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 10. – 17. října 2021
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Sbírka do fondu PULS
Za + rodiče s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
Neděle 7:30 Křižanov
10. 10. 9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Tvarůžkovu
10:30 Křižanov Za farníky
Pondělí

11. 10.
Úterý

12. 10. 18:00 Kadolec

Za Jaroslava Bojanovského a rodiče, Za Františka a Hedviku
Bojanovských a za Ladislava Toufara

Středa

13. 10. 18:00 Jívoví

Za živou a + rodinu Štěpánkovu, Královu, Sedmidubských

Čtvrtek

14. 10. 18:00 Dobrá Voda Na úmysl dárce
Pátek

15. 10.

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
17:00 Heřmanov Za živou a zemřelou rodinu Šimkovu a Prokešovu
18:30 Křižanov

Za rodiče Josefa a Marii Remerovy z Kadolce, Františka a Annu
Dvořákovy a syna Františka z Vídně a Martu Karlíkovou z Přibyslavy

Sobota

16. 10.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Křižanov

Za živou a + rodinu Špinarovu, Zemanovu, Drdlovu a Kašpárkovu
s poděkováním za společný život

Neděle

7:30

17. 10.

9:00 Heřmanov Za syna Petra a za celou živou a + rodinu Dočkalovu a Pillárovu
10:30 Horní Libochová Za farníky

Při účasti na bohoslužbách dodržujte hygienická opatření: ruce, rozestupy, roušky.

 Fond PULS – na podporu kněží a pastorace v brněnské diecézi
U východů jsou na stolcích letáky (dopisy) s informacemi ohledně PULSu, které
si můžete vzít. Děkuji všem pravidelným dárcům, zvláště přihlášeným
donátorům, ale i těm, kdo na tento účel přispívají skrze farní sbírky a osobně,
duchovně i materiálně se podílí na životě naší farnosti i celé diecéze.
 Farnost Bobrová a Horácká muzika Vás srdečně zvou na komponovaný pořad
„Pocta sv. Janu Nepomuckému“, který se uskuteční v neděli 10. října v 19 hod.
v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové. Jedná se o pořad duchovní
i lidové tvorby. Více informací na plakátcích.
 Zveme mladé na Děkanátní setkání mládeže 16. října od 14 hodin do večera
na faře ve Velké Bíteši. Na programu jsou hry, společenství, tajný host a téma
související s olympiádou, mše svatá a párky.
 Jste zváni na žehnání opraveného křížku (u domu č. 59), u kterého začneme
a zvoničky ve Vidoníně v neděli 17. 10. ve 14 hodin s následným
občerstvením za školkou.
 Jste zváni na Večer chval ve Velkém Meziříčí ve farním sále 17. 10. v 19 hod.
Evangelium 28. neděle v mezidobí: Mk 10,17-30
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se
ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“
Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden:
Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé
svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“
On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na
něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš,
a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to
slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.
Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království
ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl:
„Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly,
než vejde bohatý do Božího království.“
Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“
Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je
možné všechno.“
Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“
Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry
nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby
nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole,
a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“

