Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 11. do 18. března 2007
Svátky a památky:

neděle
sobota
neděle

11.3.
17.3.
18.3.

3. neděle postní
sv. Patrika, biskupa
4. neděle postní

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle 11.3.
úterý
13.3.
čtvrtek 15.3.
pátek

16.3

sobota 17.3.
neděle 18.3.

7.45
17.00
16.30
18.00
16.30
17.00
7.45
7.45
15.00

mše sv. za rodiče Juříčkovy, Františka Jebáčka a duše v očistci
mše sv. za rodinu Kovaříkovu a Skalníkovu
modlitba sv. růžence
zkouška chrámového sboru - fara
pobožnost křížové cesty (děti)
mše sv. (zvláště pro děti) za rodinu Šebkovu a přízeň
mše sv. za zemřelou rodinu Pestrovu
mše sv. za Růženu Zavřelovu a její rodinu
pobožnost křížové cesty (mládež)

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
pondělí - pátek: mše sv. v 6.00 a 15,00 hodin
pátek: křížová cesta ve 14.30 hodin
sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin
neděle: mše sv. v 10.00 hodin, křížová cesta ve 13.30 hodin
(informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

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

středa 14.3.
neděle 18.3.

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
17.00 mše sv. za rodinu katolickou, Machátovu, Doubkovu a duše v očistci
9.30 mše sv. za farnost
10.30 pobožnost křížové cesty

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle 11.3.
čtvrtek 15.3.
neděle 18.3.

11.00 mše sv. za farnost
14.00 pobožnost křížové cesty
17.00 mše sv. za zemřelé rodiče Pohankovy, maškovy, syna, živé a zemřelé příbuzné,
za zemřelou Marii Sedlákovu a dvoje rodiče
11.00 mše sv. za zemřelou Růženu Bahenskou, rodinu Matejovu, Ráboňovu
a manžele Kreutzovy
14.00 pobožnost křížové cesty

* Děkuji všem, kdo se zúčastnili postní duchovní obnovy naší farnosti.
* Při sbírce minulou neděli se vybralo: Deblín - sbírka na primici 15 422,- Kč; Křoví - 999,- Kč;
Kuřimská Nová Ves 1139,- Kč.
* Příští neděli při mši svaté přijmou křest v Deblíně - Agáta Zavřelová, v Křoví - Adriana Marie
Domesová, v Kuřimské Nové Vsi - Adam Hanzelín.
* Setkání farní rady bude za dva týdny v neděli 25. března v 18. hodin na faře v Deblíně.
* 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

