
… 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 10. neděle v mezidobí:
 Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

Pondělí
7.06.

7.30
18.00 Březové Hory sv. Robert

Úterý
8.06. - - -  - - - sv. Medard

Středa
9.06. 18.00 Březové Hory sv. Efrém Syrský

Čtvrtek
10.06. 7.30 Březové Hory sv. Maxim

Pátek
11.06. 18.00 Březové Hory Slavnost Nejsvětějšího Srdce

Ježíšova
Sobota
12.06. 17.00 Obecnice Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Neděle
13.06. 9.00 Svatá Hora

11. neděle v mezidobí –
Výročí Korunovace milostné sošky

Panny Marie Svatohorské

 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 červnu se modlíme litanie k Božskému Srdcí Páně (tzv. červnové pobožností).
 Na účtu sbírky na zvon je v současné době 342 150,00 Kč. Děkuji Vám za obětavost!
 Výročí korunovace milostné sošky Panny Marie připadá na blížící se víkend 12. – 13.

června. I letos se vydáme na tradiční pouť na Svatou Horu od kostela sv. Vojtěcha.
Vydáme se na cestu v 7.00 hodin, abychom se mohli zúčastnit slavnostní mše svaté
v 9.00 hodin. Všechny Vás zvu ke společnému putování a prosím o dochvilnost.

 Po více než roce se vracíme k pořadu bohoslužeb spřed pandemii, tj. k ranním
bohoslužbám během týdne v pondělí a ve čtvrtek. Na žádost některých farníků,
přidávám „ad experimentum“ v pondělí mši svatou i večer.

 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.


