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Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 24. 3. 2019 – 31. 3. 2019
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3. postní

Zvěstování Páně
Po (Adorační den farnosti a
Kněžského semináře)

08:00

Za Antonína Havláta, rodiče a rodiče
Batelkovy.

18:00

Březí:
Za naši diecézi.

08:00

Za Jana Bělocha, rodiče a rodiče Douškovy
a Antonína Chylíka.
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4. postní
(Laetare = Radujte se)

1. Křížové cesty v Březí se modlíme každou neděli po mši svaté. Po celou dobu postní zveme
také na křížové cesty do kostela v Osové Bítýšky, kde jsou v neděli ve 14:00 hodin.
2. Dnes zveme dospělé na další postní zamyšlení na faru do Osové Bítýšky od 14:30 do
15:30 hodin, jehož tématem bude: Historické pozadí Ježíšovy doby. Poté zveme mladé na
spolčo opět na faře v Osové Bítýšce od 15:30 do 17:30 hodin.
3. Zítra v pondělí 25. 3. na Slavnost Zvěstování Páně připadá na naši farnost Březí adorační
den, kdy se zároveň za naši farnost modlí bohoslovci v semináři. Proto bude v naší farnosti
možnost tiché adorace od 16:00 do 17:30, pak bude následovat společná moderovaná
adorace a v 18:00 mše svatá za naši diecézi. Prosím, zapište se vzadu na stolečku, kdo
byste byli ochotni zítra na půl hodiny být zde v kostele. Podle ohlasů bychom pak mohli
přemýšlet, jak tento adorační den prožít příští rok. Tento den se také modlíme celosvětově
za úctu k počatému životu. V pátek ve Březí mše svatá nebude.
4. V pátek bude probíhat po celém světě iniciativa papeže Františka „24 hodin pro Pána“.
Papež František ji ustanovil tradicí vždy před 4. nedělí postní z pátku na sobotu. Cílem této
iniciativy je nabídnout věřícím delší čas pro ztišení, adoraci, rozhovor s knězem, smíření
s Bohem. V našem děkanství lze tuto nabídku využít v kostele v Osové Bítýšce, kde bude
v pátek po mši svaté adorace do 19:00 hodin, a pak i v kostele ve VM, kde bude od 20:00
do 22:00 hodin také adorace, vedená biřmovanci.
5. Příští neděli se mění letní čas. Nezapomeňte si posunout hodinky ze soboty na neděli ze
2:00 - na 3:00 hodin.
6. Děkanátní křížová cesta se uskuteční v pondělí 7. 4. v 15:00 hodin na Dědkovskou horu.
7. Zveme mládež na farní víkendovku, která bude 3. – 5. 5. na faře v Netíně. Přihlášky si
můžete vzít vzadu na stolečku.

