
Pernink; kostel Nejsvětější Trojice

23.12. 16:00-17:00 Betlémské světlo

25.12. 11:30 Hod Boží Vánoční; Mše svatá

28.12. 19:00 Vánoční koncert Merklínského 
pěveckého souboru

Radošov; kostel sv. Václava

23.12. 16:00-17:00 Betlémské světlo

26.12. 11:30 Svátek sv. Štěpána; Mše svatá

Suchá; Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

30.12. 15:00 Mše svatá

30.12. 16:00 Vánoční koncert sboru ORBIS PICTUS

Velichov; kostel Nanebevzetí Panny Marie

23.12. 13:00-14:00 Betlémské světlo

P. Krzysztof

Soutěž o nejlepší farní cukroví

K české tradici vánoc neodmyslitelně patří pečení cukroví. Vyhlašujeme
proto první ročník soutěže o nejlepší farní cukroví, které bude hodnotit
odborná komise.  Vzorky vašeho cukroví dodejte  na faru v Ostrově do
neděle  26.12.  K  vzorkům  přidejte  zalepenou  obálku  se  jménem  a
příjmením. Můžete se těšit na zajímavé ceny.

P. Krzysztof
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Farní zpravodaj

římskokatolické farnosti Ostrov

Slovo úvodem

Vítám  vás  na  stránkách  našeho  obnoveného  Farního  zpravodaje.  Po
proběhlých volbách do Farní rady je to další z kroků našich duchovních
správců, které vedou k tomu, aby se z nás opět stala jedna farní rodina,
žijící plnohodnotný společný život. 

Nežijeme v jednoduchých časech. Virus původem z Číny škodí i u nás ve
střední  Evropě skoro stejně jako špatní  politici.  To ale  neznamená,  že
nemáme dál své povinnosti, své radosti, své bolesti které bychom nesli i
bez covidu. Materiální ani jiné starosti nesmí překrýt naše lidství.

Žijme bez ohledu na dobu i na covid svůj život, těšme se ze svých dětí,
vnoučat, rodin, i ze své farní rodiny. A nezapomínejme, že jsme součástí
jedné velké církevní rodiny, že jsme děti jednoho Otce, který nad námi
bdí stejně jako nad svou Církví.

Přeji  nám  všem  pokojné  a  důstojné  prožití  zbývajících  dnů  adventu,
šťastné a požehnané Vánoční svátky a všechno nejlepší do nového roku.

Igor Hroznata Adamovič

Tříkrálová koleda 2022 bude, s Vaší pomocí!

Obracím se na Vás s naléhavou žádostí o Vaši pomoc, o zmobilizování sil
a zapojení se každého z Vás do již tradiční Koledy. Najděte prosím i Vy
alespoň jedno odpoledne a budete odměněni víckrát než si můžete myslet.
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Koleda bude probíhat v Ostrově a okolí ve dnech 3. až 16. ledna 2022, a
to  pokud  nám  to  epidemiologická  situace  dovolí  vždy  za  aktuálně
nastavených  pravidel.  Výtěžek  sbírky  bude určen na  podporu  provozu
našich Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně.
Aktuality sledujte a případně sdílejte  na www.ostrov.charita.cz      nebo na
https://www.facebook.com/Oblastní-Charita-Ostrov-1767658036829296  .  
Děkujeme Vám a přejeme požehnané Svátky Narození a Nový rok 2022!
Mgr. Tomáš Fexa, ředitel Oblastní charity Ostrov

Synodální proces

Zdravím vás jménem koordinátorek synodálního procesu,  a zároveň Vás
všechny srdečně zvu k zapojení do konzultační fáze Synody, vyhlášené
papežem  Františkem  v  říjnu  2021  s  názvem  Za  církev  synodální:
společenství, spoluúčast a poslání.

Papež nás vybízí ke společnému setkávání, abychom zachytili názory celé
církve  i  těch,  kteří  do  kostela  pravidelně  nechodí  nebo  nejsou  ani
pokřtěni, pokud mají zájem nám s dobrým úmyslem něco říci. 

Synodální proces bude mít podobu několika setkání v malých skupinkách,
v  průběhu,  kterých  se  budeme  společně  zamýšlet  nad  předloženými
tématy.

Všichni, kteří by měli zájem se do synody zapojit,  se mohou zapsat na
nástěnku  na  faře,  kde  bude  kromě  tabulky  vyvěšeno  i  10  témat  k
zamyšlení. My vás potom budeme informovat o termínu schůzek. Nebo
se můžete obrátit na nás osobně.

Z důvodu zhoršující se covidové situace budou termíny nejdříve v lednu
2022.

Více informací o synodě také najdete na farních webových stránkách.

Dominika Šindelářová
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Děpoltovice; kostel sv. Michaela Archanděla

23.12. 18:00 Předvánoční setkání; zpívání koled a Betlémské 
světlo

Hroznětín; kostel sv. Petra a Pavla

23.12. 16:00-17:00 Betlémské světlo

24.12. 22:30 Štědrý den; Půlnoční mše svatá

26.12. 11:30 Svátek sv. Štěpána; Mše svatá

Jáchymov; kostel sv. Jáchyma

17.12. 19:30 Adventní varhanní koncert Michaely 
Káčerkové, rozezní se královský nástroj ve 
slavných varhanních skladbách J. S Bacha, J. 
Brahmse, C. Francka, L. Boelmanna.

