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Neděle – 8. února 2015 

555...    nnneeeddděěě llleee   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí   
(týden od 8. února 2015 do 15. února 2015) 

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 

Pondělí – 9. února 2015 

555...   tttýýýdddeeennn   
Úterý – 10. února 2015 

PPPaaammmááátttkkkaaa   sssvvv...    SSSccchhhooolllaaassstttiiikkkyyy,,,   pppaaannnnnnyyy 
ČM: 514/727; Pr.: 422; K:II 
DČM: X 
L: III: str. 51/363 
SPV: hnědé str.: 33 

Ostrov 

 1700 – Za + Márii 

Pernink 

 1630 – Mše svatá – DNES NENÍ! 

Středa – 11. února 2015 

PPPaaannnnnnyyy   MMMaaarrriiieee   LLLuuurrrdddssskkkééé    –––    (((SSSvvvěěě tttooovvvýýý    dddeeennn   nnneeemmmooocccnnnýýýccchhh)))   

PPPřřř iii    mmmššš iii    sssvvvaaatttééé    jjjeee   uuuddděěě lllooovvvááánnnaaa   sssvvvaaatttooosssttt    PPPooommmaaazzzááánnn ííí    nnneeemmmooocccnnnýýýccchhh   
ČM: 314/676; Pr.: 413; K: II 
DČM: X 
L: V: str. 272/ 73 č. 11 
SPV: breviář 

Ostrov 

 1700 – Za + Márii 

 1800 – Biblická hodina 

Jáchymov 

 1600 – Mše svatá – DNES NENÍ! 

Čtvrtek – 12. února 2015 

555...   tttýýýdddeeennn   
ČM: 330; Pr.: 427; K: II 
DČM: X 
L: III: str. 54/365 
SPV: modré str.: 124 

Ostrov – Kaple Svaté Rodiny 

 1700 – Za vnučku a její rodinu 

 1735 – Adorace 

Pátek – 13. února 2015 

555...   tttýýýdddeeennn    
ČM: 330; Pr.: 427; K: II 
DČM: X 
L: III: str.55/365 
SPV: modré str.: 125 

Ostrov 

 1700 – Za + Márii 

 1800 – Společenství modlitby 

 1900 – Nácvik zpěvu 

Sobota – 14. února 2015 

555...   tttýýýdddeeennn   

(((OOOdddpppooollleeedddnnn ííí    mmmšššeee   sssvvv...    jjjsssooouuu   sss   nnneeeddděěě lllnnn ííí    ppplllaaatttnnnooosssttt ííí))) 
ČM: 330; Pr.: 427; K: II 
DČM: X 
L: III: str. 57/366 
SPV: modré str.: 126 

Abertamy 

 1430 – Mše svatá 

Kaple Svaté Rodiny 

 1800 – Za Mládež 

Neděle – 15. února 2015 

666...    nnneeeddděěě llleee   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí   
ČM: 331; Pr.: 407; K: III 
DČM: X 
L: I/B: str.: 220-2 

SPV: modré: 49 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 
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Ohlášky: 

- Dnes v neděli 8. 2. je vyhlášen Světový den modliteb proti obchodu s lidmi. Zamyšlení k problematice je 
možné si přečíst na farní nástěnce. Při večerní modlitbě nešpor budeme prosit zvláště na tento úmysl. 

- 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. 

- 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. 

- V týdnu po 15. únoru navážeme na Národní eucharistický kongres 2015 druhou témou „Eucharistie a 
společenství“. Zamýšlení k homilii si můžete vyzvednout na farních stránkách, nebo jako přílohu nového 
Farního zpravodaje. 

- 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. 


