
V TĚCHTO DNECH mnoho lidí
přichází na hřbitovy ke hrobům

svých blízkých. Je možné postřehnout
i  větší zájem o  pobožnosti za zemřelé.
Tento čas je nabídkou k  hlubšímu za-
myšlení nad kvalitou vlastního života.
Jsme zváni, abychom na ní intenzivněji
pracovali. S  touto snahou je spojena
také nabídka prohloubení duchovního
života. Je to čas, kdy můžeme
skrze duchovní dary oboha-
covat svůj život a vy-
prošovat život věčný
našim zemřelým.
Součástí těchto darů je
také svátost smíření.

Už mnohokrát
jsem přemýšlel nad tím
zda-li tato svátost je pro
nás skutečně darem ne-
bo jenom nutným zlem.
Často totiž přicházíme k  této
svátosti jenom jakoby z  nutnosti.
Schází nám touha říct Bohu: „je mi lí-
to“. Při tom tak jednoduchá věta v  sobě
ukrývá několik pokladů. Prvním z  nich
je poklad pokory. Abych toho byl
schopen, musím mít pokoru pravdivě
pojmenovat svůj hřích. To je pro nás
mnohdy velký problém. Museli bychom
přiznat, že jsme slabí, ale to se
v  dnešním světě nenosí. Druhým da-
rem je lítost. V  ní cítím touhu smířit

se  s  Tím, kterému hřích ublížil nejvíc.
Je to přitom tak přirozené. Vždyť i  když
ublížím člověku, na kterém mi záleží, je
to právě lítost, která mě posouvá k  od-
vaze omluvit se. Pak je lítost právě tou
odvahou, ve které nacházím cestu přijít
k  Bohu, abych se omluvil.

Když chci jít za přítelem a říct mu:
„omlouvám se“, přemýšlím i  delší dobu

nad tím, jak mu to říct a jak na-
jít odvahu pohledět mu do
očí. Znám lidi, kteří kvůli
tomu mnohdy nespí
celou noc. Stejně tak je
tomu i  s  naší pří-
pravou na se-
tkání  s  Bohem ve
svátosti smíření.
Chceme-li skutečně
Bohu pravdivě říct: „je

mi líto“ a najít také od-
vahu pohledět k  Němu, ne-

můžeme tak učinit bez toho,
abychom se nad svým hříchem ne-
zamysleli a nenechali čas prožít si
touhu po smíření.

Ano, mluvím o  tom, že mnohdy při-
cházíme ke sv. zpovědi bez přípravy.
Naše příprava se často odehrává bez-
prostředně před samotnou zpovědí.
Posadit se do lavice a v  rychlosti přečíst
zpovědní zrcadlo z  Kancionálu stěží
poskytne prostor pojmenovat, co je

Zpravodaj farnosti
Ostrov a Jáchymov
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1.11. středa – Slavnost Všech svatých, Žaltář 1. týdne
doporučený svátek – evang Mt 5,1–12a
Dnes odpoledne a zítra po celý den je možno získat při návštěvě
kteréhokoli kostela plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším
v  očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. Přijímání,
modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno při splnění tří obvyklých podmínek denně
získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v  očistci při
návštěvě hřbitova, pakliže se pomodlíme, třeba jen v  duchu, za zemřelé;
v  ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

2.11. čtvrtek – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – evang Mt 25,31–46
Mše svaté za Věrné zemřelé: 14:30 – Hroznětín a Abertamy;
16:00 – Jáchymov; 16:30 – Perninků; 18:00 – Ostrov

3.11. pátek – pátek 30. týdne v  mezidobí – evang Lk 14,1–6Ž Žaltář 2.týdne
První pátek v  měsíci:
15:00 – Adorace prvního pátku  s  možností Svátostí smíření;
17:45 – Pobožnost k  Božskému srdci  s  požehnáním; 18:00 – Mše svatá
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v  rozporu a co ve shodě  s  Božími příka-
zy. O  čem často pochybuji je sku-
tečnost, zda-li za tak krátkou chvíli je
možné prožít lítost nad hříchem. Zane-
dlouho budeme prožívat advent a
Vánoce. Budeme se připravovat na
vánoční zpověď. Bude naše zpověď
jenom zastávkou u  zpovědnice, nebo
bude také naplněna touhou prožít přá-
telské odpuštění u  Boha? Záleží na nás,
zda-li si Jeho přátelství vážíme. Těším
se na vaši upřímnost.

Chtěl bych poukázat ještě na jednu
aktuální událost. V  těchto dnech naše
farnost prožívá kanonickou vizitaci.
Probíhá ve dnech od 6.–19. 11. Pro nás
to znamená, že neprožijeme jenom ná-
vštěvu našeho pastýře, biskupa Tomá-
še. Je  s  tím spojena celá řada setkání a

kontrol. Jak naše farnost funguje a zda-
li je dobře vedena odhalí kontrola mat-
rik, účetnictví, ale i  svědectví samo-
správ spadajících do našeho farního
obvodu, jako i  vás samotných farníků.
Význam této vizitace je, aby instituce a
její správné vedení odpovídali sku-
tečnému životu podle evangelia. Tato
vizitace není jenom svědectvím o  životě
a činnosti faráře a kaplana, ale o  všem,
co souvisí  s  životem každého farníka.
Ověřuje se tak naše schopnost žít
evangelium. Proto vás zvlášť prosím,
abyste v  čase vizitace prosili o  požeh-
nání pro vizitátory, jako i  pro nás
(farnost) .

