Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 18. do 25. března 2007
Svátky a památky:

neděle
pondělí

18.3.
19.3.

neděle

25.3.

4. neděle postní
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
- doporučený svátek
5. neděle postní

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle

18.3.

pondělí 19.3.
čtvrtek

22.3.

pátek

23.3

sobota

24.3.

neděle

25.3.

7.45 mše sv. za Růženu Zavřelovu a její rodinu
15.00 pobožnost křížové cesty (mládež)
17.00 mše sv. za Jiřinu a Jana Koudelky, dvoje rodiče, jejich zemřelé děti
a Otto Sojky
16.30 modlitba sv. růžence
18.00 zkouška chrámového sboru - fara
16.30 pobožnost křížové cesty (děti)
17.00 mše sv. (zvláště pro děti) za rodiče Horňanských, sestru, bratra
a jeho manželku
7.45 mše sv. za Josefa Jokla, zemřelého manžela, dvoje rodiče, přízeň
a duše v očistci
7.45 mše sv. za farnost
15.00 pobožnost křížové cesty (senioři)

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 18.3.
středa 21.3.
neděle 25.3.

9.30 mše sv. za farnost
10.30 pobožnost křížové cesty
17.00 mše sv. za Josefa Bartoška, rodiče Bartoškovy,
za rodiče Kavalcovy, syna a celou přízeň
9.30 mše sv. za Josefa Ráčka a rodiče, za Aloise Vildomce a rodiče
10.30 pobožnost křížové cesty

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle 18.3.
čtvrtek 22.3.
neděle 25.3.

11.00 mše sv. za zemřelou Růženu Bahenskou, rodinu Matejovu, Ráboňovu
a manžele Kreutzovy
14.00 pobožnost křížové cesty
17.00 mše sv. za zemřelého Josefa Maloně, Josefa Knoflíčka a duše v očistci
11.00 mše sv. za rodinu Flekovu a celou přízeň
14.00 pobožnost křížové cesty

* Tuto neděli (18.března) při mši svaté přijmou křest v Deblíně - Agáta Zavřelová, v Křoví - Adriana Marie
Domesová, v Kuřimské Nové Vsi - Adam Hanzelín.
* Deblín - Setkání farní rady bude za týden v neděli 25. března v 18. hodin na faře v Deblíně.
* O Květném pátku 30. března se uskuteční tradiční pouť do Sloupu, odjezd autobusu v 7.30 hodin.
Bližší informace a přihlášky u paní Balákové.
* Všechny děti zveme na Dětskou velikonoční dílnu v pátek 30. března od 15 hodin na faru v Deblíně.
* V sobotu 31. března zve otec biskup mládež do brněnské katedrály na Setkání mládeže, začátek v 8.45 hodin.
* Farní knihkupectví je otevřeno 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

