Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 3. do 10. června 2007
Svátky a památky:

neděle
úterý
středa
sobota
neděle

3.6.
5.6.
6.6.
9.6.
10.6.

Slavnost Nejsvětější Trojice
sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
sv. Norberta, biskupa
sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
Slavnost Těla a Krve Páně

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle 3.6.
úterý 5.6.
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

7.6.
8.6.
9.6
10.6.

7.45
18.00
18.45
17.30
18.00
7.45
7.45
15.30

mše sv. za rodinu Urbanovu, Šebkovu a Zavřelovu
mše sv. za rodinu Crhovu a Moučkovu
příprava na první svaté přijímání (fara)
modlitba svatého růžence
mše sv. za Jana Šustra, dvoje rodiče a příbuzné
mše sv. za rodinu Kroupovu, Valachovu, Blabolilovu a zemřelou přízeň
(první sv. přijímání) mše sv. za rodinu Nehodovu a Juříčkovu
slavnostní eucharistické požehnání, posvěcení nového kříže u kostela

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 3.6.

9.30 mše sv. za Josefa Komínka, dvoje rodiče, děti a duše v očistci
za Františka Dobiáše a rodinu Krejčovu

středa 6.6.

neděle 10.6.

17.30 mše sv. za rodiče Trybulovy, Skřivánkovy, Bartůňkovy, dceru Marii,
syna Ondřeje a duše v očistci
po mši sv. - příprava na první svaté přijímání (Obecní úřad)
9.30 (první sv. přijímání) mše sv. za farnost

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle 3.6.
čtvrtek 7.6.
neděle 10.6.

11.00 mše sv. za farnost
18.00 mše sv. za Františka a Josefa Balabánovy
11.00 mše sv. za rodinu Pestrovu, Šustáčkovu, živé a zemřelé příbuzné

* Dnes ( neděle 3.6.) je sbírka při všech bohoslužbách věnována na charitu.
(Deblín - sbírka na primici až v neděli 10. června)
* Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme příští neděli při všech bohoslužbách. V Deblíně a Křoví
přistoupí děti k prvnímu sv. přijímání. V Deblíně v 15.30 hodin bude slavnostní eucharistické
požehnání a posvěcení nového misijního kříže u kostela.
* V sobotu 16. června v 15 hodin v Křoví bude sloužit slavnostní mši svatou strahovský opat
Michael Pojezdný, který také posvětí hasičský prapor a sošku sv. Floriána.
* Kněžské svěcení jáhna Tomáše Koumala z Deblína proběhne v sobotu 23.června v 9 hodin
v brněnské katedrále. Primiční mši sv. bude sloužit v neděli 24. června v 15 hodin na školním hřišti
v Deblíně (na obě slavnosti pojede autobus).
* 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