S  modlitbou a požehnáním
P. Marek Hric



4.11. sobota – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
evang Lk 14,1.7–11; Hřbitovní pobožnosti:14:00 – Krásný Les;
15:30 – Horní Blatná; Boží Dar
16:00 – Mše svatá Horní Blatná

5.11. 31. neděle v  mezidobí – čtení cyklu A, Žaltář 3.týdne
evang Mt 23,1–12. Hřbitovní pobožnosti: 15:30 – Ostrov; Jáchymov
„Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

9.11. čtvrtek – svátek Posvěcení lateránské baziliky – evang J 2,13–22
10.11. pátek – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

evang Lk 16,1–8
11.11. sobota – Památka sv. Martina, biskupa – evang Lk 16,9–15

9:00 – Brigáda na dřevo a příprava na zimu Žaltář 4.týdne
12.11. 32. neděle v  mezidobí – čtení cyklu A, evang Mt 25,1–13

Sbírka na BIBLI. „Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“
13.11. Památka sv. Anežky České, panny – evang Mt 25,31–46

Mezinárodní den nevidomých
17.11. pátek – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice,

evang Lk 17,26–37. Mezinárodní den studentstva. Žaltář 1.týdne
19.11. 33. neděle v  mezidobí – čtení cyklu A, evang Mt 25,14–30

8:30 – Pontifikální mše sv. v  Ostrově na závěr KANONICKÉ VIZITACE
DEN BIBLE. „Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím.“

21.11. úterý – Památka Zasvěcení PannyMarie v  Jeruzalémě,
evang Lk 19,1–10

22.11. středa – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice – evang Lk 19,11–28
23.11. čtvrtek – Nezávazná památka sv. Klementa I., papeže

evang Lk 19,41–44; 9:30 – Vikariátní mše svatá v  Ostrově
24.11. pátek – Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků,

evang Lk 19,45–48
26.11. neděle – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

čtení cyklu A, eveng Mt 25,31–46. Sbírka na BOHOSLOVCE.
„Cokoli jste udělali pro jednoho z  těchto mých nejposlednějších bratří,
pro mne jste udělali.“

27.11. pondělí 34. týdne v  mezidobí – evang Lk 21,1–4 Žaltář 2.týdne
30.11. čtvrtek – Svátek sv. Ondřeje, apoštola – evang Mt 4,18–22
1.12. pátek – Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiana

evang Lk 21,29–33. První pátek v  měsíci:
15:00 – Adorace prvního pátku  s  možností Svátostí smíření;
17:45 – Pobožnost k  Božskému srdci  s  požehnáním; 18:00 – Mše svatá

2.12. sobota 34. týdne v  mezidobí – evang Lk 21,34–36
19:30 – Církevní silvestr ve farním sále v  Ostrově

Doba adventní

Celou dobu adventní máme prožívat  s  vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
V  době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě.
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3.12. 1. neděle adventní – čtení cyklu B, evang Mk 13,33–37 Žaltář 1. týdne
„Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den.“

6.12. středa – sv. Mikuláše, biskupa – evang Mt 15,29–37
7.12. čtvrtek – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

evang Mt 7,21.24–27
8.12. pátek – Slavnost PannyMarie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

doporučený svátek – evang Lk 1,26–38
9.12. sobota – Nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina

evang Mt 9,35–10,1.5–8; 7:00 – Rorátní mše svatá v  Ostrově
10.12. 2. neděle adventní – čtení cyklu B, evang Mk1,1–8 Žaltář 2.týdne

17:00 – Ekumenické setkání ve farním sále v  Ostrově
„Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“
Den lidských práv

13.12. středa – Památka sv. Lucie, panny a mučednice – evang Mt 11,28–30
14.12. čtvrtek – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

evang Mt 11,11–15
16.12. sobota 2. týdne adventního – evang Mt 17,10–13

7:00 – Rorátní mše svatá v  Ostrově
17.12. 3. neděle adventní – čtení cyklu B, evang J 1,6-8.19-28 Žaltář 3. týdne

18:00 – Ekumenické setkání Vojenského a špitálního řádu
sv. Lazara jeruzaleského v  kostele sv. Michaela archanděla
ve Stráži nad Ohří

18.12. pondělí před štědrým dnem – evang Mt 1,18–24
Vánoční zpovídání: 14:30 – Hroznětín; 15:30 – Radošov; 16:00 – Ostrov

19.12. úterý před štědrým dnem – evang Lk 1,5–25
Vánoční zpovídání: 14:30 – Horní Blatná; 15:30 – Pernink; 17:00 – Ostrov

20.12. středa před štědrým dnem – evang Lk 1,26–38
Vánoční zpovídání: 15:00 – Jáchymov; 17:00 – Ostrov

21.12. čtvrtek před štědrým dnem – evang Lk 1,39–45
Vánoční zpovídání: 17:00 – Ostrov

22.12. pátek před štědrým dnem – evang Lk 1,46–56
Vánoční zpovídání: 17:00 – Ostrov

23.12. sobota před štědrým dnem – evang Lk 1,57–66
Vánoční zpovídání + BETLEMSKÉ SVĚTLO: 9:00–12:00 – Ostrov

24.12. 4. neděle adventní – čtení cyklu B, evang Lk1,26–38 Žaltář 4. týdne
BETLEMSKÉ SVĚTLO: 9:30–12:00 – Ostrov,
12:30–16:00 – Ostrov – chodba farnosti pod křížem
„Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“

