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Zpravodaj farnosti 

Ostrov a Jáchymov 
 

červenec – srpen 2017 
 

ÚVODNÍK 

V mnoha rozhovorech se v poslední době 

setkávám s úvahami o tom, kde jsou naše 

kořeny, kde je základ naší kultury. A následně 

slyším mnohé názory. Mnohdy také 

rozporuplné. Tak také rozvažuji, kde jsou 

odpovědi nebo kde je původ nebo základ života 

dnešní společnosti. 

Stále mě to vede 

k pohledu na ty, 

kteří tady žili před 

námi, kteří budovali 

ve své době, podle 

svého svědomí, svět 

s nadějí dobré 

budoucnosti. 

Myslím, že náš kraj 

byl naplňován 

životem lidí, kteří nejen žili pro budoucnost, ale 

také skutečně budovali základ, pro život 

budoucích generací. 

Co tedy můžeme nacházet z díla 

blahoslaveného (bl.) Hroznaty pro dnešek? 

Někdo by řekl, že po osmi stech letech už není 

z čeho brát, nebo čemu se učit. Asi tady není 

prostor rozepisovat se o jeho životě. Není nic 

jednoduššího, než se s jeho životem seznámit 

na více internetových stránkách, které dnes 

nabízí legendu o jeho životě. A tak chci 

připomenout snad ten nejzákladnější rys jeho 

života. Je to dobro přesahující osobní život, 

dobro „univerzální“. Ve kterém je možné nalézt 

oběť pro druhého, oběť pro rodinu, pro 

společenství lidí, ale také pro hmotné hodnoty. 

Nad tím vším je touha pro hodnoty nejvyšší, 

které vše přesahují a ze kterých vše ostatní 

vychází. Je to touha 

po životě s Bohem, 

který ho naplňuje 

sílou, nebát se 

překonávat překážky 

a žít s odvahou.  

V dnešní době 

pozorujeme absenci 

univerzálního 

žebříčku hodnot. 

Často nacházíme 

individuální nasazení, které pramení v osobní 

touze jak naplnit vlastní život. Konkrétní člověk 

při tom pro svou aktivitu hledá pevné a hluboké 

cíle. Schází mu v nich hlubší základ z kterého 

by čerpal a rozvíjel svou činnost. Nemá ji v čem 

zakotvit nebo v čem hledat. Rozdílnost v životě 

a naplnění jeho cílů je mezi bl. Hroznatou a 

dnešním člověkem patrná. Bl. Hroznata je 

příkladem opravdovosti a hloubky života i ve 

chvílích, když se východisko zdá být ztracené. 

Sílu nalézá ve víře, která ho posiluje a 

naplňuje. Je příkladem pevného a hlubokého 
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zakotvení. V tom promlouvá i dnes, kdy čelíme 

ztrátě hodnot a relativizace kulturního základu 

naší společnosti. 

Už několik let se snažíme navázat na hodnoty, 

které nám bl. Hroznata ukazuje, putováním 

z Ostrova do Hroznětína, kde uchováváme jeho 

reliquii, a proto Vás zveme na pouť 

v Hroznětíně, kde je možné u reliquiáře 

s částečkou jeho kosti navázat na jeho 

hlubokou víru a prosit o obnovu základů naší 

společnosti v místě, kde se podle jedné 

z legend narodil, ale kde byl také i zatčen 

loupeživými rytíři. Pouť proběhne 8. července a 

hlavním sloužícím bude opat premonstrátského 

kláštera Teplá (založeného bl. Hroznatou) Filip 

Pavel Lobkowitz. Významným hostem bude 

první generální vikář karlovarského kraje P. Jiří 

Majkov. Na pouť můžou zájemci putovat pěšky 

z Ostrova. 

 

Program:  

8:30 Zahájení pěší pouti v kostele sv. Michaela 

archanděla a Panny Marie Věrné v Ostrově 

9:30 Mariánská pobožnost v kapličce v Bystřici 

(údajné místo zatčení bl. Hroznaty loupeživými 

rytíři) 

10:30 Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. 

Petra a Pavla v Hroznětíně 

P. Marek Hric

 

SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ: červenec – srpen 

1.7.  sobota – 12. týdne v mezidobí; sobotní památka Panny Marie Žaltář 4. týdne 

2.7.  13. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang Mt 10,37–42 Žaltář 1. týdne 

 „Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden.“ 

3.7. pondělí – svátek sv. Tomáše, apoštola – evang Jan 20,24–29 

4.7. úterý – památka sv. Prokopa, opata – evang Mt 8,23–27 

5.7. středa – Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa,  

 patronů Evropy, hlavních patronů Moravy  

 – doporučený svátek – evang Lk 10,1–9 

7.7. pátek – 1. pátek v měsíci – evang Mt 9,9–13   Žaltář 1. týdne 

 první pátek v měsíci 

9.7. 14. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang Mt 11,25–30 Žaltář 2. týdne 

 „Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že když jsi tyto věci  

 skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým.“ 

11.7. úterý – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy – evang Mt 19,27–29 

