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Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 27. 10. 2019 – 3. 11. 2019
Ne

30. neděle v mezidobí

Po

sv. Šimon a Juda

Út

bl. Marie Restituta Kafková

08:00

Za rodinu Habánovu a Bělochovu a Lucii
Habánovu.

St
Čt
Pá

Všichni svatí

So

Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé

Ne

31. neděle v mezidobí

Březí:
Za rodiče Matouškovy a rodinu Štěpánkovu.
Březí:
Za Antonína Crhy, rodiče Crhovy a za Annu a
17:00
Františka Volnovy, rodiče Volnovy
a Svobodovy.
Společné umysly:
Za rodinu Tučkovu a Kratochvílovu.
08:00 Za manžele Vášovy, sestru Marii, rodinu
Nekudovu, Ludvíka Nekudy a celou přízeň.
Za Pavla Antoše, rodiče a rodinu Antošovu.
17:00

1. Sbírka na misie byla v Osové Bítýšce 7 584,- Kč, na Ronově 3 185,- Kč a ve Březí 4 191,Kč. Děkujeme.
2. Dnes večer zveme mladé i rodiny na Večer chval do kostela v Osové Bítýšce od 20:15
hodin.
3. V tomto týdnu je 1. pátek v měsíci. Bude příležitost ke svátosti smíření ve Březí od 16:30
hodin.
4. V pátek 1. 11. navštíví poprvé brněnskou diecézi náš nový nuncius – vyslanec papeže v naší
zemi – Mons. Charles Balvo. Bude celebrovat slavnostní mši svatou v Brně v katedrále
v 7:30 hodin. Náš otec biskup Vojtěch zve srdečně všechny věřící do katedrály na toto
setkání.
5. V souvislosti s tzv. „dušičkami“ můžeme získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci
následovně: v pátek na slavnost Všech svatých odpoledne a v sobotu na památku Všech
věrných zemřelých po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela. K odpustkům je třeba
kromě návštěvy kostela splnit tři obvyklé podmínky: svátost smíření v brzké době, svaté
přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce. Dále se pomodlit Otčenáš a Vyznání víry. V dalších
dnech od 1. do 8. listopadu je možno získávat denně plnomocné odpustky pro duše v očistci
při splnění tří obvyklých podmínek, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen
v duchu za zemřelé. V ostatní dny během roku můžeme při návštěvách hřbitovů získávat
pak i nadále odpustky částečné. Platí také dovolení sv. Otce v naší zemi získávat

plnomocné odpustky již v předdušičkovém týdnu od 25. 10. Platí zde ale podmínka, že musí
existovat vážný důvod, proč dotyčný nemůže odpustky získat v obvyklé době. Např. stáří
a nemoc. V takovém případě se stačí pomodlit určené modlitby za zemřelé doma.
6. Příští neděli bude ve Březí pobožnost na hřbitově hned po skončení mše svaté.
7. Akční výlet pro děti z farnosti bude již za 14 dní: 8. – 9. 11. 2019. Děti se mohou ještě
přihlásit.
8. Za 14 dní v sobotu 9. 11. bude od 10:00 hodin ve Velkém Meziříčí setkání mládeže
z Velkomeziříčského děkanství na téma: Kristus žije – žij s ním i Ty! Bližší informace na
plakátku na vývěsce, srdečně zve otec Václav Hejč a mládež z Velkého Meziříčí.

