
farnostostrov.wordpress.com 

Neděle – 19. dubna 2015 

333...   nnneeeddděěě llleee   vvveeelll iiikkkooonnnooočččnnn ííí    –––    tttýýýdddeeennn   mmmooodddllliiittteeebbb   zzzaaa   DDDuuuccchhhooovvvnnn ííí    pppooovvvooolllááánnn ííí    
(týden od 19. dubna 2015 do 26. dubna 2015) 

ČM: 285; Pr.: 397; K: III 
DČM: X 
L: I/B: str.: 174-6 
SPV: červené: 90 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 

Pondělí – 20. dubna 2015 

333...   tttýýýdddeeennn   
Úterý – 21. dubna 2015 

333...   tttýýýdddeeennn 
ČM: 287; Pr.: 397; K:II 
DČM: X 
L: II: str. 252 
SPV: červené str.: 93 

Pernink 

 1630 –Mše svatá – DNES NENÍ! 

 1730 – Biblická hodIna - DNES NENÍ! 

Ostrov 

 1800 – Společná modlitba růžence 

Středa – 22. dubna 2015 

333...   tttýýýdddeeennn    
ČM: 288; Pr.: 397; K: II 
DČM: X 
L: II: str. 254 
SPV: Breviář 

Ostrov 

 1800 – Modlitba nešpor a společná 
modlitba Růžence 

 1900 – Biblická hodina 

Jáchymov 

 1600 –Mše svatá - DNES NENÍ! 

Čtvrtek – 23. dubna 2015 

SSSvvváááttteeekkk   sssvvv...   VVVooojjjtttěěěccchhhaaa,,,   bbbiiissskkkuuupppaaa   aaa   mmmuuučččeeedddnnn íííkkkaaa   
ČM: 529; Pr.: 421; K: III 
DČM: X 
L: V: str. 289-292 
SPV: hnědé str.: 42 

Ostrov 

 1800 – Za zdr. a BP Bohu známe rodiny 

 1835 – Adorace 

Pátek – 24. dubna 2015 

333...   tttýýýdddeeennn    
ČM: 290; Pr.: 397; K: II 
DČM: X 
L: II: str. 258 
SPV: červené str.: 96 

Ostrov 

 1800 – Za BP pro Danielu 

 1900 – Společenství pro mladá srdce 

Sobota – 25. dubna 2015 

SSSvvváááttteeekkk   sssvvv...   MMMaaarrrkkkaaa,,,   eeevvvaaannngggeeelll iiissstttyyy   
ČM: 531; Pr.: 417; K: III 
DČM: X 
L: V str.: 293-5 
SPV: hnědé str.: 43 

Ostrov – Kaple Svaté Rodiny 

 1800 – Bohoslužba slova 
Abertamy 

 1430 – Mše svatá - DNES NENÍ! 

Ostrov 

 1000 – Za oběti dopravních nehod 

 1100 – Žehnání motorkářům 

Neděle – 26. dubna 2015 

444...   nnneeeddděěě llleee   vvveeellliiikkkooonnnooočččnnn ííí    –––    NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   DDDOOOBBBRRRÉÉÉHHHOOO   PPPAAASSSTTTÝÝÝŘŘŘEEE    
ČM: 292; Pr.: 398; K: III 
DČM: X 
L: I/B: str.: 177-9 
SPV: červené: 99 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 

  



farnostostrov.wordpress.com 

Ohlášky: 

- V týdnu od 3. neděle velikonoční 19. 4. 2015 do 4. neděli velikonoční nazvané Neděli Dobrého pastýře 26. 4. 
2015 slavíme Týden modliteb za Duchovní povolání. Prosím o obětování modliteb na tento úmysl. 

- V sobotu 25. 4. 2015 zveme zvláště všechny účastníky silničního provozu na mši svatou obětovanou za 
všechny oběti dopravních nehod. Mše svatá začíná ve farním kostele v Ostrově v 10 hodin. Zvláště všechny 
motorkáře zveme na Žehnání motorkářům, které proběhne po mši svaté v 11 hodin. 

- V letošním roce se Noc kostelů uskuteční 29. 5. 2015. Pro letošní rok se nám nepodařilo najít člověka, který 
by byl ochoten a schopen si vzít odpovědnost za přípravu a průběh. Prosím tedy dobrovolníky, kteří by byli 
ochotni s přípravou projektu jakýmkoliv způsobem pomoct, aby se přihlásili v knihovně a nechali na sebe 
kontakt. V průběhu týdne vás budu kontaktovat k domluvě na přípravě. Děkuji. 

- Na farní vývěsce jako i na farních stránkách (farnostostrov.wordpress.com) je možné se seznámit s nabídkou 
aktuálního duchovního programu nejen v letních měsících. Prosím o zvýšenou pozornost. 

- Ve dnech 26. až 28. 6. 2015 se účastníme setkání partnerských farnosti Ostrov a Rastatt, které se uskuteční 
tentokrát v Rastattu. Budeme odjíždět 26. 6. 2015 v dopoledních hodinách. Prosím zájemce, aby se hlásili 
v kanceláři farnosti. 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. 


