Římskokatolická farnost Osová Bítýška

Pořad bohoslužeb

o.b.fara@seznam.cz
tel. fara: 777 632 595
P. Pavel Klouček, farář: 603 103 053
P. Jan Krbec, kaplan: 604 975 416

v týdnu od 16. 6. do 23. 6. 2013
Neděle
16. 6.

Středa
19. 6.
Čtvrtek
20. 6.
Pátek
21. 6.
Sobota
22. 6.
Neděle
23. 6.

11. Neděle v mezidobí

09:00

Za farnost

Slavnost sv. Antonína
Paduánského

10:30
Ronov

Za požehnání pro celou obec, živé
a zemřelé obyvatele

17:00

Za duše v očistci

08:00
Ronov
Památka sv. Aloise
Gonzagy

18:00

Za rodiče a prarodiče a Boží ochranu
pro celou rodinu

Památka sv. Jana Fischera
a Tomáše Mora

07:30

Za duše v očistci

09:00

Za farnost

12. Neděle v mezidobí

11:00
Ronov

1) Děkanská rekolekce proběhla úspěšně. Díky vám, kteří jste přišli na růženec a mši svatou, a podpořili tak
společnou modlitbu kněze a děti a mládež děkanství. Velké díky patří paní Dvořákové a paní Malé, které se
postaraly o nachystání oběda pro o. děkana a kněze. Též poděkování za jednu bábovku, která dorazila.
2) Svátost manželství přijmou v našem kostele Štěpán Brel a Helena Škubalová v sobotu 22. června ve 14 hodin.
Vyprošujme budoucím novomanželům Boží požehnání.
3) Závěrečná dětská mše svatá tohoto školního roku bude teď ve středu 19. 6. 2013. Děti mohou po dětské mši
sv. přespat v chatkách na farní zahradě - pokud zůstanou v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. Starší děti, kteří
již doprovod nepotřebují a chtějí se účastnit jako pomocníci ať se domluví s panem farářem.
4) V OB bude 30. 6. při příležitosti 130 let existence dobrovolných hasičů mše pouze v OB v 09:00 v Centru kultury
a sportu a zájmových činností. Na Ronově mše nebude.
5) Při výročí hasičů v Ořechově mše sv. 7. 7. v 09:00 v kapli na Ronově, mše v OB též v 09:00.
6) Fotky z prvního sv. přijímání v sakristii – prosím nedonášet.
7) Dnešní sbírka je na opravu varhan. Příští neděli 23. 6. sbírka na bohoslovce.
8) Webová stránka o opravě varhan www.efez.cz, odkaz na transparentní účet u Raiffeisenbank. V současné
době je na účtu 10 386,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
9) Střídání kaplanů - nový kaplan o. Jiří Jeniš. Poslední mše sv. - při které se s vámi rozloučím bude 21. 7. 2013.
10) Vezmi a čti na stolku.

