
Krásný Les, kostel sv. Petra a Pavla

24.12. 13:30-14:30 Betlémské světlo

Ostrov, kaple Sv Rodiny

24.12. 13:00-14:00 Betlémské světlo 

24.12.  14:00 Půlnoční Bohoslužba a zpívání koled

Pernink, kostel Nejsvětější Trojice

23.12. 16:00-17:00    Betlémské světlo

25.12. 11:30 Mše svatá

Potůčky, kostel Navštívení P. Marie

23.12. 15:00-16:00 Betlémské světlo

Radošov, kostel sv. Václava

23.12. 16:00-18:00 Betlémské světlo

25.12.  11:30 Mše svatá

Suchá kostel Nejsvětějšího srdce JEŽÍŠOVA

30.12. 15:00 Mše svatá +koncert

Stráž nad Ohří, kostel sv. Michaela Archanděla

24.12. 15:00 Půlnoční Bohoslužba a Betlémské světlo

Velichov, kostel Nanebevzetí Panny Marie

23.12. 13:00-14:00 Betlémské světlo

P. Krzysztof
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Farní zpravodaj

římskokatolické farnosti Ostrov
Adventní vydání 2022

Slovo P. Krzystofa
Na  letošním  Karlovarském  filmovém  festivalu  se  promítal
debutantský  film  Charlotte  Wellsové  Aftersun  (český  název  All
inclusive). Někdy  v  devadesátých  letech,  kdesi  v  tureckém
přímořském resortu tráví rozvedený mladý otec Calum (Paul Mescal)
se svou dcerou Sophii (Francesca Corio) dovolenou. 

Otce a jeho dceru sledujeme po celou dobu společné dovolené, jejíž
průběh si  nahrávají  na  VHS kazetu.  Sophie  v  Turecku  oslaví  své
dvanácté narozeniny. Jinak by se dalo říci, že se tam neodehrává nic
zvláštního.  Otec  se  s  dcerou  přesto  sblíží  více,  než  kdy  jindy.  V
závěru  filmu  pak  sledujeme  dvě  scény.  Nejdříve  vidíme  obraz
odehrávající se na letišti. Protože otec bydlí v Anglii a dcera žije se
svou maminkou ve Skotsku, sledujeme loučení v letištní  hale,  kdy
tatínek odchází dlouhým koridorem do tmy a vypadá to, jako by se
ztrácel.  Další  scéna  ukazuje  již  dospělou  Sophii,  která  slaví  své
možná dvacáté narozeniny, a o samotě si na velkém plátně promítá
nahrávky z dovolené. Nevíme, jestli je tatínek ještě naživu. Nevíme,
co se odehrálo během let, které uplynuly od jejich společné dovolené
v Turecku, ale uvědomujeme si, že čas už nikdo nevrátí. Je možné, že
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https://www.csfd.cz/tvurce/740693-frankie-corio/
https://www.csfd.cz/tvurce/565641-paul-mescal/


ty dny tam na tureckém pobřeží byly tím nejkrásnějším společným
zážitkem, který se už nikdy neopakoval.  A to navzdory tomu, že vše
vypadalo tak všedně. Prostě obyčejná dovolená.

My  právě  prožíváme  „obyčejný“  Advent  a  po  něm  přijdou
„obyčejné“ Vánoce. Už asi víte, kam tím mířím. To, co se nám teď
zdá tak obvyklé, vůbec obvyklé není. Darem a pokladem je pro nás
každý  den,  zvlášť  když  jej  můžeme  prožívat  ve  vztazích.  Možná
zrovna tento adventní a vánoční čas bude tím nejdůležitějším, jež se
vryje  do  paměti  nám,  ale  možná  mnohem  více  našim  dětem.  A
jednou budou na tento čas vzpomínat  stejně,  jako vzpomínáme na
Vánoce my, když jsme byli ještě malí.  Přeji Vám mnoho krásných
zážitků,  a kromě dárků které budeme chystat,  a které i dostaneme,
pamatujme na to že tím nejkrásnějším darem je čas, který společně
trávíme s těmi, které máme rádi a kteří mají rádi nás. Tento dar je
křehký, a neopakovatelný. Přeji Vám „neobyčejné“ Vánoce.

P. Krzysztof

Soutěž o nejlepší farní cukroví

K  české  tradici  Vánoc  neodmyslitelně  patří  pečení  cukroví.
Vyhlašujeme 2. ročník soutěže o nejlepší farní cukroví, které bude
posuzovat odborná komise. Vzorky Vašeho cukroví dodejte na faru v
Ostrově do pondělí 26.12. K vzorkům přidejte zalepenou obálku se
jménem a příjmením. Můžete se těšit na zajímavé ceny. 

P. Krzysztof
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24.12. 21:00 Půlnoční Mše svatá

1.1. 16:30 Mše svatá s požehnáním do nového roku

Děpoltovice, kostel sv. Michaela Archanděla

23.12. 18:00 Betlémské světlo a zpívání koled

Horní Blatná, kostel sv. Vavřince

23.12. 13:00-14:00 Betlémské světlo

24.12. 22:30 Půlnoční Bohoslužba a zpívání koled

26.12. 10:00 Mše svatá

1.1. 11:30 Mše svatá s požehnáním do nového roku

Hroznětín, kostel sv. Petra a Pavla

24.12. 13:00-14:00 Betlémské světlo

24.12. 21:00 Půlnoční Bohoslužba, zpívání koled

26.12. 11:30 Mše svatá

Jáchymov, kostel sv. Jáchyma

24.12. 15:00-16:00 Betlémské světlo

24.12. 22:30 Půlnoční Mše svatá

25.12. 10:00 Mše svatá

28.12. 16:00 Mše svatá

1.1. 10:00 Mše svatá s požehnáním do nového roku
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Vánoce 2022 v Římskokatolické farnosti Ostrov