14.7. pátek – v plzeňské diecézi: svátek bl. Htoznaty, mučedníka,  

hlavního patrona plzeňské diecéze 

15.7. sobota – památka sv. Bonaventury,  

 biskupa a učitele církve – evang Mt 10,24–33 

16.7. 15. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang Mt 13,1–23 Žaltář 3. týdne 

  „Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.“ 
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22.7. sobota – svátek sv. Marie Magdalény – evang Jan 20,1.11–18 

23.7. 16. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang Mt 13,24–43 Žaltář 4. týdne 

  „Nechte obojí růst spolu až do žní.“ 

25.7. úterý – svátek sv. Jakuba, apoštola – evang Mt 20,20–28 

26.7. středa – památka sv. Jáchyma a Anny,  

 rodičů Panny Marie – evang Mt 13,16–17 

29.7. sobota – památka sv. Marty – evang Jan 11,19–27 / Lk 10,38–42 

30.7. 17. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang Mt 13,44–52 Žaltář 1. týdne 

 „Nebeské království je podobné pokladu, ukrytému v poli.“ 

31.7. pondělí – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze – evang Mt 13,31–35 

 
1.8. úterý – památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve –  

evang Mt 13,36–43 

4.8. pátek – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze – evang Mt 9,35–10,1 

 první pátek v měsíci 

6.8. neděle – svátek Proměnění Páně – čtení cyklu A, evang Mt 17,1–9 

 „To je můj milovaný syn, toho poslouchejte!“ 

8.8. úterý – památka sv. Dominika, kněze – evang Mt 14,22–36 Žaltář 2. týdne 

9.8. středa – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,  

panny a mučednice, patronky Evropy – evang Lk 9,23–26 

10.8. čtvrtek – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka – evang Jan 12,24–26 

11.8. pátek – památka sv. Kláry, panny – evang Mt 16,24–28 

13.8. 19. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang Mt 14,22–33 Žaltář 3. týdne 

 „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ 

14.8. pondělí – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,  

kněze a mučedníka – evang Mt 17,22–27 

15.8. úterý – slavnost Nanebevzetí Panny Marie  

– doporučený svátek – evang Lk 1,39–56 

20.8. 20. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang Mt 15,21–28 Žaltář 4. týdne 

 „Ženo, tvá víra je veliká! Staň se ti, jak si přeješ.“ 

21.8. pondělí – památka sv. Pia X., papeže – evang Mt 19,16–22 

22.8. úterý – památka Panny Marie Královny – evang Mt 19,23–30 

24.8. čtvrtek – svátek sv. Bartoloměje, apoštola – evang Jan 1,45–51 

27.8. 21. neděle v mezidobí – čtení cyklu A, evang Mt 16,13–20 Žaltář 1. týdne 

 „Za koho pokládají lidé Syna člověka? A za koho mě pokládáte vy?“ 

28.8. pondělí – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve – evang Mt 23,13–22 

29.8. úterý – památka Umučení svatého Jana Křtitele – evang Mt 6,17–29 
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DUCHOVNÍ IMPULZY 

„Blahoslavení, kdo vychovávají“ 

Pier Giordano Cabra, italský kněz a spisovatel, tak nazval jednu ze svých knih. Určil ji všem, kdo 

vychovávají. A protože všichni vychováváme – děti, vnoučata, žáky, studenty, nebo sami sebe – je 

užitečné knihou zkráceně projít. Poslední, osmá kapitola je věnována osmému biblickému 

blahoslavenství. 

 

8. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni 

pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské 

království 

Dnes bychom asi řekli: Blahoslavení, kdo jsou 

pronásledováni, protože konali Boží vůli, Bůh 

jim dá své království. Pro vychovatele by mohlo 

toto blahoslavenství znít: Blahoslavení, kdo 

vytrvají ve svěřeném poslání, přestože jsou 

odmítáni a zavrhováni, neboť Bůh bude na 

jejich straně.  

Dnes se setkáváme, především v Evropě, 

s předsudky nebo přímo nevraživostí vůči 

křesťanství. To je chápáno jako něco 

zastaralého, co je nutno překonat. Jsme svědky 

i očividného odporu vůči křesťanským 

institucím. Evangelium nám proto připomíná: 

Pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás. 

Na poli výchovy dnes děti a mladí nejsou zvyklí 

slyšet slůvko „ne“, a proto náročné vychovatele 

vidí jako problém. Není se čemu divit, lidská 

povaha tíhne k tomu, co je pohodlnější a 

snazší. Je však nutné stát pevně na správných 

pozicích, neslevovat z hodnot.  

Nesmíme se nechat ovlivnit módními slogany a 

to i za cenu, že budeme nepopulární. 

Nesnižujme laťku. Nesmíme však předkládat 

životní vzory, které jsou pro mladého člověka 

neuskutečnitelné, abychom nežádali to, co 

nemůže být splněno. Je však nutné směrovat 

mládež k dosažitelným životním cílům. 

