
domů, že tohle přece není možné. Je až děsivé, jak osudy milionů lidí
mohou ovlivnit rozhodnutí jediného člověka. Před 83 lety, stejně jako
dnes. Historie se opakuje, politici selhávají a lidstvo tím trpí. Přála
bych si však, abychom neselhali jako jednotliví  lidé. Ve vypjatých
dobách se v mnoha z nás ozve to dobré, v některých lidech však celá
situace  vzbuzuje  pocit  vlastního  ohrožení,  či  ztráty  pohodlí.  Měli
bychom si však uvědomit, jak rychle jeden jediný člověk může svým
rozhodnutím  změnit  i  náš  život,  stejně  jako  my  můžeme  svým
rozhodnutím změnit život druhého člověka. I my totiž můžeme velmi
rychle  stát  dva  tisíce  kilometrů  od  domova  a  doufat,  že  potkáme
někoho, kdo k nám bude milosrdný a ukáže nám svou lidskou tvář.
Měli bychom se sami sebe ptát, jestli bychom stáli o to v takových
chvílích  potkat  na  té  druhé  straně  někoho,  jako  jsme  my  sami!
Zdánlivě  obyčejná  lidskost  totiž  mění  mnohé  k  lepšímu  a  květen
nemusí být jen oslavou lásky partnerské.

Lenka Löfflerová 

Co nás čeká

10.6 Noc kostelů – V Ostrově, Jáchymově, Hroznětíně, Abertamech, 
Horní Blatné a Perninku; v Ostrově bude připraveno pro děti hledání 
pokladu a začne motorkářská pouť
www.nockostelu.cz
19.6. První Svaté přijímání dětí při mši svaté v Ostrově v 8:30

P. Krzysztof
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Farní zpravodaj

římskokatolické farnosti Ostrov
mimořádné vydání 2022

Wir heiβen die Pfarrgemeinde aus Rastatt in Ostrov
herzlich willkommen!

Srdečně vítáme poutníky z Rastattu v Ostrově!
Záhy po mém nástupu do Ostrova jsem zjistil,  že naší partnerskou
farností je farnost z německého Rastattu. Také jsem si vzpomněl, že
jsem se jako generální vikář zúčastnil mše svaté, když naši farnost
navštívili  farníci  z  Rastattu  v  roce  2017.  Ani  zdaleka  jsem  však
netušil, že vztah mezi oběma farnostmi má velmi zajímavou historii
sahající až do roku 1690, jak o tom píše paní Zuzana Železná. Snad i
proto  je  to  vztah  vzácný,  výjimečný  a  krásný.  O  tom  jsem  měl
možnost se sám přesvědčit, když jsme s mým předchůdcem paterem
Markem navštívili Rastatt před jeho odchodem do Klatov. Marek se
jel  rozloučit  s  přáteli  a  poděkovat  za  společné  putování  trvající
dlouhých  16  let.  Já  jsem  se  naopak  chtěl  s  partnerskou  farností
seznámit a navázat na předchozí léta. 

Uplynul rok, a my jsme rádi, že nás farníci  z Rastattu opět přijeli
navštívit.  Během minulého roku darovala partnerská farnost městu
Ostrov  křížovou  cestu,  která  byla  umístěna  v  kostele  sv.  Jakuba
Většího. Letos přibude ještě kříž, který bude umístěn vedle křížové
cesty. Děkujeme Vám, milí přátelé, že jste nás opět navštívili. Věřím,
že to bude pro všechny farníky nejen krásný zážitek ale i znamení
křesťanské jednoty mezi námi. 

Krzysztof Dedek, farář 
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Wir heiβen die Pfarrgemeinde aus Rastatt in Ostrov
herzlich willkommen!