Doba vánoční

Ve vánoční době bývá zvykem vystavovat jesličky k  zbožné úctě věřících. Mohou
být vystaveny do svátku Křtu Páně. Pouze tam, kde jsou umístěny v  postranní
kapli, mohou zůstat déle.
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24.12. večer – mše z  vigilie Narození Páně – evang Mt 1,1–25
„Půlnoční“ vánoční mše svatá: 21:00 – Ostrov, Hroznětín;
22:30 – Jáchymov, Děpoltovice (PÁSMO KOLED S  VÁNOČNÍM
ZAMYŠLENÍM); 24:00 – Abertamy

25.12. pondělí – Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek, evang Jan 1,1–18
Slavnostní vánoční bohoslužby a programy
8:30 – Ostrov; 10:00 – Jáchymov, Radošov; 11:30 – Hroznětín, Pernink
14:30 – Horní Blatná; 15:00 – VÁNOČNÍ KONCERT ORBIS PICTUS
v  kostele sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné v  Ostrově

26.12. úterý – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – evang Mt 10,17–22
Sbírka na DIECÉZI, 9:00 – Vánoční mše svatá Ostrov

27.12. středa – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – evang Jan 20,2–8
9:00 – Vánoční mše svatá Ostrov
17:00 – Česká mše vánoční J. J. Ryby v  podání Karlovarského pěveckého
sboru v  kostele sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné v  Ostrově.

28.12. čtvrtek – Svátek svatých Mláďátek, mučedníků – evang Mt 2,13–18
29.12. pátek – Pátý den v  oktávu Narození Páně, (sv. Tomáše Becketa, biskupa

a mučedníka) – evang Lk 2,22–35
30.12. sobota – Šestý den v  oktávu Narození Páně – evang Lk 2,36–40

15:00 – Mše svatá  s  obnovou manželských slibů na Suché
16:00 – Vánoční koncert ORBIS PICTUS na Suché
18:00 – Poutní mše svatá  s  obnovou manželských slibů
v  kapli Svaté Rodiny v  Ostrově

31.12. neděle – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
čtení cyklu B, evang Lk 2,22–40
23:30 – Pobožnost na závěr roku 2017 se slavnostním Te Deum
a Eucharistickým požehnáním na začátku roku 2018
(Po přivítání roku 2018 bude slavnostní přípitek ve farním sále v  Ostrově)
„Hle, on je dán k  pádu i  k  povstání mnohých v  Izraeli a jako znamení,
kterému se budou vzpírat.“
Dnes je možno žehnat manželům.

1.1. pondělí – Slavnost Matky boží, PannyMarie – evang Lk 2,16-21
16:00 – Novoroční mariánská slavnostní mše svatá v  Ostrově

V  roce 2018 bude Boží hod velikonoční 1. dubna.
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Desatero –
Směrovky ke svobodě

V  minulém čísle jsme zahájili přemítání
nad Desaterem podle evangelického
teologa a profesora university v  Basileji
Jana Milíče Lochmana (1922—2004).
Jeho kniha, vydávaná po celém světě, vy-
šla česky v  roce 1994  s  názvem „Desate-
ro: Směrovky ke svobodě“. Autor cituje
jednotlivá přikázání tak, jak jsou uvede-
na v  biblické Druhé knize Mojžíšově
(20,1—17). První přikázání tam zní
takto:

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem
tě vyvedl z  egyptské země, z  domu
otroctví. Nebudeš mít jiného boha
mimo mne.“

Toto přikázání je přiměřené situaci,
kdy je lidská svoboda ohrožena. „Stát
pevně ve svobodě“ není žádná samo-
zřejmost. Mezi pokušeními zevnitř a
svody zvenčí je úzká cesta svobody a dá
se snadno ztratit.

Události pod Sinajem, jak je líčí kni-
ha Exodus, toto napětí dokládají. Jde tu
o  nesmírnou krizi, ve které je svoboda,
kterou Boží lid právě získal, vystavena
zkoušce. Lid v  ní neobstojí. Sotva svo-
bodu okusil, už je nejistý, zda se vlastně
vyplatí. Touha po „egyptských hrncích“
roste, když se ukazuje, že svoboda  s  se-
bou přináší rizika a klade nároky. Mezi
menšinou, která je ochotna setrvat ve
svobodě, a většinou, které je svoboda
obtížná, dochází stále k  napětím. Ještě
předtím, než Mojžíš přinese obě desky,
lid poruší první a největší přikázání –
lid tancuje kolem zlatého býčka.

Za symbol tohoto původního od-
padnutí se zlatý býček hodil výtečně:
v  něm je názorně ztělesněna mnoho-
strannost modloslužby. Býk je „sou-
hrnem plodnosti“, slouží také jako
symbol válečné síly a moci, symbol
„zlatého telete“ je také šifra pro poku-
šení mamonu.

Tím jsou postiženy základní síly
starého i  nového pohanství – modlář-
ství. Jednak oblast sexu a plodnosti. To
je zvlášť vitální základna různých kultů
od počátku až po dnes. Mnoha lidem se
i  dnes sex (už nikoli plodnost) stává
posledním zaslíbením a naplněním
jejich osobního života, jako by se právě
zde dalo očekávat poslední tajemství,
které se dá v  životě poznat a zakusit:
tedy opravdu „božská“ dimenze života.
Se „zbožštěním“ sexuality se stále se-
tkáváme. V  oblasti pudovosti spočívá
vlastní vykupitelská moc.