Nesmíme zapomenout, že prvním úkonem 

lásky je pravda: „Dnes se vyžaduje, abychom 

byli všichni oddaní vládnoucí kultuře, podle níž 

je jediným pravidlem lidského soužití 

uspokojení vlastních pudů. Módní je narcistické 

sobectví, podle něhož každý může dělat, co se 
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mu zlíbí. Avšak žádná společnost nemůže 

existovat, pokud v ní nejsou i povinnosti... 

(G. Rumi) 

Zodpovědný vychovatel tedy musí mluvit 

i o povinnostech a často tak jít proti proudu. 

Vyžaduje to od něj, aby měl silné argumenty a 

odvahu. Nemusíme hovořit mnoho o právech, 

neboť hájit svá práva se každý rychle naučí. 

O věcech snadno dosažitelných hovoří 

demagogové, o těch náročných pak skuteční 

vychovatelé. Ovšem život není pouze 

povinnost, je třeba předkládat i jeho radosti. Je 

to prožitek radosti, že naším Otcem je Stvořitel 

všech radostí, a byť tu a tam některou radost 

zkalí, je to proto, aby nám připravil radost větší. 

Jestliže zaznamenáme negativní reakce na 

naši osobu, musíme se nejprve ptát, zda není 

chyba v nás. Někdy nám opozice může pomoci 

k obrácení.  

V jakém smyslu máme prosazovat svoji 

„autoritu“? Několik podnětů :  

Učme, že není důležité dělat kariéru a mít za 

každou cenu peníze, ale být „spravedliví“ – 

poctiví k sobě i k druhým. To nás často staví 

před odvážná rozhodnutí a stojí to námahu. 

Neboť jsme pak méně viditelní než „kariéristé“. 

Ovšem časté jsou pak případy, kdy potkáme 

bývalé žáky a nyní třeba vědce, kteří nám 

řeknou: „Naučili jste nás poctivosti a to se ve 

světě nevidí“.  

Učme odvaze k zastávání vlastních názorů a 

že hodnota každé myšlenky se posuzuje 

podle toho, kolik stojí úsilí. Nikoliv nutně 

podle výsledku, jaký může přinést. Martin 

Luther King byl zabit, protože prosazoval 

rovnost černochů a bělochů. 

Učme tedy druhé žít pro to, co je pravdivé a 

správné, nejen pro to, co je pohodlné! 

Rozhodující není úspěch, ale vědomí 

spravedlivého jednání. 

Učme respektovat vlastní důstojnost a 

důstojnost druhých. Nelze nevzpomenout 

Mojžíše, který se nepodvoluje, ale předkládá 

svému lidu Boha, jehož je složité pochopit, 

který však osvobozuje od modlářství, falešných 

obrazů a dalších forem otroctví. Hovoří 

o věcech hodnotných, namísto líbivých.  

Učme nevyhledávat prchavou slávu 

potlesku. Lichotky a přílišné chválení není 

dobré znamení, buďme na pozoru!  

Setkání s jinými vychovateli, společně 

stanovené programy činnosti nám mohou 

pomoci orientovat se ve společnosti, která 

trpí nedostatkem správných vzorů. Taková 

spolupráce nám dodá síly. 

Duch svatý nás vede tady a teď k pravdě, 

v celé její úplnosti. Vnuká nám, kdy máme být 

trpěliví a kdy pevní a nároční, kdy být silní a 

kdy pokorní, kdy umět vyčkávat a kdy 

zasáhnout.  

Duch je silou v těžkostech, dává odvahu čelit 

„pronásledování“ světa. 

První a poslední blahoslavenství slibují 

„nebeské království“. To znamená, že 

vychovatel, který bere vážně svůj úkol, přispívá 

k šíření Boží svrchovanosti v tomto světě. 

Zakusí nejen pocit, že stojí na správné straně a 

šíří Boží spravedlnost (což už je čímsi 

nesmírným), ale má navíc příslib, že již teď 

patří do tohoto Božího „království“.   

  

Připravuje Han 
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OKÉNKO SVĚTCŮ 

Blahoslavený Hroznata 

 

Datum narození bl. Hroznaty neznáme, datum 

úmrtí známe přesně – zemřel v pátek 14. 

července Léta Páně 1217 – tedy přesně před 

800 lety! V letošním roce slaví premonstráti 

v klášteře Teplá jubileum svého zakladatele, 

političtí vězni svého ochránce, a celá plzeňská 

diecéze slaví jubileum svého patrona. 

V klášteře Teplá se koná v sobotu 15. července 

2017 jubilejní pouť k blahoslavenému 

Hroznatovi a poutní mše sv. v klášterním 

kostele začíná v 10 hodin. 

Život blahoslaveného Hroznaty je spjat 

s územím západních Čech a přímo u nás na 

něj upomíná obec Hroznětín. Také bývalý hrad 

u Chebu, kde Hroznata násilnou smrtí zemřel, 

nese dnes jeho jméno – Starý Hrozňatov. 

