
… farní ohlášení …

Přeji všem hojnost Božího požehnaní v novým týdnu!
P. Robert B. Cieszkowski

Ohlášky 4. neděle v mezidobí:
 Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

Pondělí
31.01.

7.30
18.00 Březové Hory sv. Jan Bosco

Úterý
1.02. - - - - - - sv. Pionius

Středa
2.02. 18.00 Březové Hory Svátek Uvedení Páně do chrámu

Čtvrtek
3.02. 7.30 Březové Hory  sv. Blažej

Pátek
4.02. 18.00 Březové Hory sv. Ondřej Corsini

Sobota
5.02. 16.00 Obecnice sv. Agáta

Neděle
6.02.

9.00
11.00
14.00

Březové Hory
Bohutín
Třebsko

5. neděle v mezidobí

 V pondělí po ranní mši sv. setkání na faře s modlitbou růžence, při večerní mši
sv. modlitba nešpor;

 V úterý modlitba mužů v 18.00 v kostele sv. Vojtěcha;
 Ve středu oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, světový den zasvěceného

života, kdy zvláštním způsobem myslíme a modlíme se za řeholnice a řeholníky;
 V tomto týdnu připadá první čtvrtek a první pátek v měsíci. Ve čtvrtek budeme

prosit Pána za nová kněžská a řeholní povolání. Ve čtvrtek je také liturgická
památka sv. Blažeje, svatoblažejské požehnání po mši sv. ve čtvrtek a v neděli.

  V pátek po mši sv. adorace Nejsvětější Svátostí Oltářní do 20.00;
 Děkuji srdečně všem, kdo se zúčastnili povánočního úklidu kostela;
 Tento týden výuka náboženství bude podle rozvrhu v pondělí v 15.00 a v pátek

ve14.00 pro skupinku dětí, které se připravují na První Svaté Přijímání, ve
středu pro starší děti. Vzhledem k zdravotním opatřením prosím rodiče, aby mě
včas informovali, pokud jejích dítě se nezúčastní vyučování;

 V současné době na transparentním účtu sbírky na nový zvon je
573 800,00CZK. Děkuji za vaši obětavost! Pokud někdo z dobrodinců
potřebuje potvrzení pro daňové účely za loňský rok, tedy rok 2021, prosím, aby
se ozvali panu faráři;

 Kvůli situaci s onemocněním covid-19 prosím o dodržování doporučení
vyhlášených ministerstvem zdravotnictví;

 Prosím o telefonické domlouvání svátostí smíření a pokání;


