávy, v níž má i naše lidství 
privilegované místo. Letnice jako výraz poslání, 
které má církev v dějinách až do konce časů 
pod vedením Ducha svatého. V posledních 

dvou tajemstvích jsme rozjímali o Panně Marii 
v nebeské slávě, o Té, která je od prvních 
staletí vzývána jako Matka Milosrdenství. 
Modlitba růžence je z mnoha aspektů syntézou 
dějin Božího milosrdenství, které se přetváří 
v dějiny spásy pro ty, kdo se nechají utvářet 
milostí. Tajemství, která před námi vystupují, 
jsou konkrétní gesta, jež rozvíjejí Boží jednání 
ve vztahu k nám. Modlitbou a rozjímáním o 
životě Ježíše Krista, znovu nazíráme Jeho 
milosrdnou tvář, která jde všem vstříc v různých 
životních potřebách. Maria nás na této cestě 
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provází, ukazuje Syna, který vyzařuje Otcovo 
milosrdenství. Ona je Hodegetria, Matka, která 
provází na cestě, kterou jsme povoláni se 
ubírat, abychom byli pravými Ježíšovými 
učedníky. V každém růžencovém tajemství 
vnímáme její blízkost a rozjímáme o Ní jako o 
první učednici Jejího Syna, která plní Otcovu 
vůli (srov. Lk 8,19-12). 
Modlitba růžence nás nevzdaluje životní 
starostem; naopak, žádá od nás, abychom se 
vtělili do dějin všech dnů a uměli tak chápat 
znamení Kristovy přítomnosti mezi námi. 
Pokaždé, když rozjímáme nějaký moment, 
nějaké tajemství Ježíšova života, jsme zváni 
rozpoznávat, jak Bůh vstupuje do našeho 
života, abychom Jej přijali a následovali. 
Objevujeme cestu, která nás přivádí 
k následování Krista ve službě bratřím. Přijetím 
a asimilací některých význačných bodů 
Ježíšova života se účastníme Jeho 
evangelizačního díla, aby ve světě rostlo a 
šířilo se Boží království. Jsme učedníci, ale 
také misionáři a nositeli Krista tam, kde chce, 
abychom byli přítomni. Nemáme proto uzavírat 
dar Jeho přítomnosti v sobě. Jsme naopak 
povoláni sdílet se všemi Jeho lásku, Jeho 
jemnocit, Jeho dobrotu a milosrdenství. Radost 
z tohoto sdílení se nezastaví před ničím, 
protože přináší zvěst osvobození a spásy.  
Maria nám umožňuje chápat, co znamená být 
Kristovými učedníky. Ona byla od věků určena 
být Matkou, naučila se, jak se stávat učednicí. 
Jejím první činem bylo zaujetí postoje 
naslouchání Bohu. Byla poslušna andělovu 
zvěstování a otevřela svoje srdce, aby přijala 
tajemství božského mateřství. Následovala 
Ježíše nasloucháním všemu, co řekl (srov. Mk 
3,31-35); všechno uchovávala ve svém srdci 
(srov. Lk 2,19) a stala se živou pamětí 

znamení, která vykonal Syn Boží, aby v nás 
vzbudil víru. 
Nestačí však pouze naslouchat. To je zajisté 
první krok, ale naslouchání musí být převedeno 
na konkrétní skutky. Učedník totiž dává svůj 
život do služeb evangelia. Proto se Panna 
Maria okamžitě vydala za Alžbětou, aby jí 
pomáhala během jejího těhotenství (srov. Lk 
1,39-56). V Betlémě porodila Božího Syna 
(srov. Lk 2,1-7); v Káně se postarala o mladé 
manžele (srov. Jan 2,1-11); na Golgotě 
neustoupila před bolestí, ale zůstala pod 
Ježíšovým křížem a z Jeho vůle se stala 
Matkou církve (srov. Jan 19,25-27); po 
Zmrtvýchvstání povzbuzovala apoštoly 
shromážděné ve večeřadle v očekávání Ducha 
svatého, který je přetvořil v odvážné svědky 
evangelia (srov. Sk 1,14). Maria celým svým 
životem uskutečňovala to, co má konat církev 
na Kristovu trvalou památku. V Mariině víře 
vidíme, jak otevírat svoje srdce, abychom byli 
poslušní Boha; v jejím sebezapření 
objevujeme, jak máme být pozorní k potřebám 
druhých; v jejích slzách nacházíme sílu, jak 
těšit ty, kteří prožívají bolest. V každém z těchto 
momentů vyjadřuje Maria bohatství božského 
milosrdenství, které jde vstříc každému 
v každodenních potřebách. Prosme tento večer 
naši něžnou nebeskou Matku nejstarší 
modlitbou, kterou se k Ní obraceli křesťané 
zejména ve chvílích těžkostí a mučednictví. 
Prosme ji v jistotě, že nám pomůže svým 
mateřským milosrdenstvím, aby Ona, „slavná a 
požehnaná“, byla ochranou, pomocí a 
požehnáním v každém dni našeho života: „Pod 
ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. 
Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale 
ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, 
Panno slavná a požehnaná.“ 
Přeložil Milan Glaser 
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PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 
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 (kap. sv. Rod.) * 
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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