V původní podobě jméno znělo pravděpodobně 

Grozňata a odkazovalo na osobu, která budí 

respekt. Bylo to jméno, které se dávalo 

urozeným osobám. I jeho matka Dobroslava a 

jeho sestra Vojslava měly složená jména, 

dávaná ve vyšších kruzích. Hroznata se narodil 

kolem roku 1160 nebo později matce 

Dobroslavě Černínové a otci Sezemovi, 

knížecímu dvořanu. Středověká legenda 

popisuje několik zázraků, díky nimž zůstal 

chlapec Hroznata naživu. V dospělosti zastával 

významné funkce na knížecím dvoře a vlastnil 

rozsáhlé pozemky hlavně v západních 

Čechách. Po smrti manželky a jediného syna  

se rozhodl, jako pravý rytíř 12. století, přijmout 

účast v křížové výpravě do Svaté země. Když 

však dorazili k moři a český šlechtic viděl 

poprvé vzdouvající se vody, zalekl se. Uviděl 

nepřipravenost výpravy k úkolům v neznámých 

podmínkách a rozhodl se, že se výpravy 

nezúčastní. V Římě požádal papeže Celestina 

III. o zproštění slibu účasti na křížovém tažení. 

Bylo mu uděleno s podmínkou, že na svých 

statcích založí premonstrátský klášter. Za rok 

založení tepelské kanonie se obecně přijímá 

rok 1193. Protože u premonstrátů  bylo zvykem 

zakládat ženské protějšky mužských klášterů, 

založil šlechtic Hroznata po roce 1200 také 

ženský klášter v Chotěšově, do kterého 

vstoupily i jeho sestry Vojslava a Judita. V té 

době se Hroznata naposledy vydal do Říma, 

kde z rukou papeže Inocence III. přijal bílé 

řádové roucho premonstrátů. Vstoupil pak do 

kláštera v Teplé a souhlasil s funkcí probošta, 

správce majetku obou fundací. Když se 

v Chotěšově zotavoval po vážné nemoci, přijal 

v předtuše blízké smrti svátosti. Hned na to byl 
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při vizitaci klášterního majetku v Hroznětíně 

zajat nepřáteli z kraje Chebského a ti ho uvrhli 

do žaláře a mořili hladem a žízní, aby na něm 

vymámili peníze. Klášter však peníze včas 

nesložil – na Hroznatovu žádost – a tak 

spolubratři získali za výkupné už jen 

Hroznatovo mrtvé tělo. Podle tradice zemřel 14. 

července 1217 ve vězení hradu Starý 

Hrozňatov u Chebu. Byl pohřben v kostele 

tepelského kláštera  před hlavním oltářem, jak 

bylo u zakladatelů zvykem. Brzy byly u jeho 

hrobu zaznamenány první zázraky a byla mu 

prokazována úcta jako světci. Jeho sestra 

Vojslava zemřela v chotěšovském klášteře 

o deset let později a byla tam v kostele 

pohřbena podobným způsobem. Když byl 

klášter v Chotěšově zrušen, byly její ostatky 

uloženy 8. července 1793 do bratrova hrobu 

v tepelském klášteře.  

Snahy o Hroznatovu beatifikaci se vyskytují od 

17. století. Nakonec však papež Lev XIII. 

schválil Hroznatovo blahořečení až 16. září 

1897. K této příležitosti byl vytvořen nový 

kovový sarkofág, který můžeme vidět – už 

restaurovaný – i dnes. Jeho vyhotovení bylo 

svěřeno profesoru Akademie výtvarných umění 

v Mnichově Georgu Buschovi. Sochařova 

vnučka, se kterou jsem se náhodně seznámila, 

byla před několika lety i v Ostrově, navštívila 

náš farní kostel a poskytla nám i tepelskému 

klášteru cenné informace  o tvorbě Hroznatova 

sarkofágu a významu vysokých reliéfů na jeho 

bočních stěnách..  

Obnovení úcty k blahoslavenému Hroznatovi 

nastalo po druhé světové válce. Dne 8. září 

1946 byl Hroznata prohlášen za mučedníka pro 

spravedlnost a za patrona politických vězňů 

z období nacismu. Komunistickým režimem 

byla úcta k bl. Hrozatovi odsouzena ke zničení, 

podobně jako tepelský klášter, který byl 

nezákonně zrušen 13. dubna 1950. Hroznatovy 

ostatky byly v ohrožení, jelikož budovy kláštera 

s kostelem dostala do užívání československá 

armáda. „Naštěstí se podařilo 

duchapřítomnému tepelskému faráři a členu 

konventu P. Metoději Cetlovi vyměnit světcovy 

ostatky s velícím důstojníkem za dvě lahve 

lihoviny a přenést je v aktovce do městského 

kostela sv. Jiljí, kde v ústraní přečkaly nejhorší 

doby ..“ čteme v pamětních textech tepelského 

kláštera. V roce 1983 byl povolen 

antropologický výzkum ostatků profesorem 

MUDr Emanuelem Vlčkem. Teprve po 

navrácení kláštera premonstrátům v roce 1990 

bylo možné v jubilejním roce 1993, při 

červencové pouti, přenést zakladatelovy 

ostatky zpět do kláštera a uložit je do kaple bl. 

