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Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 16. 9. 2018 – 23. 9. 2018
Ne

24. v mezidobí
Farní den

8:00

Za rodinu Musilovu a Kleščovu a přízeň.

Po
Út
St
Čt

sv. Ondřej Kim Tae-gon, Pavel
Chong Ha-sang a druzi

Pá

sv. Matouš

17:00

Níhov
Za rodinu Syslovu.

25. v mezidobí

8:00

Za Josefa Hejtmánka, syna a rodiče,
rodiče Pokorných a dva syny.

So
Ne

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Dnešní neděli byla sbírka do Fondu (PULS) na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. K
tomu si poslechněme dopis o. biskupa...
Chceme poděkovat všem, kteří jakkoliv pomohli s přípravou a organizací našeho farního dne.
Upřímné Pán Bůh zaplať.
Tento týden ve středu a ve čtvrtek začíná na škole výuka náboženství pro 1. stupeň.
V pátek 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci
Evropského roku kulturního dědictví proběhne akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden
okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru. Náš farní kostel
v Osové Bítýšce se připojí v 18:00 hod., kdy rozezníme na 15 minut zvony. Během zvonění
máme příležitost v kostele či na jiném místě k tiché modlitbě za mír.
Ve čtvrtek 27. září zve náš otec biskup Vojtěch všechny děti, které v loňském školním roce
přistoupily poprvé k 1. svatému přijímání, na setkání do katedrály v Brně na Petrově. Na
programu je mše svatá a doprovodný program pro děti. Kdo by měl zájem, prosíme rodiče, aby
přihlásili do pondělí své děti u o. Tomáše.
Brněnské biskupství zve na Biblický kurz: Kniha Izaiáš a Markovo evangelium - s biblisty Petrem
Marečkem a Stanislavem Pacnerem. Kurz bude probíhat na Biskupském gymnáziu v Brně
během pěti večerních čtvrtečních setkání od 17 hodin, která se budou po čtrnácti dnech
opakovat. Kurz je otevřený všem zájemcům o poznání Bible, platí se pouze dobrovolný
příspěvek. Více informací k přihlášení na stránkách biskupstvi.cz.

Dále zve biskupství na Teologický kurz, který bude probíhat od října 2018 do května 2019 dle
stanoveného rozvrhu (16 sobotních setkání, asi 1× za 14 dní, vždy cca od 9 do 15 hodin). Kurz
je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání. Formulář
přihlášky, informace o kurzu, data plánovaných sobot naleznete také na stránkách biskupstvi.cz.
8. Také je možné se přihlásit na roční kurz studia manželství a rodiny na Vranově u Brna, který
zaštiťuje Papežský institut Jana Pavla II. v Římě. Kurz je otevřen všem zájemcům se zaměřením
na manželství a rodinu. Studovat mohou také rodiče (nebo maminky) s malými dětmi, neboť
poslech přednášek je umožněn v celém areálu Duchovního centra, kde výuka a formace
probíhá. Více informací na stránkách akademie.biskupstvi.cz.
9. Pouť lesáků se uskuteční v sobotu 20. října v Netíně v 17:00 hodin.
10. Asi za měsíc proběhne v naší farnosti misijní jarmark – můžete popřemýšlet, co byste na ten účel
věnovali, případně se zapojit do příprav. Bližší informace a tipy u paní Palátové a Hladíkové.
11. Otec Jiří je do 27. září mimo farnost.
7.

