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Neděle – 1. února 2015 

444...    nnneeeddděěě llleee   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí   
(týden od 1. února 2015 do 8. února 2015) 

ČM: 329; Pr.: 405; K: III 
DČM: X 
L: I/B: str.: 214-6 

SPV: modré: 47 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 

Pondělí – 2. února 2015 

SSSvvváááttteeekkk   UUUvvveeedddeeennn ííí    PPPááánnněěě    dddooo   ccchhhrrrááámmmuuu   
ČM: 508; Pr.: 511; K: III 
DČM: 41 
L: V: str.: 266-270 

SPV: hnědé: 30 

Ostrov 

 1700 – Mše svatá se svěcení Hromničních svící 

Úterý – 3. února 2015 

SSSvvv...   BBBlllaaažžžeeejjjeee,,,   bbbiiissskkkuuupppaaa   aaa   mmmuuučččeeedddnnn íííkkkááá    –––    SSSvvvaaatttooobbblllaaažžžeeejjjssskkkééé    pppooožžžeeehhhnnnááánnn ííí 
ČM: 512/701; Pr.: 420; K:II 
DČM: X 
L: III: str. 42/357 
SPV: hnědé str.: 149 

Ostrov 

 1700 – Za + Oskara Dubovického, 
manželku Karolínu, P. Antona, 
Dobroslavu a za Zdr. a BP pro celou 
živou rodinu 

Pernink - penzion 

   930 – Za nemocné 
Pernink 

 1630 – Mše svatá 

 1730 – Biblická hoidna 

Středa – 4. února 2015; 444...   tttýýýdddeeennn   
ČM: 329; Pr.: 426; K: II 
DČM: X 
L: III: str. 43/359 
SPV: breviář 

Ostrov 

 1700 – Za + Tomáše 

 1800 – Biblická hodina 

Jáchymov 

 1600 – Mše svatá 

Čtvrtek – 5. února 2015 

PPPaaammmááátttkkkaaa   sssvvv...   AAAgggááátttyyy,,,   pppaaannnnnnyyy   aaa   mmmuuučččeeedddnnniiiccceee   
ČM: 513/697; Pr.: 422; K: II 
DČM: X 
L: III: str. 45/359 
SPV: hnědé str.: 31 

Ostrov – Kaple Svaté Rodiny 

 1700 – Za + Tomáše 

 1735 – Adorace 

Pátek – 6. února 2015 

PPPaaammmááátttkkkaaa   sssvvv...   PPPaaavvvlllaaa   MMMiiikkkiiihhhooo   aaa   dddrrruuuhhhůůů ,,,    mmmuuučččeeedddnnn íííkkkůůů    
ČM: 513/685; Pr.: 420; K: II 
DČM: X 
L: III: str.46/360 
SPV: hnědé str.: 32 

Ostrov 

 1500 – Adorace prvního pátku s udělováním Svatosti smíření 

 1645 – Pobožnost k Božskému srdci s Eucharistickým požehnáním 

 1700 – Za + Marii 

 1800 – Společenství modlitby 

 1900 – Nácvik zpěvu 

Sobota – 7. února 2015; 444...   tttýýýdddeeennn   

(((OOOdddpppooollleeedddnnn ííí    mmmšššeee   sssvvv...    jjjsssooouuu   sss   nnneeeddděěě lllnnn ííí    ppplllaaatttnnnooosssttt ííí))) 
ČM: 329; Pr.: 426; K: II 
DČM: X 
L: III: str. 47/361 
SPV: modré str.: 150 

Abertamy 

 1430 – Mše svatá 
Horní Blatná 

 1600 – Mše svatá 

Kaple Svaté Rodiny 

 1800 – Za živé i + členy Živého růžence 

 1900 – Růžencová pobožnost: 
Tajemství bolestná 

Neděle – 8. února 2015 

555...    nnneeeddděěě llleee   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí   
ČM: 330; Pr.: 406; K: III 
DČM: X 
L: I/B: str.: 217-9 

SPV: modré: 48 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 
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Ohlášky: 

- V pondělí 2. února při slavení Svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) se na začátku mše svaté budou 
světit „Hromničky – hromničné svíce“. Prosím Vás, aby jste si svíce k posvěcení přinesli sebou. 

- Už tradičně se na památku sv. Blažeje uděluje „Svatoblažejské požehnání“. Památku sv. Blažeje si 
připomínáme 3. února což v letošním roce připadá na úterý. I letos tedy bude možnost Svatoblažejské 
požehnání krku a dýchacích cest při večerní mší svaté přijmout. 

- 11. února na svátek Pany Marie Lurdské slavíme světový den nemocných. Jak to bývá už tradicí, v tento den 
je možnost přijmout Pomazání nemocných. Udělovat ho budeme při mší svaté ve středu 11. února. Prosím tedy 
všechny nemocné, nebo pokročilého věku, kteří touží po uzdravení, nebo posílit ve svých křížích, aby se 
zapsali v kanceláři farnosti. Zároveň se připravíme na přijetí svátostí zamyšlením nad významem této svátosti 
při posezení u kávy po nedělní mši svaté 1. února. 

- Blíží se postní doba. Letos začíná 18. února. Příprava na začátek Postní doby je spojená se sbírkou 
požehnaných kočiček. Máte-li doba ještě požehnané kočičky z minulých let, můžete je v těchto dnech přinášet 
na faru k přípravě popelce. 

- Katolická teologická fakulta vyhlásila termíny na podání přihlášek do studijních oborů. Přihlášky po školní rok 
2015/16 je možné podávat do 28. 2. 2015. Bližší informace najdete na farní vývěsce v chodbě farnosti. 

- Rok 2015 zasvětil svatý otec František modlitbám za Zasvěcený život. Poselství svatého otce je k dispozici 
k přečteni na farní vývěsce. 

- 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. 


