
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves 

Přehled bohoslužeb 
v týdnu od 24. června do 1. července 2007 

 

Svátky a památky:   neděle 24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
       PRIMICE o. Tomáše Koumala - Deblín 
    čtvrtek 28.6. sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
    pátek 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
       hlavních patronů brněnské diecéze 
    neděle 1.7. 13. neděle v mezidobí (pouť v Křoví) 
 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše 
neděle   24.6.  15.00 Primice novokněze Tomáše Koumala (školní hřiště) 
úterý    26.6.  18.00 mše sv. za rodinu Lajcmanovu, Šancovu a příbuzné 
čtvrtek  28.6.  17.30 modlitba svatého růžence 
pátek   29.6.  17.30 příležitost ke svátosti smíření (zvláště dětí) 

18.00 mše sv. na poděkování za 50 let společného života, Boží pomoc  
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu 

sobota  30.6  7.45 mše sv. na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání  
    a ochranu 
neděle   1.7.  7.45 mše sv. za zemřelé rodiče a živou rodinu 
 

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  24.6.   mše sv. v Křoví není 
   15.00 Primice - Deblín  
čtvrtek  28.6.  17.00 příležitost ke svátosti smíření (zvláště dětí) 

17.30 slavnostní mše sv. za obyvatele  Křoví a přilehlých obcí 
neděle  1.7.  9.30 poutní mše sv. za farnost 
 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy 
neděle   24.6.  mše sv. v Kuřimské Nové Vsi není 
   15.00 Primice - Deblín  
středa   27.6.  18.00 mše sv. za Josefa a Alžbětu Sojkovy, rodiče, živé a zemřelé příbuzné  
neděle  1.7.  11.00 mše sv. za rodiče Burianovy, Pololáníkovy, Jiřího Maloně, za rodiče 

Fialovy, Vladimíra Červinky a Petra Sojky 
 
* P. Tomáš Koumal bude sloužit mši svatou a udělovat novokněžské požehnání: v úterý 26. června                 
v 15 hodin na Žernůvce a v 18 hodin v Deblíně, ve středu 27. června v 18 hodin v Kuřimské Nové Vsi,         
ve čtvrtek 28. června v 17.30 hodin v Křoví. 
* Slavnost sv. Petra a Pavla oslavíme v Křoví ve čtvrtek 28.6. v předvečer slavnosti v 17.30 hodin                
a v neděli 1.7. poutní mší svatou v 9.30 hodin. 
* Navštěvovat nemocné naší farnosti budu ve čtvrtek 28. června. 
* Pouť do brněnské katedrály v rámci Roku diecéze se uskuteční v sobotu 30. června od 9 hodin. 
* Ve spolupráci s Úřadem Městyse Deblín zveme na koncert Hradišťanu v neděli 29. července v 18 hodin 
u Základní školy. Vstupenky v ceně 150,- Kč k dostání na faře a na radnici. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 


