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Římskokatolická farnost Březí
ROZPIS BOHOSLUŽEB 26. 1. 2020 – 2. 2. 2020
Ne

3. neděle v mezidobí
(neděle Božího slova)

08:00

Za Janu Dvořáčkovu a Josefa Šmardu.

17:00

Níhov:
Za Marii a Miloslava Jaškovi.

Po
Út

sv. Tomáš Akvinský

St
Čt
Pá

sv. Jan Bosco

So
Ne

Uvedení Páně do
chrámu

08:00

Za Blažeje Hejtmánka, rodinu a Marii a Jana
Hejtmánkovi a rodinu.
Za Boženu Šimkovskou, bratra a rodinu.

1. Dnešní neděle 3. v mezidobí je poprvé vyhlášena papežem Františkem jako neděle
Božího slova. V tento den bychom se měli více zaměřit na promýšlení a šíření Božího
slova. Teď na závěr mše svaté požehnáme Písma svatá (Bible), která jste si donesli.
Také přejeme lektorům, kteří v naší farnosti předčítají Boží slovo, milost Ducha svatého
pro jejich službu. Povzbuzujeme vás všechny, abyste si ve vašich rodinách udělali dnes
čas na Boží slovo. Dobrou inspiraci najdete na webu www.biblickedilo.cz.
2. V sobotu 1. 2. bude příprava mladších biřmovanců v 18:00 hodin na faře v Osové
Bítýšce.
3. Příští neděle je svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice. Mše svaté začnou
průvodem se svícemi. Můžete si donést vlastní nebo si vzít v kostele.
4. Příští neděli 2. 2. od 15:00 hodin bude farní kavárna a vernisáž výtvarných obrazů
našich farníků. Zveme vás farníky, abyste přišli podpořit své děti, mládež i dospělé,
kteří se zapojili do soutěže. Těšíme se na společné setkání.
Program:
15:00 začátek kavárny
15:30 úvodní slovo a představení výtvarných prací
16:30 slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže
5. Příští neděli 2. 2. bude po vernisáži na faře v OB také od 17:00 do 18:00 hod. setkání
rodičů dětí, připravujících se letos na slavnost 1. svatého přijímání. Prosíme, přijďte oba
rodiče, účast je povinná.
6. Příští neděli 2. 2. bude ještě setkání starších biřmovanců v 18:00 hod. také na faře
v Osové Bítýšce.

