
Přehled bohoslužeb na Vánoce 2006
sobota 23.12. vigílie 4. neděle adventní

                                   16.30  Kuřimská Nová Ves
18.00  Křoví
19.30  Deblín

neděle 24.12. Štědrý den - "půlnoční"
18.00 Kuřimská Nová Ves
20.00  Křoví
22.00  Deblín

pondělí 25.12. Slavnost Narození Páně 7.45  Deblín
9.30  Křoví
11.00 Kuřimská Nová Ves

úterý 26.12. Svátek sv. Štěpána 7.45  Deblín
9.30  Křoví
11.00 Kuřimská Nová Ves

středa 27.12. Svátek sv. Jana  - s žehnáním vína
17.00 Deblín

po mši sv. ochutnávka vína na faře
 

neděle 31.12. Svátek Svaté rodiny - sv. Silvestra I.
- bohoslužby s obnovou manželských slibů

7.45  Deblín
9.30  Křoví
11.00 Kuřimská Nová Ves

pondělí 1.1.2007   Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok

7.45  Deblín
9.30  Křoví
11.00 Kuřimská Nová Ves

---------------------------------------------------------------------------------------------
-

Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,   tel. 549 430214
P. Oldřich Chocholáč  mobil: 605 900 544

internetové stránky farnosti: www.deblin.tym.cz

Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

         Farní zpravodaj
                Advent a Vánoce 2006

"Jdu za svým Králem?"

Jeden mocný panovník přecházel poušť s velkou karavanou, která nesla jeho 
pohádkový poklad. V půli cesty jeden z velbloudů nesoucích zlato a drahé 
kamení vysílením upadl a už nevstal. Truhlice, kterou nesl na zádech, spadla 
na zem a vysypala se do písku. Král se nechtěl zastavovat, neměl ani jinou 
truhlici  a  všichni  ostatní  velbloudi  byli  tak  naloženi,  že  už  by  stejně  víc 
neunesli. Dovolil tedy všem dvořanům, ať si z vysypaného pokladu vezmou, 
co unesou. Ti se také hned vrhli  do písku na zlato  a  drahokamy jako na 
kořist. Král však pokračoval dál. Po chvíli si všiml, že přece jen někdo za ním 
stále jde. Otočil se a uviděl jednoho ze svých dvořanů, který za ním běžel, 
celý zpocený a udýchaný.
"Tys tam nezůstal a nic sis nevzal?" zeptal se udiveně král.
Mladík se mu důstojně poklonil a hrdě odpověděl: "Já jdu za svým králem."

Vám, kterým se dostal do rukou tento farní zpravodaj, přeji požehnané svátky 
narození Ježíše Krista. Krále, který se narodil v chudém Betlémském chlévě.
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se neobávají následovat tohoto Krále 
svým životem i službou. Děkuji za často nezištnou a nedocenitelnou pomoc 
všem kostelníkům, ministrantům, lektorům, varhaníkům a zpěvákům, členům 
farní rady, těm, kteří se starají úklidem či výzdobou o krásu našich kostelů, 
těm, kdo vedou mládež,  setkávají  se  společně a  pamatují  při  modlitbě  na 
všechny rodiny a naše farnosti. 
Děkuji za veškeré dary, modlitby a oběti, díky nimž můžeme společně - děti, 
mládež, dospělí i staří, zdraví i nemocní - kráčet za naším Králem, Bohem, 
který se narodil  jako malé dítě položené do prostých jeslí  před 2000 lety. 
Jemu se přišli poklonit obyčejní pastýři i učení mudrci... a  dnes i my.

P. Oldřich Chocholáč



Tříkrálová sbírka v Deblíně

Vánoční doba je už blízko a s ní svátek Tří Králů. 
Je třeba se připravit na tradiční charitní sbírku.
U  nás  v  Deblíně  bude  probíhat  o  víkendu 
od  5.1.-7.1.2007.  Většina  koledníků  bude  chodit 

právě v den svátku Tří králů, tedy v sobotu 6.1.2007.
Letošní  výtěžek naší  tříkrálové sbírky bude určen zejména na vybudování 
zázemí  a  centra  pro Charitní  ošetřovatelskou službu v Tišnově,  část  bude 
použita  na  podporu  farnich  charit  (  Žernůvka)  a   investičních  projektů 
v hospici v Rajhradě.
U nás  v  Deblíně  není  a  nikdy nebyl  problém s  žádnými  finančními  dary 
a sbírkami. Když jsme propočítávali průměr příspěvků na jednoho obyvatele, 
vyšlo  nám,  že  Deblíňáci  patří  mezi  nejštědřejší  dárce  v  republice.  Více 
starostí je s organizací této sbírky. O veškerou administrativní agendu, mezi 
niž  patří  vypsání  veškerých  formulářů,  průkazek,  zapečetění  pokladniček, 
spočítání a odeslání peněz a jednání s úřady, se i letos postará paní Marie 
Sojková. My bychom jí mohli usnadnit práci tím, že se u ní sami dobrovolně 
přihlásíme jako koledníci. Pokud možno co nejdříve a ať je nás co nejvíc.
Sama se přiznám, že před úplně první Tříkrálovou sbírkou jsem byla tak plná 
pochyb a nedůvěry, že se mi strachy třásla kolena. Bylo mi zatěžko pokořit 
mou tvrdošíjnou povahu a plně důvěřovat v dobro věci. Ale nakonec to bylo 
úplně naopak, než jsem si představovala.
Za nepatrnou námahu a trochu času jsme byli nadmíru obdarováni! 

                                                       Ivana Mašková

Předvánoční prodej knih na faře v Deblíně

úterý 12.12.   17.45 - 18.15 hodin
pátek 15.12.   17.45 - 18.15 hodin
sobota 16.12.   8.20 - 8.50 hodin
neděle 17.12.   8.50 - 9.30 hodin
 úterý 19.12.             17.15 - 18.00 hodin
 čtvrtek 21.12.             16.30 - 18.00 hodin
 sobota 23.12.    7.30 - 9.00 hodin

Předvánoční svátost smíření

DEBLÍN

úterý 12.12. 16.00 - 16.50  kostel
pátek 15.12. 16.00 - 16.50  kostel
úterý 19.12. 16.30 - 18.00 fara
čtvrtek 21.12. 16.30 - 18.00 fara  (asi 2 kněží)
sobota 23.12. 7.30 - 9.00  fara

    KŘOVÍ

středa 13.12. 15.30 - 16.50
středa 20.12. 17.30 - 18.30  (asi 3 kněží)

      KUŘIMSKÁ NOVÁ VES

středa 13.12. 18.00 - 19.00  
středa 20.12. 15.30 - 17.00 (asi 3 kněží)

V průběhu vánočních svátků se nezpovídá.

FARNÍ KALENDÁŘ 2007

25.12. - 7.1. Vánoce,  Výstava betlémů (Deblín - fara)
5.1. Koncert - Komorní pěvecké sdružení Danielis
20.1. Farní zájezd na prohlídku betlémů - Třešť
18. - 21.1. Týden modliteb za jednotu křesťanů
9.3. - 10.3. Postní duchovní obnova 

- vede P. ThLic. Stanislav Pacner
23.6. Kněžské svěcení - katedrála Brno
24.6. Primice novokněze Tomáše Koumala v Deblíně
25. - 29.7. Katolická charismatická konference - Brno
13. - 19.8. Celostátní setkání mládeže - Tábor - Klokoty


