
… farní ohlášení …

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

P. Robert B. Cieszkowski

Ohlášky slavnost Nejsvětější Trojice:
 Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

Pondělí
31.05. 18.00 Březové Hory Svátek Navštívení Panny Marie

Úterý
1.06. - - -  - - - sv. Justin, mučedník

Středa
2.06. 18.00 Březové Hory sv. Marcelin a Petr

Čtvrtek
3.06. 18.00 Březové Hory Slavnost Těla a Krve Páně

Pátek
4.06. 18.00 Březové Hory sv. František Caracciolo

Sobota
5.06.

17.00
18.30

Obecnice
Staré Podlesí sv. Bonifác, biskup a mučedník

Neděle
6.06.

9.00
11.00
14.00

Březové Hory
Bohutín
Třebsko

10. neděle v mezidobí

 Modlitba mužů, každé úterý od 18.00 v kostele sv. Vojtěcha.
 Náboženství probíhá podle rozvrhu: příprava na První Svaté Přijímání v pondělí v

15.00, skupinka starších dětí ve středu v 16.00.
 Příprava na biřmování v sobotu v 9.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha na Březových

Horách.
 V pondělí po mši svaté se bude konat poslední májová pobožnost, v červnu se budeme

modlit litanie k Božskému Srdcí Páně (červnové pobožností).
 Na účtu sbírky na zvon je v současné době 334 950,00 Kč. Děkuji Vám za obětavost!
 Ve čtvrtek bude Slavnost Těla a Krve Páně, kterou tradičně překládáme na nedělí,

abychom mohli uspořádat průvod ke čtyřem oltářům. Prosím o přihlášení se k
přípravě oltářů.

 Na tento týden připadá první čtvrtek a první pátek v měsíci. Ve čtvrtek budeme se
modlit za nová kněžská a řeholní povolání. V pátek výstav Nejsvětější Svátostí Oltářní
a litanie k Božskému Srdcí Páně.

 V sobotu bude sloužená mše svatá v 18.30 v nově opravené kapli ve Starém Podlesí.
 Vzhledem k pořád trvajícímu nebezpečí nákazy čínským virem, připomínám a

prosím, abychom při vstupu do kostela používali dezinfekci na ruce a dbali
hygienických návyků. Prosím také o to, abychom se chovali zodpovědně, nepodléhali
panice a zachovali si zdravý úsudek!

 Nadále je možnost každou nedělí odpoledne, mezi 16.00 a 17.00 hodinou, přijít do
kostela svatého Vojtěcha k soukromé modlitbě a přijmout Eucharistii.

 Prosím o telefonické domlouvání svátostí smíření a pokání.