Bald nach meinen Antritt in Ostrov habe ich festgestellt, daβ unsere
Partnerpfarrei eine Pfarrei aus Rastatt ist. Ich erinnerte mich später
auch daran, daβ ich als Generalvikar an einer Messe im Jahr 2017
teilgenommen habe, wenn die Pfarrangehörigen aus Rastatt die Stadt
Ostrov besuchten. Was ich aber bei weitem nicht geahnt habe, daβ
die Beziehung zwischen den beiden Pfarreien eine sehr interessante
Geschichte  hat,  die  bis  ins  Jahr  1690  zurückreicht,  wie  die  Frau
Zuzana Železná davon berichtet. Vielleicht auch deshalb ist es eine
wertvolle, auβergewöhnliche und schöne Beziehung. Davon konnte
ich  mich  selbst  überzeugen,  als  wir  mit  meinem Vorgänger  Pater
Marek Rastatt besuchten, bevor er nach Klatovy gegangen ist. Marek
wollte sich von seinen Freunden verabschieden und sich für die 16
Jahre gemeinsammer Arbeit bedanken. Ich wollte im Gegenteil  die
Partnerpfarrei  kennenlernen  und  an  die  guten  Verbindungen
anknüpfen. 

Wieder ist ein Jahr verflogen, und wir sehr froh sind, daβ uns wieder
die Partnerpfarrei aus Rastatt besucht hat. In dem letzten Jahr hat die
Partnerpfarrei  der  Stadt  Ostrov  einen  Kreuzweg  geschenkt.  Der
Kreuzweg  wurde  in  der  Kirche  des  Hl.  Jakob  untergebracht.  In
diesem  Jahr  erhält  die  Stadt  noch  ein  Kreuz,  das  neben  den
Kreuzwegstationen  aufgestellt  wird.  Wir  bedanken  uns,  liebe
Freunde, daβ Sie uns wieder  besuchten.  Ich hoffe,  daβ es für alle
Pfarrangehörigen nicht nur ein schönes Erlebnis sein wird, sondern
auch ein Zeichen der christlichen Einheit zwischen uns. 

Krzysztof Dedek, Pfarrer
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Duchovní sloupek