Podobně je tomu se zlatým býkem
jako symbolem pro válečnou moc,
panování a ovládání. Dnes stačí jen po-
ukázat na fašistické mýty nebo na sta-
linské „kulty osobnosti“ či na
„mesiášské“ vůdce v  třetím světě.

„Zlatý býček“ žije a vládne i  jako
symbol zbožštění peněz, kapitálu, jako
modla mamonářství. Ještě jasněji se
mamon jeví jako nejnebezpečnější
modla v  Novém zákoně. Učedníci jsou
vyzýváni k  jasnému rozhodnutí: „Nikdo
nemůže sloužit dvěma pánům . . .Nemůže
sloužit Bohu a mamonu“ (Mt 6,24).
A  apoštol připojuje: „Kořen všeho zla je
touha po penězích“ (1Tm 6,10). Přesto
se však toto modlářství v  souvislosti
„křesťanské civilizace“ etablovalo stále

Duchovní impulsy
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více jako téměř vše určující moc. Velmi
mnohým se staly a ještě stávají peníze,
zlato, kapitál – zjevně či skrytě –
statkem, který fascinuje, nosným život-
ním zájmem, který dává smysl, tedy
modlou.

Ovšem jakým otrokem se ko-
neckonců stává mamonář! Absolu-
tizované „mít“ ničí skutečné „být“. Tak
tomu u  bezbožnosti je: modly zotročují
své uctívače, ničí jejich lidství a ty, kdo
na ně vsadili, vposledku zrazují.
Nemohou splnit očekávání, že lidské-
mu bytí dají skutečný smysl a cíl.

Proti tomuto ohrožení svobodného
lidství platí první přikázání: „Nebudeš
mít jiné bohy vedle mne.“

Ještě jednou si připomeňme, že při-
kázání platí těm, kteří byli právě vysvo-
bozeni. Říká jim tedy: žijte
tuto svobodu, neprodávejte
své „prvorozenství“ za mísu
čočovice nové modloslužby.

Text je redakčně krácen.
Připravuje Han.

Marc Chagall, 1934: Klanění zlatému teleti
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Svatá Anežka Česká

Uplynulo 30 let od doby, kdy byly pří-
pravy ku svatořečení blahoslavené
Anežky České v  plném proudu. Svatoře-
čení se pak uskutečnilo v  Římě 12. lis-
topadu 1989. Odstartovalo konec
komunismu v  Čechách a dlouhou cestu
nápravy všeho, co komunismus zničil ne-
bo pokřivil, včetně především dezorien-
tovaných duší příslušníků českého
národa.

V  roce 1987 tehdejší arcibiskup
pražský a primas český František kardi-
nál Tomášek napsal poselství, které je
stále aktuální a ve kterém k  nám
promlouvá svatá Anežka Česká.

Poselství naší Anežky České

Z  naší dávné minulosti nám podává
svou pomocnou ruku velká dcera církve
a našeho národa, Anežka Přemyslovna,
která zazáří novou krásou.

1. Dobově je nám sice velmi vzdá-
lená, protože žila před více jak 700 lety,
ale svým životním postojem je nám vel-
mi blízká.

Jako dcera českého krále Přemysla
Otakara I. měla velké možnosti k  tomu,
aby naplňovala svůj život konzumním
způsobem. Anežka si však už ve svém
mládí byla velmi dobře vědoma toho, že
i  nejdelší život člověka zde na zemi
uplyne jako mihnutí okamžiku a že až
Bůh naši duši povolá k  sobě, začne
teprve její existence, v  níž už se nebude
počítat čas. A  tato naše existence bude
taková, jakou si každý jednotlivý člověk
zasloužil svým životem zde na tomto
světě. Jen tak si můžeme vysvětlit, že již

od svého mládí se snažila žít pod
zorným úhlem budoucího života
věčného – nejen skromně, ale i  velmi
odříkavě. V  tom je pro nás nejen vážná
připomínka, ale zároveň i  naléhavá vý-
zva! Je to v  duchu výzvy Kristovy: „Kdo
chce jít za mnou, zřekni se sám sebe,
den co den ber na sebe svůj kříž a ná-
sleduj mě“ (Lk 9,23).

2. V  duchu největšího přikázání
lásky k  Bohu a k  bližnímu byla Anežka
nejen zcela oddána Bohu, ale velmi
dobře viděla i  své bližní, zvláště trpící, a
obětavě jim sloužila. Tuto pomoc kona-
la nejen osobně, ale také ji organizova-
la. Proto, mimo svou klášterní
komunitu, založila také velký špitál pro
lidi nemocné, staré, nuzné a pocestné.
Z  jejího podnětu vzniklo bratrstvo, kte-
ré mělo ve špitále na starosti obsluhu.
Aby tento špitál měl i  potřebné hmotné
zabezpečení a mohl co nejvíce sloužit,
koupila se svou matkou Konstancií
velké statky a darovala je špitálu. Bratři
ošetřovatelé přijali v  roce 1237 řeholi
sv. Augustina a papež je potvrdil jako
nový řád „křížovníků“. Anežka se po-
starala i  o  další činnost křížovníků
v  novém sídle „u  pražského mostu“.
Tím je nám Anežka velkou výzvou k  to-
mu, abychom neviděli jen sebe, ale také
jiné, a pokud je třeba, byli jim svou po-
mocí nablízku.

3. Anežka viděla nejen lidi trpící
nedostatkem a nemocemi, ale i  ty, kteří
trpěli nejednotou, rozbrojem a nepřá-
telstvím.

