Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 31. prosince 2006 do 7. ledna 2007
Svátky a památky:

neděle 31.12.
pondělí 1.1.2007
úterý 2.1.
neděle 7.1.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Slavnost Matky Boží, Panny Marie - zasvěcený svátek
sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů
Slavnost Zjevení Páně (žehnání vody, kadidla a křídy)

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle 31.12.
pondělí 1.1.
čtvrtek 4.1.
pátek 5.1.
sobota 6.1.
neděle 7.1.

7.45 mše sv. (s obnovou manželských slibů) za Mořice Sojky a rodinu
7.45 mše sv. za Boží pomoc a ochranu
17.00 mše sv. za rodinu Janíčkovu a dceru, Palkovičovu a zemřelou rodinu,
za rodinu Sojkovu, Felkovu a Kropáčkovu
18.00 vánoční koncert Komorního pěveckého sboru Danielis
7.45 mše sv. za otce děkana Fejty a otce Jaše
7.45 mše sv. za rodinu Růdovu a Pokorných

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla
neděle 31.12.
pondělí 1.1.
neděle 7. 1.

9.30 mše sv. (s obnovou manželských slibů) za Josefa Ráčka, Rudolfa
Bartoška a rodiče, za rodiče Havelkovy, Vitulovy a syna, manžele
Křístelovy a zemřelou přízeň
9.30 mše sv. za farnost
9.30 za rodinu Němcovu, rodiče Ficovy, rodinu Jaškovu, Skulovu a Černou,
celou přízeň a duše v očistci, za zemřelou Štěpánku, Aloise a Zdenku
Novotných

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle 31.12.
pondělí 1.1.
neděle 7.1.

11.00 mše sv. (s obnovou manželských slibů) za farnost
11.00 mše sv. za Ludvíka Balabána, bratra a rodiče, za rodiče Kulíkovy, syna
a manželky, za živé a zemřelé příbuzné
11.00 mše sv. za Ludmilu Pokornou a rodinu

* Srdečně všechny zveme na Vánoční koncert Komorního pěveckého sboru Danielis
z Rousínova v pátek 5. ledna v 18 hodin ve farním kostele v Deblíně. Vstupné dobrovolné.
* Ve dnech 5. - 7. ledna bude probíhat v našich farnostech Tříkrálová sbírka České
katolické charity.
* V sobotu 20. ledna pojedeme na celodenní farní zájezd na prohlídku betlémů v Třešti se
zastávkou na poutním místě v Kostelním Vydří. Příspěvek na dopravu dospělí 130,- Kč,
děti a studenti 70,- Kč. Závazné přihlášky se zálohou 50,- Kč v zákristii.

Přeji všem požehnané svátky Narození Ježíše Krista.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 549 430214

P. Oldřich Chocholáč mobil: 605 900 544

Internetové stránky farnosti jsou na nové adrese: www.farnostdeblin.cz

