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 28. 10. 2018 – 4. 11. 2018
Ne

30. v mezidobí

Po

bl. Marie Restituta Kafková

8:00

Za rodinu Bělochovu, Habánovu a Lucii
Habánovu.

Út
St
Čt

VŠICHNI SVATÍ

17:00

Pá

všichni věrní zemřelí

17:00

Za Františka a Marii Matouškovy, rodinu
Matouškovu a Štěpánkovu.
Za rodinu Kleščovu , Musilovu a přízeň, za
Annu Vávrovu.

So

Ne

31. v mezidobí

8:00

Společné úmysly:
Za rodinu Tučkovu a Kratochvílovu.
Za Pavla Antoše a rodinu.
Za Jaroslava Holánka, dvoje rodiče, Marii
Melicharovu a manžela.
Za + Vladimíra Knoflíčka.

1) Sbírka na misie činila v Březí 4 527,- Kč. Dárcům děkujeme.
2) Dnes v 19:30 hod. bude v kostele v OB večer chval, upřímně zveme.
3) Dnes, na Den vzniku samostatného československého státu, se koná v Níhově ve 14:00 hodin
posvěcení kříže, odhalení pamětní desky padlým a zasazení lípy. Všichni jste zváni na tento
slavnostní vzpomínkový akt.
4) V úterý v 16:00 hodin je zpovídání ve Vlkově a v 17:00 hodin následuje mše svatá.
5) Ve čtvrtek na slavnost Všech svatých bude mše svatá v Březí v 17:00 hodin. Přede mší se
bude zpovídat.
6) Příští neděli bude po mši svaté v Březí pobožnost na hřbitově.
7) Příští neděli se také uskuteční setkání farní rady v 18:00 hod.
8) Dne 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv.
přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu
Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu možno získat po splnění tří obvyklých podmínek
plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v
duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
9) Připomínáme akční víkendovku naší farnosti v termínu 9. - 11. 11. Přihlášky na stolečku nebo u
našich kněží.