Proto se snažila usmiřovat nejen
jednotlivce, ale i  větší celky, aby se pře-
dešlo válečným konfliktům. V  tom du-

Okénko světců

8



chu byla rádkyní svému bratru králi
Václavovi. Smiřovala své rozvaděné
příbuzné. Tak se například v  jejím kláš-
teře smířil se svým otcem mladistvý
Přemysl Otakar II.

Byla to doba značné roztříštěnosti a
rozbrojů: hrad proti hradu, kraj proti
kraji. Napětí v  Čechách přivedlo
Anežku jako královskou dceru k  tomu,
aby se nestala vladařkou v  cizí zemi, ale
aby byla doma všemu lidu obětavou
sestrou a matkou. – I   v  tom je nám
Anežka velkou výzvou, abychom podle
svých možností intenzívně pracovali
pro smířlivé soužití mezi členy rodiny,
mezi sousedy, na pracovišti i  j inde.

4. Jako křesťané musíme vždy mys-
let na slova Kristova: „Beze mne nemů-
žete činit nic!“ Toho si byla velmi dobře
vědoma naše Anežka Přemyslovna.
V  tom byl hlavní smysl toho,
že se celoživotně a v  největší
plnosti zasvětila Kristu v  živo-
tě řeholním.

Proto založila podle
příkladu své vrstevnice sv.
Kláry z  Assisi klášter klarisek
v  Praze Na Františku, aby jako
duchovní matka vyprošovala
se svými spolusestrami Boží
pomoc všem potřebným.

Svatořečení naší slavné
ochránkyně a pomocnice nás
zavazuje k  radostné a in-
tenzívní přípravě a další práci
v  duchu této velké události
církve a našeho národa.

František kardinál Tomášek
duben 1987
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Svátost smíření

Každý z  nás chce mít v  adventu a době
vánoční své nitro, svou duši, co nejblí-
že Bohu – to znamená vyčištěnou,
uklizenou, připravenou žít lépe. Máme
k  dispozici mnoho termínů k  tomu,
abychom prožili svátost smíření – čili,
jako všechny svátosti, „viditelné zna-
mení neviditelné Boží milosti“.

Podstatu této svátosti nejlépe vyja-
dřuje podobenství o  marnotratném
synu (Lk 15,11–32). Dříve než se ve
svátosti pokání setkáme  s  nebeským
Otcem, musíme jako marnotratný syn
jít do sebe – poznat vlastní chybné
kroky (zpytování svědomí) a litovat jich
(lítost) . Pak promýšlíme, jak se bude-
me hříchu bránit, postupně přemáhat
chybné návyky (opravdové před-
sevzetí) . To je při přípravě na zpověď to
nejdůležitější: osobní odvrácení od zla
a obrácení k  Bohu. Takto připraveni se
teprve vyznáme před knězem (zpověď).
Pak vykonáme pokání za hříchy
(dostiučinění) a projevíme nové smýš-
lení (napravení) .

S  přípravou tedy musíme začít včas
a v  modlitbě prosit o  poznání a pomoc.
Neptat se po tom, co je zakázáno, a já
jsem to snad udělal? Ale ptát se nejprve
na to, k  čemu mě Bůh povolal, co ode
mne čeká a jak na jeho očekávání od-
povídám.

Zpytování svědomí je tedy modlitba,
jejímž předmětem je život každého
z  nás. Jejím cílem je rozpoznat a pak
přijmout plán, který má  s  námi Bůh.
Nejlepším ovocem zpytování svědomí

je nalezení Boží stopy v  uplynulém ob-
dobí a vědomí Boží přítomnosti a Boží-
ho působení. Můžeme tak pochopit,
jaký smysl a význam má to, co jsme
prožili.

Zde je jednoduchý návod postupu
zhodnocení našeho života pod Božím
pohledem:

1. V  Boží přítomnosti

Dříve než začneme zpytovat svědomí si
musíme uvědomit, že jsme před Bohem
– že se na nás dívá a že nás miluje.

2. Vzdávat díky

Obvykle začínáme chválou Boha a dě-
kováním za jeho dary – za jeho plán
lásky, za jeho dobrotu, kterou projevuje
v  životě každého z  nás. Je dobré si uvě-
domit, že dříve, než bych byl souzen,
jsem zahrnut milostí; dříve, než bych
byl obžalován, jsem milován; dříve, než
přijmu své limity, mám pochopit a
zkoumat, co Bůh ve mně koná. (Ani je-
den den není samozřejmostí, naše se-
tkání, rozhovory, zdraví, rodina,
schopnosti – všechno je dar.)

3. Uznání vlastních vin

Přijaté a uznané dary umožňují poznat
„dlužnou smlouvu“. Čím větší milost
jsme přijali, tím větší odpovědnost má-
me. Poznat a přijmout vlastní vinu je
milost, o  níž je třeba prosit, protože je
začátkem návratu k  Bohu, darem od-
puštění. Kdo prosí Boha o  odpuštění,
prosí vlastně o  dar jeho lásky. Pře-
kvapení z  toho, že jsme milovaní, je
nejsilnějším rozhodnutím a znamená
zříci se zla a začít žít životem ctnosti.

Ze života farnosti
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Objev toho, že jsme milováni, nás vede
k  lítosti a k  prosbě za odpuštění. Ocho-
ta polepšit se bude účinná, pokud je za-
ložena na lásce... A  lítost člověka
provází domů.