Ostrov, kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné

24.12. 10:00-14:00 Betlémské světlo

24.12. 00:00 Půlnoční Mše svatá

25.12. 10:00 Mše svatá

26.12. 10:00 Mše svatá

27.12. 18:00 Mše svatá

28.12. 18:00 Mše svatá

29.12. 18:00 Mše svatá

31.12. 16:00 Mše svatá na závěr občanského roku

01.01. 10:00 Mše svatá s požehnáním do nového roku

Abertamy, kostel Čtrnácti sv. Pomocníků

23.12. 14:30-15:30 Betlémské světlo

24.12. 00:00 Půlnoční Mše svatá

1.1. 11:30 Mše svatá s požehnáním do nového roku

Bor u K. Varů, kostel sv. Máří Magdalény

24.12. 12:00-13:00 Betlémské světlo

Boží Dar, kostel sv. Anny

24.12. 13:30-14:30 Betlémské světlo
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Dotace farnosti Ostrov získané pro opravu kostelů v
roce 2022

Celkem se podařilo na opravu a projektovou dokumentaci kostelů v 
naši farnosti v roce 2022 získat dotace ve výši 1.425.000 CZK.

Pro kostel v Jáchymově:
Ministerstvo kultury ČR 370.000 CZK
Město Jáchymov 50.000 CZK
Karlovarský kraj 230.000 CZK
Biskupství plzeňské 170.000 CZK

Pro kostel v Ostrově:
Město Ostrov 50.000 CZK
Karlovarský kraj 180.000 CZK
Biskupství plzeňské 135.000 CZK

Pro kostel v Horní Blatné:
Město Horní Blatná 30.000 CZK
Karlovarský kraj 80.000 CZK
Biskupství plzeňské 30.000 CZK

Pro kostel v Hroznětíně:
Město Hroznětín 50.000 CZK

Pro kostel v Abertamech:
Město Abertamy 30.000 CZK

Pro kostel v Perninku:
Obec Pernink 20.000 CZK

P. Krzysztof
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Neobyčejný rok

Prožíváme ve shonu a potu tváře předvánoční čas tak jako každý rok.
Hospodyňky si před usnutím sčítají, co jim chybí, co ještě nestihly.
Přes den honí samy sebe i zbytek rodiny, poklízejí, pečou, nakupují.
Děti se těší na dárečky a dospělí počítají, kde na ně vzít. Právě tak
jako každý rok, jako před deseti lety, předloni, loni.

Je to ale opravdu stejné letos jako loni? V něčem je, v něčem není.
Poprvé od  roku 1945 nám na  naše dveře  zaklepala  válka.  Během
tohoto roku se k nám před válečnými bědami ukrylo na tři sta tisíc
uprchlíků. V televizi sledujeme vybombardovaná města, vyvražděné
osady, nemocnice přeplněné zraněnými. Čteme, slyšíme, vidíme věci,
se kterými jsme se neměli dosud možnost setkat. Není to jako jiné
roky,  neposloucháme  totiž  historky  zažité  našimi  prarodiči,
nesledujeme dokumentární filmy ani umělecká ztvárnění bojů z časů
druhé světové války.

Strach  z  budoucnosti  podporovaný  a  šířený  médii  i  některými
nezodpovědnými politiky,  inflace nesoucí zvýšené životní  náklady,
raketový  nárůst  cen  energií  a  základních  potravin,  to  všechno  a
mnoho jiného navštívilo  během roku 2022 naši  zemi,  naše blízké,
naše přátele, naše vlastní rodiny.

Mnohé se tohoto roku opravdu změnilo oproti letům minulým. Ač se
toho  změnilo  nemálo,  nezměnilo  se  všechno.  Zůstali  nám přátelé,
zůstaly  nám rodiny,  zůstal  nám náš  život,  který  žijeme  ve  svých
bytech, ve svých obcích na rozdíl od Ukrajinců, které postihla válka v
jejich obydlích. Na rozdíl od nich máme doma světlo, teplo, vodu.
Máme svůj vlastní domov a své rodiny.
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A také nám zůstala naše víra, kterou přes tu každodenní honičku v
běžném  roce  neprožíváme  tak  silně,  jako  právě  koncem  roku,  o
Vánočních svátcích, kdy si připomínáme Ježíše Krista a jeho příchod.
Vánoce prožili  naši předkové častokráte za horší situace,  za války,
kterou  cítili  na  vlastní  kůži,  ne  jako  my  zprostředkovaně  přes
obrazovky našich televizí. mobilů a počítačů.

Nezapomínejme na to, a užijme si i tyto Vánoce, jako každé jiné.

Igor Adamovič

Adventní a vánoční koncerty

17.12. 17:00 Horní Blatná Jan Venas ml., historické písně a 
skladby, české vánoční koledy, autorské písně a skladby
21.12. 18:00 Horní Blatná Vánoční koncert – Lipský pěvecký sbor
GEWANDHAUS a studenti hudební školy Ostrov

25.12. 15:00 Ostrov Koncert Orbis Pictus

25.12. 19:30 Boží Dar Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, 
Karlovarský pěvecký sbor

26.12. 19:30 Pernink Roháči z Lokte

27.12. 18:00 Radošov Roháči z Lokte

28.12. 16:00 Horní Blatná Merklínský pěvecký sbor

30.12. 17:00 Abertamy vánoční koncert Cantus de Velas

30.12. 15:00 Suchá Mše svatá + koncert Orbis Pictus

P. Krzysztof
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