
… farní ohlášení …

P. Robert B. Cieszkowski

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

Pondělí
14.12. 6.00 Březové Hory sv. Jan od Kříže

Úterý
15.12. - - - - - - sv. Valerián

Středa
16.12.

6.00
18.00 Březové Hory sv. Adéla

Čtvrtek
17.12. 6.00 Březové Hory sv. Lazar

Pátek
18.12.

6.00
18.00 Březové Hory sv. Rufus a Zosim

Sobota
19.12. 17.00 Obecnice bl. Urban

Neděle
20.12.

9.00
11.00
14.00

Březové Hory
Bohutín
Třebsko

IV. neděle adventní

2. Modlitba mužů se koná každé úterý od 18.00 v kostele sv. Vojtěcha.
3. Výuka náboženství dle dohodnutého rozvrhu: dvě skupiny dětí, které se budou

připravovat na První Svaté Přijímání v pondělí v 15.00 a v pátek ve 14.00, skupinka
starších dětí ve středu v 16.00, a nejstarší skupinka v pátek 15.00. Musíme dodržovat
všechny hygienické předpisy, které se tykají vyučování ve školách tzn., že dětí musí mít
roušky. Desinfekce je na faře připravená.

4. Příprava na biřmování bude v sobotu v 9.00 na faře.
5. Srdečně všechny zvu k účastí na Rorátech, které jsou sloužené v pondělí, středu, čtvrtek a

v pátek v 6.00 ráno.
6. 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 anebo
přijít se pomodlit do kostela každou nedělí odpoledne mezi 16.00 a 17.00 hod (a to až do
odvolání). Povolený počet účastníků bohoslužeb (30 % sedících míst v kostele) od 3.12. je
následující: Obecnice 25 osob, Březové Hory 70 osob, Bohutín 80 osob a Třebsko 35 osob.
Vzhledem k chaosu, co do počtu účastníků bohoslužeb, který vytváří vláda ČR, prosím
sledujte aktuální informace na webových nebo facebookových stránkách farností.

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

8. Příští pátek tj. 18.12.2020 od 18.00 hod. povede krátkou, adventní duchovní přípravu,
otec Piotr Nowicki, redemptorista. V 18.00 mše svatá a po ní krátká duchovní konference.
Od 17.30, i během mše svaté a konference, příležitost přijmout svátost smíření a pokání.

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!


