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Neděle – 6. září 2015 

222333...   NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   VVV   MMMEEEZZZIIIDDDOOOBBBÍÍÍ 
(týden od 6. září 2015 do 13. září 2015) 

ČM: 348; Pr.: 408; K: III 
DČM: X 
L: I/B: str.: 278-280 
SPV: modré: 66 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory 

Jáchymov 

 1000 – Bohoslužba slova 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 

Pondělí – 7. září 2015 

222333...    tttýýýdddeeennn   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí    
ČM: 348; Pr.: 408; K: III 
DČM: X 
L: I/B: str.: 278-280 
SPV: modré: 66 

Ostrov 

 1000 – Celodenní adorační modlitební podpora projektu „STOP GENOCÍDĚ“ 

 1800 – Za + Jozefa Potyčného 

Úterý – 8. září 2015 

SSSvvváááttteeekkk   NNNaaarrrooozzzeeennn ííí    PPPaaannnnnnyyy   MMMaaarrriiieee   
ČM: 347 Pr.: 426; K:II 
DČM: X 
L: IV: str. 54/ 344 
SPV: modré str.: 130 

Pernink 

 1630 – Bohoslužba slova 

Ostrov – EINSIEDELNSKÁ KAPLE 

 1700 – Mše svatá 

Středa – 9. září 2015 

222333...    tttýýýdddeeennn   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí    
ČM: 347 Pr.: 426 K: II 
DČM: X 
L: IV: str. 56/ 345 
SPV: modré str.: 131 

Ostrov 

 1000 – Celodenní adorační modlitební 
podpora projektu „STOP GENOCÍDĚ“ 

 1800 – Requiem za + Richarda Šimšu 

 1900 – Biblická hodina 

Jáchymov 

 1600 – Bohoslužba slova 

Čtvrtek – 10. září 2015 

222333...    tttýýýdddeeennn   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí    
ČM: 607 Pr.: 421; K: II 
DČM: X 
L: IV: str. 57/ 346 
SPV: hnědé str.: 96 

Ostrov 

 1800 – Za zdr. a BP pro Miroslava a jeho rodinu 

 1835 – Adorace 

Pátek – 11. září 2015 

222333...    tttýýýdddeeennn   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí    
ČM: 884; Pr.: 365; K: II 
DČM: X 
L: IV: str. 58/ 347 
SPV: modré str.: 133 

Ostrov 

 1800 – Za + Marii Hynkovou a rodinu 

 1900 – Společenství mladých srdcí 

Sobota – 12. září 2015 

222333...    tttýýýdddeeennn   vvv   mmmeeezzziiidddooobbb ííí    

(((OOOdddpppooollleeedddnnn ííí    mmmšššeee   sssvvv...    jjjsssooouuu   sss   nnneeeddděěě lllnnn ííí    ppplllaaatttnnnooosssttt ííí)))    
ČM: 347; Pr.: 426; K: II 
DČM: X 
L:IV str.: 59/ 347 
SPV: modré str.: 134 

Ostrov 

 1000 – Za + mamku 
Horní Blatná 

 1430 – Bohoslužba slova 

Ostrov – Kaple Svaté Rodiny 

 1800 – Za živé i + členy Živého růžence 
Abertamy 

 1430 – Bohoslužba slova 

Neděle – 13. září 2015 

222444...   NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   VVV   MMMEEEZZZIIIDDDOOOBBBÍÍÍ    
ČM: 348; Pr.: 408; K: III 
DČM: X 
L: I/B: str.: 278-280 
SPV: modré: 66 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1500 – Udělování služby LEKTORÁTU 

 1700 – Nešpory 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Bohoslužba slova 
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Ohlášky: 

- Ve dnech 7. 9. 2015 a 9. 9. 2015 proběhne v našem městě kampaň pod názvem „STOP GENOCÍDĚ“. Je to 
kampaň na podpory ochrany života od početí. V těchto dnech bude probíhat adorační modlitební podpora 
v našem kostele formou celodenního výstavu Nejsvětější svátosti oltářní, ke které můžete přijít v obou dnech 
od 10 hodin dopoledne až do večerní mši svaté. 

- Prosím rodiče, aby vyzvedli pro své děti přihlášky na vyučování náboženství ve školním roce 2015/16. 
Vyzvednout si je můžete v Ostrově na lavici uprostřed kostela nebo ve farní kanceláři. Na jiných místech jsou 
k vyzvednutí u P. Marka, nebo u jáhna Milana. 

- V neděli 13. 9. v 15 hod. bude otec biskup udělovat v našem kostele službu lektorátu. Prosím o modlitbu za 
naše kandidáty. Udělování není spojené se mši svatou. Přesto vás všechny zvu jak na udělování, tak i na 
posezení s otcem biskupem, tak i s novými lektory ve farním sále a pokud to dovolí počasí, tak i na farní 
zahradě. 

- V měsíci září bude možnost účastnit se Národní Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Uskuteční se 
v pondělí 28. září. Zájemci, kteří by se této pouti rádi účastnili prosím o nahlášení účasti. Děkuji. 

- Zájemci, kteří by chtěli prožít Eucharistický kongres i společnou účastí se můžou hlásit ve farní kanceláři. 
Národní eucharistický kongres bude probíhat ve dnech 16. a 17. října 2015. Otcové biskupové nás všechny 
zvou. Neváhejte! 

- 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. 


