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PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(od 10. května 2020 do 17. května 2020) 

MIMOŘÁDNÝ STAV 

10. května 2019 – NEDĚLE 
5. VELIKONOČNÍ 

Ostrov:   830 – ZA FARNOST (ON-LINE přenos) 
  1700 – Pobožnost k Panně Marii 
  2000 – ON-LINE; Růženec + Korunka 
 
Jáchymov: 1000 – Mše svatá 
 
Hroznětín: 1130 – Mše svatá 

11. května 2020 – Pondělí 
5. týden velikonoční 

Ostrov: 2030 – ON-LINE; Růženec + Korunka 
 

12. května 2020 – Úterý 
5. týden velikonoční 

Ostrov: 1800 – Mše svatá 
  2030 – ON-LINE; Růženec + Korunka 
 
Pernink: 1630 – Mše svatá 
  1730 – Biblická hodina 

13. května 2020 – Středa 
Panny Marie Fatimské 

Ostrov:   930 – Mše svatá za KARLOVARSKÝ VIKARIÁT 
  1800 – Mše svatá 
  1900 – Biblická hodina 
  2030 – ON-LINE; Růženec + Korunka 
 
Jáchymov: 1530 – Pohovor + Svátost smíření 
  1600 – Za duše v očistci 
  1700 – Biblická hodina – Evangelický sbor 

14. května 2020 – Čtvrtek 
Svátek sv. Matěje, apoštola 

Ostrov:  1800 – Za + Alenku a Zdeňka Balákovi a rodiče 
  2030 – ON-LINE; Růženec + Korunka 

15. května 2020 – Pátek 
5. týden velikonoční 

Ostrov: 1800 – Mše svatá 
  1900 – Společenství mladých srdcí 
  2030 – ON-LINE; Růženec + Korunka 

16. května 2020 – Sobota 
Svátek sv. Jana 
Nepomuckého , kněze a 
mučedníka, hlavního 
patrona Čech 
(po 14 h. s nedělní platnosti) 

Ostrov:   1000 – Mše svatá; (ON-LINE přenos) 
   2030 – ON-LINE; Růženec + Korunka 
 
Abertamy:  1430 – Mše svatá 
 
Kaple sv. rodiny: 1730 – Mše svatá 

17. května 2019 – NEDĚLE 
6. VELIKONOČNÍ 

Ostrov:   830 – ZA FARNOST (ON-LINE přenos) 
  1700 – Pobožnost k Panně Marii 
  2000 – ON-LINE; Růženec + Korunka 
 
Jáchymov: 1000 – Mše svatá 
 
Hroznětín: 1130 – Mše svatá 
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Ohlášky: 

MIMOŘÁDNÝ ŘÁD BOHOSLUŽEB 

V RÁMCI VLÁDNÍCH KARANTENNÍCH OPATŘENÍ 

Vyhlášením vlády ze dne 23. 4. 2020 jsou opět povolené veřejné bohoslužby při splnění několika pravidel: 

- počet účastníků je stanoven na 15 lidí včetně kněze 

-účastníci v bohoslužebném prostoru dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti 

- účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce 

- účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí 

Eucharistie 

- v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou 

- bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) 

- je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor 

 

REZERVACE ÚČASTNÍKŮ 

- vzhledem k tradičnímu počtu věřících v Ostrově, který je obecně vyšší, než povolený počet 15 lidí je nutné se na bohoslužby 

registrovat; osoby nezaregistrované ztrácí možnost přímé účasti. 

- přednostně má místo asistence a lidé, kteří nemají možnost se dopravit jinam, čili jsou odkázány na jedno místo; v místech 

mimo Ostrov je možné doplnit počet účastníků (v zásadě se tam schází menší počet), kteří jsou motorizování a mají tedy možnost 

využít i jiných bohoslužeb než v Ostrově; prosím tedy ty, kteří vlastní dopravní prostředky a nejsou v asistenci (ministranti, 

žalmisté) o ohleduplnost k těm, kteří si vybírat moc nemůžou a jsou závislí na Ostrově 

- v Ostrově se můžete registrovat do dvou seznamů: kostel, kde bude probíhat hlavní bohoslužba a farní sál, kde v případě, že 

nebude přítomen druhý celebrant bude možnost přenášené bohoslužby v průběhu, které bude aktuálně možnost přijímat 

eucharistii; naplníme tak dvojnásobný počet možných účastníků 

- prosím ostatní o registraci na dalších bohoslužbách 

- v případě vaší účasti na sobotní mši svaté s nedělní platnosti, neregistrujte se na hlavní bohoslužbu v neděli 

- registrační tabulky jsou na internetu, nebo také na vývěsce v chodbě farnosti 

 

REGISTROVAT SE MŮŽETE NA CHODBĚ FARNOSTI, NEBO NA FARNÍCH STRÁNKÁCH  

(fb: Římskokatolická farnost Ostrov; web: farnostostrov.wordpress.com) 

 

- Vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR jsou obnovené bohoslužby v kostele v původním rozsahu! Momentálně bude nutné dohlížet na 
maximální počet to jest 15 účastníků při dodržení potřebných karanténních opatření. 
K tomu je možné uvést, že antivirová opatření by se dle slov premiéra mněli postupně uvolňovat:  
k 11. 5. 2020 – 100 účastníků 


