Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 1. do 8. dubna 2007
Svátky a památky:

neděle
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

1.4.
5.4
6.4.
7.4.
8.4.

Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek (den přísného postu)
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle 1.4.
úterý 3.4.
čtvrtek 5.4.
pátek

6.4.

sobota 7.4.
neděle 8.4.

7.45 mše sv. za Marii a Rudolfa Urbanovy, rodinu Křížovu a zemřelou přízeň
15.00 pobožnost křížové cesty (muži)
16.30 - 19.00 příležitost k předvelikonoční svátosti smíření (fara) - 2 kněží
19.00 mše sv. za Karla Slavíčka, vnuka Tomáše, dvoje rodiče, bratra
a zemřelou přízeň
15.00 pobožnost křížové cesty (kněz)
19.00 Velkopáteční obřady
21.00 Vigilie - mše sv. za rodiče Koudelkovy, syna, snachu a Boží pomoc a ochranu
7.45 mše sv. za rodinu Crhovu a Jana Horkého
svátost křtu příjme Sára Kateřina Weiglová

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
Květná neděle: mše sv. v 10.00 hodin
Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18.00 hodin
sobota Vigilie v 18.30 hodin
neděle Zmrtvýchvstání Páně v 10.00 hodin
(informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla
neděle 1.4.

9.30

čtvrtek 5.4.
pátek 6.4.
sobota 7.4.

10.30
17.00
17.00
18.30

neděle 8.4.

9.30

mše sv. za Bedřich a Marii Brůžičkovy, jejich rodiče, rodiče Syslovy,
za rodiče Michalovy, Štikovy a Františka Krupicu
pobožnost křížové cesty
mše sv. za Františka Ráčka, rodiče, sourozence a rodiče Juříčkovy
Velkopáteční obřady
Vigilie - mše sv. za rodiče Rémanovy, syna a dceru, sourozence Vykypělovy,
manžele Vařejkovy a jejich rodiče, za rodinu Flekovu, Lacinovu, živou
a zemřelou přízeň
mše sv. za farnost

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle 1.4.
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

5.4.
6.4.
7.4.
8.4.

11.00
14.00
18.00
18.00
20.00
11.00

mše sv. za farnost
pobožnost křížové cesty
mše sv.
Velkopáteční obřady
Vigilie - mše sv.
mše sv. za zemřelé rodiče Habrovcovy a Černých, Boží ochranu
pro živou rodinu

* Velikonoční výstava výrobků dětí bude přístupná v neděli 8.4. a následující týden po mši svaté.
* Příští neděli 8.4. srdečně zveme na Divadelní vystoupení farníků v 15 hodin na farním dvoře v Deblíně.
* V úterý 10.4. v 18 hodin ve farním sále nás seznámí P. Petr Fiala se svou pěší poutí do Compostely.
* Farní knihkupectví je otevřeno půl hodiny po nedělní mši svaté na faře v Deblíně. Nové knihy!
Požehnané prožití událostí Svatého týdne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

