
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 22. do 29. dubna 2007

Svátky a památky: neděle 22.4. 3. neděle velikonoční
pondělí 23.4. sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
úterý 24.4. sv. Jiří, mučedníka
středa 25.4. Svátek sv. Marka, evangelisty
neděle 29.4 4. neděle velikonoční 

- den modliteb za duchovní povolání

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle   22.4. 7.45 mše sv. za rodinu Sojkovu, Vyčítalovu, Balákovu a celou 

zemřelou přízeň   -   svátost křtu příjme Natálie Kučerová
čtvrtek  26.4. 17.30 Modlitba svatého růžence
pátek   27.4. 18.00 mše sv. za Karla a Marii Maškovy
sobota  28.4. 7.45 mše sv. za  rodinu Gelnarovu
neděle   29.4. 7.45 mše sv. za prarodiče Borovičkovy a živou rodinu

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
neděle: mše sv. v 10.00 hodin pondělí - 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)

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla 
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
středa   25.4. 17.30 mše sv. na úmysl dárce

18.00 Příprava na první svaté přijímání (Obecní úřad)
neděle  29.4. 9.30 mše sv. za farnost

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

a zemřelé příbuzné   -   svátost křtu příjme Jakub Tomek
čtvrtek  26.4. 18.00 mše sv. za rodiče Flekovy, Večeřovy a příbuzné
neděle  29.4. 11.00 mše sv. za rodiče Jaškovy, Urbanovy, živé a zemřelé  příbuzné

*  22.4. - 29.4.  Týden modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.
*  Pěší pouť do Mariánské kapličky na Prosatíně se uskuteční v úterý 1. května, mše sv. v 10 hodin.
*  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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