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Neděle – 26. října 2014 

333000...   NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   VVV   MMMEEEZZZIIIDDDOOOBBBÍÍÍ    
(týden od 26. října 2014 do 2. listopadu 2014) 

ČM: 355; Pr.: 402; K: III 
DČM: x 
L: I/A str.: 343-5 

SPV: modré str.: 35 
Obřady žehnání: x 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Růžencová pobožnost 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 

Pondělí – 27. října 2014; 333000...   tttýýýdddeeennn   
ČM: 355; Pr.: 428; K: II 
DČM: X 
L: IV: str. 275/382 
SPV: modré str.: 129 

Ostrov 
1700 – Za + Magdalénu, Andreje a Márii Ščurovi 

Úterý – 28. října 2014; SSSvvváááttteeekkk   sssvvv...   ŠŠŠiiimmmooonnnaaa   aaa   JJJuuudddyyy,,,   aaapppoooššštttooolllůůů 
ČM: 637; Pr.: 416/7; K: III 
DČM: X 
L: V str. 442-3 
SPV: hnědé str.: 117 

Ostrov 

 1700 – Mše svatá 

Pernink 

 1630 – Mše svatá 

 1730 – Biblická hodina 

Středa – 29. října 2014; 333000...   tttýýýdddeeennn   
ČM: 355; Pr.: 428; K: II 
DČM: X 
L: IV str. 278/384 
SPV: breviář 

Ostrov 

 1700 – Za zdr. rodiny Ščurové a 
Šimčikové 

 1900 – Biblická hodina 

Jáchymov 

 1600 – Mše svatá 

Čtvrtek – 30. října 2014; 333000...   tttýýýdddeeennn   
ČM: 355; Pr.: 428; K: II 
DČM: X 
L: IV: str. 280/385 
SPV: modré str.: 132 

Ostrov 

 1700 – Za obrácení Jozefa 

 1835 – Adorace 

Pátek – 31 října 2014; 333000...   tttýýýdddeeennn    
ČM: 355; Pr.: 428; K: II 
DČM: X 
L: IV: str.281/385 
SPV: modré str.: 133 

Ostrov 

 1700 – Za zdr. a BP Márie Kuncikové a rodiny 

 1800 – Společenství modlitby 

Sobota – 1. listopadu 2014; SSSlllaaavvvnnnooosssttt   VVVŠŠŠEEECCCHHH   SSSVVVAAATTTÝÝÝCCCHHH   –––    dddooopppooorrruuučččeeennnýýý   sssvvváááttteeekkk   
(odpolední mše svaté jsou s nedělní platností) 

ČM: 639; Pr.: 640; K: I 
DČM: X 
L: V: str. 445-8 
SPV: hnědé str.: 118 

Ostrov 

 1000 – Za + Jozefa Sendeka 
Abertamy 

 1430 – Mše svatá 
Bor u KV 

 1430 – Hřbitovní dušičková pobožnost 
Velichov 

 1515 – Hřbitovní dušičková pobožnost 

Kaple sv. Rodiny 

 1800 – Za živé i + členy Živého růžence 

 po mši sv. – pobožnost Bolest. růžence 
Horní Blatná 

 1545 – Hřbitovní dušičková pobožnost 

 1615 – Mše svatá 
Krásný Les 

 1600 – Hřbitovní dušičková pobožnost 

Neděle – 2. listopadu 2014 

VVVZZZPPPOOOMMM ÍÍÍNNNKKKAAA   NNNAAA   VVVŠŠŠEEECCCHHHNNNYYY   VVVĚĚĚRRRNNNÉÉÉ    ZZZEEEMMMŘŘŘEEELLLÉÉÉ    
ČM: 641; Pr.: 429-433; K: II 
DČM: x 
L: VI/2 str.: 632/644/652 

SPV: hnědé str.: 119 
Obřady žehnání: x 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1600 – Hřbitovní dušičková pobožnost 
Děpoltovice 

 1445 – Mše svatá + výkrop hrobů 
Radošov 

 1400 – Mše svatá 

 1500 – Hřbitovní dušičková pobožnost  

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 

 1130 – Hřbitovní dušičková pobožnost 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 

 1400 – Hřbitovní dušičková pobožnost 
Stráž n/Ohří 

 1615 – Hřbitovní dušičková pobožnost 

 1645 – Mše svatá 
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Ohlášky: 

- Náboženství bude vyučováno ve středu v 15:45 h. pro děti začínající a ve čtvrtek ve 14:30 h. budou mít výuku 
děti připravující se na první svaté přijímáni. Mládež bude v pátek v rámci společenství po večerní mši svaté. 
Prosím rodiče, kteří si zatím nevyzvedli, nebo neodevzdali přihlášky, aby tak učinili co neprodleně. Děkuji. 

- Probíhá měsíc říjen, měsíc modlitby svatého růžence. Růžencové pobožnosti v tomto měsíci probíhají 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. 

- Od této neděle přecházíme na program podle zimního času. Mše svaté v pracovních dnech probíhají od 
tohoto týdne vždy v 17 hodin. Čtvrteční mše svaté s adorace se přesouvají do kaple Svaté Rodiny v penzionu. 
Po dobu vyšších teplot ovzduší zůstávají mše svaté v kostele. 

- Na vývěskách a taky na farních internetových stránkách je možné si přečíst rozpis Dušičkových pobožností na 
všech naších hřbitovech. Tento rozpis je k nahlédnutí i ve Svátečném kalendáři ve Farním zpravodaji. 

- Prosím o vaší pozornost pro hledání ŘEDITELE NÁBOŽENSKÉ MATICE. Podmínky a nároky na kandidáty si 
můžete přečíst na farních stránkách a na vývěsce v chodbě farnosti. 

- Sv. Otec František přijal abdikaci otce biskupa a zároveň ho ponechal na dobu jednoho roku na místě biskupa 
plzeňské diecéze. V průběhu roku pak bude prověřovat kandidáty na nového biskupa naší diecéze. V tomto 
roce až do doby něž naše diecéze dostane nového biskupa se na konci bohoslužeb, vždy po požehnání 
budeme modlit za nového biskupa. 

- Na 2. listopadu byla vyhlášená sbírka na podporu sužovaných křesťanů. Zároveň byl vyhlášen den modliteb a 
půstu za mír ve světě. Tento půst a modlitby byli ke společné oběti byli vyhlášené na pátek 31. října. 

- V sobotu 8. listopadu se uskuteční brigáda v Pensionu na faře Boží Dar. Blíží se nová zimní sezóna, na 
kterou je potřeba penzion připravit. Prosíme o pomoc jak muže na vyčištění sklepů, tak ženy na generální úklid. 
Po brigádě bude na faře posezení s informačním blokem o fungování penzionu a jeho přínosu pro náš farní 
obvod. Odjezd na Boží Dar od fary Ostrov bude ještě spřesněn. 

- 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. 


