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Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 17. 11. 2019 – 24. 11. 2019
Ne

33. neděle v mezidobí
(Den Bible)

08:00

Za rodiče Anežku a Vladimíra Knoflíčkovy
a celou jejich rodinu.

08:00

Za rodinu Hejtmánkovu a Melicharovu a na
poděkování za dar společného života.

Po
Út
St
Čt

Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě

Pá

sv. Cecílie

So
Ne

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

1. Dnes slavíme Den Bible. Je to příležitost více se zaměřit na Písmo svaté v našich
rodinách. V závěru ohlášek k tomu přečteme dopis našeho kardinála Dominika Duky.
2. Zároveň si dnes připomínáme výročí 30 let svobody v naší zemi.
3. Farní rada Březí se setká tuto středu 20. 11. na faře v Osové Bítýšce v 19:00 hodin.
4. V pátek nebude v Níhově mše svatá.
5. O víkendu zveme na Otevřené Mamre. V pátek večer budeme hrát deskovky,
v sobotu dopoledne od 9:00 hodin budeme pracovat na zvelebení centra, odpoledne
v 14:30 hodin komentovaná prohlídka, 17:30 hodin mše v kapli za dobrodince a večer
opět společný program.
6. Připomínáme ministrantům a dětem z náboženství možnost zahrát si florbal v hale ve
škole v Osové Bítýšce každé úterý od 15:30 do 16:30 hodin.
7. Je stále možné se přihlásit na svátost biřmování. Máme zatím málo přihlášek, tak
povzbuzujeme k této vzácné příležitosti i vás, kteří třeba ještě váháte. První setkání
přípravy bude v neděli 1. 12. v 17:00 hodin na faře v Osové Bítýšce.
8. Vzadu na stolečku si můžete koupit nový Průvodce adventem za 10,- Kč. Bude
později ke stažení i jako aplikace do mobilu.
9. Příští neděle je poslední v mezidobí – závěr liturgického roku, budeme slavit slavnost
Ježíše Krista Krále.

