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

Pondělí
9.08.

7.30
18.00 Březové Hory Svátek sv. Terezie Benedikty od

Kříže, Edith Stein
Úterý
10.08. - - -  - - - Svátek sv. Vavřince

Středa
11.08. 18.00 Březové Hory sv. Klára

Čtvrtek
12.08. 7.30 Březové Hory  sv. Jana Františka de Chantal

Pátek
13.08. 18.00 Březové Hory Sv. Poncián a Hippolyt

Sobota
14.08. 17.00 Obecnice sv. Maxmilián Maria Kolbe

Neděle
15.08.

9.00
11.00
14.00

Březové Hory
Bohutín
Třebsko

Slavnost Nanebevzetí Panny
Marie

 V pondělí po ranní mši svaté se setkáváme na faře k modlitbě svatého růžence
a k společné kávě. Jste srdečně zváni!

 Modlitba mužů, každé úterý od 18.00 v kostele sv. Vojtěcha.
 Ve středu po mši svaté litanie k sv. Josefovi s možností získání plnomocných

odpustků.  Využijme tohoto daru z bohatství Církve v Roce sv. Josefa.
 V pátek po večerní mši svaté adorace Nejsvětější Svátostí Oltářní do 20.00 hod.,

příležitost v tichu, před Pánem, prosit ve všech intencích, které nosíme
v srdcích.

 Příprava na biřmování v sobotu v 9.00 v kostele sv. Vojtěcha.
 Příští neděle je třetí v měsíci, po mši příležitost přispět na nový zvon do našeho

březohorského kostela. Na účtu sbírky na zvon je v současné době
408 400,00 Kč. Děkuji Vám za obětavost!

 O slavností Nanebevzetí Panny Marie titulárním svátku kostela v Třebsku, lze
získat plnomocné odpustky pod obvyklými podmínkami. Jste srdečně zváni
k účastí na slavnostní bohoslužbě ve 14.00.

 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.


