Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 29. dubna do 6. května 2007
Svátky a památky:

neděle

29.4

úterý
středa
čtvrtek
neděle

1.5.
2.5.
3.5.
6.5.

4. neděle velikonoční
- den modliteb za duchovní povolání
sv. Josefa, dělníka
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
5. neděle velikonoční

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle 29.4.
úterý 1.5.
čtvrtek 3.5.
pátek 4.5.

sobota 5.5
neděle 6.5.

7.45 mše sv. za prarodiče Borovičkovy a živou rodinu
10.00 Prosatín - poutní mše sv. za rodinu Maškovu
19.00 Příprava na první svaté přijímání (fara)
17.30 Modlitba svatého růžence
17.15 Eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření
18.00 mše sv. (zvláště pro děti) za živé a zemřelé členy živého růžence
po mši svaté - modlitba živého růžence
7.45 mše sv. za Otto Sojky, dvoje rodiče a příbuzné
7.45 mše sv. za farnost

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

pondělí - 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 29.4.
středa 2.5.

neděle 6.5.

9.30
17.00
17.30
18.00
9.30

mše sv. za farnost
Příležitost ke svátosti smíření
mše sv. na úmysl dárce
Příprava na první svaté přijímání (Obecní úřad)
mše sv. za Josefa Holánka, rodiče, rodiče Talašovy, Ventrubovy, děti
a duše v očistci, za rodiče Urbánkovy a Urbanovy, Jana Bušty a živou
i zemřelou rodinu

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle 29.4.
čtvrtek 3.5.

neděle 6.5.

11.00 mše sv. za rodiče Jaškovy, Urbanovy, živé a zemřelé příbuzné
17.30 Příležitost ke svátosti smíření
18.00 mše sv. za rodiče Balabánovy, dva syny, Amálii Krečovu,
Marii Vitulovu, živé a zemřelé příbuzné
11.00 mše sv. za rodinu Danielovu, rodiče Žákovy, celou živou a zemřelou
rodinu

* Pěší pouť do Mariánské kapličky na Prosatíně se uskuteční v úterý 1. května, mše sv. v 10 hodin.
Sraz poutníků v 8 hodin v kostele v Deblíně. (Podle zájmu odchod z Křoví od kostela v 8 hodin, z KNV
od kostela v 9 hodin). S sebou - pečivo a špekáčky k opékání.
* Ve čtvrtek 3.5. - návštěvy nemocných ve farnosti.
* 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

