
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves 

Přehled bohoslužeb 
v týdnu od 17. do 24. června 2007 

 
 

Svátky a památky:   neděle 17.6. 11. neděle v mezidobí (pouť v Kuřimské Nové Vsi) 
    úterý 19.6. sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 
    čtvrtek 21.6. sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
    neděle 24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
       PRIMICE o. Tomáše Koumala - Deblín 
 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše 
neděle   17.6.  7.45 mše sv. za farnost 
úterý    19.6.  17.30  příležitost ke svátosti smíření 

18.00 mše sv. za rodinu Maškovu a Davidovu 
čtvrtek  21.6.  17.30 modlitba svatého růžence 
pátek   22.6.  17.00 eucharistická adorace, příležitost ke svátosti smíření,  

modlitba za novokněze 
18.00 mše sv. za Jana Baláka a celou zemřelou přízeň 

sobota  23.6  9.00 kněžské svěcení jáhna Tomáše Koumala -brněnská katedrála  
neděle   24.6.  15.00 Primice novokněze Tomáše Koumala (školní hřiště) 
    

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  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 
středa   20.6.  17.00 příležitost ke svátosti smíření 

17.30 mše sv. za letošní novokněze 
neděle  24.6.   mše sv. v Křoví není 
   15.00 Primice - Deblín 
 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy 
neděle  17.6.  11.00 poutní mše sv. za Miloslava a Marii Jaškovy z Nihova 
čtvrtek  21.6.  17.30 příležitost ke svátosti smíření 

18.00 mše sv. za Josefa Šmardy, rodiče a sourozence, za Josefa a Františku  
Maloňovy, rodiče a sourozence, živé a zemřelé příbuzné 

neděle   24.6.  mše sv. v Kuřimské Nové Vsi není 
   15.00 Primice - Deblín  
 
* 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 jede zvláštní autobus). 
* Ohlášky:  Martina Velebová z Křoví a Dominik Stach z Ivančic hodlají uzavřít manželství v sobotu        
7. července ve 13 hodin ve farním kostele v Křoví.  Případné překážky k uzavření tohoto sňatku oznamte    
co nejdříve na faře. 
* Sbírka na bohoslovce se z důvodu konání primice překládá na neděli 1. července. 
* Celostátní setkání mládeže v Táboře se uskuteční od  13. do 19. srpna 2007. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 