Měsíc květen je nejen měsícem lásky, ale byl i měsícem, ve kterém
jsme  si  připomenuli  77  let  od  chvíle,  kdy  v  Evropě  skončila  2.
Světová válka. Jak víme, jednalo se o konflikt, na jehož konci zůstaly
zdecimované státy a miliony mrtvých. Obyvatelé našeho kontinentu
se museli začít smiřovat s novým geopolitickým uspořádáním světa.
Pro většinovou populaci v Sudetech to znamenalo sbalit si nějaké to
kilo věcí,  opustit  místa,  kde žili  po generace a odejít  nejčastěji  do
Německa, kde je nikdo příliš nevítal. Mnohdy velmi schopní příchozí
tam byli často bráni jako Němci druhé kategorie. A stejně jako tady
se z nich na čas stali lidé bez státní příslušnosti. Válkou zničená země
se musela rázem postarat o miliony příchozích. A nutno podotknout,
že např. Bavorsko z této situace nakonec vytěžilo. Z Němců druhé
kategorie  se  mnohde  stali  ti,  kteří  stavěli  německou  poválečnou
ekonomiku na nohy. Za těch 77 uplynulých let se ve světě odehrálo
mnoho  dalších  krvavých  konfliktů,  ale  žádný  se  nás  nedotkl  tak
zblízka,  jako  právě  probíhající  válka  na  Ukrajině.  I  k  nám  do
Krušných hor přišli váleční uprchlíci. Nutno dodat, že tohle asi nikdo
nečekal. Setkání s těmi prvními byl vlastně šok. Tři ženy a malé dítě.
Pocházejí  z  Charkova  a  nikdy  necestovaly  mimo území  Ukrajiny.
Najednou se ocitají tady, dva tisíce kilometrů od domova. Snažíme se
překonat  jazykovou  bariéru  a  zjistit  jejich  potřeby.  Jedna  z  žen
nakonec rezignovaně pokrčí rameny s tím,  že v tuto chvíli  nemají
kromě pár osobních věcí vlastně nic. Z hodiny na hodinu se musely
rozhodnout, zda odejít a co je natolik důležité, že to stojí za to vzít
sebou. Je jasné, že tou nejvyšší hodnotou je v tu chvíli lidský život.
Chovají se velmi statečně, i když za sebou mají dlouhou cestu a v
sobě strach o blízké, kteří zůstali doma. Najednou před sebou naživo
vidím příběh naší vlastní minulosti. Před očima mi běží obrázky těch,
co tu žili  před námi.  Odešli  s tím stejným málem a s tím stejným
málem  také  někam přišli.  Mnohdy  věřili,  že  se  za pár  týdnů vrátí
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Erfahrungen aus. Sehr starke und lange Freundschaft überdauert auch
zwischen  den  Pfarrgemeinden  beider  Städte,  in  letzten  Jahren  vor
allem  Dank  den  beiden  Pfarrern  Ralf  Dickerhof und Marek
Bonaventura Hric (er wirkte in Ostrov mehr als 16 Jahre) und jetzt
übernahm  Krzysztof   Dędek das  Zepter.  Die  Beziehung  beider
Pfarrgemeinden  bleibt  immer  lebendig,  das  unterstützen  auch
gegenseitige  Besuche  und  Treffen.  Ostrov  hat  die  Rastatter
Pfarrangehörigen zum letzten Mal im Jahre 2017 begrüßt. Die Gäste
besichtigten  damals  unter  der  Teilnahme  des  ehemaligen
Bürgermeisters  Josef  Železný  und  der  stellvertretenden
Bürgermeisterin Ilona Leupold  das Schloss und seine Ausstellungen.
Die  Stadt  Ostrov  hat  für  sie  auch  die  Stadtführung  von  Karlsbad
besorgt  und  es  wurde  schon  traditionell  auch  gesellschaftliches
Abend im Kulturhaus von den Ostrover Pfarrangehörigen organisiert.
Am  Sonntag  vor  der  Abreise  fand  in  der  Pfarrkirche  des  Hl.
Erzengels Michael und der Maria Treu  die Messe statt, dann haben
die Gäste noch das Klosterareal besucht, wo ihnen  P. Ralf Dickerhof
die  Geschichte  des  Heiligen  Bezirks  vorstellte  –  vor  allem  der
Einsiedelner  Kapelle,  die  zum  Symbol  beider  Städte  wurde.  Das
weitere Treffen wurde 2019 in Rastatt realisiert. Im Rahmen dieses
Besuches konnten die Ostrover Pfarrangehörigen unter anderem auch
den Wittwensitz von Sibylla Augusta mit der Hl. Johann Nepomuk
Kapelle  in  Ettlingen besichtigen.  Ein unvergessliches Erlebnis  war
sicher  ein  gemeinsamer  Gottesdienst  in  der  Rastatter  Einsiedelner
Kapelle. Die Corona-Pandemie verhinderte leider diese regelmäßige
Treffen. Wir sind sehr froh, dass wir hier dieses Jahr die Rastatter
Pfarrangehörigen wieder begrüßen können und wir bieten ihnen ein
reiches Programm ein (teilweise geschöpft aus den Unterlagen der
Stadthistorikerin Mgr. Zdeňka Čepeláková). 

Zuzana Železná
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Vzpomínka na začátek partnerství farností Ostrova a
Rastattu

Před  30  lety,  hned  poté  co  město  Ostrov  uzavřelo  partnerství  s
Rastattem, navrhl náš tehdejší farář P. Miroslav Brtva navázat spojení
s  rastattskou  katolickou  farností.  Při  nejbližší  příležitosti  pozval
faráře rastattské farnosti Sv. Alexandra, Patera Alfreda Bachsteina na
prohlídku  Prahy  s  ochutnávkou  českého  piva.  Oba  faráři  si  byli
věkově blízcí a vzniklo mezi nimi přátelství. Potvrdil nám to později i
sám pater Bachstein. V roce 2004, kdy už byl P. Brtva nemocný a
sídlil  ve  své jezuitské  komunitě  v Praze,  jsme zorganizovali  malé
překvapení.  „Vypůjčili“  jsme  si  ho  na  den  z  Prahy,  dovezli  do
Ostrova  a  mile  překvapili  i  P.  Bachsteina,  který  se  všemi  farníky
zrovna seděl v ostrovském T-klubu. Oba duchovní měli  ze setkání
velkou radost. Viděli se však zde naposledy. P. Bachstein zemřel v
červnu 2005 a P. Brtva v květnu 2006. Oba však zůstávají iniciátory a
svědky nových událostí po roce 1989.

