
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves 

Přehled bohoslužeb 
v týdnu od 27. května do 3. června 2007 

 
 

Svátky a památky:   neděle 27.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 
       ( končí velikonoční doba) 
    středa 30.5. sv. Zdislavy 
    čtvrtek 31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 
    pátek 1.6. sv. Justina, mučedníka 
    neděle 3.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 
 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše 
neděle   27.5.  7.45 mše sv. za farnost 
úterý    29.5.  17.15 májová pobožnost 

18.00 mše sv. za rodinu Heralovu 
po mši sv. uděluje novokněžské požehnání P. Zdeněk Fučík 

   18.45 příprava na první svaté přijímání (fara) 
čtvrtek  31.5.  17.30 modlitba svatého růžence 
pátek   1.6.  17.15 eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření 

18.00 mše sv. na úmysl dárce 
sobota  2.6  7.45 mše sv. za zemřelou rodinu Weiglovu a živou rodinu 
neděle   3.6.  7.45 mše sv. za rodinu Urbanovu, Šebkovu a Zavřelovu 
    

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  27.5.  9.30 mše sv. za rodinu Flekovu a Lacinovu, živou a zemřelou přízeň, 
   za Jindřicha Voborného, manželky a dva syny 
středa   30.5.  17.30 mše sv. za rodiče Dvořáčkovy a Piskovy 
    po mši sv. -  příprava na první svaté přijímání (Obecní úřad) 
neděle  3.6.  9.30 mše sv.   
 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy 
neděle  27.5.  11.00 mše sv. za rodinu Matouškovu a Pestrovu, živé a zemřelé příbuzné 
čtvrtek  31.5.  18.00 mše sv. za rodiče Staňkovy, Balákovy a zemřelé příbuzné 
neděle   3.6.  11.00 mše sv. za farnost 
 
*  Děkuji  za pomoc při budování farního sálu a úklidu fary. 
* V úterý 29.5. bude v 18 hodin v Deblíně sloužit mši sv. a udělovat novokněžské požehnání                                               
P. Zdeněk Fučík, kaplan v Mikulově. 
*  Ve čtvrtek 31.5. budu navštěvovat nemocné naší farnosti. 
*  Příští neděli bude sbírka při všech bohoslužbách věnována na charitu.  
(Deblín - sbírka na primici až v neděli 10. června) 
*  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 


