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http://brezi.farnost.cz/
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Juris – Jiří Jeniš, administrátor: 732 867 626
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Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 9. 2. 2020 – 16. 2. 2020
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5. neděle v mezidobí
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Níhov:
Za rodinu Tomkovu, Kulíkovu a Pšikalovu.
11:00 Březí:
pohřeb Za + Růženu Kratochvílovou.
Za rodiče Kleščovy a syna, rodiče Musilovy
08:00
a syna a rodiče Mrhačovy a syna.
17:00

6. neděle v mezidobí

1. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zapojili do výtvarné soutěže, gratulujeme ke
krásným obrazům. Také děkujeme vám farníkům, kteří jste přišli na tuto vernisáž a farní
kavárnu. A nakonec děkujeme hlavně mladým z farnosti, kteří celou akci zorganizovali
a obstarali.
2. Budeme se těšit na další setkání ve farní kavárně v Osové Bítýšce. K tomu vybízíme
rodiny, jestli by se nám mohli nabídnout a přihlásit, a vzít si nějakou farní kavárnu na
starosti.
3. Děti, které jsme dnes představili při mši svaté, které půjdou letos k 1. svatému přijímání,
mají vyrobené svíčky, které jsme umístili na stojan v kostele Osové Bítýšky. Při každé
návštěvě mše svaté, si děti, můžete svou svíčku rozsvítit.
4. Každou středu po dětské mši svaté bude v kostele v Osové Bítýšce příprava dětí na 1.
svaté přijímání.
5. V pátek bude otec Tomáš navštěvovat nemocné v Níhově, Borovníku, Rozseči
a ve Březském.
6. V úterý 11. 2. se koná pouť Nový Jeruzalém v Trpíně. Mši svatou tam v kostele v 17:00
hodin bude sloužit Mons. Josef Socha, papežský prelát. Autobus pojede ze Březí: 14:25
hodin.
7. V sobotu je pohřeb + paní Růženy Kratochvílové v Březí v 11:00 hodin.
8. V sobotu bude příprava mladších biřmovanců v 18:00 hod. na faře v Osové Bítýšce.
9. Proběhlo sčítání věřících, tabulka je umístěna na vývěsce.