Hroznaty v románské apsidě klášterního 

kostela. Za účasti pražského metropolity 

Miloslava kardinála Vlka, papežského nuncia 

Giovanniho Coppy a dalších hostů. Kult se 

znovu legalizoval zásluhou opata Tyla a 

obohatil se o tradici politických vězňů z období 

komunismu. Ku stoletému výročí Hroznatova 

blahořečení  prohlásil papež Jan Pavel II. 

v roce 1997 blahoslaveného Hroznatu za 

patrona plzeňské diecéze. V současné době 

probíhá proces o jeho svatořečení. 

 

Han
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI 

Návštěva z Rastattu 

Ve dnech 19.–21. května 2017 jsme mohli 

přivítat 35 členů spojených rastattských farností 

a jejich faráře P. Ralfa Dickerhofa opět 

v Ostrově. Přijeli v pátek odpoledne, trať dlouhá 

500 km proběhla bez problémů a celkem 

rychle. Večer strávili na farní zahradě 

v Ostrově, kde se vařily a opékaly samé 

dobroty. Sobota byla vyhrazena výletu na hrad 

Loket a do Karlových Varů, večer pak společné 

zábavě v sále Domu kultury v Ostrově. Po 

společné večeři všech farníků – ostrovských 

i rastattských – přispěl k zábavě největší měrou 

Jan Veverka se svým bandem. Prostě hudba 

spojuje národy!  

V neděli jsme slavili mši svatou v ostrovském 

kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné. 

Hlavním celebrantem byl generální vikář 

plzeňské diecéze P. Krzysztof Dedek, rodem 

Polák, koncelebrovali P. Ralf z Německa a 

P. Marek, původem ze Slovenska. Vskutku 

mezinárodní zastoupení! 

Pak už jen společné fotografování před 

kostelem – fotografka a kronikářka Ostrova 

paní Mikešová vyběhla do 1. patra fary, aby 

mohla z okna zachytit celou skupinu. Je v ní 

také starosta našeho města a další hosté. Po 

obědě v hotelu Subtera vyjel naplněný autobus 

zpět do Rastattu. 

Z Rastattu do Ostrova přijel také spisovatel 

Hans Peter Faller. Souhlasil s krátkým 

rozhovorem pro náš zpravodaj. 

 

Náš rozhovor – s  Hansem Peterem Fallerem 
 

Pane Fallere, jste v Ostrově poprvé? 

Ano, poprvé. Velmi mě zajímá, zvláště po 

stránce historické, protože je spjat s Rastattem 

postavou markraběnky Františky Sibylly 

Augusty. Je tu mnoho podobných staveb, jaké 

znám z Rastattu a které upomínají na 

markraběnku. 

Jste autorem, spisovatelem a zabýváte se 

dějinami Rastattu, jak se dají obě činnosti 

spojil? 

Nejprve mě zaujalo, jak se Rastatt odráží 

v literatuře, zvláště v poezii. Dal jsem 

dohromady výbor básní o tomto městě, takovou 

antologii, která byla publikována v roce 2007 

pod názvem „Rastatt im Gedicht“ (Rastatt 

v básních). 

A jak jste přešel k tvorbě pro děti? 

K tomu mi pomohlo mých šest vnoučat. Všiml 

jsem si, že děti málo znají své město – což je 

škoda. Rastatt je město plné zajímavostí a 

památek. Začal jsem chodit do městských 

muzeí a archivů a vybírat to, co by děti zaujalo 

a zároveň poučilo. Této činnosti jsem se 

věnoval od roku 2011 do 2013. Vznikl text knihy 

„Městská myš Ludvík – dějiny města pro děti 
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v Rastattu“. Pro děti jsem vymyslel postavu 

myši, která vidí vše zezdola a také postavu 

ptáka poštolky, který žije ve věži a vše vidí 

shora. Jejich prostřednictvím se děti seznamují 

s dějinami města. 

Kniha má velmi zajímavé ilustrace, jak jste 

našel výtvarníka? 

Nedaleko od nás bydlí ilustrátorka Maria 

Karipidou, Je už ve světě známá, tvoří hodně 

pro francouzská nakladatelství. Požádal jsem ji 

o spolupráci a když přinesla první ilustraci hned 

jsem věděl, že je ta pravá. Všechny postavičky, 

včetně myši Ludvíka a poštolky Mattea, jsou 

nápadité a velmi „živé“. Kromě kolorované 

kresby používá ilustrátorka i  barevnou 

fotografii a tvoří svěží celek. 

Děkujeme za rozhovor a za Vaši knihu s 

věnováním. Bude k dispozici všem 

zájemcům ve farní knihovně. Přejeme Vám 

hodně radosti při Vaší tvorbě. 

 

Han 

 

Pater Milan Geiger odchází do jiné farnosti 

Pater Milan Geiger, na jehož obětavou službu 

jsme si tak zvykli, je překládán plzeňským 

biskupem k 1. srpnu 2017 do farnosti Kralovice. 

Jedná se o velký farní obvod, který se velikostí 

podobá ostrovskému. Zahrnuje původní tři 

farnosti, které jsou nyní spojené – nejsou ale 

sloučené. 

