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Neděle – 28. prosince 2014 

SSSvvváááttteeekkk   SSSvvvaaatttééé    RRRooodddiiinnnyyy   JJJeeežžžíííšššeee,,,   MMMaaarrriiieee   aaa   JJJooossseeefffaaa   
Obnova manželských slibů (týden od 21. prosince 2014 do 28. prosince 2014) 

ČM: 138; Pr.: 385-7; K: III 
DČM: x 
L: I/B: str.: 45-51 

SPV: bílé str.: 61 
Obřady žehnání: x 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory (Farní sál) 
Kaple sv. Rodiny 

 1600 – Poutní Mše svatá 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 
Horní Blatná 

 1130 – Mše svatá 

Pondělí – 29. prosince 2014; PPPááátttýýý    dddeeennn   vvv   oookkktttááávvvuuu   NNNaaarrrooozzzeeennn ííí    PPPááánnněěě    
ČM: 139; Pr.: 385-7; K: II 
DČM: x 
L: II: str.: 78 

SPV: bílé str.: 63 

Ostrov 

 1700 – Za tragicky + Martinu Harmanovou 

Úterý – 30. prosince 2014; ŠŠŠeeessstttýýý    dddeeennn   vvv   oookkktttááávvvuuu   NNNaaarrrooozzzeeennn ííí    PPPááánnněěě 
ČM: 140; Pr.: 385-7; K: II 
DČM: X 
L: II: str. 80 
SPV: bílé str.: 64 

Ostrov 

 1700 – Za + Emila a Marii Magulovi 
Pernink - pension 

 930 – Za nemocné  

Suchá 

 1500 – Mše svatá 

 1600 – Ván. koncert ORBIS PICTUS 

Středa – 31. prosince 2014; SSSeeedddmmmýýý    dddeeennn   vvv   oookkktttááávvvuuu   NNNaaarrrooozzzeeennn ííí    PPPááánnněěě    
ČM: 849; Pr.: 385-7; K: II 
DČM: X 
L: VI/1: str. 435n 
SPV: bílé str.: 66 

Ostrov 

 1600 – Mše svatá na poděkování za rok 2014 s prosbou za požehnání pro celý rok 
2015 

 1930 – Volné posezení pro zájemce ve Farním sále 

 2330 – Pobožnost na závěr občanského se slavnostním Te Deum a Eucharistickým 
požehnáním na začátku roku nového 

Čtvrtek – 1. ledna 2015 

SSSlllaaavvvnnnooosssttt   MMMAAATTTKKKYYY   BBBOOOŽŽŽÍÍÍ ,,,    PPPAAANNNNNNYYY   MMMAAARRRIIIEEE   –––    zzzaaasssvvvěěěccceeennnýýý    sssvvváááttteeekkk   
ČM: 143; Pr.: 412; K: I 
DČM: X 
L: I/B: str. 52-4 
SPV: bílé str.: 67 

Ostrov 

 1600 – Za farnost 

Jáchymov 

 1600 – Mše svatá 

Pátek – 2. ledna 2015;  

PPPaaammmááátttkkkaaa   sssvvv...   BBBaaazzziii lllaaa   VVVeeellliiikkkéééhhhooo   aaa   ŘŘŘeeehhhooořřřeee   NNNaaazzziiiááánnnssskkkéééhhhooo,,,   bbbiiissskkkuuupppůůů    aaa   uuuččč iiittteeelllůůů    ccc ííírrrkkkvvveee    
ČM: 498/701; Pr.: 421; K: II 
DČM: 39 
L: II: str.84 
SPV: hnědé str.: 23 

Ostrov 

 1530 – Sraz koledníků ve Farním sále 

 1600 – Požehnání koledníkům 

 1630 – Adorace s prvopáteční pobožností 

 1700 – Za + rodu a za Boží milost a uzdravení pro žijící z rodiny 

Sobota – 3. ledna 2015; NNNeeejjjsssvvvěěětttěěě jjjšššíííhhhooo   jjjmmmééénnnaaa   JJJeeežžžíííššš   

(((OOOdddpppooollleeedddnnn ííí    mmmšššeee   sssvvv...    jjjsssooouuu   sss   nnneeeddděěě lllnnn ííí    ppplllaaatttnnnooosssttt ííí))) 
ČM: X; Pr.: 399; K: II 
DČM: 40 
L: V: str. 249 
SPV: breviář 

Ostrov 

 1000 – Mše svatá 
Abertamy 

 1430 – Mše svatá 

Horní Blatná 

 1600 – Mše svatá 
Kaple Svaté Rodiny 

 1800 – Za živé i + Živého růžence 

Neděle – 4. ledna 2015 

222...   nnneeeddděěě llleee   pppooo   NNNaaarrrooozzzeeennn ííí    PPPááánnněěě    
ČM: 144; Pr.: 385-7; K: III 
DČM: x 
L: I/B: str.: 55-8 

SPV: bílé str.: 68 
Obřady žehnání: x 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory (Farní sál) 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 

  



farnostostrov.wordpress.com 

Ohlášky: 

- Dnes na svátek Svaté Rodiny probíhá při všech bohoslužbách možnost obnovení manželských slibů 

- I v tomto týdnu je možnost kulturního zpestření vánočního času. Zveme na koncert Merklinského sboru, který 
se uskuteční v neděli 28. 12. od 17 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Perninku. 

V úterý 30. prosince zveme na Vánoční koncert ORBIS PICTUS, který se uskuteční v 16 hodin v kostele 
Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Suché. Koncertu bude předcházet děkovná mše svatá se začátkem v 15 
hodin. 

- Jako každý rok i letos zakončíme občanský rok 31. 12. děkovnou mši svatou v 16 hodin ve farním kostele 
v Ostrově. Večer bude možnost posedět při společném setkání ve Farním sále. Následně ve 2330 h. zvu na 
přivítání nového roku 2015 slávnostním Te Deem s Eucharistickým požehnáním ve farním kostele. Potom se 
přesuneme do Farního sálu na Novoroční přípitek. 

- I letos se připravuje Tříkrálová sbírka. Prosíme o pomoc při její průběhu. Potřebujeme jak koledníky, tak 
vedoucí skupin. Prosím o pomoc. Dobrovolníci se můžou hlásit na faře v kanceláři, nebo vu pana ředitele OCH 
Ostrov Tomáše Fexi. 2. ledna 2015 se sejdeme na faře v 1530 h. V 16 hodin bude Požehnání koledníkům ve 
farním kostele. 

- Zájemcí o posvěcení svého bytu, či domu v období od Zjevení Páně (Tří králové) 6. 1. do Svátku Uvedení 
Páně 2. 2. se můžete hlásit v kanceláři farnosti, nebo v sakrestii po mší svaté. 

- V sobotu 3. ledna 2015 se po mši svaté, která začíná v 18 hodin v kapli Svaté Rodiny uskuteční první setkání 
členů společenství modlitby Živého růžence v novem roce při pobožnosti rozjímavé modlitby tajemství 
Radostných. 

- 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. 


