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

osovabityska@dieceze.cz
Juris – Jiří Jeniš, farář: 732 867 626
Tomáš Žižkovský, kaplan: 731 159 219
tel. fara: 777 632 595

Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 4. 11. 2018 – 11. 11. 2018

31. v mezidobí

8:00

Společné úmysly:
Za rodinu Tučkovu a Kratochvílovu.
Za Pavla Antoše a rodinu.
Za Jaroslava Holánka, dvoje rodiče, Marii
Melicharovu a manžela.
Za + Vladimíra Knoflíčka.

Pá

Posvěcení lateránské
baziliky

17:00

Níhov
Za rodinu Hamříkovu.

So

sv. Lev Veliký

Ne

32. v mezidobí

10:00

Za farnost.

Ne

Po
Út
St
Čt

1) Dnes po mši svaté bude krátká pobožnost na hřbitově.
2) Dnes večer v 18:00 hodin se na faře v Osové Bítýšce setká farní rada naší farnosti.
3) Až do čtvrtka 8. listopadu je možné získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění
obvyklých podmínek.
4) Příští víkend se uskuteční akční víkendovka pro mládež naší farnosti na faře v Netíně. Kdo by
se chtěl ještě přihlásit, nahlaste se našim kněžím.
5) Příští víkend se také v Osové Bítýšce koná Diecézní fórum mládeže. Je to setkání zástupců
mladých lidí naší diecéze, kteří mohou diskutovat s biskupy i zodpovědnými za pastoraci
mládeže o různých otázkách, přáních a možnostech lepší péče a nabídek ze strany církve pro
mládež. Prosíme, kdo byste chtěli a mohli napéct nějakou buchtu na toto setkání, doneste je
v pátek na faru do Osové Bítýšky. Jste zváni na mši svatou s o. biskupem Vojtěchem do
sportovní haly u školy, která bude v sobotu v 11:15 hodin.
6) Protože si příští neděli připomínáme 100 let od konce 1. světové války, která skončila přesně
11. 11. v 11:11 hodin, bude mše svatá v Březí výjimečně, až v 10:00 hodin. Po mši svaté
požehnáme před kostelem pamětní desku padlým z Březí, která nám bude připomínat jejich
oběť za naši svobodu. V modlitbě vzpomeneme prosbu za mír na celém světě.
7) Budeme měnit klíče v kostele. Kdo z vás má klíč, tak mu bude vydán nový.

