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 14. – 21. listopadu 2021
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Sbírka na opravy
Za živou a + rodinu Tomanovu s prosbou o Boží ochranu
Neděle 7:30 Křižanov
14. 11. 9:00 Heřmanov Za rodiče Kejdovy a živou a + rodinu Hublovu s prosbou o Boží požehnání
10:30 Křižanov Za farníky
Pondělí

15. 11.
Úterý

16. 11. 14:00 Heřmanov
Středa

Pohřeb – František Lunda z Milešína

Památka, sv. Alžběty Uherské, řeholnice

17. 11.
Čtvrtek

Památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

18. 11.
Pátek

19. 11.
Sobota

20. 11.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Za Ladislava Práška, jeho bratra Václava a jejich rodiče
Neděle 7:30 Křižanov
21. 11. 9:00 Heřmanov Za P. Josefa Melichara, rodiče, sourozence a celou živou a + rodinu Brychtovu
10:30 Křižanov Za farníky
Při účasti na bohoslužbách dodržujte hygienická opatření:
respirátory, ruce, rozestupy.
Průvodce adventem 2021
Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí věřícím ve farnostech brožuru
Průvodce adventem 2021, která může pomoci k užitečnému prožití adventní
doby. K doplnění biblických rozjímání byly použity myšlenky různých autorů.
Aplikace Průvodce adventem bude dostupná před začátkem Adventu uživatelům
mobilních zařízení s operačním systémem Android a iOS, bude možné ji zdarma
stáhnout na Google Play nebo App Store.
Tištěná brožura formátu A5 za 10,- Kč bude k dispozici příští týden u východu.

Výzva ke zvonění 17. 11. v 17 h.
Za několik dnů oslavíme 32. výročí pádu komunistického režimu a vykročení do
svobodné společnosti. Také v letošním roce chceme tento den připomenout
zvoněním na kostelní zvony na základě výzvy České biskupské konference.
Godzone tour
Zveme zvláště mladé na evangelizační koncert Godzone tour do Ostravy, který
bude 20. 11. Pojedeme busem v 15 h. z Vel. Meziříčí (návrat po 23 h.). Další info
na plakátku či na www.farnostkrizanov.cz.
Poselství papeže Františka ke světovému dni mládeže
Papež František vydal k letošnímu 36. světovému dni mládeže, který se koná na
Slavnost Krista Krále, své poselství, v němž přibližuje mladým motto „Vstaň!
Udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“, ale zároveň je vybízí „k duchovnímu
putování, které je dovede ke Světovému dni mládeže v Lisabonu v roce 2023“.
Poselství je možné si přečíst či stáhnout na www.farnostkrizanov.cz.
Týden modliteb za mládež 14. – 21. 11. 2021
Zveme v tomto týdnu k modlitbě všechny lidi za všechny mladé lidi. Další info
k tomu je možné sledovat na fcb události: TMM - Týden modliteb za mládež
Také se můžete připojit ke společné modlitbě v pátek od 20 do 21 h. skrze
stream z plzeňské katedrály sv. Bartoloměje, kde bude večer chval pod vedením
společenství Gif: https://www.facebook.com/SpolecenstviGIF.
Prosím, připojte ke svým modlitbám tento týden i modlitbu zvlášť za mladé lidi!

Modlitba za mládež
Bože, náš Otče,
děkujeme Ti za naději, kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi.
Děkujeme za dar jejich života, touhu po lásce a pravdě.
Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně,
ať dovedou rozpoznat dobro a zlo.
Dej jim dar síly a ctnost statečnosti,
ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit.
Pomáhej nám být jim pravdivými svědky evangelia
a vytrvale je podporovat na jejich životní cestě.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

