
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 21. do 28. ledna 2007

Svátky a památky: neděle 21.1. 3. neděle v mezidobí
středa 24.1. sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
čtvrtek 25.1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
pátek 26.1. sv. Timoteje a Tita, biskupů
neděle 28.1. 4. neděle v mezidobí

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle  21.1. 7.45 mše sv. za farnost
úterý   23.1. 17.00 mše sv. za manžele Borovičkovy a duše v očistci
čtvrtek  25.1. 16.30 modlitba  sv.růžence
pátek   26.1. 17.00 mše sv. (zvláště pro děti) za rodinu Antlovu a Mičánkovu, Boží pomoc 

a ochranu
sobota  27.1. 7.45 mše sv. za rodiče Sojkovy, syna a vnučku, Boží ochranu pro živou 

rodinu
neděle   28.1. 7.45 mše sv. za Jaroslava a Annu Laicmanovy, syna Josefa, Jiřinu Šancovu, 

a duše v očistci

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
všední dny: mše sv. v 15.00 hodin
sobota a neděle: mše sv. v 10 hodin
(informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla 
neděle 21.1. 9.30 mše sv. za rodinu Knoflíčkovu a Nováčkovu, za Ludmilu a Bohuslava 

Ráčkovy, syna, dvoje rodiče a duše v očistci
středa  24.1. 17.00 mše sv. za Ludmilu Pokornou, živou a zemřelou rodinu
neděle 28. 1. 9.30 mše sv. za rodinu Knoflíčkovu, Špačkovu, Bartůškovu a celou přízeň 

a duše v očistci

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle  21.1 11.00 mše sv. za rodiče Melicharovy, dva syny, rodiče Klusákovy a dva syny
neděle  28. 1. 11.00 mše sv. za farnost

Bratři a sestry,
jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného  
života.  A vás,  mladí  muži,  kteří  jste  svobodní,  máte nebo budete mít  maturitní  zkoušku a kteří  se  cítíte  povoláni ke  
kněžství, bych rád informoval, že přihlášky je možné podat na biskupství do 20. března 2007.

 Vojtěch
* Povolání k trvalé jáhenské službě. Kandidát musí mít alespoň 30 let, a pokud je ženatý, má žít aspoň 5 let v uspořádaném 
manželství. Studium teologie i formační setkání jsou organizovány v Brně. Bližší informace podá jáhen Mgr. Josef Múčka, 
tel. 543 235 030, e-mail <mucka@biskupstvi.cz>. Uzávěrka přihlášek je 20. 3. 2007.
* Diecézní charita Brno od 1. 1. 2007 zřizuje Oblastní charitu Tišnov a Oblastní charitu Rajhrad jako své dvě nové organizační 
složky.  Oblastní  charita Tišnov působí na území děkanství  tišnovského,  Oblastní  charita Rajhrad působí na území děkanství 
rosického a modřického.  Sídlo  Oblastní  charity Tišnov je  Janáčkova 333, 666 00 Tišnov.  Výběrové řízení  na ředitele  obou 
oblastních charit bude zveřejněno na <http://www.dchbrno.caritas.cz>.
* Farnost Březí nás zve na Farní ples v sobotu 27.1. od 20 hodin v KD Březí.
* Farní knihkupectví bude otevřeno vždy půl hodiny  po nedělní mši svaté na faře v Deblíně.


