
Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 3. do 10. prosince 2006

Svátky a památky: neděle 3.12. 1. neděle adventní
středa 6.12. Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, patrona farnosti Deblín
čtvrtek 7.12. sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
pátek 8.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
neděle 10.12. 2. neděle adventní

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle  3.12. 7.45 mše sv. za rodinu Sojkovu a Boží ochranu pro živou rodinu
středa    6.12. 17.00 mše sv. za rodinu Koumalovu a Urbanovu
čtvrtek  7.12. 16.30 modlitba sv. růžence
pátek     8.12. 17.00 mše sv. (zvláště pro děti) za Josefa Juříčka a manželku, syna 

Josefa a manželku, za Ladislava Juříčka, Jaroslava Herala, rodiče 
a bratry, za rodinu Pavlíčkovu a přízeň

sobota  9.12. 7.45 mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní
neděle  10.12. 11.00 mše sv. za Josefa Sojky, manželky a celou přízeň

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
všední dny: mše sv. v 6.00 a 15.00 hodin sobota: mše sv. v 6.00 a 10.30 hodin
neděle: mše sv. v 9.00 a 10.30 hodin (informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla 
neděle  3.12. 9.30 mše sv. za Karla a Antonii Minaříkovy, jejich rodiče, rodiče 

Skalníkovy, za rodinu Dvořáčkovu, Pískovu a celou živou rodinu
neděle   10.12. 9.30 mše sv. za Františka a Andělu Mičánkovy, dva syny a Františka 

Melichara

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle  3.12. 11.00 mše sv. za Růženu Maškovu, Jana a Františku Maškovy, živé 

a zemřelé příbuzné
neděle    10.12. 8.00 mše sv. za farnost

* Do Farní rady Deblín byli zvoleni: PhDr. Marie Antlová, MUDr. Alice Gelnarová, MUDr. Ivana 
Mašková, Vladimír Štěrba. Jmenováni byli: Marie Koumalová, Ing. Pavel Sojka. První setkání  je 
dnes 3.12. v 18 h. na faře.
* Farní zabijačka se uskuteční v sobotu 9.10. od 10 hodin na farním dvoře. V neděli 10.10. po mši 
sv. - oběd. Bližší informace vzadu v kostele na lístku, na nástěnce nebo u MUDr. Alice Gelnarové.
* Slavnost sv. Mikuláše oslavíme v den jeho památky 6.12. v 17 hodin a slavnostní poutní mší sv. 
v neděli 10.12.     v 11 hodin, po ní jsou všichni zváni na oběd na faře - zabijačku. Ve 14. 30 h. bude 
divadlo dětí a přijde sv. Mikuláš.
* Objednané kalendáře na rok 2007 budou k dostání od příští neděle 10.12. v zákristii.
* Farní knihkupectví na faře v Deblíně se otevře v neděli 17.12. po bohoslužbě.
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