
… 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 1. neděle adventní:
 Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

Pondělí
29.11.

6.00
18.00 Březové Hory sv. Saturnin

Úterý
30.11. - - - - - - svátek sv. Ondřeje, apoštola

Středa
1.12. 18.00 Březové Hory sv. Edmund Kampián

Čtvrtek
2.12. 6.00 Březové Hory  sv. Bibiána

Pátek
3.12. 18.00 Březové Hory sv. František Xaverský

Sobota
4.12. 16.00 Obecnice sv. Barbora

Neděle
5.12.

9.00
11.00
14.00

Březové Hory
Bohutín
Třebsko

2. neděle adventní

 Během doby adventní budou sloužené Roráty každé pondělí a čtvrtek v 6.00;
 V pondělí po Rorátech na faře modlitba svatého růžence a společná káva;
 V úterý modlitba mužů v 18.00 v kostele sv. Vojtěcha;
  Tento týden připadá první čtvrtek a první pátek v měsíci. Ve čtvrtek tedy se

budeme modlit za nová kněžská a řeholní povolání, v pátek po mši svaté před
vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní modlitba litanii k Božskému Srdci Páně;

 Kvůli zhoršující se situaci s onemocněním covid, rozhodl jsem se zrušit
náboženství do vánočních svátků; také v souvislostí s touto situaci prosím o
dodržování doporučení vyhlášených ministerstvem zdravotnictví;

 V pátek po mši svaté adorace Nejsvětější Svatostí Oltářní do 20.00.
 Minulou nedělí jsme na nový zvon do našeho kostela vybrali 10.000,00 Kč.

V současné době na účtu sbírky je 464 700,00 CZK, děkuji za vaši obětavost!
 Zbývá již několik dnů k získání plnomocných odpustků za zemřelé. Tato

možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8.
listopadu, byla letos prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19;

 Po každé mši svaté se budeme modlit litanie za posílení naděje.
 Prosím o telefonické domlouvání svátostí smíření a pokání.


