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Neděle – 13. července 2014 

111555...   NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   VVV   MMMEEEZZZIIIDDDOOOBBBÍÍÍ    
(týden od 13. července 2014 do 20. července 2014) 

ČM: 340; Pr.: 408; K: III 
DČM: x 
L: I/A;str.: 288-292 
SPV: modré str.: 20 
Obřady žehnání: x 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory - NNNooovvveeennnaaa   kkk   bbblll ...    

HHHrrrooozzznnnaaatttooovvv iii ,,,    pppaaattt rrrooonnnuuu   ppplllzzzeeeňňňssskkkééé    dddiiieeecccééézzzeee 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 

Pondělí – 14. července 2014; SSSvvváááttteeekkk   bbblll...    HHHrrrooozzznnnaaatttyyy,,,   mmmuuučččeeedddnnn íííkkkaaa,,,    hhhlllaaavvvnnn íííhhhooo   pppaaatttrrrooonnnaaa   dddiiieeecccééézzzeee   
(((NNNooovvveeennnaaa   kkk   bbblll ...    HHHrrrooozzznnnaaatttooovvviii,,,    pppaaattt rrrooonnnuuu   ppplllzzzeeeňňňssskkkééé   dddiiieeecccééézzzeee)))   

ČM: 574; Pr.: 420; K: III 
DČM: x 
L: V: str. 96/77/100 
SPV: hnědé str.: 72 

Ostrov 

 1800 – Za + vojáky při misi v Afghánistánu 

Úterý – 15. července 2014; PPPaaammmááátttkkkaaa   sssvvv...   BBBooonnnaaavvveeennntttuuurrryyy,,,   bbbiiissskkkuuupppaaa   aaa   uuuččč iiittteeellleee   ccc ííírrrkkkvvveee   
(((NNNooovvveeennnaaa   kkk   bbblll ...    HHHrrrooozzznnnaaatttooovvviii,,,    pppaaattt rrrooonnnuuu   ppplllzzzeeeňňňssskkkééé   dddiiieeecccééézzzeee))) 

ČM: 575/713; Pr.: 421; K: II 
DČM: x 
L: III: str. 314/412 
SPV: hnědé str.: 73 

Ostrov 

 1800 – Za + P. Stanislava Fišera 

Pernink 

 1630 – Mše svatá 
Pernink - penzion 

   930 – Za NEMOCNÉ 

Středa – 16. července 2014; PPPaaannnnnnaaa   MMMaaarrriiieee   KKKaaarrrmmmeeelllssskkkááá    
(((NNNooovvveeennnaaa   kkk   bbblll ...    HHHrrrooozzznnnaaatttooovvviii,,,    pppaaattt rrrooonnnuuu   ppplllzzzeeeňňňssskkkééé   dddiiieeecccééézzzeee)))   

ČM: 575/676; Pr.: 413; K: II 
DČM: x 
L: III: str. 315/413 
SPV: breviář 

Ostrov 

 1800 – Za + P. Jána Petroviče 

 1900 – Biblická hodina 

Jáchymov 

 1600 – Mše svatá 

Čtvrtek – 17. července 2014; 111555...   tttýýýdddeeennn   
(((NNNooovvveeennnaaa   kkk   bbblll ...    HHHrrrooozzznnnaaatttooovvviii,,,    pppaaattt rrrooonnnuuu   ppplllzzzeeeňňňssskkkééé   dddiiieeecccééézzzeee)))   

ČM: 340; Pr.: 425;K: II 
DČM: X 
L: III:;str. 317/414 
SPV: modré str.: 140 

Ostrov 

 1800 – Za živé a + z rodin Čížkové a 
Srncové 

 1835 – Adorace 

Hroznětín 

 1600 – Mše svatá 

Pátek – 18. července 2014; 111555...   tttýýýdddeeennn   

(((NNNooovvveeennnaaa   kkk   bbblll ...    HHHrrrooozzznnnaaatttooovvviii,,,    pppaaattt rrrooonnnuuu   ppplllzzzeeeňňňssskkkééé   dddiiieeecccééézzzeee)))   
ČM: 340; Pr.: 425; K: II 
DČM: X 
L: III:;str. 319/414 
SPV: modré str.: 141 

Ostrov 

 1800 – Za + P. Jaroslava Havrdu 

Jáchymov 

 2000 – Biblická 

Sobota – 19. července 2014; 111555...   tttýýýdddeeennn   
(odpolední mše svaté jsou s nedělní platností) 

ČM: 340; Pr.: 425; K: II 
DČM: x 
L: III:;str. 321/415 
SPV: modré str.: 142 

Kaple sv. Rodiny 

 1800 – Za MLÁDEŽ 
Ostrov 

   800 – Pěší pouť k bl. Hroznatovi 
Hroznětín 

 1000 – Poutní mše sv. k bl. Hroznatovi 

Abertamy 

 1430 – Mše svatá 
Radošov 

 1600 – Mše svatá 

Neděle – 20. července 2014 

111666...   NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   VVV   MMMEEEZZZIIIDDDOOOBBBÍÍÍ    
ČM: 341; Pr.: 409; K: III 
DČM: x 
L: I/A;str.: 293-297 
SPV: modré str.: 21 
Obřady žehnání: x 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 
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Ohlášky 

- V minulém týdnu naší krajinou otřásla správa o smrti čtyři vojáku Armády ČR na misi v Afghánistánu a vážném poranění 
pátého vojáka. Už v závěru týdne jsme tak při různých bohoslužbách v modlitbě prosili za ně i za jejich rodiny. V pondělí 14. 

července na svátek bl. Hroznaty, patrona naší diecéze budeme zvlášť prosit za zemřelé vojáky i za uzdravení pátého z nich 
ve mši svaté. Zároveň byl zřízený účet na podporu jejich rodin. Finanční dary je možné posílat na účet Charity ČR číslo 

účtu 44665522/0800 u ČS, variabilní symbol 916 (pomoc rodinám v tíživých situacích). 

- V sobotu 19. 7. zveme na třetí pěší pouť k bl. Hroznatovi do Hroznětína. Od fary v Ostrově odcházíme v 8 hod. ráno. Poutní 

mše svatá začíná v Hroznětíně v 10. hodin. Na tuto pouť se připravujeme Novenou k bl. Hroznatovi v závěru bohoslužeb 
tohoto týdne. 

- V měsíci červenci proběhne několik dalších poutí. 26. 7. proběhne pouť ke sv. Anně na Božím Daru. V neděli 27. 7. pak 
bude možné prožít hezký výlet na cyklopouti na Horní hrad ke kapli sv. Michaela. 

- 2. 8. Zveme všechny sympatizanty františkánské spirituality na Porciunkolové setkání, které proběhne v Ostrově na faře. 
Zahájíme ho mši svatou ke cti Panny Marie Královny andělů v 10 hodin a po ní pak budeme pokračovat na zahradě opékáním 

a také podle situace zábavným programem. 

- Televize Noe od 1. července zahájila digitální pozemní vysílání v krajských městech a jejich okolí. S radosti můžu 

konstatovat, že se táto správa dotýká i nás. Tv Noe si tak můžete naladit i tady v Ostrově a to bez ohledu nato zdali máte 
kabelou televizi, nebo satelitní příjem. 

- Pokud toužíte po odevzdání svých díků a proseb Bohu a načerpat potřebné síly do života přijďte na čtvrteční adoraci u 
Nejsvětější svátosti oltářní, které probíhá ve spojení se mší svatou v letním čase ve farním kostele od 18-ti hodin a v zimním 

čase v kapli sv. Rodiny v DPS v Ostrově od 17-ti hod. 

 


