
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 23. do 31. prosince 2006

Svátky a památky: neděle 24.12. 4. neděle adventní - Štědrý den
pondělí  25.12. Slavnost Narození Páně
úterý 26.12. Svátek sv. Štěpána, mučedníka
středa 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
čtvrtek 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
pátek 29.12. sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
neděle 31.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
sobota   23.12. 19.30 nedělní vigílie - mše sv. za Josefa a Julii Moučkovy, syna Josefa, 

na poděkování a ochranu živé rodiny
neděle   24.12. 22.00 "půlnoční" mše sv. za Františka Rémana, jeho rodiče a přízeň
pondělí  25.12. 7.45 mše sv. za Jana Nehodu, Jaroslava Juříčka a rodinu
úterý     26.12. 7.45 mše sv. na poděkování za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
středa   27.12. 17.00 mše sv. (s žehnáním vína) za Františka Rémana, jeho rodiče a přízeň

(po mši sv. ochutnávka požehnaného vína na faře)
neděle  31.12. 7.45 mše sv. (s obnovou manželských slibů) za Mořice Sojky a rodinu

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla 
sobota  23.12. 18.00 nedělní vigílie - mše sv. za farnost
neděle  24.12. 20.00 "půlnoční" mše sv. za Josefa Kříže a  rodiče, Stanislava Doležala, syna, 

rodiče a celou přízeň, za rodiče Liškovy, přízeň a duše v očistci
pondělí  25.12. 9.30 mše sv. za rodiče Rémanovy, syna a dceru, sourozence Vykypělovy, 

manžele Vařejkovy a rodiče, za rodinu Florovu, syna Vladimíra, 
sourozence, rodiče, rodinu Bartoškovu, rodiče a sourozence

úterý  26.12. 9.30 mše sv. za Miroslava a Marii Ráčkovy, dceru Marii a otce Blažeje 
Ráčka, za Antonína a Vlastu Ráčkovy a jejich rodiče

neděle  31.12. 9.30 mše sv. (s obnovou manželských slibů) za Josefa Ráčka, Rudolfa 
Bartoška a rodiče, za rodiče Havelkovy, Vitulovy a syna, manžele 
Křístelovy a zemřelou přízeň

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
sobota  23.12. 16.30 nedělní vigílie - mše sv. za Josefa Maloně, rodiče Maloňovy,

Knoflíčkovy a duše v očistci
neděle  24.12. 18.00 "půlnoční" mše sv. za Felixe Cardu a zemřelou rodinu
pondělí  25.12. 11.00 mše sv. za Vlastimila Maška, dvoje rodiče a všechny zemřelé příbuzné,

 za Josefa Lusconě
úterý  26.12. 11.00 mše sv. za  rodinu Pálenských a Slezákovu
neděle  31.12. 11.00 mše sv. za farnost

* Poděkování dárcům za sadu nádobí věnovanou k vybavení farní kuchyně v Deblíně a za nový pingpongový stůl.
* Výstava betlémů na faře v Deblíně bude otevřena od 25.12. do 7. 1. vždy 30 minut po mši svaté a 25. i  26.12. 
od 15.30 do 17 hodin. Vstup volný.
* Internetové stránky farnosti jsou také na nové adrese: www. farnostdeblin.cz

Přeji všem požehnané svátky Narození Ježíše Krista.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Římskokatolická fara Deblín 31,  664 75,   tel. 549 430214        P. Oldřich Chocholáč  mobil: 605 900 544



BOHOSLUŽEBNÍ   POŘÁDEK:                 ŽERNŮVKA      

23.12. 6.00 hod
14.00 hod

4. neděle adventní: 9.00 hod
24.12.

„půlnoční" ve 20.00 hod

Boží hod vánoční: 9.00 hod
25.12. 10.30 hod

v

sv.Štepána: 6.00 hod
26.12. 10.30 hod

všední dny : 6.00 hod
15.00 hod

sv. Silvestr, sv. Rodina: 9.00 hod
31.12. 10.30 hod

sv.požehnání 13.30 hod

Nový rok - Panny Marie: 9.00 hod
10.30 hod


