
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 15. do 22. července 2007

Svátky a památky: neděle 15.7. 15. neděle v mezidobí
pondělí 16.7. Panny Marie Karmelské
neděle 22.7. 16. neděle v mezidobí

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle   15.7. 7.45 mše sv. za rodinu Steinhauserovu, Gruberovu, Musilovu, Tribulovu 

a Urbanovu
úterý    17.7. 18.00 mše sv. za Bohumila Krátkého, zetě a živou rodinu
pátek   20.7. 18.00 mše sv. za Oldřicha Kloudu, rodinu Kloudovu a Kropáčkovu
sobota   21.7. 7.45 mše sv. za rodinu Zavřelovu, Zemánkovu, Jenišovu a duše v očistci
neděle   22.7. 7.45 mše sv. za Aloise Dvořáka a celou rodinu

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
neděle: mše sv. v 10.00 hodin pondělí - pátek: mše sv. v  6.00 a 15,00 hodin 
sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla 
neděle  15.7. 9.30 mše sv. za rodinu Havelkovu, Vitulovu a syna, manžele Křístelovy

a zemřelou přízeň, za Františka a Marii Urbánkovy, jejich rodiče 
a rodiče Bartoškovy

středa   18.7. 17.30 mše sv. na úmysl dárce
neděle  22.7. 9.30 mše sv. za rodiče Minaříkovy, Skalníkovy a celou rodinu

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle   15.7. 11.00 mše sv. za  Antonii Jandovu, manžela a duše v očistci
čtvrtek  19.7. 18.00 mše sv. za Boží ochranu
neděle   22.7. 11.00 mše sv. za rodiče Pestrovy, Jaškovy, syna Františka a dceru Marii

*  Všechny farníky  pozdravuje otec  biskup Pavel  Posád a  těší  se  na  naši  pouť do Litoměřic 
v sobotu 8. září.
* 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.

Požehnané prožití času prázdnin a dovolených.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
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