Sídelní farou je památkově chráněná barokní 

budova v Kralovicích. Přímo v Kralovicích je 

zajímavý kostel s kryptou, kde jsou uchovávány 

mumie členů šlechtického rodu Gryspeků. Další 

památné stavby jsou v okolí – Mariánská Týnice, 

Plasy, Manětín. 

Moderátorem společné duchovní správy bude 

v Kralovicích P. Richard Polák, věkem vrstevník 

patera Milana, který je dosud v Chebu. Společně 

s nimi  bude v duchovní správě  nadále působit  

kralovický trvalý jáhen Daniel Váhala.  

 

Děkujeme srdečně pateru Milanovi za jeho službu a za příklad vlastností jako jsou 

skromnost, pokora, obětavost a láska k lidem – i seniorům a nemocným. 

Ku 40. narozeninám, které dovrší 2. července, přejeme hodně Božího požehnání a budoucí 

plodnou spolupráci se spolubratrem Richardem, jáhnem Danielem a se všemi farníky 

v Kralovicích. 
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Farní knihovna sv. Anny 

je v přízemí fary v Ostrově. Najdete ji otevřenou vždy v neděli po mši sv. – 9.30–11.30 a ve čtvrtek 

od 15 do 18 hodin. Půjčujeme jak knihy teologické – spiritualita, bible-biblistika, nauka církve, 

dějiny církve, životopisy významných osobností, tak knihy naučné, knihy pro děti a mládež a 

vybranou beletrii. V knihovně si můžete také objednat knihy z křesťanských nakladatelství podle 

katalogu a bez poštovného. 

 

Čtenáři doporučují 

Po dlouhých letech, kdy jsem hledal a následně hledání vzdal, jsem ve Farní knihovně sv. Anny 

našel drobnou, útlou knížečku s názvem Myšlenky svatého Augustina o dějinách, společnosti a 

státu ve spisu o městě Božím, od autorky Marie Baušové z roku 1930, vydáno u Ladislava 

Kuncíře v Praze. 

Takže jsem si ji chutě rychle přečetl, a teď vám ji doporučuji. V podstatě je to augustinovská  

monografie a studie, ale to vůbec nevadí. V pěti kapitolách tu autorka rozvádí téma do nečekaně 

erudované a zasvěcené hloubky a šířky, aby čtenáře provedla všemi aspekty Augustinova 

eschatologického myšlení. Z názvů kapitol: Vznik spisu O státu Božím – Filosofie dějin – Povaha 

obce pozemské a obce Boží jako útvarů nábožensko-etických – Augustinovy myšlenky 

o společnosti a státu – Vliv a význam Augustinových myšlenek v dobách pozdějších, což, 

domnívám se, hovoří za vše. 

Co se mi na knížce líbilo, bylo téma, co naopak ne, byl archaický jazyk. Knihu bych doporučil 

obzvláště zbožňovatelům sv. Augustina, jako jsem já sám. 

 

Tomáš Augustin Kovačík  

 

Rozpis úklidu a výzdoby: květen–červen 2017 

7. 7. Velemanová; 14. 7.: Srncová;  21. 7.: Běhounková; 28. 7.: Prvá 

4. 8. Velemanová; 11. 8.: Srncová; 18. 8.: Běhounková; 25. 8.: Prvá 

Skupiny pro úklid: 

1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka, Bäumlová  

2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 

3. Velemanová Jarka  

4. Srncová Marie, Tejmlová, Vášová 

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: Mariana Nežatická, Božena Matláková a Helena Prvá 
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Služba lektorů: červenec – srpen 2017 

  1. čtení 2.čtení 

2.7. 13. neděle v mezidobí Kamarád ml. Hynk 

5.7. Sv. Cyrila a Metoděje Kamarád st. Hanzlová 

9.7. 14. neděle v mezidobí Sek Poledníček 

16.7. 15. neděle v mezidobí Radová Šulcová 

23.7. 16. neděle v mezidobí Faltová Kamarád ml. 

30.7. 17. neděle v mezidobí Hynk Kamarád st. 
 

6.8. 18. neděle v mezidobí Hanzlová Sek 

13.8. 19. neděle v mezidobí Poledníček Radová  

15.8. Nanebevzetí P. Marie Kamarád st. Bárta 

20.8. 20. neděle v mezidobí Kamarád ml. Faltová 

27.8. 21. neděle v mezidobí Šulcová 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 Duben 2017 

Hosp. ŘFK Ost Rok 2017 Pozn. únor 2017 

Příjmy 532 302 Kč *) 239 356 Kč 

Výdaje –352 409 Kč **) –110 328 Kč 

Výsledek hosp. 179 893 Kč ***) 129 028 Kč 

Komentáře: ROK/MĚSÍC 

*) z toho sbírky 103 834 Kč / 33 520 Kč 

**) z toho režie 140 912 Kč / 42 490 Kč 

***) z toho sbírky minus režie –37 078 Kč / –8 970 Kč 

Hospodářský výsledek Květen 2017 

Hosp. ŘFK Ost Rok 2017 Pozn. květen 2017 

Příjmy 601 091 Kč *) 68 789 Kč 

Výdaje –628 397 Kč **) –275 988 Kč 

Výsledek hosp. –27 306 Kč ***) –207 199 Kč 

Komentáře: ROK/MĚSÍC 

*) z toho sbírky 142 101 Kč / 38 267 Kč 

**) z toho režie  259 472 Kč / 118 560 Kč 

***) z toho sbírky minus režie –117 371 Kč / –80 293 Kč 

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

1Kor 15,3 

Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: 

Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem,  

byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle 

Písem.  

