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Neděle – 7. prosince 2014 

222...   AAADDDVVVEEENNNTTTNNNÍÍÍ    NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   
(týden od 7. prosince 2014 do 14. prosince 2014) 

ČM: 111; Pr.: 383; K: III 
DČM: x 
L: I/B: str.: 19-22 

SPV: bílé str.: 17 
Obřady žehnání: x 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory (Farní sál) 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 

Pondělí – 8. prosince 2014 

SSSlllaaavvvnnnooosssttt   PPPAAANNNNNNYYY   MMMAAARRRIIIEEE,,,   PPPOOOČČČAAATTTÉÉÉ    BBBEEEZZZ   PPPOOOSSSKKKVVVRRRNNNYYY   PPPRRRVVVOOOTTTNNNÍÍÍHHHOOO   HHHŘŘŘÍÍÍCCCHHHUUU   

dddooopppooorrruuučččeeennnýýý    sssvvváááttteeekkk   
ČM: 658; Pr.: 659; K: III 
DČM: x 
L: V: str.: 462-5 

SPV: hnědé str.: 133 

Ostrov 

 1700 – Za + Václava Dvořáka a jeho rodiče, za dceru Alenku, rodiče Fišerovi 

Úterý – 9. prosince 2014 

222...   aaadddvvveeennntttnnn ííí    tttýýýdddeeennn 
ČM: 113; Pr.: 383; K: II 
DČM: X 
L: II: str. 32 
SPV: bílé str.: 20 

Ostrov 

 1700 – Mše svatá 
Pernink - penzion 

   930 – Za nemocné 

Pernink 

 1630 – Mše svatá 

 1730 – Biblická hodina 

Středa – 10. prosince 2014 

222...   aaadddvvveeennntttnnn ííí    tttýýýdddeeennn   
ČM: 114; Pr.: 383; K: II 
DČM: X 
L: II: str. 34 
SPV: breviář 

Ostrov 

 1700 – Za + Vlastu Homolkovou a rod. 

 1800 – Biblická hodina 

Jáchymov 

 1600 – Mše svatá 

Čtvrtek – 11. prosince 2014 

222...   aaadddvvveeennntttnnn ííí    tttýýýdddeeennn   
ČM: 115; Pr.: 383; K: II 
DČM: X 
L: II: str. 36 
SPV: bílé str.: 22 

Ostrov – Kaple sv. Rodiny 

 1700 – Za+ Annu, Michala, Michala Bidlenčíkovi 

 1735 – Adorace 

Pátek – 12. prosince 2014 

222...   aaadddvvveeennntttnnn ííí    tttýýýdddeeennn    
ČM: 116; Pr.: 383; K: II 
DČM: X 
L: II: str.39 
SPV: bílé str.: 23 

Ostrov 

 1700 – Mše svatá 

 1800 – Přednáška na Staré radnici „Advent“ 

Sobota – 13. prosince 2014 

PPPaaammmááátttkkkaaa   sssvvv...   LLLuuuccciiieee,,,   pppaaannnnnnyyy   aaa   mmmuuučččeeedddnnniiiccceee   
(odpolední mše svaté jsou s nedělní platností) 

ČM: 661/697; Pr.: 422; K: II 
DČM: X 
L: II: str. 40 
SPV: hnědé str.: 134 

Ostrov 

   700 – Roráty s Ranními chválami 
Abertamy 

 1430 – Mše svatá 

Kaple sv. Rodiny 

 1800 – Za MLÁDEŽ 

Neděle – 14. prosince 2014 

333...   AAADDDVVVEEENNNTTTNNNÍÍÍ    NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   
ČM: 118; Pr.: 383; K: III 
DČM: x 
L: I/B: str.: 23-25 

SPV: bílé str.: 26 
Obřady žehnání: x 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory (Farní sál) 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 
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Ohlášky: 

- Ve Farním sále je k nahlídnutí Prodejní výstava literatury křesťanských vydavatelstev. Všechny Vás zveme, 
nejen k nahlédnutí. 

- Rád bych Vás všechny pozval na přednášku o adventu na Starou radnici. Přednáška se uskuteční v pátek 12. 
prosince se začátkem v 18 hodin. Chci upozornit na tiskovou chybu ve Farním zpravodaji, kde je k této 
přednášce uveden nesprávný čas. 

- V sobotu 13. prosince uskuteční Benefiční adventní koncert pěveckého souboru z bavorského 
Wolfratschausenu. Koncert začíná v 17 hodin. 

- V neděli 14. prosince v 15 hodin se v kostele sv. Vavřince v Horní Blatné uskuteční Adventní koncert, na který 
Vás uspořadatele zvou. 

- I v letošním roce nás duchovní obnovou doprovázel team z Koinonie z Litic. Jinak tomu nebude ani o letošním 
adventu. V úterý 16. prosince v 18 hodin se uskuteční obnova pod názvem „Ježíšovo kázání“. 

- Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského zve na ekumenické setkání do kostela sv. Michaela ve 
Stráži nad Ohří. Ekumenické setkání se uskuteční 19. prosince v 18 hodin. 

- Jak je možné se dočíst na stránkách Farního zpravodaje, 20. prosince proběhne předvánoční úklid kostela a 
fary v Ostrově. V rámci úklidu připravíme Betlém a výzdobu kostela ke slavení Vánočních svátku. K přípravě 
kostela se sejdeme v 10 hodin dopoledne. Prosím o pomoc jak muže tak ženy farnosti. Předem děkuji. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 