Farníci  obou stran se začali  sjíždět.  Při  našich prvních cestách  do
Rastattu jsme žasli. Především nad „společenským domem“ farnosti,
neboť v Ostrově byla budova fary dlouho obsazena státními podniky.
Pouze  místnosti  v  prvním  patře  sloužily  původnímu  účelu  jako
kancelář  farního  úřadu a  jako  byt  faráře.  Žasli  jsme  i  na  výstavě
rozmanitých  biblí,  kterou v  Rastattu  připravili.  Některé  z  cenných
exponátů  nám  pak  zapůjčili  v  roce  2018,  kdy  jsme  pořádali  v
ostrovské  Oranžerii  Václava  Havla  výstavu  „Bible  –  kniha  knih“.
Mile  nás  překvapilo,  že  se  s  přáteli  můžeme domluvit  též  polsky,
dokonce i česky. 

Velkou  společnou  akcí  obou  farností  byla  pouť  do  švýcarského
poutního  místa  Einsiedeln,  k  původní  mariánské  kapli,  jejíž  kopii
nechala postavit markraběnka Sibylla Augusta v Ostrově roku 1710 a
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v  Rastattu  v roce 1715. Společné putování v  říjnu  1995 začalo v
pátek  naším příjezdem do  Rastattu.  V sobotu  jsme  vyjeli  spolu  s
druhým autobusem rastattských poutníků do Švýcarska. Ve Flüe jsme
se zastavili u patrona Švýcarska sv. Mikuláše z Flüe, řečeného bratr
Klaus, který jako naše Anežka žil ve středověku a svatořečený se stal
až ve 20. století. Zachránil Švýcarsko před občanskou válkou. 

Při  další  cestě  jsme se kochali  pohledem na Švýcarská jezera,  ale
když terén začal stoupat, náš postarší autobus se zasekl a nechtěl dál.
Osazenstvo druhého autobusu s námi bylo solidární, později jsme se
však  dohodli,  že  pojedou  napřed  a  my  snad  doskáčeme  do  cíle
později.  Tak  se  stalo  a  zdárně  jsme  doskákali.  Asi  ve  20h  jsme
vstoupili do jídelny hotelu Einsiedeln a čekající spolupoutníci začali
tleskat.  Už  museli  mít  veliký  hlad,  přesto  byli  velmi  trpěliví.  V
Einsiedelnu  jsme  si  připomenuli  naší  markraběnku,  která  v
Einsiedelnu vyprosila a nalezla pro své dítě uzdravení.

S otci benediktýny jsme navázali kontakt, takže nám pak v létě 2002
poslali krabici propagačních materiálů pro výstavu ve farním sále s
názvem „Švýcarské poutní  místo Einsiedeln.“  Připravili  jsme ji  ke
svěcení  opravené  Einsiedelnské  kaple  v  Ostrově  8.  9.  2002.
Překvapili  jsme  tehdy  i  umělce  restaurátory,  kteří  zde  na  kapli
pracovali a domnívali se, že Einsiedelnské kaple jsou pouze dvě – v
Rastattu a v Ostrově, o švýcarském poutním místě neměli tušení.

V roce 2006 přijel do Ostrova páter Otmar Lustenberger z komunity
kláštera Einsiedelnu s úkolem zpracovat všechny kopie Einsiedelnské
kaple  nejen  v  Evropě,  ale  i  na  jiných světadílech  (je  jich  několik
desítek).  Tímto  se  Ostrov  opět  vrátil  do  Evropy.  Přátelské  vztahy
obou farností Ostrov a Rastatt pokračovaly a doufáme, že pokračovat
budou i nadále.