Jan 6,67–68 

„Chcete odejít i vy?“ zeptal se Ježíš tehdy 

svých Dvanácti. „Pane, ke komu bychom šli?“ 

odpověděl mu Šimon Petr. „Ty máš slova 

věčného života…“  

Jan 10,9 

Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude 

spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne 

pastvu.  

Jan 12,46 

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, 

kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.  

Jan 13,16 

Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než 

jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho 

poslal.  

Jan 14,14 

Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já 

to učiním.  

Sk 13,32–33 

My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib, 

daný našim praotcům, splnil Bůh nám, jejich 

dětem, a vzkřísil Ježíše… 

Řím 8,31 

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?  

Jan 15,4b 

Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od 

sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, 

nezůstanete-li ve mně.  

Jan 15,15 

Už vás nenazývám služebníky, protože 

služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem 

vás přáteli…  

Jan 15,18 

Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl 

dříve než vás. 

1Petr 3,15 

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, 

kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte… 

Jan 15,26 

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od 

Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten 

o mně vydá svědectví.  

Jan 16,7 

Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych 

odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám 

nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.  

Jan 16,12 

Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale 

nyní byste to nesnesli.  

Mt 28,20 

Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do 

konce světa.  

Jan 16,20 

Amen, amen, pravím vám, budete se rmoutit, 

ale váš zármutek se promění v radost.  

Sk 1,12–14 

Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se 

vrátili do Jeruzaléma…a všichni jednomyslně 

setrvávali v modlitbách...  

Jan 16,33 

Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já 

jsem přemohl svět.  
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Lk 1,43–44 

EJak jsem si zasloužila, že matka mého Pána 

přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj 

pozdrav v mých uších, dítě se živě a 

radostně pohnulo v mém lůně.  

1Kor 12,4–7 

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž 

Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; 

a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který 

působí všecko ve všech. Každému je 

dán zvláštní projev Ducha ke společnému 

prospěchu. 

Tob 3,16–17 

V tu chvíli byla vyslyšena modlitba obou před 

slávou Boží. Byl poslán Refael, aby oba 

uzdravil.  

Tob 11,14 

„Požehnán buď Bůh a požehnané veliké jeho 

jméno. Požehnaní všichni jeho svatí andělé. 

Ať se jeho veliké jméno projeví na nás…” 

Tob 12,9 

Milosrdenství vytrhuje ze smrti a očišťuje od 

každého hříchu. Ti, kdo prokazují milosrdenství, 

budou nasyceni životem. 

2Kor 13,11.13 

Žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní 

napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh; 

dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Milost Pána 

Ježíše Krista, láska Boží a společenství 

svatého Ducha s vámi se všemi! 

2Kor 1,7 

Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste 

účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy.  

Mt 5,16 

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli 

vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci 

v nebesích.  

Dt 8,14–16 

Nezapomeň tedy na Hospodina, svého Boha, 

který tě vyvedl z egyptské země, z domu 

otroctví, který tě vedl po velké a strašné poušti, 

kde byli ohniví hadi a štíři, po pustině bez vody, 

který pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, 

který tě sytil na poušti manou, kterou tvoji 

otcové neznali.  

2Kor 4,13 

Máme ducha víry, o níž je psáno: „Uvěřil jsem, 

a proto jsem také promluvil“ – i my věříme, 

a proto také mluvíme.. 

Řím 5,8 

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že 

Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli 

hříšní. 

2Kor 6,9–10 

...jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; 

umíráme – a hle, jsme naživu; jsme týráni, 

a přece nejsme vydáni smrti; máme proč se 

rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, 

a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, 

a přece nám patří vše. 

2Kor 9,6 

Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě 

sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře 

sklízet.  
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Dětské okénko 
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Křesťan nepotřebuje horoskopy

