Římskokatolická farnost Osová Bítýška
o.b.fara@seznam.cz
www.efez.cz
tel. fara: 777 632 595
Pavel Klouček, farář: 603 103 053
Juris – Jiří Jeniš, kaplan: 732 867 626

Pořad bohoslužeb
v týdnu od 27.10. do 3.11. 2013
Neděle
27 10.

09:00
30. Neděle v mezidobí

11:00
Ronov

Úterý
29.10.
Středa
30. 10.

18:00

Za farnost.
Za rodiče Novákovy a duše v očistci.

Adorace

17:00
08:00

Čtvrtek
31.10.

Ronov

17:00
Vlkov

Pátek
1.11.
Sobota
2.11.
Neděle
3. 11.

31. Neděle v mezidobí

18:00

Za zemřelé z farnosti.

18:00

Za zemřelé z farnosti.

09:00

Za farnost.

11:00

Za manžela, rodiče, sestru a duše
v očistci.

Ronov

1) Od této neděle 27. do středy 30. října probíhají na našem centru mládeže podzimní prázdniny.
Kdyby měl někdo z mladých ve věku 12-16 let zájem, ať se přihlásí u týmáků.
2) Tento týden budou mše svaté v úterý a v pátek ještě v 18 hodin, změna bude až příští týden.
3) Dušičková pobožnost na hřbitově bude v sobotu 2. listopadu v 19:15, tedy po mši svaté.
Mše svatá bude ten den v sobotu večer v 18 hodin, a bude ji sloužit otec biskup Pavel Posád.
4) Při sbírce na misie minulou neděli bylo vybráno v Osové Bítýšce 10.483,- a na Ronově 3.344,- Kč.
Navíc akce Misijní koláč vynesla v Osové Bítýšce 5.920,- a na Ronově 1.280,- Kč. Příští týden
v neděli 3. listopadu bude sbírka na zaplacení elektřiny za topení v kostele. Všem dárcům srdečný
dík!
5) Ve středu je mše svatá pro děti.

6) Ve Vlkově bude ve čtvrtek příležitost ke svátosti smíření od 15:30; mše svatá začíná v 17 hodin.
7) V pátek navštívíme naše staré a nemocné. Pokud víte o někom, kdo by měl o návštěvu kněze
zájem a už se nedostane do kostela, nahlaste jej prosím v sakristii.
8) Farní rada se sejde příští neděli 3.11. v 18:00 na faře.
9) Webová stránka o opravě varhan www.efez.cz, odkaz na transparentní účet u Raiffeisenbank.
V současné době je na účtu 73.937,- Kč.
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