(Doporučuje se uvažovat o  „mém
vztahu k  Bohu“, o  „mém vztahu ke
mně samému“ a o  „mém vztahu
k  bližním“. Otázky odkazují na kvalitu
mého vztahu. Jestliže neporušuji Boží
přikázání, to ještě nemusí znamenat, že
mám dobrý vztah k  Bohu...)

4. Úsilí o  změnu

Kdo se vrací k  Bohu, snaží se zů-
stávat  s  ním. Cílem zpytování svědomí
není analyza našeho nitra, ale poznání,
jak se v  nás Bůh projevuje a jak  s  ním
prožíváme svůj život. V  tom, že si uvě-
domujeme laskavost Božího pohledu
na nás, spočívá zralost naší víry.

Modlitba

Smiluj se nade mnou, Bože,
pro své milosrdenství.
Odvraťsvou tvář od mých hříchů
a zahlaďvšechny mé viny.
Stvoř mi čisté srdce, Bože,
obnov ve mně ducha vytrvalosti.

Han.

Den Bible

Blíží se 33. neděle v  mezidobí a  s  ní
„Den Bible“. Při té příležitosti by si
každý z  nás měl položit otázku, co jsem
udělal pro to, aby mi Kniha knih byla
bližší?

Musíme být vděčni řadě překladatelů –
sv. Cyrilem a Metodějem počínaje – že
máme Bibli v  nám přístupném jazyce.
Díky překladu Fr. Halase dokonce

i  v  současné, moderní češtině. Můžeme
si vybrat z  dlouhé řady českých překla-
dů ten, který se nám nejvíc líbí. Co mají
říkat například křesťané v  některých
částech Afriky, kde Bible do řeči jejich
kmene ještě nebyla přeložena?

Ovšem oproti africkým křesťanům
jsme ve vztahu k  Bibli mnohem
lhostejnější.

Snad výstavka ke Dni Bible, která
představí opět část titulů z  Farní
knihovny, náš vztah k  Bibli změní. Sr-
dečně zveme k  prohlídce některých
překladů Bible, knih o  Bibli i  knih in-
spirovaných Biblí.

Výstavka bude otevřená v  sále fary
v  neděli 19. listopadu a potrvá 10 dní.

Han.

Farní knihovna sv. Anny

Půjčujeme i  objednáváme knihy
podle vašeho výběru
z  katalogu nakladatelství.
Včas si objednejte knižní dárky
k  Vánocům (u  nás neplatíte poštovné).
V  nabídce máme také nové kalendáře.
Přejeme vám hezké chvíle četby!

Otevírací doba knihovny:

neděle 9:30—11:30
čtvrtek 15:00—18:00.
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Rozpis úklidu a výzdoby

3. 11. Srncová 10. 11.: Běhounková 17. 11.: Prvá 24. 11.: Velemanová
1. 12.: Srncová 8. 12.: Běhounková 15. 12.: Prvá 22. 12.: Velemanová
29. 12.: Srncová

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

Vánoční úklid:

Vánoční úklid se stavbou Betlému a instalací stromků proběhne
v  pátek 15. prosince!

Služba lektorů

1. čtení 2.čtení
1. 11. Všech svatých Kamarád st. Bárta
5. 11. 31. neděle v  mezidobí Šulcová Poledníček
12. 11. 32. neděle v  mezidobí Radová Kamarád ml.
19. 11. 33. neděle v  mezidobí Hynk Faltová
26. 11. Krista Krále Hanzlová Sek
3. 12. 1. neděle adventní Poledníček Šulcová
8. 12. Nep. početí Panny Marie Kamarád st. Bárta
10. 12. 2. neděle adventní Kamarád ml. Radová
17. 12. 3. neděle adventní Faltová Hynk
24. 12. 4. neděle adventní Hanzlová Kamarád st.
24. 12. Vigilie Narození Páně upřesní se
25. 12. Boží Hod vánoční Sek Poledníček
31. 12. Svátek Sv. Rodiny (neděle) Hynk Kamarád ml.

Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl.
Pokud nemůžete ve stanovený den číst, zajistěte si prosím náhradu,
nebo kontaktujte P. Breindla na telefonu 736685876.
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Výsledky hospodaření
Hospodářský výsledek – červenec 2017

Hosp. ŘFK Ost Rok 2017 Pozn. červen 2017

Příjmy 1 051 613 Kč *) 147 938 Kč

Výdaje –951 790 Kč **) –224 470 Kč

Výsledek hosp. 99 823 Kč ***) –76 532 Kč

Komentáře: ROK/MĚSÍC

*) z  toho sbírky 211 568 Kč/ 42 567 Kč

**) z  toho režie 297 212 Kč/ 16 994 Kč

***) z  toho sbírky minus režie –85 644 Kč / 25 573 Kč

Hospodářský výsledek – srpen 2017

Hosp. ŘFK Ost rok 2017 Pozn. srpen 2017

Příjmy 1 520 576 Kč *) 468 963 Kč

Výdaje –1 159 573 Kč **) –207 783 Kč

Výsledek hosp. 361 003 Kč ***) 261 180 Kč

Komentáře: ROK/MĚSÍC

*) z  toho sbírky 248 946 Kč/ 37 378 Kč

**) z  toho režie 319 045 Kč/ 21 833 Kč

***) z  toho sbírky minus režie –70 099 Kč / 15 545 Kč

Hospodářský výsledek – září 2017

Hosp. ŘFK Ost Rok 2017 Pozn. září 2017

Příjmy 1 751 781 Kč *) 231 204 Kč

Výdaje –1 577 879 Kč **) –418 306 Kč

Výsledek hosp. 173 902 Kč ***) –187 102 Kč

Komentáře: ROK/MĚSÍC

*) z  toho sbírky 271 420 Kč/ 22 474 Kč

**) z  toho režie 353 620 Kč/ 34 575 Kč

***) z  toho sbírky minus režie – 82 200 Kč / –12 101 Kč

Účet ostrovské farnosti, na který je možné přispívat:

0801809379/0800



Rt 1,16

Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne,
abych tě opustila a vrátila se od tebe.
Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli
zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým
lidem a tvůj Bůh mým Bohem...“

Řím 11,33

Jak nesmírná je hloubka Božího
bohatství,   jeho moudrosti i  vědění! Jak
nevyzpytatelné jsou  jeho soudy a
nevystopovatelné jeho cesty!  

