
… farní ohlášení …

P. Robert B. Cieszkowski

Ohlášky I. neděle adventní:
1. Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

Pondělí 6.00 Březové Hory Svátek sv. Ondřeje

Úterý  --- --- sv. Edmund Kampián

Středa 6.00
18.00 Březové Hory sv. Bibiána

Čtvrtek 6.00 Březové Hory sv. František Xaverský

Pátek 6.00
18.00 Březové Hory sv. Barbora

Sobota 17.00 Obecnice sv. Sába

Neděle
9.00

11.00
14.00

Březové Hory
Bohutín
Třebsko

II. neděle adventní

2. Doba adventní, jako čas radostného očekávání na příchod Páně, vybízí nás Kristovými
slovy: „Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer, nebo o půlnoci,
nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte.“ (Mk 13,
33-37) Jedním ze způsobu, jak můžeme vyjádřit svou bdělost, je účast na tradičních
ranních mších ke ctí Panny Marie, kterým říkáme Roráty. V kostele sv. Vojtěcha roráty
budou: v pondělí, středu, čtvrtek a v pátek v 6.00. Všichni jste srdečně zvaní.

3. Modlitba mužů každé úterý od 18.00 v kostele.
4. Od příštího týdne (7.12.) začne znova výuka náboženství, příprava na biřmování a ostatní

pravidelná setkání na faře. O podrobnostech vás budu informovat příští neděli.
5. V současné době na transparentním účtu u Fio banky pro pořízení nového zvonu je

214 450,00 Kč. Děkuji Vám za Vaši obětavost!
6. Tento týden bude první čtvrtek a pátek v měsíci. Ve čtvrtek se tedy budeme modlit za nová

kněžská a řehplní povolání, v pátek po večerní mši sv. bude výstav Nejsvětější Svátostí
Oltářní a litanie k Božskému Srdci Páně

7. Vzhledem k pořád trvajícímu nebezpečí nákazy čínským virem, připomínám a prosím,
abychom při vstupu do kostela používali dezinfekci na ruce a dbali hygienických návyků.
Vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb je možnost přijmout Eucharistii každou
nedělí odpoledne mezi 15.00 a 17.00 hod (a to až do odvolání). Dnes odpoledne bude také
příležitost posvětit vaše adventní věnce.

8. Prosím o domlouvání svátostí smíření a pokání a ostatních svátostí telefonický. Úřední
hodiny farního úřadu zůstávají nezměněné.

9. Od dnešní neděle začaly fungovat nové webové stránky naších farností, prozatím jsou
ještě v tzv. výstavbě, postupně budeme doplňovat všechny informace. Srdečně děkuji
panu Tomáši Moslerovi, který se zasloužil o jejích novou podobu. Nová adresa naších
stránek je: www.farnostbrezovehory.eu

Přeji všem, kdo tento týden oslaví narozeniny, svátek nebo nějaké výročí mocnou
přímluvu sv. Vojtěcha a vašich svatých patronů! Přeji Vám všem hojnost Božích milostí
v novým týdnu!


