
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 2. do 9. září 2007

Svátky a památky: neděle 2.9. 22. v mezidobí
pondělí 3.9. sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
sobota 8.9. Svátek Narození Panny Marie
neděle 9.9. 23. v mezidobí

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle     2.9. 7.45 mše sv. za zemřelou rodinu Janíčkovu

15.00 Žernůvka - farní zábavné odpoledne
úterý     4.9. 18.00 mše sv. za rodinu Mičánkovu a Steinhauserovu
čtvrtek  6.9. 17.30 modlitba svatého růžence
pátek   7.9. 17.15 eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření

18.00 mše sv. za živou rodinu
sobota  8.9. farní pouť do Litoměřic
neděle   9.9. 7.45 mše sv. za farnost

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  2.9. 9.30 Katov - poutní mše sv. za farnost
středa   5.9. 17.00 příležitost ke svátosti smíření

17.30 mše sv. za Antonína Dvořáčka, rodiče Maloňovy a duše v očistci
neděle  9.9. 9.30 mše sv. za Ondřeje Bartůňka, sestru Marii, rodiče Bartůňkovy, 

Trybulovy, Skřivánkovy a duše v očistci,
za rodinu Flekovu, Kociánovu a přízeň

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle    2.9. 11.00 mše sv. za Jiřího Balabána a celou rodinu
čtvrtek   6.9. 17.30 příležitost ke svátosti smíření

18.00 mše sv. za zemřelou rodinu Chmelíčkovu a Lundovu
neděle   9.9. 11.00 mše sv. za rodinu Karmazínovu, Lacinovu a Richtigovu

* Nový školní rok zahájíme dnes (v neděli 2. září) v 15 hodin na Žernůvce zábavným odpolednem, 
které pro nás připravují sestry františkánky.
* Ve čtvrtek 6. září dopoledne budu navštěvovat nemocné v naší farnosti.
* Farní pouť do Litoměřic se uskuteční v sobotu 8. září. 
Odjezdy  autobusů:  č.1.:  Žernůvka  -  5.15,  Deblín  -  5.20  h.,  č.2.: Kuřimské  Jestřabí  -  5.20, 
Kuřimská Nová Ves - 5.25, Katov -  5.30, Křižínkov - 5.35, Křoví -  5.40 h. Cena dopravy pro 
dospělé 350,- ; děti a studenti 250,- Kč. Jsou ještě volná místa!!! Přihlášky v zákristii.
*  Přihlášky  na  vyučování náboženství  na  nový  školní  rok  v  Deblíně,  prosím,  odevzdejte  co 
nejdříve v zákristii nebo na faře.
*  V pondělí  nastupuje  do  Teologického konviktu  v  Olomouci z  naší  farnosti  Jaroslav  Sojka. 
Provázejme ho svou modlitbou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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