1Sol 1,2–3

Stále vzdáváme díky Bohu za vás za
všecky a ustavičně na vás
pamatujeme  ve svých modlitbách;   před
Bohem a Otcem naším si připomínáme
vaši činnou víru, usilovnou lásku a
vytrvalou naději  v  našeho Pána Ježíše
Krista.

Jer 1,17–18

Hospodin mě oslovil: „Přepásej svá
bedra, vstaň a mluv k  nim vše, co ti
přikážu.   Nelekej se jich, abych tě
nezbavil odvahy před nimi. Já totiž
dnes udělám z  tebe opevněné město…“

1Sol 3,12–13

Nechť Pán dá bohatě růst vaší
vzájemné lásce i  lásce ke všem, tak jako
i  my vás milujeme, ať posílí vaše srdce,
abyste byli bezúhonní a svatí před
Bohem, naším Otcem,   až přijde náš
Pán Ježíš se všemi svými svatými.

1Sol 4,9

O  bratrské lásce není třeba, abych vám
psal, neboť Bůh sám vás vyučil,   jak se
máte mít mezi sebou rádi.

Řím 12,2

A  nepřizpůsobujte se už tomuto světu,
ale změňte se a obnovte svoje smýšlení,
abyste dovedli  rozeznat, co je vůle Boží,
co je dobré, bohulibé a dokonalé.

Lk 4,21

Ježíš k  nim promluvil: „Dnes se splnilo
toto Písmo, které jste právě slyšeli.“

Kol 1,24

Proto se raduji, že nyní trpím za vás a
to, co zbývá do míry utrpení
Kristových,   doplňuji svým utrpením za
jeho tělo, to jest církev.

Kol 3,10

. . .oblečte člověka nového, který
dochází pravého poznání, když se
obnovuje podle obrazu svého
Stvořitele.

Kol 2,14

Kristus vymazal dlužní úpis, jehož
ustanovení svědčila proti nám, a zcela
jej zrušil tím,   že jej přibil na kříž.

Žid 5,89

Ačkoliv to byl Syn Boží, naučil se svým
utrpením poslušnosti. Když tak
dokonal své dílo, stal se příčinou věčné
spásy pro všechny, kteří ho posloucha-
jí.

Lk 6,45

Dobrý člověk z  dobrého pokladu svého
srdce vydává dobré a zlý ze zlého
vydává zlé.   Jeho ústa mluví, čím srdce
přetéká.

Denní tichá chvíle
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Řím 14,7–9

Žádný z  nás nežije sám sobě ani
neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li,
žijeme pro Pána,   umíráme-li,   umíráme
pro Pána. Ať tedy žijeme nebo
umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě
proto Kristus umřel  a vstal k  životu, aby
se stal Pánem nad mrtvými i  nad
živými.

Ef 4,1–3

Žijte způsobem hodným toho povolání,
které jste dostali: buďte přitom
všestranně pokorní, mírní a trpěliví;
snášejte se navzájem v  lásce a horlivě se
snažte zachovávat jednotu ve smýšlení
spojeni poutem pokoje.

1Tim 6,6–7

Zbožnost, která se spokojí  s  tím, co má,
je už sama velké bohatství. Nic jsme si
totiž na svět nepřinesli, a také si nic
nemůžeme odnést.

Iz 55,6

Hledejte Hospodina, když je možné ho
najít, vzývejte ho, když je blízko!

Lk 9,2

Ježíš poslal svých Dvanáct zvěstovat
Boží království a uzdravovat.

1Kron 29,11

Ty, Hospodine, vládneš nade vším, v  tvé
ruce je síla a moc, z  tvé ruky  pochází
všechna velikost  a vláda.

Zach 2,9

Já sám, je výrok Hospodinův, budu
ohnivou hradbou kolem něho a slávou
uprostřed něho.

Flp 2,5–7

Mějte v  sobě to smýšlení, jaké měl
Kristus Ježíš: ačkoli má božskou
přirozenost,   nic nelpěl  na tom, že je
rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal
na sebe přirozenost služebníka a stal
se  jako jeden z  lidí.

Ex 23,20

„Hle, já posílám před tebou anděla, aby
tě chránil na cestě…“ 

Zach 8,23

„Toto praví Hospodin zástupů: V  oněch
dnech se chopí deset mužů z  pronárodů
všech jazyků  pevně cípu roucha
jednoho Judejce a řeknou:
‚Půjdeme  s  vámi. Slyšeli jsme, že  s  vámi
je Bůh.‘“  

Lk 9,62

„Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se
zpět, není způsobilý pro království
Boží.“

Lk 10,3

Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi
vlky.

Ba 4,27

Buďte dobré mysli, děti, a volejte
k  Bohu; on, který to dopustil, se na vás
rozpomene.

