
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 7. do 14. ledna 2007

Svátky a památky: neděle 7.1. Slavnost Zjevení Páně (žehnání vody, kadidla a křídy)
pondělí  8.1. Svátek Křtu Páně
sobota 13.1. sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
neděle 14.1. 2. neděle v mezidobí

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle  7.1. 7.45 mše sv. za rodinu Růdovu a Pokorných
úterý   9.1. 17.00 mše sv. za Ludvíka Juříčka, rodiče Buchlovských a sestru
pátek   12.1. 17.00 mše sv. (zvláště pro děti) za rodinu Juříčkovu a živou rodinu
sobota  13.1. 7.45 mše sv. za Ludmilu Pokornou a rodinu
neděle   14.1. 7.45 mše sv. za rodinu Žákovu a syna, manžele Zelených a zemřelou rodinu, 

za rodinu Juříčkovu, syna a vnuka Zdeňka

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
neděle 7.1.  mše sv. v 9.00 a 10.30 hodin
všední dny: mše sv. v 15.00 hodin
sobota a neděle: mše sv. v 10 hodin
(informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla 
neděle  7.1. 9.30 mše sv. za rodinu Němcovu, rodiče Ficovy, rodinu Jaškovu, Skulovu 

a Černou, celou přízeň a duše v očistci, za zemřelou Štěpánku, Aloise 
a Zdenku Novotných

středa  10.1. 17.00 mše sv. za dar zdraví pro nemocnou osobu
neděle 14. 1. 9.30 mše sv. za farnost

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle  7.1 11.00 mše sv. za Ludmilu Pokornou a rodinu
neděle  14. 1. 11.00 mše sv. za Oldřicha Jandu a celou rodinu, 

za  rodinu Mičánkovu a Pestrovu

* V našich farnostech probíhá Tříkrálová sbírka České katolické charity. Děkuji všem koledníkům.
* V sobotu 20. ledna pojedeme na celodenní farní zájezd na prohlídku betlémů v Třešti se zastávkou na 
poutním místě v Kostelním Vydří. Příspěvek na dopravu dospělí 130,- Kč, 
děti a studenti 70,- Kč. Závazné přihlášky se zálohou 50,- Kč do neděle 14. ledna v zákristii.
* Prosím všechny, kdo mají v držení klíče od fary, farního dvora, kostela, nebo kaplí, aby přišli do zákristie. 
* Deblín: Předplatné týdeníku Světlo a Katolického týdeníku na rok 2007 vyrovnejte u paní Mičánkové.
Farní knihkupectví bude od  14. ledna znovu  otevřeno vždy půl hodiny  po nedělní mši svaté na faře.
Druhé setkání farní rady se uskuteční příští  neděli 14. ledna v 18 hodin na faře.
Po mši sv. (neděle 7.1.) je poslední příležitost podívat se na výstavu betlémů na faře.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,   tel. 549 430214        P. Oldřich Chocholáč  mobil: 605 900 544

Internetové stránky farnosti jsou na nové adrese: www. farnostdeblin.cz


