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 3. 3. 2019 – 10. 3. 2019
Ne

08:00

Společné úmysly:
1) Za Vilemínu a Bohuslava Klusákovy, rodiny
Klusákovy a Šťastných.
2) Za Josefa a Marii Havlátovy, rodiče a rodiče
Boučkovy.

Popeleční středa
DOBA POSTNÍ

17:00

Březí:
Za Jaromíra Klusákova a rodinu a Boženu
Hájkovu a rodinu.

1. postní

08:00

Za farnost.

8. neděle v mezidobí
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1. Nabízíme přípravu dospělých ke křtu, kdo by měl zájem, ohlaste se prosím u kněží.
2. Ve středu je Popeleční středa, při mši svaté v 17:00 hodin ve Březí budeme udělovat
popelec. Začneme tak postní dobu – 40-ti denní přípravu na Velikonoce. Je to den přísného
postu, tzn. půst od masa pro všechny věřící a přikázání pouze jednou za den se najíst
dosyta platí od 14 do 60 let. Výjimku mají lidé nemocní a těžce pracující.
3. Můžete si vyzvednout v kostele postní almužničky a sbírat do nich peníze pro potřebné.
Postní almužna potrvá od Popeleční středy až do 2. neděle velikonoční (28. 4.). Poté se
tyto pokladničky odevzdají na faře, kde budou dále přeposlány Charitě. Dále je na internetu
k dispozici Průvodce postní dobou, který lze najít online ke stažení.
4. V době postní jsou křížové cesty každou neděli ve 14:00 v Osové Bítýšce. 17. 3. bude
křížová cesta u Tří Dvorů. Můžete se přidat nebo využijte možnosti kostela v Březí či kaplí
ve vesnicích a sejděte se ke společné modlitbě křížové cesty.
5. O postních nedělích budou také probíhat postní zamyšlení pro dospělé, na která vás
srdečně zveme. Na setkání je možné přijít vždy po křížové cestě asi od 14:30 hodin do
15:30 hodin na faru v Osové Bítýšce.
6. V pátek nebude mše svatá v Níhově – vedeme o víkendu duchovní obnovy v jiných
farnostech.
7. V pátek bude také pan kaplan navštěvovat nemocné v Níhově, Rozseči a v Březském.
8. O víkendu zveme mládež na postní duchovní obnovu u nás na faře v Osové Bítýšce.
Obnovu povede P. Ondřej Šmidriak.
9. Sbírka Svatopetrský haléř ve Březí vynesla 2.763,- Kč. Pán Bůh zaplať.

