
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves 

Přehled bohoslužeb 
v týdnu od 10. do 17. června 2007 

 
 

Svátky a památky:   neděle 10.6. Slavnost Těla a Krve Páně 
    pondělí 11.6. sv. Barnabáše, apoštola 
    středa 13.6. sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
    pátek 15.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
    sobota 16.6. Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
    neděle 17.6. 11. neděle v mezidobí 
 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše 
neděle   10.6.  7.45 (první sv. přijímání) mše sv. za rodinu Nehodovu a Juříčkovu 
   15.30 slavnostní eucharistické požehnání, posvěcení nového kříže u kostela 
úterý    12.6.  18.00 mše sv. za rodinu Balákovu, Sojkovu a Vyčítalovu 
čtvrtek  14.6.  17.30 modlitba svatého růžence 
pátek   15.6.  18.00 mše sv. za rodinu Pavlíčkovu a Mőllerovu 
sobota  16.6  7.45 mše sv. za rodinu Rudovu a Pokorných 
neděle   17.6.  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  10.6.  9.30 (první sv. přijímání) mše sv. za farnost 
čtvrtek  14.6.  17.30 mše sv. za Františka Ráboně a syna 
sobota  16.6.  15.00 mše sv. (s žehnáním hasičského praporu a sošky sv. Floriána)  

za zakladatele hasičského sboru P. Táborského a učitele  
Vincence Brožu, živé a zemřelé hasiče  

neděle  17.6.  9.30 mše sv. za rodiče Urbánkovy a Urbanovy, za Jana Bušty a živou rodinu, 
    za Adolfa Kulíka, rodiče a sourozence, za rodiče Holánkovy a syna 
 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy 
neděle  10.6.  11.00 mše sv. za rodinu Pestrovu, Šustáčkovu, živé a zemřelé příbuzné 
středa   13.6.  18.00 slavnostní mše sv. za zemřelou rodinu Balabánovu z Jestřabí 
neděle   17.6.  11.00 poutní mše sv. za Miloslava a Marii Jaškovy z Nihova 
 
* V sobotu 16. června v 15 hodin v Křoví bude sloužit slavnostní mši svatou strahovský opat Michael 
Pojezdný, který také posvětí hasičský prapor a sošku sv. Floriána. 
* Svátek sv. Antonína Paduánského oslavíme v Kuřimské Nové Vsi při mši svaté ve středu 13.6. v 18 hodin 
a v neděli 17.6. poutní mší sv. v 11 hodin. 
* Kněžské svěcení jáhna Tomáše Koumala z Deblína proběhne v sobotu 23. června v 9 hodin v brněnské 
katedrále. Primi ční mši sv. bude sloužit v neděli 24. června v 15 hodin na školním hřišti v Deblíně (na obě 
slavnosti pojede autobus). 
* Ohlášky: v sobotu 23.6. hodlají v Blažovicích uzavřít manželství pan Miroslav Knoflíček  z Křižínkova   
a slečna Jana Černá z Blažovic. Případné překážky k uzavření tohoto sňatku oznamte co nejdříve na faře. 
*  Farní knihkupectví je otevřeno půl hodiny po nedělní mši svaté na faře v Deblíně. Naposledy! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 