Mgr. Lidmila Hanzlová
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Ostrov – Rastatt, die durch Jahrhunderte geprüfte
Verbindung

Die gemeinsame Geschichte der beiden Städte begann man 1690 zu
schreiben,  als  die  Prinzessin  von  Sachsen-Lauenburg,  Franziska
Sibylla  Augusta,  Ludwig  Wilhelm,  Markgraf  von  Baden-Baden,
heiratete. Die markgräfliche Residenz in Baden-Baden, Heimat von
Ludwig Wilhelm,  wurde genauso wie das ganze Land Baden vom
französischen Heer verwüstet. Das markgräfliche Paar weilte für eine
bestimmte Zeit in Ostrov (ehem. Schlackenwerth). Später beschloss
der Markgraf, eine neue Residenz wieder in Baden zu erbauen. 1705
siedelte die Markgrafenfamilie in das im Bau befindliche Schloss und
die Stadt Rastatt  über. Diesen großzügigen Plan umzusetzen sowie
das  verbrannte  und entvölkerte  Baden wiederherzustellen,  war  vor
allem dank der Mitgift  der tschechischen Prinzessin  – der jungen
Markgräfin Franziska Sibylla Augusta aus Ostrov – möglich. Nach
dem Tod des Markgrafen im Jahr 1707 gelang es Sibylla Augusta im
Laufe  von  zwei  Jahrzehnten,  vor  allem  aus  dem  Erlös  ihrer
böhmischen  Herrschaftsgüter,  das  Schloss  fertigzustellen  und  das
verarmte  und  zerstörte  Baden  zu  neuem Leben  zu  erwecken.  Sie
berief  aus  Böhmen  die  Baumeister,  eine  ganze  Reihe  von  den
Künstlern, Kunsthandwerkern, Beamten und Bauern hierher ein. 

Die  Beziehung  von  Rastatt  zu  der  Stadt  Ostrov  begann  sich
insbesondere  in  der  zweiten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  zu
entwickeln. Nach der Samtenen Revolution im Jahre 1991 wurde der
Städtepartnerschaftsvertrag unterschrieben – letztes Jahr feierten wir
gemeinsam  30-jähriges  Jubiläum  dieses  bedeutenden  Ereignisses.
Während  den  Jahren  kam  es   zu  der  Zusammenarbeit  in  den
verschiedenen  Bereichen  und  es entstanden  viele  persönliche
Freundschaften.  Sogar in der schwierigen Corona-Zeit waren beide
Städte  im Kontakt  (z. B. durch Videogespräche)  und  tauschten ihre
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Vztah Ostrova a Rastattu se začal znovu rozvíjet především v druhé
polovině  20.  století.  Po  sametové  revoluci  v  roce  1991  byla
podepsána smlouva o partnerství obou měst, v loňském roce jsme zde
společně  oslavili  30.  výročí  této  významné  události.  Během  let
docházelo  ke  spolupráci  v  řadě  oblastí  a  vznikla  mnohá  osobní
přátelství.  I v  nelehkém  období  koronavirové  pandemie  byla  obě
města  v  kontaktu,  např.  formou  videokonferencí  a  vyměňovala  si
zkušenosti.  Velmi  silné  a  dlouhé  přátelství  přetrvává  také  mezi
katolickými farnostmi obou měst, především díky farářům, P. Ralfu
Dickerhofovi a P. Marku Hricovi, který zde působil 16 let a nyní po
něm převzal pomyslné žezlo P. Krzysztof Dędek. Vztah obou farností
zůstává  stále  živý,  což  podporují  vzájemné  návštěvy  i  společná
setkání.  Ostrov zde  přivítal  rastattské  farníky  naposledy  v  květnu
2017.  Hosté  si  za  účasti  tehdejšího  starosty  Josefa  Železného  a
místostarostky Ilony Leupold prohlédli zámek a jeho expozice. Dále
pro ně Město Ostrov zajistilo prohlídku Karlových Varů a v domě
kultury byl již tradičně pořádán společenský večer, na jehož přípravě
se podíleli ostrovští farníci. V neděli před odjezdem se v kostele sv.
archanděla  Michaela  a Panny Marie  Věrné uskutečnila  mše,  po ní
hosté  ještě  zavítali  do  klášterního  areálu,  kde  je  P.  Dickerhof
seznámil  s  historií  Posvátného  okrsku,  především   Einsiedelnské
kaple, která je symbolem obou měst. Další setkání se uskutečnilo v
roce  2019  v  Rastattu.  V  rámci  tohoto  zájezdu  si  ostrovští  kromě
jiného mohli prohlédnout vdovské sídlo Sibylly Augusty s kaplí sv.
Jana  Nepomuckého  v  nedalekém  Ettlingenu.  Nezapomenutelným
zážitkem byla jistě i společná mše v rastattské  Einsiedelnské kapli.
Koronavirová  pandemie  bohužel  znemožnila  pravidelnost  těchto
setkání,  proto  jsme  velice  rádi,  že  zde  v  letošním  roce  můžeme
rastattské  farníky  opět  přivítat  a  nabídnout  jim  bohatý  program
(částečně čerpáno z podkladů Mgr. Zdeňky Čepelákové, historičky
města). Zuzana Železná
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Eine Erinnerung an den Anfang der Partnerschaft der
Pfarrgemeinden Ostrov und Rastatt

