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BŘEZÍ 48
594 53 Osová Bítýška
http://brezi.farnost.cz/

osovabityska@dieceze.cz
Juris – Jiří Jeniš, farář: 732 867 626
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Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 2. 12. 2018 – 9. 12. 2018

Ne

1. adventní

Po

sv. František Xaverský

8:00

Společné úmysly:
Za rodiče Lacinovy a Kopečnovy.
Za rodiče Brychtovy, Tučkovy a syna.
Za Ladislava Dosadila a dvoje rodiče.

17:00

Níhov
Za rodinu Melicharovu a Mičánkovu.

8:00

Za farnost.

Út
St
Čt

sv. Mikuláš

Pá

sv. Ambrož

So

PANNA MARIA,
POČATÁ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Ne

2. adventní

1) Dnešní nedělí nám začíná doba adventní – čas přípravy na narození Božího Syna. Je to
zároveň doba půstu v radostném očekávání. Snažme se prožít advent v tichém usebrání,
v zamyšlení nad tajemstvím Božího vtělení, a udělejme si čas pro urovnání svého nitra
i svých vztahů s Bohem a s bližními. Využijme také příležitosti ke svátosti smíření, které jsou
rozepsány na nástěnce.
2) V době adventní budou v OB roráty. V pondělí jsou v 4:45, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00
hdoin, tak prosím kdo můžete, přijďte.
3) Ve středu na dětskou mši svatou v Osové Bítešce přijde i svatý Mikuláš. Zde do Březí pak
příští neděli. A zároveň, kdo by chtěl přispět na akci 6. prosinec, tak můžete to dát někomu
z nás kněží.
4) Ve čtvrtek zvou žáci a učitelé základní školy v OB na školní besídku od 16:00 hod. na
Centru kultury a sportu.
5) Příští neděli zveme mladé, kteří mají zájem o spolčo, na setkání na faru do Osové Bítýšky od
16:00 hodin. Večer se pak od 18:00 hodin také na faře uskuteční tradiční setkání starostů
našich obcí.
6) Na vývěsce je také pořad vánočních bohoslužeb.
7) Kdo by chtěl Průvodce adventem, tak je možnost si stáhnout stejnojmennou aplikaci na
mobil.

