
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves 

Přehled bohoslužeb 
v týdnu od 1. do 8. července 2007 

 
Svátky a památky:   neděle 1.7. 13. neděle v mezidobí (pouť v Křoví) 
    úterý  3.7. svátek sv. Tomáše, apoštola 
    středa 4.7. sv. Prokopa, opata 
    čtvrtek 5.7. sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy  
       a hlavních patronů Moravy 
    neděle 8.7. 14. neděle v mezidobí 
 

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše 
neděle   1.7.  7.45 mše sv. za zemřelé rodiče a živou rodinu 
čtvrtek  5.7.  11.00 poutní mše sv. v Braníškově za rodinu Horňanských, sestru, bratra 

a manželku 
pátek   6.7.  14.30 primice v Březí novokněze Blažeje Hejtmánka   
sobota 7.7.  7.45 mše sv. za rodiče Vondruškovy a celou rodinu, za Izoldu Jachno  
    a J. Sovovu 
neděle   8.7.  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  1.7.   9.30 poutní mše sv. za farnost 
čtvrtek  5.7.  9.30 mše sv. za Josefa Knoflíčka, rodiče, za rodiče Havelkovy a celou přízeň, 

za rodiče Velebovy, dceru, rodiče Skulovy, Příhodovy a vnučku Janu 
pátek  6.7.  11.00 pohřeb pana Josefa Kadlece 

14.30 primice v Březí novokněze Blažeje Hejtmánka  
sobota  7.7.  14.00 uzavřou manželství Martina Velebová a Dominik Stach 
neděle  8.7.  9.30 mše sv. za Jaroslava Urbánka, dvoje rodiče, bratra Františka a sestru  

Marii, za rodinu Němcovu, dceru a duše v očistci 
 

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy 
neděle   1.7.  11.00  mše sv. za  rodiče Burianovy, Pololáníkovy, Jiřího Maloně, za rodiče 

Fialovy, Vladimíra Červinky a Petra Sojky 
čtvrtek   5.7.  8.00 mše sv. za rodinu Balabánovu, Pokladníkovu, živé a zemřelé příbuzné  

a duše v očistci 
pátek  6.7.  14.30 primice v Březí novokněze Blažeje Hejtmánka  
neděle  8.7.  11.00 mše sv. za rodinu Knoflíčkovu, Juříčkovu a duše v očistci 
 

* Velmi děkuji  všem, kdo se podíleli na přípravě primice o. Tomáše Koumala v Deblíně! 
* Sbírka na bohoslovce se z důvodu konání primice překládá na tuto neděli 1. července. 
* Ohlášky:  Martina Velebová z Křoví a Dominik Stach z Ivančic hodlají uzavřít manželství v sobotu        
7. července  ve farním kostele v Křoví.  Případné překážky k uzavření tohoto sňatku oznamte na faře. 
* 60 let kněžství oslaví P. Antonín Láník ve čtvrtek 5. července v 15.30 hodin v Šaraticích                               
a Mons. František Baťka v sobotu 14. července ve 14 hodin v kapli na Žernůvce. 
* Celostátní setkání mládeže v Táboře se uskuteční od  13. do 19. srpna 2007. 
* 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 


