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 9. 9. 2018 – 16. 9. 2018

Ne

23. v mezidobí
Farní den

8:00

Společné úmysly:
Za Jana Bělocha, rodiče, rodiče Douškovy a
Antonína Chylíka.
Za Josefa a Marii Havlátovy, rodiče a rodiče
Boučkovy.
Za Rostislava Plocka a rodiče Vyhnalíkovy a
Večeřovy.

17:00

Březské
Za Marii a Miloslava Lacinovy a dvoje rodiče.

8:00

Za rodinu Musilovu a Kleščovu a přízeň.
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Jména Panny Marie
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Sv. Jan Zlatoústý

Pá

Povýšení svatého kříže

So

Panna Maria Bolestná

Ne

24. v mezidobí

1.

2.
3.
4.
5.

Dnes budeme slavit v Osové Bítýšce náš farní den. Hostem bude P. Jan Kotík. Všechny srdečně zveme
na oslavu na faře, kde bude bohatý program. Kromě grilovaného prasete se můžete těšit na lezeckou
věž, skákací hrad, program pro děti či si prohlédnout opravdický kamion. Vše zakončíme požehnáním
v 17:00in.
Ve středu 12.9. je pouť Nový Jeruzalém v 18:00 v Pavlově. Autobus odjíždí v 16:35 z Březí.
Tento pátek bude kněz navštěvovat nemocné. Od nového školního roku chceme vybídnout - kdo byste
měli nemocného seniora doma či o někom věděli, kdo by uvítal návštěvu kněze na 1. pátky, nechť dá
vědět kaplanovi o. Tomášovi.
Příští sobotu budeme na faře v OB slavit 25. výročí činnosti Sdružení Petrov, které zaštiťuje spoustu
akcí, mimo jiné i naše centrum mládeže. Zveme vás na mši svatou v 15:00 hod. do kostela v Osové
Bítýšce, kterou bude sloužit pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul.
Příští neděli je sbírka PULS, na podporu činností v diecézi. Sbírka je velmi důležitá a každá vaše
darovaná koruna zmenšuje celkovou částku za farnost.

6.
7.

Výuka náboženství pro první stupeň začíná od 19. září. Děti druhého stupně se budou setkávat každou
středu na faře v OB před dětskou mší svatou od 16:00 hod. Scházení starších dětí i dětské mše svaté
začnou až od října.
Otec Jiří bude do 27.září mimo farnost.