Vor  30  Jahren,  gleich  danach,  wann  die  Stadt  Ostrov  die
Städtepartnerschaft  mit  der  Stadt  Rastatt  abschloss,  schlug  unser
damaliger  Pfarrer  Miroslav  Brtva  vor,  die  Verbindung  mit  der
Rastatter Pfarrgemeinde anzuknüpfen. Bei der nächsten Gelegenheit
lud  er  den  Pfarrer  der  Rastatter  Pfarrgemeinde  von St.  Alexander
Alfred Bachstein zu der Prag Besichtigung und einer Bierverkostung
ein.  Beide Pfarrer waren fast  in dem gleichen Alter und es entstand
eine Freundschaft zwischen ihnen. Später hat es uns auch selbst P.
Bachstein bestätigt. Im Jahre 2004, wann P. Brtva schon krank war
und  in  seiner  Jesuitenkommune  in  Prag  lebte,  bereiteten  wir  eine
kleine  Überraschung vor.  Wir  „liehen  ihn  für  einen  Tag aus  Prag
aus“, brachten ihn nach Ostrov und überraschten damit nett auch P.
Bachstein. Er  saß gerade mit allen Pfarrangehörigen im Ostrover T-
Klub  (im  Kulturhaus).  Beide  Geistlichen  freuten  sich  über  das
Treffen  sehr,  sie  sahen sich  zum letzten  Mal  miteinander.  Pfarrer
Bachstein  starb  im  Juni  2005  und  P.  Brtva  im  Mai  2006.  Beide
bleiben die Initiatoren und Zeugen der neuen Ereignissen nach dem
Jahr 1989.

Die Pfarrangehörigen fangen an, sich gegenseitig zu besuchen. Bei
den  ersten  Reisen  nach  Rastatt  staunten  wir  vor  allem  über  das
Gemeindehaus der Pfarrgemeinde, weil in Ostrov das Pfarrgebäude
lange durch staatliche  Firmen besetzt  war.  Nur  zwei  Zimmern  im
ersten Stock dienten ihrem Zweck - als  ein Büro und die Wohnung
für den Pfarrer. Wir bewunderten auch die Bibelausstellung, die in
Rastatt vorbereitet wurde. Einige von diesen Exponaten wurden uns
geliehen und wir konnten in Ostrover  Václav Havel - Orangerie eine
Ausstellung „Bibel - das Buch der Bücher“ veranstalten. Wir waren
sehr nett  überrascht,  dass wir mit den  Freunden  auch  polnisch oder
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tschechisch sprechen konnten.

Eine  große  gemeinsame  Veranstaltung  beider  Pfarrgemeinden  war
die  Wallfahrt   in  den  Schweizer  Wallfahrtsort  Einsiedeln,  zu  der
ursprünglichen Maria Kapelle. Die Kopie von dieser Kapelle ließ die
Markgräfin  Sibylla  Augusta  1710  in  Ostrov  und  1715  in  Rastatt
bauen. Die Wallfahrt fand im Oktober 1995 statt.  Die gemeinsame
Oktober- Reise fang am Freitag mit unserer Ankunft in Rastatt an.
Am  Samstag  fuhren  wir  gemeinsam  mit  dem  zweiten  Bus  der
Rastatter  Pilgern  in  die  Schweiz  los.  In  Flüe  kamen wir  bei  dem
Schweizer  Patron  Hl.  Nikolaus  von  Flüe  vorbei,  der  auch  Bruder
Klaus genannt wird. Er lebte wie unsere Anežka im Mittelalter und er
wurde  erst  im  20.  Jahrhundert  heiliggesprochen.  Er  rettete  die
Schweiz vor dem Bürgerkrieg.

