
… farní ohlášení …

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

Ohlášky 5. neděle postní:
 Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

Pondělí
4.04.

7.30
18.00 Březové Hory sv. Izidor Sevillský

Úterý
5.04. - - - - - - Sv. Vincenc Ferrerský

Středa
6.04. 18.00 Březové Hory sv. Notger

Čtvrtek
7.04. 7.30 Březové Hory  sv. Jan Křtitel de la Salle

Pátek
8.04.

17.30
18.00 Březové Hory Křížová cesta

sv. Albert
Sobota

9.04. 17.00 Obecnice sv. Marie Kleofášova

Neděle
10.04.

9.00
11.00
14.00

Březové Hory
Bohutín
Třebsko

Května neděle

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

 V úterý modlitba mužů v 18.00 v kostele sv. Vojtěcha;
 Na tento týden připadá první čtvrtek v měsíci, kdy se zvláštním způsobem

modlíme za nová kněžská a řeholní povolání.
 V pátek po mši svaté adorace Nejsvětější Svátostí Oltářní do 20.00;
 Rád bych pozval všechny na příští sobotu na předsváteční úklid našeho kostela,

sejdeme se v 9.00 hodin.
 I příští sobotu bude adorace Nejsvětější Svátostí Oltářní, za Ukrajinu a mír ve

světě, od 13.00 do 19.00. Zvu všechny k neustálé, vytrvalé modlitbě na tento
úmysl.

 Příští neděle je tzv. Květná, při které žehnáme ratolesti. Květnou neděli
vstupujeme do Svatého Týdne umučení, smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána
Ježíše Krista

 Výuka náboženství tento týden bude v pondělí v 15.00 a v pátek ve 14.00 pro
dětí, které se připravují na První Svaté Příjímání, ve středu náboženství pro
starší dětí v 16.00.

 Na transparentním účtu sbírky na nový zvon je 599 200,00 CZK. 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;

 Prosím o telefonické domlouvání svátostí smíření a pokání;


