Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 13. do 20. května 2007
Svátky a památky:

neděle
pondělí
středa
čtvrtek
neděle

13.5.
14.5.
16.5.
17.5.
20.5.

6. neděle velikonoční (Den matek)
sv. Matěje, apoštola
sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek
7. neděle velikonoční

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle 13.5.
úterý 15.5.

čtvrtek 17.5.
pátek 18.5.

sobota 19.5
neděle 20.5.

7.45
11.00
17.15
18.00
18.45
19.00
17.15
18.00

mše sv. za rodinu Kropáčkovu, Klusákovu a Sojkovu
Čížky - poutní mše sv. za živé a zemřelé obyvatele obce
májová pobožnost
mše sv. za rodinu Urbanovu a Šebkovu
příprava na první svaté přijímání (fara)
mše sv. za farnost
májová pobožnost
mše sv. (zvláště pro děti) za rodinu Juříčkovu, Musilovu a Josefu
Mičánkovu
7.45 mše sv. za rodinu Sojkovu, Klotyldu a Františka
7.45 mše sv. za rodinu Urbanovu, Šebkovu a Zavřelovu

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 13.5.
středa 16.5.

neděle 20.5.

9.30 mše sv. za rodiče Burešovy a dceru, rodiče Tvrzníkovy a dvě dcery,
za Vlastu Ráčkovou, Antonína a jejich rodiče
17.30 mše sv. za rodinu Staňkovu, Soukupovu a Josefa Sádovského,
za rodinu Pecháčovu a dceru
po mši sv. - příprava na první svaté přijímání (Obecní úřad)
9.30 mše sv. za farnost

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle 13.5.
čtvrtek 17.5.
neděle 20.5.

11.00 mše sv. za farnost (slouží P. Václav Rychlý)
svátost křtu příjme Tereza Matyášová
17.00 mše sv. za P. Jana Podveského
11.00 mše sv. za rodinu Vašíčkovu a Klešťovu

* Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme v našich farnostech ve středu 16.5. v 18 hodin v Křoví,
ve čtvrtek 17.5. v 17 hodin v Kuřimské Nové Vsi a v 19 hodin v Deblíně.
* Členy ekonomické rady v Deblíně a Křoví prosím po nedělní bohoslužbě, aby přišli do zákristie
zkontrolovat hospodaření farnosti za rok 2006.
* Příští týden v úterý 22.5. v 18. hodin bude v Deblíně sloužit mši svatou a udělovat novokněžské
požehnání P. Lukáš Engelmann, kaplan v Místku (diecéze ostravsko-opavská).
* Přednáška P.CSILic. Jozefa Kováčika, ředitele Tiskové kanceláře Konference biskupů Slovenska
a výkonného ředitele TV LUX (Slovensko): Média a mediální manipulace se uskuteční ve farním sále
v Deblíně v pátek 25.května 2007 po mši svaté v 19 hodin.
* 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

