
… 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 Seslání Ducha Svatého:
 Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

Pondělí
24.05. 18.00 Březové Hory Panna Maria, Matka Církve

Úterý
25.05. - - -  - - - Sv. Beda Ctihodný

Středa
26.05. 18.00 Březové Hory sv. Filip Neri

Čtvrtek
27.05. 18.00 Březové Hory Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a

věčného kněze
Pátek
28.05. 18.00 Březové Hory sv. Emil

Sobota
29.05. 17.00 Obecnice sv. Pavel VI, papež

Neděle
30.05.

9.00
11.00
14.00

Březové Hory
Bohutín
Třebsko

Slavnost Nejsvětější Trojice

 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.
 Prosím o vaši modlitbu za dnes přijaté do katechumenátu kandidáty křtu, jejíchž křest, da-li

Pán Bůh, proběhne o příštích Velikonocích.
 Připomínám, že po každé mši svaté se konají májové pobožností.
 Dnešní sbírka je na služné kněží v naší arcidiecézi. Informace o současném způsobu

financování a ekonomických výhledech pro fungování arcidiecéze pražské najdete na letáčcích
umístěných na stolku vzadu kostela.

 Na účtu sbírky na zvon je v současné době 334 950,00 Kč. Děkuji Vám za obětavost!
 Blíží se Slavnost Těla a Krve Páně, prosím o přihlášení ty, kteří by si vzali na starost přípravu

jednoho ze čtyř venkovních oltářů.
 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.


