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Neděle – 28. září 2014 

SSSlllaaavvvnnnooosssttt   SSSVVV...   VVVÁÁÁCCCLLLAAAVVVAAA,,,   MMMUUUČČČEEEDDDNNNÍÍÍKKKAAA,,,   hhhlllaaavvvnnn íííhhhooo   pppaaatttrrrooonnnaaa   čččeeessskkkéééhhhooo   nnnááárrrooodddaaa   

(((VVV   nnnaaaššš iii    fffaaarrrnnnooossstttiii    hhhlllaaavvvnnn ííí    pppooouuuťťť    sssvvv...   MMMiiiccchhhaaaeeelllaaa   aaarrrccchhhaaannnddděěě lllaaa,,,    pppaaatttrrrooonnnaaa   nnnaaašššííí    fffaaarrrnnnooossstttiii    aaa   mmměěěssstttaaa))) 
(týden od 28. září 2014 do 5. října 2014) 

ČM: 621; Pr.: 414; K: I 
DČM: x 
L: V; str.: 424-7 
SPV: hnědé str.: 106 
Obřady žehnání: x 

Ostrov 

   900 – Za farnost a všechny její 
dobrodince 

Hroznětín 

 1130 – Mše svatá DNES NENÍ! 

Kaple sv. Floriána Ostrov (klášter) 
1700 – Ekumenická pobožnost ke 100 
výročí od začátku 1. Světové války 
Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 

Pondělí – 29. září 2014 

SSSvvváááttteeekkk   sssvvv...   MMMiiiccchhhaaaeeelllaaa,,,   GGGaaabbbrrriiieeelllaaa   aaa   RRRaaafffaaaeeelllaaa,,,   aaarrrccchhhaaannnddděěě lllůůů    
ČM: 601; Pr.: 414 K: III 
DČM: X 
L: V; str. 424-7 
SPV: hnědé str.: 106 

Ostrov 
1800 – Za + manžela Michala 

Úterý – 30. září 2014 

PPPaaammmááátttkkkaaa   sssvvv...   JJJeeerrrooonnnýýýmmmaaa,,,   kkknnněěězzzeee   aaa   uuuččč iiittteeellleee   ccc ííírrrkkkvvveee 
ČM: 622; Pr.: 421 K: II 
DČM: X 
L: V str. 427; IV str. 242/363 
SPV: hnědé str.: 107 

Ostrov 

 1800 – Za duše v očistci 

Pernink 

 1630 – Mše svatá 

 1730 – Biblická hodina 

Středa – 1. října 2014 

PPPaaammmááátttkkkaaa   sssvvv...    TTTeeerrreeezzziiieee   oooddd   DDDííítttěěěttteee   JJJeeežžžíííšššeee,,,   pppaaannnnnnyyy   aaa   uuuččč iiittteeelllkkkyyy   ccc ííírrrkkkvvveee   
ČM: 624; Pr.: 422; K: II 
DČM: X 
L: V: str. 429-431 
SPV: breviář 

Ostrov 

 1800 – Za + tetu Barboru a strýce 

 1900 – Biblická hodina 

Jáchymov 

 1600 – Mše svatá 

Čtvrtek – 2. října 2014 

PPPaaammmááátttkkkaaa   sssvvv...   aaannnddděěě lllůůů    ssstttrrrááážžžnnnýýýccchhh   
ČM: 625; Pr.: 414;K: II 
DČM: X 
L: V: str. 431-3 
SPV: hnědé str.: 109 

Ostrov 

 1800 – Za zdr. a B pomoc pro Marii, 
Margitu a Helenu s rodinou 

 1835 – Adorace 

Hroznětín 

 1600 – Mše svatá 

Pátek – 3 října 2014; 222666...   tttýýýdddeeennn    
ČM: 884; Pr.: 365; K: II 
DČM: X 
L: IV:;str. 247/366 
SPV: modré str.: 133 

Ostrov 

 1600 – Adorace prvního pátku s možností prvopáteční SSM 

 1745 – Pobožnost prvního pátku k Božskému srdci Ježíše 

 1800 – Za zdr. A BP pro Marka 

 1900 – Společenství modlitby 

Sobota – 4. října 2014; PPPaaammmááátttkkkaaa   sssvvv...   FFFrrraaannntttiiiššškkkaaa   zzz   AAAsssiiissssssiii   
(odpolední mše svaté jsou s nedělní platností) 

ČM: 626; Pr.: 422; K: II 
DČM: X 
L: V str. 433; IV str. 249/366 
SPV: hnědé str.: 110 

Ostrov 

 1000 – Requiem za Amalii Hájkovou 

 cca 1100 – Uložení na místo odpočinku 
Abertamy 

 1430 –Mše svatá 

Kaple sv. Rodiny 

 1800 – Za živé i + členy Živého růžence 

 1900 – Růžencová pobožnost 
Horní Blatná 

 1600 – Mše svatá 

Neděle – 5. října 2014 

222777...   NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   VVV   MMMEEEZZZIIIDDDOOOBBBÍÍÍ    
ČM: 352; Pr.: 407; K: III 
DČM: x 
L: I/A; str.: 331-4 
SPV: modré str.: 32 
Obřady žehnání: x 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Růžencová pobožnost 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 
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Ohlášky: 

- Prosím rodiče o vyzvednutí přihlášek na náboženství pro své děti. Vzdělání ve víře je jedna z dílčích 
povinností každého křesťana. Je tedy i povinností rodičů dbát na vzdělání svých dětí ve víře. Prosím tedy, aby 
jste tak nezapomněli využít tuto příležitost k naplnění spoluzodpovědnosti za rozvoj svého dítěte i v této 
rovinně. Přihlášky je možné si vyzvednout na stolečku v kostele, v kanceláři farnosti, nebo taky elektronicky na 
stránkách farnosti. 

- Začíná měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence. Růžencové pobožnosti v tomto měsíci budou tak jako 
každý rok vždy v neděli místo nešpor, tedy od 17 hodin. Větší důraz dáme také na modlitbu sv. růžence přede 
mší svatou v týdnu. 

- I na základě růžencového měsíce a pro potřebu prohloubit společnou modlitbu Živého růžence budou vždy na 
první sobotu v měsíci po mši svaté v kapli Sv. Rodiny setkání členů společenství ŽR při společném rozjímaní 
modlitby růžence. Zvu nejen členy tohoto společenství, ale také i vás ostatní. 

- Dnes také probíhá sbírka na Charitu. Na tuto sbírku můžete přispět do prosklené pokladny na stolečku 
uprostřed lavic. 

- Zároveň tento den je v celé církvi vyhlášen dnem modlitby za biskupskou Synodu o rodině. Prosím o 
modlitební vzpomínku v průběhu dnešního dne. 

- Vyzvedněte si, prosím, nové Farní zpravodaje. Ve Svátečním kalendáři najdete také rozpis dušičkových 
pobožnosti v závěru měsíce října a na začátku měsíce listopadu. 

- 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. 


