
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 15. do 22. dubna 2007

Svátky a památky: neděle 15.4. 2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství
pondělí 16.4. Výročí 80. let papeže Benedikta XVI.
čtvrtek 19.4. Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI. (roku 2005)
sobota 21.4. sv. Anselma, biskupa a učitele církve
neděle 22.4. 3. neděle velikonoční

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle   15.4. 7.45 mše sv. za farnost
úterý   17.4. 18.00 mše sv. za  Jaroslava Baláka a dvoje rodiče

18.30 Příprava na první svaté přijímání (fara)
pátek   20.4. 18.00 mše sv. za rodinu Pavlíčkovu a Műllerovu
sobota  21.4. 7.45 mše sv. na Roberta Koudelku a celou zemřelou přízeň
neděle   22.4. 7.45 mše sv. za rodinu Sojkovu, Vyčítalovu, Balákovu a celou 

zemřelou přízeň
svátost křtu příjme Natálie Kučerová

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
neděle a velikonoční pondělí: mše sv. v 10.00 hodin úterý - 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)
sobota 21.4. v 10.30 hodin  při mši sv. poděkujeme za 30 let manželství manželů Nechvátalových

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla 
neděle  15.4. 9.30 mše sv. za Jana Knolla, rodiče Knollovy a Macháčkovy,

za rodiče Klusákovy, Stojanovy, dvě dcery a dva vnuky
středa   18.4. 17.30 mše sv. za farnost

18.00 Příprava na první svaté přijímání (Obecní úřad)
neděle  22.4. 9.30 mše sv. za Antonína Suchomela, Josefa Poula, rodiče a sourozence,

za rodinu Knoflíčkovu, Špačkovu, Bartůškovu, přízeň a duše v očistci

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle  15.4. 11.00 mše sv. za rodinu Musilovu a Pospíšilovu, živé a zemřelé příbuzné
neděle  22.4. 11.00 mše sv. za rodiče Tomkovy, syna Josefa a rodiče Dobešovy, živé 

a zemřelé příbuzné
svátost křtu příjme Jakub Tomek

* Pozor na letní čas bohoslužeb ve všední dny!
* Velikonoční výstava výrobků dětí je přístupná na faře naposledy dnes v neděli 15.4. po mši svaté.
* Ohlášky před kněžským svěcením, které chce 23.6.2007 v brněnské katedrále přijmout jáhen Tomáš 
Koumal z Deblína. Případné překážky k přijetí svěcení oznamte neprodleně na faře v Deblíně. 
* Začíná příprava na první sv. přijímání - první setkání v úterý 17.4. v 18.30 h. na faře v Deblíně 
a ve středu 18.4. v 18.00 na Obecním úřadě v Křoví.
* Farní knihkupectví je otevřeno půl hodiny po nedělní mši svaté na faře v Deblíně. 
V knihkupectví k dostání Mozaika pro Tábor - k podpoře Celostátního setkání mládeže v Táboře.
* Mládež  ve věku 14 - 30 let zveme na Celostátní setkání mládeže v Táboře 13. - 19. srpna 2007, 
přihlášky v zákristii. Bližší informace na www.signaly.cz

Požehnané prožití doby velikonoční.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
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