
… farní ohlášení …

Všem farníkům a návštěvníkům našeho kostela přejí požehnaný
týden!

P. Robert B. Cieszkowski

Ohlášky 2. neděle v mezidobí
 Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

Pondělí
16.01.

7.30
18.00 Březové Hory Sv. Marcel I.

Úterý
17.01. 9.00 Slivice – vikariátní

konference Sv. Antonín Veliký

Středa
18.01. 18.00 Březové Hory Panna Maria, Matka jednoty

křesťanů
Čtvrtek
19.01. 7.30 Březové Hory Sv. Márius a Marta a jejich

synové
Pátek
20.01. 18.00 Březové Hory Sv. Fabián a Šebestián

Sobota
21.01. 16.00 Obecnice Sv. Anežka Římská

Neděle
22.01.

9.00
11.00
14.00

Březové Hory
Bohutín
Třebsko

3. neděle v mezidobí –
Neděle Božího slova

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

 V úterý se bude konat vikariátní konference na Slivici, jste srdečně zvaní na mši sv.
v 9.00 hodin do kostela sv. Petra na Slivici;

 V úterý od 18.00 v kostele sv. Vojtěcha Modlitba mužů;
 Ve středu 18.01. připadá liturgická památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, a

počátek Týdne modliteb za jednotu Kristových učedníků. Vezměme za svou tuto výzvu;
 Po mši svaté v pátek adorace Nejsvětější Svátostí Oltářní do 20.00;
 V současné době na transparentním účtu sbírky na nový zvon je 755 500,00 Kč. Dnes

je třetí neděle v měsíci tudíž příležitost přispět na zvon po mši sv.  Díky za obětavost!
 Vyučování náboženství v tomto týdnu podle dohodnutého rozvrhu;
 Papež František. Apoštolským listem Aperuit illis, daný motu proprio, 30. září 2019

ustanovil 3. neděli v liturgickém mezidobí Neděli Božího slova. Předseda Papežské
rady pro novou evangelizaci, arcibiskup Rino Fisichella k zavedení „Neděle Božího
slova“ řekl: „Papež František reaguje na mnohé žádosti, které obdržel, že by se v církvi
měla věnovat jedna neděle Božímu slovu. Je sice pravda, že každou neděli nasloucháme
Božímu slovu, ale můžeme o jedné určité neděli toto Slovo hlásat slavnostněji a
doprovodit jej reflexí i viditelnými znameními, která poukazují na jeho důležitost
v církvi“.


