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

Pondělí
21.06.

7.30
18.00 Březové Hory sv. Alois Gonzaga

Úterý
22.06. - - -  - - - sv. Jan Fisher a Tomáš More

Středa
23.06. 18.00 Březové Hory sv. Josef Cafasso

Čtvrtek
24.06. 7.30 Březové Hory Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Pátek
25.06. 18.00 Březové Hory sv. Vilém

Sobota
26.06. 17.00 Obecnice sv. Jan a Pavel

Neděle
27.06.

9.00
11.00
14.00

Březové Hory
Bohutín
Třebsko

13. neděle v mezidobí

 Modlitba mužů, každé úterý od 18.00 v kostele sv. Vojtěcha.
 Náboženství naposledy v letošním školním roce v pondělí v 15.00 a ve středu v 16.00.
 Příprava na biřmování v sobotu v 9.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha na Březových

Horách nebude.
 V červnu se modlíme litanie k Božskému Srdcí Páně (tzv. červnové pobožností).
 Na účtu sbírky na zvon je v současné době 352 800,00 Kč. Dovoluji si Vám

připomenout, že dnes je třetí neděle v měsíci, tudíž po mši svaté bude příležitost
předat, proti potvrzení, svůj příspěvek na zvon. Děkuji Vám za obětavost!

 Vzhledem k tomu, že pokračuje uvolňování protiepidemických omezení tykajících se
počtu účastníků bohoslužeb, již nadále nebude možnost v nedělí odpoledne, mezi
16.00 a 17.00 hodinou, přijít do kostela svatého Vojtěcha přijmout Eucharistii.
Zároveň připomínám třetí přikázání Pomni, abys den sváteční světil a církevní
přikázání povinností účastí na nedělní bohoslužbě. Rád bych též poděkoval naším
akolytům, pánům: Dubnickému a Zemkovi za obětavost, kterou prokázali věřícím a
věnovali svůj čas službě Eucharistii.

 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!

 Prosím o telefonické domlouvání svátostí smíření a pokání.