Bei der  nächsten Reise genossen wir den Blick auf die  Schweizer
Seen, aber als man steigen musste, hatte unser älter Bus Panne und
konnte nicht weiter fahren. Die Reisenden von dem ersten Bus waren
solidarisch mit uns, aber später wurde entschieden, dass sie voraus
fahren und wir kommen später. So ist es auch geschehen. Ungefähr
um 20.00 Uhr kamen wir ins Hotel in Einsiedeln und die anderen
Pilgern  fangen  an  zu  klatschen.  Sie  waren  sicher  schon  hungrig,
trotzdem waren sie sehr geduldig. 

In  Einsiedeln  erinnerten  wir  unsere  Markgräfin,  die  in  Einsiedeln
betete und für ihr Kind die Genesung fand. 

Wir  knüpften  mit  den  Vatern  Benediktinern  den  Kontakt  an.  Sie
haben  uns  dann  im  Sommer  2002  eine  Schachtel  voll  von
Werbematerialien geschickt, die wir für die Ausstellung „Schweizer
Wallfahrtsort  Einsiedeln“  benutzten.  Wir  bereiteten  sie  zur
Einweihung der renovierten Einsiedelner Kapelle am 8. 9. 2002 in
Ostrov  vor.   Wir    überraschten    damals   auch   die   Künstler  und

6

Restauratoren, die hier arbeiteten. Sie dachten, dass die Einsiedelner
Kapellen  nur  zwei  sind  –  in  Rastatt  und  in  Ostrov,  von  dem
Wallfahrtsort in Einsiedeln hatten sie keine Ahnung. 

Im Jahre 2006 kam nach Ostrov Pfarrer Otmar Lustenberger von der
Klosterkommune  in  Einsiedeln.  Er  hatte  eine  Aufgabe,  alle
Einsiedelner Kapelle – Kopien nicht nur in Europa sondern auch in
anderen Kontinenten, zu verzeichnen. Es gibt eine ganze Menge von
ihnen. Damit kehrte Ostrov ins Europa zurück. Die freundschaftliche
Beziehungen beider Pfarrgemeinden setzten fort und wir hoffen, dass
sie sich auch in der Zukunft weiter entwickeln werden.

Mgr. Lidmila Hanzlová

Ostrov – Rastatt, pouto ověřené staletími

Za počátek vzájemného vztahu těchto měst můžeme považovat rok
1690,  kdy  se  Franziska  Sibylla  Augusta,  princezna  sasko-
lauenburská,  provdala  za  Ludwiga  Wilhelma,  markraběte
bádenského. Markraběcí rezidenci v Baden-Badenu, stejně jako celé
Bádensko,  pustošila  francouzská  vojska,  proto  manželský  pár
pobýval nějaký čas v Ostrově (tehdejší Schlackenwerth). Později  se
markrabě rozhodl vybudovat svou novou rezidenci opět v Bádensku.
Roku  1705  markraběcí  rodina  přesídlila  do  ještě  rozestavěného
zámku a města – Rastattu. Uskutečnění tohoto velkorysého záměru,
stejně jako obnovu vypáleného a vylidněného Bádenska,  umožnilo
především  věno  mladé  markraběnky  Sibylly  Augusty. Po  smrti
markraběte roku 1707 dokončila během dvou desetiletí stavbu zámku
a dovedla zchudlé zničené Bádensko k novému životu a to hlavně z
výnosů  svých českých panství.  Povolala sem z Čech stavitele, také
řadu umělců a uměleckých řemeslníků, úředníků a sedláků. 
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