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Neděle – 22. února 2015 

111...   PPPOOOSSSTTTNNNÍÍÍ    NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   –––    PPPřřř iii jjjeeettt ííí    mmmeeezzziii    čččeeekkkaaattteeellleee   kkkřřř tttuuu   

SSSbbb ííírrrkkkaaa   nnnaaazzzvvvaaannnááá    „„„SSSvvvaaatttooopppeeettteeerrrssskkkýýý    hhhaaalll ííířřř“““ 
(týden od 15. února 2015 do 22. února 2015) 

ČM: 167; Pr.: 172; K: III 
DČM: 11 
L: I/B: str.: 70-2 

SPV: červené: 13 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – KŘÍŽOVÁ CESTA 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 

Pondělí – 23. února 2015 

111...   tttýýýdddeeennn   
Úterý – 24. února 2015 

111...   tttýýýdddeeennn 
ČM: 174; Pr.: 389; K:II 
DČM: 11 
L: II: str. 124 
SPV: červené str.: 16 

Ostrov 

 1700 – Poděkování za Zdr. dětí a 
vnoučat a za BP pro rodinu 

Pernink 

 1600 - KŘÍŽOVÁ CESTA 

 1630 – Mše svatá 

 1730 – Biblická (Eucharistie a spol.) 

Středa – 25. února 2015 

111...   tttýýýdddeeennn    
ČM: 175; Pr.: 389; K: II 
DČM: 11 
L: II: str. 126 
SPV: červené str.: 17 

Ostrov 

 1630 – KŘÍŽOVÁ CESTA 

 1700 – Za + Tomáše 

 1800 – Biblická hodina 

Jáchymov 

 1530 – KŘÍŽOVÁ CESTA 

 1600 – Mše svatá 

Čtvrtek – 26. února 2015 

111...   tttýýýdddeeennn   
ČM: 176; Pr.: 389; K: II 
DČM: 12 
L: II: str. 128 
SPV: červené str.: 18 

Ostrov 

   930 – Za VIKARIÁT 

Ostrov – Kaple Svaté Rodiny 

 1700 – Za + Tomáše 

 1735 – Adorace 

Pátek – 27. února 2015 

111...   tttýýýdddeeennn    
ČM: 177; Pr.: 389; K: II 
DČM: 12 
L: II: str. 130 
SPV: červené str.: 19 

Ostrov 

 1630 – KŘÍŽOVÁ CESTA 

 1700 – Za + Marii 

 1800 – Společenství modlitby 

Sobota – 28. února 2015 

111...   tttýýýdddeeennn   

(((OOOdddpppooollleeedddnnn ííí    mmmšššeee   sssvvv...    jjjsssooouuu   sss   nnneeeddděěě lllnnn ííí    ppplllaaatttnnnooosssttt ííí))) 
ČM: 178; Pr.: 389; K: II 
DČM: 12 
L: II: str. 133 
SPV: červené str.: 20 

Kaple Svaté Rodiny 

 1730 - KŘÍŽOVÁ CESTA 

 1800 – Za + členy rod. Rubáčkovi 

Abertamy 

 1400 - KŘÍŽOVÁ CESTA 

 1430 – Mše svatá 

Neděle – 1. března 2015 

222...   PPPOOOSSSTTTNNNÍÍÍ    NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE    
ČM: 179; Pr.: 180; K: III 
DČM: 12 
L: I/B: str.: 73-5 

SPV: červené: 13 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – KŘÍŽOVÁ CESTA 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 
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Ohlášky: 

- V postní dobou se společně modlíme Křížovou cestu. Modlíme se v Ostrově každou středu a pátek půl hodiny 
přede mší svatou a v neděli od 17-ti hodin ve farním kostele, v sobotu půl hodiny přede mší svatou v kapli 
Svaté Rodiny; v Jáchymově ve středu půl hodiny přede mší svatou a na zbylých místech farního obvodu vždy 
půl hodiny před každou mší svatou. Podrobný rozpis bude už brzy na farních stránkách. 

- 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 přečtení na farní vývěsce. 

- 2. ročník „24 hodin s Bohem“ budeme slavit 13. – 14. 3. 2015. Modlitba bude probíhat formou ADORACE. 
Začneme v pátek mši svatou v 17 hodin. Pak bude vystavená Nejsvětější svátost k pokloně, u které se budeme 
střídat po půl hodině. Psát se můžete na připravený rozpis ve farním kostele v Ostrově. V průběhu celé 
adorace s výnimkou nočních hodin (od 2200 do 800 hod.) bude možné také požádat o Svatost smíření. 24 
hodinou adoraci zakončíme KAJÍCÍ POBOŽNOSTI v sobotu v 1600 hodin. 

- 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. 


