
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves 

Přehled bohoslužeb 
v týdnu od 6. do 13. května 2007 

 
Svátky a památky:   neděle 6.5. 5. neděle velikonoční 
    úterý 8.5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
    sobota 12.5. sv. Nerea a Achillea, mučedníků 
    neděle 13.5. 6. neděle velikonoční (Den matek) 
 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše 
neděle   6.5.  7.45 mše sv. za farnost 
úterý    8.5.  14.00 pohřeb Oldřicha Koudelky 
   17.15 májová pobožnost 

18.00 mše sv. za rodinu Balákovu, manžela a celou zemřelou přízeň 
   18.45 příprava na první svaté přijímání (fara) 
čtvrtek  10.5.  17.30 modlitba svatého růžence 
pátek   11.5.  17.15  májová pobožnost 

18.00 mše sv. (zvláště pro děti) za rodinu Juříčkovu, Trojánkovu a vnučku 
sobota  12.5  7.45 mše sv. za rodinu Kadlecovu  
neděle   13.5.  7.45 mše sv. za rodinu Kropáčkovu, Klusákovu a Sojkovu 
   11.00 Čížky - poutní mše sv. za živé a zemřelé obyvatele obce 
 

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  6.5.  9.30 mše sv. za Josefa Holánka, rodiče, rodiče Talašovy, Ventrubovy, děti  
   a duše v očistci, za rodiče Urbánkovy a Urbanovy, Jana Bušty a živou  
   i zemřelou rodinu  
středa   9.5.  17.30 mše sv. na úmysl dárce 
   18.00 Příprava na první svaté přijímání (Obecní úřad) 
neděle  13.5. 9.30 mše sv. za rodiče Burešovy a dceru, rodiče Tvrzníkovy a dvě dcery, 
    za Vlastu Ráčkovou, Antonína a jejich rodiče 
 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy 
neděle  6.5.  11.00 mše sv. za rodinu Danielovu, rodiče Žákovy, celou živou a zemřelou  

rodinu 
čtvrtek  10.5.  18.00 mše sv. za rodiče Balabánovy, živé a zemřelé sourozence a příbuzné 
neděle  13.5.  11.00 mše sv. za farnost (slouží P. Václav Rychlý) 
    svátost křtu příjme Tereza Matyášová 
 
 
 

*   Dnešní sbírka v Deblíně byla věnována na primici. 
* Členy ekonomické rady v Deblíně a Křoví prosím příští neděli 13.5. po nedělní bohoslužbě,                     
aby přišli do zákristie zkontrolovat hospodaření farnosti za rok 2006. 
*  Děkuji všem, kdo se zúčastnili pěší pouti 1. května do Prosatína. 
*  Farní knihkupectví je otevřeno půl hodiny po nedělní mši svaté na faře v Deblíně.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 


