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 28. 1. 2018 – 4. 2. 2018
Ne

4. v mezidobí

8:00

Za Františka Štourače, rodiče, sourozence,
rodiče Brychtovi a rodinu Holánkovu.

Po
Út
St

Sv. Jan Bosko

Čt
Pá

Uvedení Páně do chrámu

So

Sv. Blažej

Ne

•
•

•
•

•
•
•

5. v mezidobí

17:00 Březí
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Společné úmysly:
1)Za Blažeje Hejtmánka a rodinu, Marii a Jana
Hejtmánkovy a rodinu.
2) Za Boženu Šimkovskou, bratra a rodiče.
3) Za Miloslava Sysla a rodiče.

Děkujeme všem, kteří jste nám včera svěřili své děti do úschovy na faru. Naši mladí si pro ně v rámci
praxe práce s dětmi připravili pěkný program.
Začíná příprava na první sv. přijímání. Ve středu po dětské mši sv. v Bítýšce si děti vyrobí svíčky
a v neděli 4. 2. budou při mši sv. slavnostně představeny farnosti. Setkání s rodiči bude příští neděli
4. 2. odpoledne v 16:00 na faře. První svaté přijímání bude v neděli 20.5.
Na první pátek před večerní mší sv. adorace a příležitost ke svátosti smíření. Při mši žehnání svíček
(hromniček).
Zveme všechny mladé, kteří hledají své životní povolání, na valentinskou pouť do kostela sv. Michala
v Brně v předvečer svátku sv. Valentina, v úterý 13. 2. od 19 hodin. Program: Mše sv. s tematickou
promluvou, káže jáhen Jan Špilar - Střihoruký Edward. Modlitba ke sv. Valentinovi u jeho obrazu
v kostele. Beseda a odpovědi na vaše zvídavé otázky.
Centrum pro rodinu zve manžele na cyklus: Manželství – co o něm nevíme. Je to odpoledne
v sobotu 10. a 24. března. Více informací na nástěnce.
Vzadu na stolku budou k rozebrání postničky. Do těchto krabiček můžete dávat drobné peníze, které
ušetříte tím, že si něco odepřete. Postničky se budou sbírat o neděli Božího milosrdenství, tedy 8.4.
Farní tábor pořádaný naší farnosti Osová Bítýška bude v termínu 5.-14. července. Přihlášky budou
k dispozici od poloviny února.

