Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 8. do 15. července 2007
Svátky a památky:

neděle
středa
sobota
neděle

8.7.
11.7.
14.7.
15.7.

14. neděle v mezidobí
svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
bl. Hroznaty, mučedníka
15. neděle v mezidobí

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle 8.7.
úterý 10.7.
pátek 13.7.
sobota 14.7.
neděle 15.7.

7.45 mše sv. za farnost
18.00 mše sv. za Vojtěcha Sojky a dvoje rodiče
18.00 mše sv. za Marii a Rudolfa Urbanovy, rodinu Křížovu a celou zemřelou
přízeň
7.45 mše sv. za rodinu Janíčkovu, dceru, rodinu Brůžičkovu a celou zemřelou
rodinu
7.45 mše sv. za rodinu Steinhauserovu, Gruberovu, Musilovu, Tribulovu
a Urbanovu

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 8.7.
neděle 15.7.

9.30 mše sv. za Jaroslava Urbánka, dvoje rodiče, bratra Františka a sestru
Marii, za rodinu Němcovu, dceru a duše v očistci
9.30 mše sv. Havelkovu, Vitulovu a syna, manžele Křístelovy a zemřelou
přízeň, za Františka a Marii Urbánkovy, jejich rodiče a rodiče
Bartoškovy

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle 8.7.
neděle 15.7.

11.00 mše sv. za rodinu Knoflíčkovu, Juříčkovu a duše v očistci
11.00 mše sv. za Antonii Jandovu, manžela a duše v očistci

* Minulou neděli se při sbírce na bohoslovce vybralo: V Deblíně 5 107,-; na Žernůvce 8 350,-;
v Křoví 2 715,-; v Kuřimské Nové Vsi 1 261,- Kč.
* 60 let kněžství oslaví Mons. František Baťka v sobotu 14. července ve 14 hodin v kapli
na Žernůvce.
* Jsme zváni na tradiční pouť do Heřmanova v neděli 15. července. V 8 hodin vyjde průvod
z Vidonína, v 10 hodin bude sloužena slavnostní mše sv. a v 15 hodin svátostné požehnání.
* Přihlášky na vyučování náboženství na nový školní rok v Deblíně, prosím, odevzdejte do konce
srpna v zákristii nebo na faře.
* Ve spolupráci s Úřadem Městyse Deblín zveme na koncert Hradišťanu v neděli 29. července
v 18 hodin u Základní školy. Vstupenky v ceně 150,- Kč k dostání na faře a na radnici.
* Katolická charismatická konference se letos uskuteční ve dnech 25. - 29. července v areálu
brněnského výstaviště. Bližší informace na plakátcích a na internetu : www.cho.cz
* Celostátní setkání mládeže v Táboře se uskuteční od 13. do 19. srpna 2007.
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P. Oldřich Chocholáč mobil: 605 900 544
Internetové stránky farnosti jsou na adrese: www. farnostdeblin.cz

