
farnostostrov.wordpress.com 

Neděle – 5. července 2015 

SSSlllaaavvvnnnooosssttt   SSSVVV...   CCCYYYRRRIIILLLAAA,,,   MMMNNNIIICCCHHHAAA,,,   AAA   MMMEEETTTOOODDDĚĚĚJJJEEE,,,   BBBIIISSSKKKUUUPPPAAA,,,   pppaaatttrrrooonnnůůů    EEEvvvrrrooopppyyy 

(týden od 5. července 2015 do 12. července 2015) 
ČM: 570; Pr.: 571; K: III 
DČM: X 
L: I/B: str.: 243-7 
SPV: hnědé: 69 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 

Pondělí – 6. července 2015 

111444...    tttýýýdddeeennn   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí    
ČM: 339; Pr.: 424; K:II 
DČM: X 
L: III: str. 139/406 
SPV: modré str.: 129 

Ostrov 

 1000 – Za živé i + členy Živého růžence 

Úterý – 7. července 2015 

111444...    tttýýýdddeeennn   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí    
ČM: 339; Pr.: 424; K:II 
DČM: X 
L: III: str. 140/407 
SPV: modré str.: 130 

Pernink 

 1630 – Mše svatá 

Ostrov 

 1800 – Pobožnost svatého růžence 

Středa – 8. července 2015 

111444...    tttýýýdddeeennn   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí    
ČM: 339; Pr.: 424; K: II 
DČM: X 
L: III: str. 142/408 
SPV: Breviář 

Ostrov 

 1800 – Za + manžela Otto Cejpka a 
jeho rodiče 

 1900 – Biblická hodina 

Jáchymov 

 1600 – Mše svatá 

Čtvrtek – 9. července 2015 

111444...    tttýýýdddeeennn   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí    
ČM: 880; Pr.: 410-1; K: II 
DČM: X 
L: III: str. 144/408 
SPV: modré str.: 132 

Ostrov 

 1800 – Za + Dinušku, Liboška a za BP pro Petra 

 1835 – Adorace 

Pátek – 10. července 2015 

111444...    tttýýýdddeeennn   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí    
ČM: 339; Pr.: 424; K: II 
DČM: X 
L: III: str. 145/409 
SPV: modré str.: 133 

Ostrov 

 1800 – Za + Vlastimila Vlačihovského 

 1900 – Společenství mladých srdcí 

Sobota – 11. července 2015 

SSSvvváááttteeekkk   sssvvv...   BBBeeennneeedddiiikkktttaaa,,,   ooopppaaatttaaa,,,   pppaaatttrrrooonnnaaa   EEEvvvrrrooopppyyy   

(((OOOdddpppooollleeedddnnn ííí    mmmšššeee   sssvvv...    jjjsssooouuu   sss   nnneeeddděěě lllnnn ííí    ppplllaaatttnnnooosssttt ííí)))    
ČM: 572; Pr.: 422; K: III 
DČM: X 
L:III str.: 125/401 
SPV: hnědé str.: 71 

Hroznětín 

 1100 – Mše svatá – (Před ní pěší 
putování od fary Ostrov v 9 hodin) 

Abertamy 

 1430 – Mše svatá 
Ostrov – Kaple Svaté Rodiny 

 1800 – Za MLÁDEŽ 

Neděle – 12. července 2015 

111555...   NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   VVV   MMMEEEZZZIIIDDDOOOBBBÍÍÍ    
ČM: 340; Pr.: 408; K: III 
DČM: X 
L: I/B: str.: 251-4 
SPV: modré: 58 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory 

Jáchymov 

 1000 – Bohoslužba slova 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 

  



farnostostrov.wordpress.com 

Ohlášky: 

- Prázdniny nám nabízí nádherné až tropické počasí. Taký ale více poutních výletů. Zvu vás v tomto týdnu na 
pouť k bl. Hroznatovi do Hroznětína. Uskuteční se v sobotu 11. 7. 2015 v dopoledních hodinách. V 9 hodin 
odcházíme od fary v Ostrově, po cestě se zastavíme u kaple v Bystřici a mše svatá k bl. Hroznatovi začíná v 11 
hodin. 

- Chvála Kristu! Protože letos 8. 7. uplyne 330 let od zázraku krvácejícího obrazu Panny Marie Klatovské, rádi 
bychom s farností Chodov uspořádali pouť do Klatov a to v sobotu 11. 7. 2015, kdy je hlavní poutní den. Naše 
farnost asi neobsadí celý autobus, proto se obracím na vás s prosbou o vyhlášení při nedělních mších svatých. 
Závazné přihlášky lze podávat telefonicky na můj mobil: 723 459 162 nebo na mail: fara.chodov@seznam.cz. 
Termín pro přihlášení: do 30. 6. 2015; Podle míst, odkud se budou poutníci přihlášeni, stanovíme pak trasu 
autobusu. Při plně obsazeném autobusu by se cena měla pohybovat kolem 200,-Kč na osobu. 
U mimochodovských poutníků budu spoléhat na závaznost jejich přihlášky, zaplatí v autobuse. 
Program v Klatovech: 

dopoledne: Mariánská pobožnost (Mons. Josef Žák) 
Seznámení s historií milostného obrazu (Mgr. Lukáš Kopecký) 

odpoledne: Modlitba Růžence 
Mše svatá s otcem biskupem 
Průvod městem s obrazem s požehnáním 
odjezd 

Děkuji za vaši spolupráci. Vyprošuji Boží požehnání. + P. Petr Mecl – administrátor farnosti Chodov 

- Na farní vývěsce jako i na farních stránkách (farnostostrov.wordpress.com) je možné se seznámit s nabídkou 
aktuálního duchovního programu nejen v letních měsících. Zvláště chci upozornit na Diecézní exercicie, které 
proběhnou ve dnech 8. až 14. srpna v Plzni. Prosím o zvýšenou pozornost. 

- 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. 

mailto:fara.chodov@seznam.cz

