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Neděle – 29. listopadu 2015 

PPPRRRVVVNNNÍÍÍ    NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   AAADDDVVVEEENNNTTTNNNÍÍÍ 
(týden od 29. listopadu 2015 do 6. prosince 2015) 

ČM: 3; Pr.: 303; K: III 
DČM: X 
L: I/C: str.: 16-8 
SPV: bílé: 9 
Benedikcionál: 546 

Ostrov 

   830 – Za farnost – Katechumenát 

 1700 – Nešpory 
Pernink - fara 

 1300 – Pletení adventních věnců 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1130 – Bohoslužba slova 

Pondělí – 30. listopadu 2015; SSSvvváááttteeekkk   sssvvv...   OOOnnndddřřřeeejjjeee,,,   aaapppoooššštttooolllaaa   
ČM: 654; Pr.: 337/8; K: III 
DČM: X 
L: V: str.: 459 
SPV: hnědé: 129 

Ostrov 

 1700 – Za zdr. a BP Marty Sabovej 

 1900 – Ekonomická rada farnosti 

Úterý – 1. prosince 2015; 111...   tttýýýdddeeennn   aaadddvvveeennntttnnn ííí    
ČM: 5; Pr.: 303; K: II 
DČM: X 
L: II: str. 17 
SPV: bílé str.: 11 

Pernink - penzion 

   930 – Za nemocné 
Pernink 

 1630 – Bohoslužba slova 

Ostrov 

 1600 – Setkání seniorů v DK Ostrov 

 1700 – Růžencová pobožnost 

Středa – 2. prosince 2015; 111...   tttýýýdddeeennn   aaadddvvveeennntttnnn ííí    
ČM: 6; Pr.: 303 K: II 
DČM: X 
L: II: str. 20 
SPV: Breviář 

Ostrov 

 1700 – Za + Filipa, Justínu, Magdalénu, 
Teodora a Annu (+Nešpory) 

 1800 – Biblická hodina 

Jáchymov 

 1600 – Bohoslužba slova 

Čtvrtek – 3. prosince 2015; PPPaaammmááátttkkkaaa   sssvvv...   FFFrrraaannntttiiiššškkkaaa   XXXaaavvveeerrrssskkkéééhhhooo,,,   kkknnněěězzzeee   
ČM: 656; Pr.: 343; K: II 
DČM: X 
L: II: str. 22 
SPV: hnědé str.: 130 

Ostrov – kaple Svaté Rodiny 

 1700 – Za manžela a celé příbuzenstvo Tyrpákovi 

 1735 – Adorace 

Pátek – 4. prosince 2015 

111...   tttýýýdddeeennn   aaadddvvveeennntttnnn ííí    ---   (((111...   dddeeennn   NNNooovvveeennnyyy   kkk   BBBooožžžííímmmuuu   mmmiii lllooosssrrrdddeeennnssstttvvvííí)))   
ČM: 8; Pr.: 303; K: II 
DČM: X 
L: II: str. 24 
SPV: bílé str.: 14 

Ostrov 

 1500 – Adorace prvního pátku s udělováním Svatosti smíření 

 1645 – Pobožnost prvního pátku k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu 

 1700 – Za + rodiče Halaničovi 

 1800 – Společenství mladých srdcí 

Sobota – 5. prosince 2015 

111...   tttýýýdddeeennn   aaadddvvveeennntttnnn ííí    ---   (((222...   dddeeennn   NNNooovvveeennnyyy   kkk   BBBooožžžííímmmuuu   mmmiii lllooosssrrrdddeeennnssstttvvvííí)))    

(((OOOdddpppooollleeedddnnn ííí    bbbooohhhooosssllluuužžžbbbyyy   jjjsssooouuu   sss   nnneeeddděěě lllnnn ííí    ppplllaaatttnnnooosssttt ííí)))   
ČM: 9; Pr.: 303; K: II 
DČM: X 
L: II: str. 26 
SPV: bílé str.: 15 

Abertamy 

 1430 – Mše svatá 
Ostrov – Kaple Svaté Rodiny 

 1800 – Bohoslužba slova - Růženec 

Horní Blatná 

 1600 – Mše svatá 
Ostrov 

   700 – Rorátní mše svatá + NOVENA 

 1600 – Mikulášská besídka 

Neděle – 6. prosince 2015 

DDDRRRUUUHHHÁÁÁ   NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   AAADDDVVVEEENNNTTTNNNÍÍÍ    

(((333...   dddeeennn   NNNooovvveeennnyyy   kkk   BBBooožžžííímmmuuu   mmmiii lllooosssrrrdddeeennnssstttvvv ííí)))   
ČM: 10; Pr.: 303; K: III 
DČM: X 
L: I/C: str.: 19-22 
SPV: bílé: 18 

Ostrov 

   830 – Za farnost 

 1700 – Nešpory 

Jáchymov 

 1000 – Bohoslužba slova 
Hroznětín 

 1130 – Mše svatá 
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Ohlášky: 

- Od prvního pátku v měsíci prosinci tj. 4. 12. 2015 se zástupci naší farnosti, tak jako každý rok, budou účastnit 
adventních trhů v Rastattu. Prosím o pomoc při pečení vánočního cukroví. Napečené vánočního cukroví 
můžete přinášet na faru v Ostrově nejpozději do 2. 12. 2015 večer. Zároveň zvu všechny cukráře a cukrářky ke 
společnému pečení v pondělí a v úterý (30. 11. a 1. 12. 2015) na faře v Ostrově. Za všechnu vaši pomoc 
předem za celou farnost děkuji. 

- V pátek 4. 12. 2015 začne farní příprava na otevření Brány Milosrdenství, která bude otevřená i v našem 
farním kostele novenou k Božímu milosrdenství. Zájemci o zakoupení Novény jsi ji můžou opatřit v naší 
knihovně. 

- V sobotu 5. 12. 2015 v 16 hodin zveme všechny děti na tzv. Mikulášskou besídku – setkání se sv. Mikulášem. 

- Organizování farní poutě do Říma se dostává do další fáze. Jednání o ceně dopravy a ubytování předpokládá 
složení zálohy. Proto prosím účastníky o potvrzení své účastí zaplacením nevratné zálohy, která bude použitá 
na zmíněné organizační náklady. Výška zálohy je 3000,- Kč. Prosím o její uhrazení v co nejrychlejším možným 
termínu ve farní kanceláři. Děkuji za pochopení. 

- Začala registrace účastníků na Světové dny mládeže v Krakově. Bližší informace u P. Marka na faře. 

- Od začátku měsíce října se rozběhli registrace na projekt Křesťanské vánoce. Jedná se o zprostředkování 
vánočního programu i pro lidi žijící v ateistické společnosti a k obnovení křesťanského prožívání těchto svátků. 
Bližší informace o možnostech projektu bude možné získat v neděli 11. 10. po hlavní farní mši svaté v Ostrově. 
Zájemci ochotní pomoct jakýmkoliv způsobem se prosím hlaste u P. Marka. 

- 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. 


