FARNÍ OHLÁŠKY
Kontakt: P. Václav Hejč, tel.: 733 742 732, email: krizanov@dieceze.cz
Farní webové stránky: www.farnostkrizanov.cz; www.farnosthermanov.cz

Bohoslužby v týdnu 26. 6. – 3. 7. 2022
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Sbírka na bohoslovce
Poděkování za školní rok a požehnání na prázdniny
Neděle
7:30 Křižanov Za rodiče Stehlíkovy a Vítkovy
26. 6.
9:00 Heřmanov Za Antonína Zemana a celou rodinu
Pouť ke cti sv. Petra a Pavla / Za farníky
10:30 Sviny
Pondělí

27. 6.
Úterý

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

28. 6. 18:00 Kadolec
Středa

29. 6.

Za rodinu Šupkovu, Barákovu, Chylíkovu a Novákovu

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů
brněnské diecéze

Čtvrtek

30. 6.
Pátek

1. 7.
Sobota

2. 7. 11:00 Křižanov

Svatba – Jaroslav Horníček a Jana Nováková

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za farníky
Neděle 7:30 Křižanov
3. 7. 9:00 Heřmanov Za rodiče Grešlovy, jejich rodiče a sourozence
10:30 Křižanov Za živou a + rodinu Rösslerovu a Nevrtalovu
Další oznámení:
 V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při
pontifikální bohoslužbě v 16 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup
brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze.
Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této
příležitosti poděkuje za třicet dva let ve službě diecézního biskupa.
Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně,
mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

 Katolická charismatická konference bude letos v Brně na výstavišti BVV od
6. do 10. července. Další informace a přihlášky na plakátku nebo na webových
stránkách: www.konference.cho.cz
 Mladí od 14 do 26 let jsou zváni na Celostátní setkání mládeže do Hradce
Králové, které se uskuteční od 9. do 14. srpna 2022. Heslem je citát ze Skutků
apoštolů: „Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“ (Sk 26, 16).
Více informací, program a přihlášky na: www.celostatnisetkanimladeze.cz
 Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského zve zájemce o základní
teologické vzdělání na Teologický kurz pro osobní rozvoj i pro katechetickou
či pastorační službu ve farnosti. Probíhá během školního roku 2022/2023. Jedná
se o 15 setkání o sobotách po 14 dnech. Kurz je základním stupněm vzdělání
pro různé pastorační služby ve farnosti. Na tento kurz volně navazuje kurz
Katecheta či kurz Služba ve farnosti (orientován zvláště na pomoc při liturgii).
Předpokládá se, že se s Teologickým kurzem znovu otevře také program
Učitelství náboženství pro ZŠ, které pořádá katechetické centrum ve spolupráci
s CMTF UP v Olomouci. Více info a přihlášky na: www.kc.biskupstvi.cz
 Doba 5 let, na kterou jsou farářem jmenováni členové ekonomické rady
farnosti (ERF), letos vypršela. Nově byli farářem do ekonomické rady farnosti
jmenováni: Marie Smejkalová, Ing. Tomáš Kotík a Ing. Jiří Dlouhý.
Ze stanov ekonomických rad farností brněnské diecéze:
Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, který
se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. …
Úkolem ERF je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku
farnosti, péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb farnosti.
Členové ERF jsou povinni jednat vždy v zájmu farnosti a usilovat o vytvoření ducha
spolupráce a vzájemné důvěry mezi farářem a farníky. Nezapomínají přitom také na
ducha křesťanské solidarity s jinými farnostmi, s diecézí a celou církví.
Evangelium 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: Lk 9, 51-62
Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít do
Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice,
aby tam připravili nocleh. Ale Samaritáni ho nepřijali, protože měl namířeno do
Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom
svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak
šli do jiné vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam
půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale
Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“
On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“
Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží
království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se
napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil
ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“

