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Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 1. 9. 2019 – 8. 9. 2019

Ne

22. neděle v mezidobí
08:00
(farní den v Osové Bítýšce)

Společné úmysly:
Za Josefu Štouračovu, rodiče a rodiče
Koláčnovy.
Za Jana Bělocha, rodiče, rodiče Douškovy
a Antonína Chylíka.
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sv. Řehoř Veliký

St
Čt
15:00 Březí:
pohřeb Za Josefa Hrnčárka.

Pá
So
Ne

23. neděle v mezidobí

08:00

Za rodiče Musilovy a syna, Kleščovy a syna
a přízeň.

1. V pátek v 15:00 hod. je v Březí pohřeb pana Josefa Hrnčárka. Mši svatou povede o. Bohumil
Poláček z Velké Bíteše. Po mši svaté bude následovat uložení do hrobu na hřbitově.
Večerní mše svatá už nebude.
2. V sobotu bude svatba v 11:00 hodin v Osové Bítýšce Antonín Mach si bude brát Terezu
Jelínkovu
3. Otec Tomáš vzkazuje, že bude muset odložit návštěvy nemocných v tomto měsíci až na
pátek 27. 9. 2019.
4. Tradiční hodové klání „BÍTEŠ HLEDÁ BORCE“ se uskuteční o hodové sobotě 7. září od
14.30 hodin na bítešské farní zahradě. Těšit se můžete na spoustu soutěží, skákací hrad,
dobré hodové občerstvení a kapelu Bohumilové. Nejlepší borce odmění hodový rychtář
s rychtářkou. Soutěžit mohou již nejmenší děti (předškoláci) a všichni, kdo jsou školou
povinní, kteří budou rozděleni do kategorií podle věku.
5. Výuka náboženství na školách bude probíhat tak, jako loni, ve středu 2. a 3. třída, ve čtvrtek
1. a 4.+5. třída. Náboženství pro II. stupeň bude probíhat společně pro všechny ročníky
formou kroužku na faře každou středu po dětské mši svaté. Přihlášky budou k dispozici
vzadu na stolečku a také ve škole. Prosíme rodiče, jste odpovědni za předávání víry
a náboženství je jedna z možností jak na to. Výuka začne od středy 25. 9., kdy bude také
první mše svatá pro děti.
6. Chtěli bychom ohlásit, že na podzim tohoto roku začne v OB příprava na biřmování.
Přípravu rozdělíme do dvou skupin: mládež od 14-ti let a starší. Prosíme, pouvažujte, kdo
byste měli o přípravu na svátost biřmování zájem a můžete se později přihlásit. Přihlášky

budou potom v kostele na stolečku či na faře. Mladí se mohou přihlásit od 14 let. Pro vás
starší je to další příležitost dovršit iniciační svátosti a stát se „křesťansky dospělým“. Bude
prostor obnovit znalosti a příležitost k diskuzi o otázkách víry. Slavnost biřmování by v naší
farnosti byla potom na jaře roku 2021.
7. Příští neděli při mších svatých představíme nové akolyty pro naši farnost. Tito akolyté
úspěšně absolvovali kurz ve Velkém Meziříčí a dostali od pana biskupa pověření. Budou
kněžím pomáhat při rozdávání svatého přijímání a při dalších výjimečných záležitostech.
Děkujeme jim za jejich ochotu a přejeme Boží požehnání.
8. Dnes slavíme farní den v Osové Bítýšce. Po mši svaté v 11:00 hodin tam bude následovat
posezení na farním dvoře, prase na grilu a mnoho jiného dobrého. Je připraven bohatý
program pro dospělé i pro děti. Zakončení farního dne pak bude požehnáním v 17:00 hodin
v kostele. Všechny vás co nejsrdečněji zveme. A děkujeme všem, kdo donesli něco dobrého
nebo pomohli s přípravou.

