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

osovabityska@dieceze.cz
Juris – Jiří Jeniš, farář: 732 867 626
Karel Adamec, kaplan: 604 968 996
tel. fara: 777 632 595

Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 11. 3. 2018 – 18. 3. 2018
Ne

4. postní

8:00

Za farnost.

17:00

Březské
Za rodinu Brychtovu, Tučkovu
a syna Františka.

8:00

Za Antonína Havláta, rodinu Havlátovu
a Batelkovu.
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5. postní

V pátek 16. 3. bude ve Březí v 15:00 hodin pohřeb pana Dosadila.
Zveme na Nový Jeruzalém do Křižanova v úterý 13. 3. od 17:00 hodin, autobus odjíždí ze Březí v 16:00
hodin.
V postní době se budeme modlit křížovou cestu, a to vždy v neděli po mši sv.
Na květnou neděli 25. 3. připravujeme velikonoční tvoření na faře v Osové Bítýšce. Prosíme všechny,
kteří by se rádi zapojili, třeba nějakou technikou nebo aktivitou pro děti nebo nějak jinak, aby se ozvali
Lidušce Hladíkové nebo Martině Palátové.
V neděli 18. 3. od 13:45 do 16:45 hodin na faře v Osové Bítýšce bude manželské setkání s Mirkem
a Milanou Vykydalovými z Centra pro rodinu. Mají připravený program pro prohloubení porozumění
a vztahů mezi manžely. Vřele doporučuji. Zájemci se prosím ozvěte nám kněžím.
V neděli 18. 3. zveme věřící celého velkomeziříčského děkanství ke společné modlitbě křížové cesty
spojené s výstupem na Dědkovskou horu. Vychází se ve 14:30 hodin od kaple z Dědkova.
V sobotu 24. března se bude v Brně na Petrově konat setkání mládeže s otcem biskupem na téma:
„Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“. Bližší informace a přihlašování se do jednotlivých
skupin najdete na www.brno.signály.cz. Pro nás je nejlepší jet vlakem 7:10 hodin z Vlkova nebo 7:15
hodin z Níhova.
Zpovídání před Velikonocemi bude v úterý 27.3. jak ve Březí, tak ve Březském a Níhově.
Farní tábor pořádaný naší farnosti Osová Bítýška bude v termínu 5.-14. 7. 2018. Přihlášky jsou na
stolečku.