Jon 2,8

Když jsem byl v  duši tak skleslý,
Hospodina jsem si připomínal; má
modlitba vešla k  tobě ve tvůj svatý
chrám.

Připravuje R. Kamarádová.
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Dětské okénko
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Projev papeže Františka z  22. 10. 2017.
Převzato z  www.radiovaticana.cz. Přelo-
žil Milan Glaser.

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Evangelium této neděle (Mt

22,15–21) nám prezentuje novou kon-
frontaci mezi Ježíšem a jeho odpůrci.
Jejím tématem je daň odváděná císaři.
Byla to „choulostivá“ otázka stran
dovolenosti či nepřípustnosti placení
daní římskému císaři, jemuž byla
v  Ježíšově době Palestina podrobena.
Existovala různá stanoviska. Proto
otázka, kterou farizejové Ježíšovi polo-
žili: „Je dovoleno platit daň císaři, nebo
ne?“ (v.17), byla pro Mistra nástrahou.
Podle Jeho odpovědi by totiž bylo
možné Jej obvinit z  toho, že je přívržen-
cem anebo protivníkem Říma.

Však i  v  tomto případě odpovídá
klidně. Využívá zlomyslné otázky k  to-
mu, aby podal důležité ponaučení, a
povznáší se nad tuto polemiku a proti-
kladné proudy. Farizeům odpovídá:
„Ukažte mi peníz, kterým se platí daň.
Podali mu denár. Zeptal se jich: Čí je to
obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Tu
jim řekl: Dávejte tedy, co je císařovo, cí-
saři, a co je Boží, Bohu“ (srov. 19-21).
Na jedné straně Ježíš vybízí, aby se cí-
saři vracelo to, co mu patří, a prohlašu-
je, že platit daň není modloslužebný
úkon, nýbrž povinnost vůči pozemské
autoritě; na druhé straně Ježíš bri-
lantně poukazuje na prvenství Boha a
žádá, aby bylo Bohu dáváno to, co mu
náleží jakožto Pánu lidského života a
dějin.
Poukazem na císařovu podobiznu
otištěnou na minci říká, že je správné
cítit se plně občany státu, včetně práv

i  povinností, avšak symbolicky pou-
kazuje na jiný, Boží obraz, který je
vtištěn v  každém člověku. Bůh je Pá-
nem všeho, a my, kteří jsme byli stvo-
řeni „k  jeho obrazu“, patříme
především Jemu. Ježíš vyvozuje z  otáz-
ky, kterou mu položili farizeové, ra-
dikálnější a vitálnější otázku, kterou si
může položit každý z  nás: komu patřím
já? Rodině, městu, přátelům, škole,
práci, politice, státu? Ano, jistě. Avšak
především, jak nám připomíná Ježíš,
patříš Bohu. Toto je zásadní přináleži-
tost. On ti dal všechno, co jsi a co máš.
A  můžeme a máme svůj život den za
dnem žít v  uznání této své zásadní při-
náležitosti a vděčnosti srdce k  našemu
Otci, který tvoří každého z  nás jedi-
nečně, neopakovatelně, ale vždycky
podle obrazu svého milovaného Syna
Ježíše. Je to úchvatné tajemství.

Křesťan je povolán konkrétně se za-
sazovat o  věci pozemské a sociální, aniž
by stavěl Boha a císaře proti sobě. Klást
proti sobě Boha a císaře je funda-
mentalistický postoj.

Křesťan je povolán se konkrétně na-
sazovat v  pozemských skutečnostech,
které však osvěcuje světlem přicházejí-
cím od Boha.

Prioritní odevzdanost Bohu a nadě-
je v  Něho neobnáší útěk z  reality, nýbrž
činorodě vrací Bohu to, co Mu patří.
Proto věřící hledí k  budoucnosti, k  Boží
skutečnosti, aby žil pozemský život
v  plnosti a odvážně odpovídal na Jeho
výzvy.

Panna Maria ať nám pomáhá,
abychom žili ve shodě  s  Božím ob-
razem, který nosíme ve svém nitru, a
zároveň přispívali k  vytváření pozem-
ské obce.
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Klást proti sobě Boha a císaře
je fundamentalistický postoj



Úterý Ostrov 18:00 Mše svatá

Pernink 16:30 Mše svatá

17:30 Biblické společenství

Středa Ostrov 18:00 Mše svatá ,Nešpory

19:00 Biblické společenství

Jáchymov 15:30 Svátost smíření / Duchovní pohovory

16:00 Mše svatá

Čtvrtek Ostrov 18:00 Mše svatá

18:35 Adorace

Pátek Ostrov 15:00 Adorace, Svátost smíření (první týden v  měsíci)

17:45 Pobožnost k  Božskému srdci (prv. týd. v  měsíci)

18:00 Mše svatá

19:00 Společenství mladých srdcí

Jáchymov 19:30 Biblická hodina

Sobota Ostrov 18:00 Mše svatá (Kaple sv. rodiny)   *

Abertamy 14:30 Mše svatá  *

H. Blatná 16:00 Mše svatá (první týden v  měsíci)   *

Radošov 16:00 Mše svatá (třetí týden v  měsíci)   *

(* = Mše svatá  s  nedělní platností)

Neděle Ostrov 8:30 Mše svatá

17:00 Modlitba večerních chval

Jáchymov 10:00 Mše svatá

Hroznětín 11:30 Mše svatá

Pravidelné bohoslužby
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