
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 28. ledna do 4. února 2007

Svátky a památky: neděle 28.1. 4. neděle v mezidobí
středa 31.1. sv. Jana Boska, kněze
pátek 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
sobota 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
neděle 4.2. 5. neděle v mezidobí

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle  28.1. 7.45 mše sv. za Jaroslava a Annu Laicmanovy, syna Josefa, Jiřinu Šancovu, 

a duše v očistci
úterý   30.1. 17.00 mše sv. za Miladu a Antonína Markovy a duše v očistci
čtvrtek  1.2. 16.30 modlitba  sv.růžence
pátek   2.2. 16.30 eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření

17.00 mše sv. (s žehnáním svící) za rodiče Crhovy, za pomoc pro živou rodinu,
ochranu P. Marie

sobota  3.2. 7.45 mše sv. za rodinu Koumalovu a Urbanovu
neděle   4.2. 7.45 mše sv. za Josefa a Boženu Klusákovy, za celou zemřelou rodinu

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 28.1. 9.30 mše sv. za rodinu Knoflíčkovu, Špačkovu, Bartůškovu a celou přízeň 

a duše v očistci
pátek   2.2. 18.30 mše sv. (s žehnáním svící) za Marii a Miroslava Ráčkovy a jejich rodiče
neděle  4.2. 9.30 mše sv. za farnost

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle  28.1 11.00 mše sv. za farnost
čtvrtek  1.2. 17.00 mše sv. (s žehnáním svící) za rodiče Štouračovy a sestru Františku
neděle  4.2. 11.00 mše sv. za Boženu Danielovu a manžela, dceru, rodiče Balabánovy, 

živé a zemřelé příbuzné

*  Svátek Uvedení Páně do chrámu s  obřadem žehnání svíček společně oslavíme v Kuřimské 
Nové Vsi ve čtvrtek 1.2. - vigilie v 17 hodin, v pátek 2.2. v 17 hodin v Deblíně a v 18.30 v Křoví.
* Svatoblažejské požehnání se bude udělovat jednotlivě v pátek 2.2. po mši sv. v Křoví, v sobotu 
3.2. po mši sv. v Deblíně a v neděli 4.2. po mši sv. v Kuřimské Nové Vsi.
* Rodiče dětí,  které chodí do 3 třídy, navštěvují vyučování náboženství a chtějí  letos přistoupit 
k prvnímu sv. přijímání, ať přijdou po mši sv. do zákristie.
* Ve čtvrtek 1.2. budu navštěvovat nemocné v naší farnosti.
*  Od  22.  února  srdečně  zveme  všechny  zájemce  o  zpěv  do  obnoveného  sboru  v  Deblíně. 
Pravidelná setkání sboru budou každý čtvrtek v 18 hodin na faře. Nutná pravidelná účast.
* Sbírka o první neděli v měsíci v kostele v Deblíně bude určena na pořádání letošní primice.
* Farní knihkupectví bude otevřeno vždy půl hodiny  po nedělní mši svaté na faře v Deblíně.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Internetové stránky farnosti jsou na nové adrese: www. farnostdeblin.cz


