Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 4. do 11. března 2007
Svátky a památky:

neděle
neděle

4.3.
11.3.

2. neděle postní
3. neděle postní

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle 4.3.
čtvrtek 8.3.
pátek

7.45
15.00
16.30
18.00

9.3
16.30
17.00

sobota 10.3.

7.45
15.00

neděle 11.3.

20.00
7.45

mše sv. za farnost
pobožnost křížové cesty (manželé)
modlitba sv. růžence
zkouška chrámového sboru - fara
Postní duchovní obnova - vede P. ThLic. Stanislav Pacner
( podrobný program na plakátcích a ve farním zpravodaji)
pobožnost křížové cesty
mše sv. za Josefa Sojku, manželky, syna Josefa a celou přízeň,
za Antonína a Helenu Staňkovy, vnučku Karolínu a celou zemřelou přízeň
přednáška - fara, modlitba u kříže - kostel
mše sv. za rodinu Zavřelovu, Zemánkovu, Jenišovu a duše v očistci
snídaně, přednášky - fara
kající bohoslužba, adorace, příležitost ke svátosti smíření
prostor k rozhovoru, večeře - fara
večerní křížová cesta obcí - sraz před kostelem
mše sv. za rodiče Juříčkovy, Františka Jebáčka a duše v očistci

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
pondělí - pátek: mše sv. v 6.00 a 15,00 hodin
sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin
(informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

pátek: křížová cesta ve 14.30 hodin
neděle: mše sv. v 10.00 hodin, křížová cesta ve 13.30 hodin

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla
neděle 4.3.
neděle 11.3.

9.30

mše sv. za rodiče Urbánkovy, Boučkovy a celou živou a zemřelou rodinu,
za rodinu Pokladníkovu, Kvasnicovu, Crhovu a duše v očistci
10.30 pobožnost křížové cesty
9.30 mše sv. za Růženu a Jana Mičánkovy, dceru Marii, manžela a Vladimíra
Knoflíčka, za Vladimíra Urbánka, jeho rodiče a sourozence, rodiče Čechovy,
Hladkovy a vnuka Aleše
10.30 pobožnost křížové cesty

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle 4.3.
čtvrtek 8.3.
neděle 11.3.

11.00
14.00
17.00
11.00
14.00

mše sv. za rodiče Bahenských a rodinu, vnučku Růženu a rodinu Růžičkovu
pobožnost křížové cesty
mše sv. za rodinu Juříčkovu, Knoflíčkovu a duše v očistci
mše sv. za farnost
pobožnost křížové cesty

* Při sbírce Haléř sv. Petra minulou neděli 25. února se vybralo v Deblíně 8 059,- Kč; v Křoví 2 427,- Kč;
v Kuřimské Nové Vsi 2 428,- Kč.
* Od pondělí do středy se na Velehradě koná moravské setkání kněží a jáhnů. Bohoslužby v těchto dnech nebudou.
* Postní duchovní obnova, kterou povede o. Stanislav Pacner se uskuteční 9. a 10. března.
Bližší informace a program obnovy naleznete na nástěnce nebo ve Farním zpravodaji, který je vzadu v kostele.
* Žernůvku navštíví vysokoškoláci z Brna, kteří zazpívají příští neděli v 10 hodin při mši sv. v Domově sv. Alžběty.
* Farní knihkupectví bude otevřeno vždy půl hodiny po nedělní mši svaté na faře v Deblíně.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 549 430214
P. Oldřich Chocholáč mobil: 605 900 544
Internetové stránky farnosti jsou na adrese: www. farnostdeblin.cz

