Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 8. do 15. dubna 2007
Svátky a památky:

neděle

8.4.

neděle

15.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
velikonoční oktáv
2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle 8.4.
pondělí 9.4.
úterý 10.4.
pátek 13.4.
sobota 14.4.
neděle 15.4.

7.45 mše sv. za rodinu Crhovu a Jana Horkého
svátost křtu příjme Sára Kateřina Weiglová
15.00 Divadelní vystoupení na farním dvoře
7.45 mše sv. za rodinu Vykypělovu a Juříčkovu
17.00 mše sv. za kněžská a řeholní povolání
18.00 přednáška - P. Petr Fiala: Cesta do Compostely (farní sál)
17.00 mše sv. za Jana Havelku a rodinu Štěrbovu
7.45 mše sv. na poděkování Bohu a Panně Marii s prosbou o další pomoc
pro živou rodinu
7.45 mše sv. za farnost

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
neděle a velikonoční pondělí: mše sv. v 10.00 hodin
sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin

úterý - pátek: mše sv. v 6.00 a 15,00 hodin
(informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla
neděle 8.4.
pondělí 9.4.
neděle 15.4.

9.30 mše sv. za farnost
9.30 mše sv. za rodinu Dvořáčkovu a duše v očistci
9.30 mše sv. za Jana Knolla, rodiče Knollovy a Macháčkovy,
za rodiče Klusákovy, Stojanovy, dvě dcery a dva vnuky

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle 8.4.
pondělí 9.4.
neděle 15.4.

11.00 mše sv. za zemřelé rodiče Habrovcovy a Černých, Boží ochranu
pro živou rodinu
11.00 za rodiče Urbanovy a rodinu Pestrovu
11.00 mše sv. za rodinu Musilovu a Pospíšilovu, živé a zemřelé příbuzné

* Velikonoční výstava výrobků dětí je přístupná na faře v neděli 8.4. a následující týden po mši svaté.
* Srdečně zveme na Divadelní vystoupení farníků dnes 8.4. 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.
* Česká televize dnes uvádí Velikonoční bohoslužbu z brněnské katedrály v 10.30 h. na ČT2,
v 11.55 h. požehnání papeže Urbi et Orbi na ČT1 a v neděli ve 21.45 h. a v pondělí ve 21.35 h. na ČT1
film o papeži Janu Pavlu II.
* Otec biskup Pavel Posád zdraví všechny farníky a zve nás v sobotu 8. září na pouť do Litoměřic.
* Farní knihkupectví je otevřeno půl hodiny po nedělní mši svaté na faře v Deblíně. Další nové knihy!

Požehnané prožití velikonočních svátků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

