Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 22. do 29. července 2007
Svátky a památky:

neděle
pondělí
středa
čtvrtek
pátek
neděle

22.7.
23.7.
25.7.
26.7.
27.7.
29.7.

16. neděle v mezidobí
svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
svátek sv. Jakuba, apoštola
sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
sv. Gorazda a druhů
17. neděle v mezidobí

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle 22.7.
pondělí 23. 7.
úterý 24.7.
čtvrtek 26.7.
neděle 29.7.

7.45
16.00
18.00
17.30

mše sv. za Aloise Dvořáka a celou rodinu
pohřeb - rozloučení s paní Andělou Kovaříkovou
mše sv. za zemřelé rodiče, syna a celou živou rodinu
modlitba sv. růžence
(v pátek a sobotu mše sv. není)
7.45 mše sv. za farnost

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
neděle: mše sv. v 10.00 hodin
sobota: mše sv. v 10.30 hodin

pondělí - pátek: mše sv. v 15,00 hodin
(informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla
neděle 22.7.
neděle 29.7.

9.30 mše sv. za rodiče Minaříkovy, Skalníkovy a celou rodinu
při mši sv. příjme křest Martin Tvrznik
9.30 Křižínkov - poutní mše sv. za farnost

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle 22.7.
neděle 29.7.

11.00 mše sv. za rodiče Pestrovy, Jaškovy, syna Františka a dceru Marii
11.00 mše sv. na poděkování dárce

* Katolická charismatická konference se letos uskuteční ve dnech 25. - 29. července v Brně.
Konference začíná ve středu 25.7. v 19 hodin mší sv. a adorací v bazilice na Mendlově náměstí;
ve čtvrtek - neděli programem v pavilonu F na brněnském výstavišti od 9 hodin. Mezi
přednášejícími vystoupí P. Vojtěch Kodet, Kateřina Lachmanová, Arch. Sergius Gajek z Běloruska
a mnoho dalších. Bližší informace na plakátcích a na internetu : www.cho.cz
* Poutní mše svatá v Křižínkově bude letos v neděli 29.7. v 9. 30 hodin. Mše sv. v Křoví nebude!
* 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.
* 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

