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Neděle – 18. února 2018 

111...   NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   PPPOOOSSSTTTNNNÍÍÍ 
(týden od 18. února 2018 do 25. února 2018)    

ČM:71; Pr.: 76;K: III 
L: I/B: str.: 70 
SPV: Červené str.: 13 

Ostrov 

   830 – ZA FARNOST 

 1700 – KŘÍŽOVÁ CESTA 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1100 – Křížová cesta 

 1130 – Mše svatá 

Pondělí - 19. února 2018; 111...   pppooossstttnnnííí    tttýýýdddeeennn   
ČM: 77; Pr.: 309 K:II 
L II: str.: 122 
SPV: Červené str.: 15 

Ostrov 

 1700 – Na úmysl dárce 

 1800 – Ekonomická rada farnosti 
Úterý – 20. února 2018; 111...   pppooossstttnnn ííí   tttýýýdddeeennn   

ČM: 79; Pr.: 309 K:II 
L II: str.: 124 
SPV: Červené str.: 16 

Ostrov 

 1800 – Za + Rudolfa Hynka a celý rod 

Pernink 

 1600 – Křížová cesta 

 1630 – Na úmysl dárce 

 1730 – Biblická hodina – DNES NENÍ! 

Středa – 21. února 2018; 111...   pppooossstttnnn ííí    tttýýýdddeeennn   
ČM: 80; Pr: 309; K:II 
L II: str.:126 
SPV: Červené str.: 17 

Ostrov 

 1730 – Křížová cesta 

 1800 – Za + rod. Matlákové a 
Maciejewské 

 1900 – Biblická hodina 

Jáchymov 

 1530 – Křížová cesta 

 1600 – Mše svatá 

Čtvrtek – 22. února 2018 

SSSvvváááttteeekkk   SSStttooolllccceee   sssvvvaaatttéééhhhooo   PPPeeetttrrraaa  
ČM: 499; Pr.: 337 K:II 
L V: str.: 274 
SPV: Hnědé str.: 35 

Ostrov 

   930 – Vikariátní mše svatá 

 1800 – Za + Rozálii Kamenárovou a celý rod 

 1835 - Eucharistická adorace 

Pátek – 23. února 2018; 111...   tttýýýdddeeennn   pppooossstttnnn ííí 
ČM: 82; Pr.: 309;K: II 
L II: str.: 130 
SPV: Červené str.: 19 

Ostrov 

 1630 – Biřmovanci I. 

 1730 – Křížová cesta 

 1800 – Za + Rozálii Kamarádovou 

 1900 – Společenství mladých srdcí – Biřmovanci II. – Cesta do baptisteria 

Sobota – 24. února 2018 

111...   pppooossstttnnnííí    tttýýýdddeeennn   

(((vvvšššeeeccchhhnnnyyy   ooodddpppooollleeedddnnnííí    bbbooohhhooosssllluuužžžbbbyyy   jjjsssooouuu   sss   nnneeeddděěě lllnnnííí    ppplllaaatttnnnooosssttt ííí)))   
ČM: 83; Pr.:309; K:II 
L II: str.: 133 
SPV: Červené str.: 20 

Abertamy 

 1400 – Křížová cesta 

 1430 – Mše svatá 

Ostrov – Kaple Svaté rodiny 

 1730 – Křížová cesta 

 1800 – Za + Leo Valentu 

Neděle – 26. února 2018 

222...   NNNEEEDDDĚĚĚLLLEEE   PPPOOOSSSTTTNNNÍÍÍ   
ČM: 85; Pr.: 86;K: III 
L: I/B: str.: 73 
SPV: Červené str.: 22 

Ostrov 

   830 – ZA FARNOST 

 1700 – KŘÍŽOVÁ CESTA 

Jáchymov 

 1000 – Mše svatá 
Hroznětín 

 1100 – Křížová cesta 

 1130 – Mše svatá 
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Ohlášky: 

- Ve středu začala POSTNÍ DOBA. V této době probíhají tak jako každý rok pobožnosti Křížové cesty. 
Ostrov: středa - 17:30 (přede mši svatou ve farním kostele) 
 pátek – 17:30 (přede mší svatou ve farním kostele mimo prvního pátku 2. 3. 2018) 
 sobota – 17:30 (přede mší svatou v kaplí sv. Rodiny) 
 neděle – 17:00 (ve farním kostele mimo neděli 11. 3. – pobožnost bude probíhat už v 16 hodin 
      mimo neděli 18. 3. – pobožnost proběhne v kapli sv. Floriána) 
Jáchymov: středa – 15:30 (v kostele sv. Jáchyma přede mší svatou) 
Abertamy: sobota – 14:00 (přede mší svatou) 
Hroznětín: neděle - 11:00 (přede mší svatou) 
Pernink: úterý – 16:00 (přede mší svatou) 
 
- I v letošním roce je možné se připojit k sbírce postní almužnička. Z rozhodnutí otce biskupa bude jejích využití v rukou 
Ekonomických rád farností pro potřeby potřebných v naších farnostech. 
 
- V pastýřském listě otec biskup oznámil, že každá farnost má mít do 31. 5. 2018 Pastorační radu. Prosím o modlitbu o dary 
Ducha svatého pro ty, které si do Pastorační rady zvolíme. Zároveň prosím o zamyšlení nad tím, koho by jste do PRF doporučili. 
Výběr kandidátu bude probíhat od příštího týdne. 
 
- Sestry a bratři, papež František stanovil 23. únor za Den postu pro mír na celém světě, a zvláště v Demokratické republice 
Kongo a v Jižním Súdánu. „Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, proto vyzývám všechny věřící, aby 
se zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za mír, který ustanovuji na pátek 23. února po první neděli postní,“ oznámil papež 
František při nedělní modlitbě Anděl Páně na svatopetrském náměstí. 
Vyzývám tedy nás všechny v plzeňské diecézi, abychom tuto výzvu k postu a modlitbě vzali vážně. Postěme a modleme 
se s celou církví! Moc Vám za to děkuji! + Tomáš 
 
- V sobotu 24. 2. proběhne už 5-té setkání mládeže karlovarského kraje. Tento krát proběhne v Chodově. Prosím zájemce, aby se 
co nejrychleji přihlásili. 
 
- I v letošním roce se zapojíme modlitbou před Nejsvětější svátosti do 24. hodin s Pánem. V pátek 9. 3. Mší svatou začneme 
společné bdění před Pánem v Eucharistii. Modlitební a kající adorace bude ukončená v sobotu 10. 3. v 17 hodin kající pobožnosti 
a Eucharistickým požehnáním. Už nyní se můžete zapisovat do tabulky jednotlivých hodin. V průběhu adorace kromě nočních 
hodin od 23 hod. do 7 hod. ranní bude možné požádat o duchovní pohovor, nebo o svátost smíření. 


