
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 19. do 26. listopadu 2006

Svátky a památky: neděle 19.11. 33. neděle v mezidobí
úterý 21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
středa 22.11. sv. Cecílie, panny a mučednice
pátek 24.11. sv. Ondřeje Dung-Luca, kněze a druhů, mučedníků
neděle 26.11. Slavnost Ježíše Krista Krále

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle  19.11. 7.45 mše sv. za Josefa Juřička, Josefa Sojku, manželky 

a syna Josefa
středa    22.11. 17.00 mše sv. na poděkování za prokázaná dobrodiní a Boží pomoc

pro živou rodinu
čtvrtek  23.11. 16.30 modlitba sv. růžence
pátek    24.11. 17.00 mše sv. (zvláště pro děti) za Ladislava Juříčka, dvoje rodiče, 

bratra Josefa a manželku, Jaroslava Herala a zemř. rodinu 
18.00 přednáška "Armáda ČR a duchovní služba"

P. npor. Mgr. Petr Fiala, vojensky kaplan (Obecní úřad)
sobota  25.11. 14.00 pohřeb Dany Sojkové
neděle  26.11. 7.45 mše sv. za Jaroslava Weigla, matku, švagra a rodinu 

Weiglovu 

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
pondělí 20.11. 10.30  mše sv. - svátek sv. Alžběty, patronky charitního domu
všední dny: mše sv. v 6.00 a 15.00 hodin sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin
neděle: mše sv. v 9.00 a 10.30 hodin (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla 
neděle  19.11. 9.30 mše sv. za Bedřicha a Marii Brůzičkovy, jejich rodiče, 

za rodiče Syslovy, Jana a Růženu Mičánkovy, dceru Marii 
a manžela, za Vladimíra Knoflíčka

neděle  26.11. 9.30 mše sv. za rodiče Nekvapilovy, syna Miloše, rodinu 
Hladíkovu a Gruntovu

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle  19.11. 11.00 mše sv. za Marii Lundovu, manžela a dvoje rodiče
neděle  19.11. 11.00 mše sv. za Miroslava Pestra, jeho rodiče, bratra a sestru, 

za rodiče Juránkovy, syna, manželku a jejich syna

* Deblín: Při sbírce minulou neděli na přezůvky a židle se vybralo : 9 107,- Kč.  Díky všem dárcům!  
Volby do farní rady budou ukončeny v neděli 26.11. po bohoslužbě. Volíme 4 zástupce do farní rady.
* Ve středu na svátek sv. Cecílie, patronky hudby, setkání  varhaníků a hudebníků z našich farností. 
* V pátek 24.11. v 18 hodin vás zveme do zasedací místnosti Obecního úřadu Deblín na přednášku na téma 
"Armáda ČR a duchovní služba" - přednáší P. npor. Mgr. Petr Fiala, vojenský kaplan (Pardubice).  
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