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 1. 3. 2020 – 8. 3. 2020

Ne

1. neděle postní

08:00

Společné úmysly:
Za Miloslava a Marii Lacinovy a rodiče.
Za rodinu Hejtmánkovu a Melicharovu.
Za rodinu Melicharovu, Mičánkovu a duše
v očistci.

17:00

Březí:
Za Antonína Crhy, rodiče Crhovy a za Annu a
Františka Volnovy, rodiče Volnovy a
Svobodovy.

08:00

Za farnost.
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2. neděle postní

1. V sobotu bude příprava mladších biřmovanců v 18:00 hodinp na faře v Osové Bítýšce.
2. Příští neděli bude na faře v Osové Bítýšce farní kavárna od 15:00 do 17:00 hodin. Zveme.
3. Během 40 denního postu máme příležitost dobře se připravit na slavení Velikonoc. Můžete
si vzadu na stolečku zakoupit tištěný průvodce s postními zamyšleními na každý den za
cenu 10,- Kč. Je také ke stažení do mobilu. Můžete si vzít také postní almužničky, do
kterých je možné sbírat během postní doby příspěvky, které pak pomohou Diecézní charitě
Brno na pomoc lidem v tíživé situaci.
4. Během postní doby nabízíme pro všechny, kdo se chtějí více zaměřit na její prožívání, také
možnost zapojit se do konání dobrých skutků. V kostele je umístěna hora Kalvárie, u které
jsou lístky s postními úkoly. Každý z vás si může vzít jeden úkol na týden a po jeho splnění
můžete umístit kříž na naši společnou horu Kalvárii.
5. Dále doporučujeme výbornou aplikaci do chytrého telefonu na dobu postní, která má název:
Postní kapky. Najdete tam moc dobré impulzy.
6. V postní době budou křížové cesty v kostele v Březí vždy v neděli po mši svaté.
7. A zveme ještě mládež od 12-ti let na jarní prázdniny kraje Vysočina, které budou už za
týden 8. – 13. 3. 2020. Máme na faře připravený bohatý program na téma: Narnie. Můžete se
přihlásit přes web nebo u kněží.