18.12. 15:00-19:00 BENEFIČNÍ VANOČNÍ 
JARMARK

24.12. 15:00   Štědrý den; Půlnoční mše svatá  a 
Betlémské světlo

26.12. 10:00 Svátek sv. Štěpana; Mše svatá

Krásný Les; kostel sv. Petra a Pavla

24.12. 13:00-14:00 Betlémské světlo

Stráž nad Ohří; kostel svatého Michaela archanděla

24.12. 14:30 Půlnoční bohoslužba (zpívání koled) a Betlémské 
světlo
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Abertamy, kostel Čtrnácti sv. pomocníků

19.12. 16:00 Radnice – výroba adventních věnců

23.12. 14:30-15:30 Betlémské světlo

24.12. 24:00 Štědrý den; Půlnoční mše svatá  

29.12. 17:00 Vánoční koncert skupiny Zavěšený Kafe

01.01. 15.00 Mše svatá s požehnáním do Nového Roku

Bor u Karlových Varů, Kostel sv. Máří Magdalény

23.12. 16:00-17:00 Betlémské světlo 

Horní Blatná; kostel sv. Vavřince

18.12. 17:00 Vánoční koncert Merklínského 
pěveckého souboru

23.12. 13:00-14:00 Betlémské světlo

24.12. 22:00 Štědrý den; Půlnoční bohoslužba

25.12. 15:00 Hod Boží Vánoční; Mše svatá

28.12. 18:00 Vánoční koncert skupiny Roháči

01.01. 15:00 Mše svatá s požehnáním do Nového Roku

Boží Dar, kostel sv. Anny

24.12. 13:30–14:30 Betlémské světlo

24.12. 22:00 Štědrý den; Půlnoční mše svatá

01.01. 16:30 Mše svatá s požehnáním do nového roku
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Jak hezky prožít Štědrý večer se svou rodinou?

 Ke slavnostně připravenému stolu,  u kterého budete večeřet,  si①
můžete donést Betlémské světlo a dát ho doprostřed tabule. 

 Na začátku večeře může někdo z rodiny (tantínek, maminka nebo②
někdo jiný) přečíst úryvek z Lukášova Evangelia: 

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo
sčítání  lidu.  To  bylo  první  sčítání  a  konalo  se,  když  byl  v  Sýrii
místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do
svého města. 

Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do
města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene
Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která
byla v požehnaném stavu. 

Když tam byli,  naplnil  se její  čas, kdy měla porodit.  A porodila svého
prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v
zájezdním útulku nebylo pro ně místo.

V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u
svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich
rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se!

Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se
vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: 

Naleznete děťátko zavinuté do plenek a položené v jeslích.“ A náhle bylo
s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.“ 

Když  andělé  odešli  od  pastýřů  do  nebe,  řekli  si  pastýři  mezi  sebou:
„Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo,  jak  nám Pán
oznámil!“  Pospíchali  tam a  nalezli  Marii a Josefa i děťátko položené v
jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. 
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Všichni,  kdo slyšeli,  podivili  se tomu,  co jim pastýři  vyprávěli.  Maria
však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas
vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to
bylo řečeno. (Lk 2, 1-20). 

 Zazpívejte si společně koledu.③

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme
se; z života čistého, z rodu královského nám, nám, narodil se!

2. Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se; z
života čistého …

3. Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na se, radujme se; z života
čistého ...

4. Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se; z života
čistého ...

 Před jídlem si ještě můžete popřát nejen krásné prožití Vánoc, ale④
vyjádřit i osobní přání jednotlivým členům rodiny do nového roku.

 Po večeři, před předáním dárků, si ještě můžete zazpívat. ⑤

1. Tichá noc,  přesvatá  noc,  v spánku svém dýchá zem,  půlnoc odbila,
město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád; /: jen Boží láska ta bdí.:/

2. Tichá noc, přesvatá noc, náhle v ní jásot zní,  vstávej, lide můj, tmu z
očí střes, ve městě Betlémě Bůh zrozen dnes; /: z lásky se člověkem stal.:/

3. Tichá noc, přesvatá noc, stín a mráz vůkol nás, v hloubi srdce však
Gloria hřmí, dík, že hříšník se s důvěrou smí ; /: u svaté Rodiny hřát.:/

P. Krzysztof
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Slovo P. Krzystofa

Papež nás vybízí ke společnému setkávání, abychom zachytili názory celé
církve  i  těch,  kteří  do  kostela  pravidelně  nechodí  nebo  nejsou  ani
pokřtěni, pokud mají zájem nám s dobrým úmyslem něco říci.

Ten, který se narodil jako malé dítě v betlémských jeslích a prošel skrze
kříž ke vzkříšení, se stal maličkým proto, aby se ho nikdo nemusel bát a
aby každý z nás mohl přijmout jeho pozvání: „Pojďte ke mně všichni, kdo
se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“

Přeji Vám radostné a požehnané Vánoce.

P. Krzysztof

Vánoční program farnosti Ostrov 2021      

Ostrov, kostel sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné

19.12. 15:00  Fara Ostrov – Adventní koncert, M. Petrová 
flétna, Z. Melicharová harfa

23.12. 6:30 Roráty

24.12. 10:00-14:00 Štědrý den; Betlémské světlo

24.12. 24:00 Štědrý den; Půlnoční mše svatá

25.12. 10:00 Hod Boží Vánoční; Slavnostní mše svatá

25.12. 15:00 Vánoční koncert sboru ORBIS PICTUS

26.12. 10:00 Svátek sv. Štěpána; Mše svatá

31.12. 16:00 Mše svatá na závěr Občanského roku

01.01. 11.00 Mše svatá s požehnáním do nového roku
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