
… farní ohlášení …

P. Robert B. Cieszkowski

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

Pondělí
21.12. 6.00 Březové Hory sv. Petr Kanisius

Úterý
22.12. - - - - - - sv. Servul

Středa
23.12.

6.00
18.00 Březové Hory sv. Jan Kentský

Čtvrtek
24.12.

21.00
24.00

Třebsko
Březové Hory Štědrý den

Pátek
25.12.

9.00
11.00
14.00

Březové Hory
Bohutín
Třebsko

Slavnost Narození Páně

Sobota
26.12.

9.00
11.00

Březové Hory
Obecnice Svátek sv. Štěpána

Neděle
27.12.

9.00
11.00
14.00

Březové Hory
Bohutín
Třebsko

Svátek Svaté Rodiny

2. Modlitba mužů se koná každé úterý od 18.00 v kostele sv. Vojtěcha.
3. S výukou náboženství v novým roce začneme od pondělí 11.01.2021
4. Příprava na biřmování bude v sobotu 9.01.2021 v 9.00 na faře.
5. Rád bych poděkoval všem, kteří se účastnili rorátních mši v letošním adventu, a zvu na

poslední v letošním roce v pondělí a ve středu v 6.00.
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.
7. K omezení počtu účastníků bohoslužeb: během svátku je možnost přijmout Eucharistii

anebo přijít se pomodlit do kostela odpoledne mezi 16.00 a 17.00 hod. Kostel sv. Vojtěcha
bude otevřen: ve čtvrtek na Štědrý den, v pátek na Boží Hod vánoční, a v nedělí na Svátek
Svaté Rodiny, vždy mezi 16.00 a 17.00. Povolený počet účastníků bohoslužeb (20 %
sedících míst v kostele) od 18.12. je následující: Obecnice 20 osob, Březové Hory 65 osob,
Bohutín 75 osob a Třebsko 30 osob.

8. Vláda ČR dala výjimku od dodržení nočního zákazu vycházení dne 24.12. proto Pastýřská
mše svatá bude tradičně o půlnoci.

9. Srdečně děkuji všem, kteří uklízeli náš kostel a pomáhali s vánoční výzdobou. Pán Bůh
zaplať!

K blížícím se svátkům Narození Spasitele, přeji Vám všem,
aby oslava Jeho narození a vědomí, že se všemocný Bůh stal
slabým člověkem, upevnila naši víru, naději a lásku! Kéž jas

vyzařující z chudých betlémských jesliček prozáří tmu
současné doby, přinese nám útěchu a povzbudí nás!


