Římskokatolická farnost Březí
BŘEZÍ 48
594 53 Osová Bítýška
http://brezi.farnost.cz/

osovabityska@dieceze.cz
Juris – Jiří Jeniš, administrátor: 732 867 626
Tomáš Žižkovský, kaplan: 731 159 219
tel. fara: 777 632 595

Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 8. 9. 2019 – 15. 9. 2019
23. neděle v mezidobí

08:00

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

Pá

sv. Jan Zlatoústý

17:00

Níhov:
Za Marii a Miloslava Jaškovy.

So

Povýšení svatého kříže

Ne

24. neděle v mezidobí
Březí - pouť

10:00

Za farnost.

Ne
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1. V sobotu 14. září se koná ve Žďáru nad Sázavou ekumenické chválové setkání
s kapelou Timothy na farní zahradě u kostela sv. Prokopa. v 19:00 hodin. Zveme
zvláště mladé.
2. Příští neděli 15. 9. slavíme ve Březí pouť. Mše svatá bude v 10:00 hodin.
3. Otec Tomáš vzkazuje, že návštěvy nemocných budou až v pátek 27. 9. 2019.
4. Výuka náboženství na školách bude probíhat 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 jsou k dispozici
vzadu na stolečku a také ve škole. Prosíme rodiče, přihlaste své děti. Výuka začne od
středy 25. 9., kdy také bude první mše svatá pro děti.
5. Chtěli bychom ohlásit, že na podzim tohoto roku začne příprava na biřmování. Přípravu
rozdělíme do dvou skupin: 1. mládež a mladí a 2.dospělí 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.
6. Biskup pověřuje Martina Tučka a Pavla Horkého aby mohli pomáhat podávat svaté
přijímání v naší farnosti. Nově představeným pro naši farnost děkujeme za jejich
ochotu a přejeme jim do jejich služby Boží požehnání.

