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Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 8. 3. 2020 – 15. 3. 2020
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2. neděle postní
(Mezinárodní den žen.)
(Výroční den zvolení
papeže Františka.)

08:00

Za farnost.

17:00

Níhov:
Za Janu Dvořáčkovu, její rodinu a rodinu
Valovu a Dvořáčkovu.

08:00

Za Antonína Havláta, rodiče a rodiče
Batelkovy.

3. neděle postní
Ne

(Den vzájemných modliteb
farnosti Březí a bohoslovců.)

1.

Dnes slavíme Mezinárodní den žen. Všem ženám v naší blízkosti srdečně gratulujeme,
děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání.
2.
Dnes odpoledne bude na faře v Osové Bítýšce farní kavárna od 15:00 do 17:00 hodin.
3.
Dnes bude příprava starších biřmovanců v 18:00 hod. na faře v Osové Bítýšce.
4.
Dnes nám na faře začínají jarní prázdniny pro Kraj Vysočina.
Ve středu je v OB mše svatá pro děti jako obvykle.
5.
6.
Ve čtvrtek se koná pouť Nový Jeruzalém v Křižanově. Mši svatou tam v kostele v 17:00
hodin bude slavit P. Stanislav Tomšíček, farář ve Svojanově a Bělé nad Svitavou.
Autobus bude odjíždět z Březí: v 16:00 hodin.
7.
V pátek bude o. Tomáš navštěvovat nemocné v Níhově, v Borovníku, v Rozseči, ve Březí
a ve Březském.
8.
V sobotu 14. 3. u kříže od Ondrušek na Milešín bude v 14:00 hodin žehnání a výsadba
lipové aleje.
9.
Příští neděli má naše farnost den vzájemných modliteb s bohoslovci. Pamatujme,
prosíme, na bohoslovce a duchovní povolání ve svých modlitbách.
10. Příští neděli bude mít ve Velké Bíteši v 15:00 hodin přednášku pro mládež o. Marek Orko
Vácha. Zveme.
11. K postní době stále nabízíme postní almužničky na stolečku a také různé postní úkoly ke
Kalvárii. Také doporučujeme třeba účast na mši svaté ve všední den, a dále možnost
různých duchovních obnov na internetu. Nejnovější je třeba k dispozici na TVNOE i na
Youtube o Blahoslavenství od o. Vojtěcha Kodeta.

12. Ve Březí se vždy v neděli hned po mši svaté modlíme křížovou cestu.
13. Za 14 dní v sobotu 21. 3. v 19:00 hodin bude Večer chval ve Velkém Meziříčí v kostele.
14. Za 14 dní v neděli 22. 3. bude křížová cesta u Tří Dvorů. Odchod od kostela bude ve
14:00 hodin Zároveň bude v tento den i křížová cesta našeho děkanátu Velké Meziříčí
z Kadova na Svatou horu. Sraz je ve 14:00 hodin v Kadolci u kaple.
15. Pan biskup Vojtěch vyzývá mladé muže, kteří pociťují duchovní povolání, aby se nebáli
přihlásit přes místního kněze, k rozvíjení či ujasnění této životní cesty. Přihlášky se
podávají v tomto měsíci březnu.
16. Protože v nynějším období školy hojně navštěvují šokující český film V síti, vydala
Křesťanská pedagogicko psychologická poradna v Praze odborné vyjádření, které může
velmi pomoci rodičům a učitelům žáků, jaký postoj zaujmout k této problematice. Velmi
doporučujeme. Kdo by o vyjádření měl zájem, my kněží vám je můžeme přeposlat.
17. Rodiče, můžete počítat s naším farním táborem, který bude letos v termínu 1. – 11. 7.
2020

