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 26. 8. 2018 – 2. 9. 2018
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21. v mezidobí
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St

Umučení sv. Jana Křtitele

08:00

Za Josefa Lundy, rodiče a rodiče
Baštářovy.

10:00

Za živé a zemřelé farníky Březí.
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22. v mezidobí
Březí - pouť

1. Příští neděli bude pouť v Březí.
2. Dnes začíná na faře MAMRE týden. Mše svaté v týdnu mají některé časy pozměněny a ve čtvrtek
nebude na Ronově mše svatá. Ve středu tu bude hostem Roman Kubín, ve čtvrtek Kamil Strak
a v pátek biskup Pavel Konzbul, kdy bude mše svatá na zahradě fary (v případě příhodného počasí).
Dále zveme v úterý ve 20:00 hodin na večer chval v kostele a ve středu ve 20:30 hodin odchod na
adoraci do lesa.
3. Na první pátek bude kněz navštěvovat nemocné.
4. V sobotu 1. 9. se koná na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou diecézní pouť rodin. Je možnost putovat
část pěšky, bližší informace na plakátku. Odpoledne je připravený program pro rodiny, v 16 hodin pak
mše svatá.
5. Začíná nový školní rok, při mši svaté příští neděli bude žehnání školních aktovek, které dejte před mší
svatou před oltář. A zároveň neděle bude den loučení se starým týmem na faře. Týmáci a náš bývalý
kaplan Kája Adamec zvou na faru od 13:00 hodin.
6. S novým školním rokem bude opět výuka náboženství. Děti dostanou přihlášky ve škole. První stupeň
bude mít výuku ve škole, druhý stupeň na faře před dětskou mší svatou, tedy od 16:00 hodin. Chci
připomenout vám rodičům a kmotrům, že jste při křtu dětí slíbili, že je povedete ve víře. A výuka
náboženství je často jedinou pravidelnou formací pro naše děti, tak očekávám vaši spolupráci a my
kněží se budeme snažit, abychom vaši důvěru nezklamali.
7. Farní den našich farností se uskuteční 9. 9.