26. 6. 2017 
K poznání budoucnosti nepotřebujeme horo-
skopy. Pravým křesťanem není ten, kdo se usadí 
a dál se nenamáhá, nýbrž ten, kdo důvěřuje 
v Boha a nechává se vést cestou otevřenou 
Pánovým překvapením. Papež František o tom 
mluvil dnes ráno v Domě sv. Marty, ve své 
poslední homilii před prázdninami. 
Ve svém výkladu vyšel ze čtení z knihy Genesis a 
zastavil se nad postavou Abraháma, v němž – jak 
vysvětlil – „se ukazuje styl křesťanského života, 
náš styl jako Božího lidu“, spočívající ve třech 
dimenzích: obnaženost, příslib a dobrořečení. 
V dnešním čtení Hospodin vybízí Abraháma, aby 
vyšel ze své země, ze své vlasti, z otcovského 
domu: 
„Být křesťanem vždy obnáší tuto dimenzi 
obnaženosti, kterou plně vidíme v Ježíšově 
obnaženosti na kříži. Na počátku je vždycky 
pobídka „jdi“, „opusť“. „Jdi, opusť svou zemi, své 
příbuzné, dům svého otce“. Když si připomeneme 
evangelia, uvidíme, že také povolání učedníků 
začíná tímto „jdi“, „opusť“ a „přijď“. Stejně tak je 
tomu s proroky. Vezměme si Elizea, který právě 
obdělával zemi, když uslyšel toto „opusť a přijď“ – 
„Dovol mi alespoň, abych se rozloučil se svými 
rodiči“ – „Běž a vrať se“. „Opusť a přijď.“ 
Křesťan musí mít tuto schopnost „obnaženosti“, 
jinak není „autentickým křesťanem“. Jako jím není 
ani ten, kdo nedovolí, aby byl „obnažen a 
ukřižován spolu s Ježíšem“, pokračoval papež. 
Abrahám uposlechl díky své víře a vydal se do 
země, kterou měl „obdržet za dědictví“, přestože 
nevěděl, kde přesně leží cíl jeho cesty: 
„Křesťan si nepořizuje horoskop, aby viděl do 
budoucnosti, nechodí za kouzelníkem se 
skleněnou koulí, nenechává si číst z ruky... 
Nikoliv! Neví kam kráčí, avšak jde pod vedením. 
První dimenze našeho křesťanského života 
spočívá v této obnaženosti. Proč právě 
obnaženost? Jde snad o důslednou askezi? 

Vůbec ne! Jde o to jít za příslibem. A to je druhá 
dimenze. Jsme mužové a ženy, kteří kráčí za 
příslibem, směřují k setkání, jdou za čímsi 
přislíbeným – za zemí, říká Bůh Abrahamovi, 
kterou máme obdržet jako dědictví.“ 
Abrahám si nestaví dům, nýbrž stan – pokračoval 
papež František - aby ukázal, že je na cestě a 
důvěřuje Bohu, a dále buduje oltář, aby se klaněl 
Hospodinu. Potom však pokračuje v cestě, je 
stále na cestě: 
„Cesta začíná každý den ráno. Cesta, na níž se 
svěřujeme Pánu, cesta otevřená jeho 
překvapením, někdy dobrým, jindy špatným – 
jako třeba nemoc nebo smrt. Cesta však zůstává 
otevřená, protože důvěřujeme Bohu: vím, že Ty 
mne povedeš na bezpečné místo, do země, 
kterou jsi pro mne připravil. Křesťan je tedy člověk 
na cestě, člověk, který žije ve stanu – 
v duchovním stanu. Když se naše duše příliš 
dobře usadí a zavede, ztrácí tuto dimenzi cesty 
za příslibem. Namísto cesty za příslibem chce 
příslib nést a vlastnit. A to není dobré, to není 
v pravém smyslu křesťanské.“ 
K těmto dvěma dimenzím naší křesťanské 
existence patří ještě další charakteristika, totiž 
dobrořečení. Křesťan je člověk, který „říká dobré“ 
o Bohu i o druhých a který „si nechává dobrořečit 
od Boha a od druhých“, aby mohl pokračovat 
v cestě.  
To je schéma našeho křesťanského života, 
protože všichni – včetně laiků - mají „dobrořečit 
druhým, říkat dobré o druhých a říkat Bohu dobré 
o druhých“. Často totiž – dodal papež – neříkáme 
dobré o bližních, když si „pouštíme jazyk na 
špacír“ a nenásledujeme přikázání, které 
Hospodin svěřil našemu otci Abrahamovi jako 
životní syntézu: totiž kráčet, nechávaje se Pánem 
obnažovat, v důvěře k jeho příslibům, abychom 
byli dokonalí. Křesťanský život je v podstatě tak 
jednoduchý! – uzavřel František své ranní kázání 
v Domě svaté Marty. překlad Milan Glaser 
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PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 
 

Úterý Pernink  1630 

  1730 

Ostrov  1800 

Mše svatá 

Biblické společenství 

Mše svatá 

Středa Ostrov  1800 

  1900 

Jáchymov 1530 

  1600 

Mše svatá - + Nešpory 

Biblické společenství 

Svátost smíření/ Duchovní pohovory 

Mše svatá 

Čtvrtek Ostrov  1800 

  1835 

Mše svatá    

Adorace      

Pátek Ostrov  1500 

  1745 

  1800 

  1900 

Jáchymov 1930 

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 (kap. Sv. rodiny) * 

Mše svatá   * 

Mše svatá (první týden v měsíci) * 

Mše svatá (třetí týden v měsíci) * 

Neděle Ostrov    830 

  1700 

Jáchymov 1000 

Hroznětín 1130 

Mše svatá 

Modlitba večerních chval 

Mše svatá 

Mše svatá 

Poznámky * - Mše svatá s nedělní platností 

** - Vyskytuje se jen na PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
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