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Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 30. 9. 2018 – 7. 10. 2018
Ne

26. v mezidobí
Níhov - pouť

Po

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Út

sv. andělé strážní

10:00

Níhov
Za živé a zemřelé farníky Níhova.

17:00

Níhov
Za rodinu Porupkovu, Tomkovu, Pšikalovu a
Kulíkovu.

8:00

Společné úmysly:
Za Miloše a Marii Sýkorovy, rodiče a přízeň.
Za rodinu Krčmovu a dceru Marii, rodinu
Hejtmánkovu, rodinu Káňovu, rodinu
Lundovu a dva syny.

St
Čt

sv. František z Assisi

Pá
So

Ne
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2)
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27. v mezidobí

V pondělí 1. října se v Osové Bítýšce na hřišti uskuteční fotbalový zápas mezi týmy kněží Čech
a Moravy. Začátek akce je v 15:00 hodin. Srdečně vás zveme. Přijďte nás podpořit a vytvořit atmosféru
přijetí. A můžete fandit. Po zápase zveme všechny kněze na faru na grilování. Pokud byste chtěli
přinést nějaké drobné občerstvení, budeme za to rádi. Co zbyde, zůstane pro děti, které přijdou ve
středu na první dětskou mši svatou.
Ve středu začíná výuka náboženství pro děti 6.-9. třídy. Setkání budou probíhat na faře vždy v 16:00
hodin přede mší svatou pro děti. Přihlášek zatím není mnoho, rodiče, prosíme, povzbuďte své děti. Byli
bychom rádi, aby se tu vytvořilo společenství mladší mládeže, ve kterém můžou naše děti hlouběji
prožívat víru ve společenství.
Od této středy tedy začínají zároveň i mše svaté pro děti, a tak vás, děti, srdečně zveme i se svými
rodiči. Mše svatá ve středu bude pro vás začínat vždy v 17:00 hodin. v kostele. Po ní zveme děti ještě
na chvíli her a zábavy na faru až do 19:00 hodin.
Za 14 dní proběhne Drakiáda, tedy 14. 10. od 14:00 hodin. Bližší informace za týden.
Příští víkend jsou obecní volby. Chci připomenout povinnost křesťana, zajímat se o svět, ve kterém
žijeme a proto se také zúčastnit těchto voleb. Volte podle hlasu svědomí, volte podle toho, jací
kandidáti jsou, podle charakteru, ne podle toho, co pouze slibují.

6)

Farář byl skoro 3 týdny mimo farnost, pokud jsou nějaké resty a úkoly. Promítání o Samoa bude
nějakou listopadovou neděli.

