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 8. 5. – 15. 5. 2022

Neděle

8. 5.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ / Neděle Dobrého Pastýře
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
Svátek matek
Za
farníky
7:30 Křižanov
9:00 Heřmanov Za živé a + hasiče heřmanovského okrsku
Celebruje P. Pavel Rostislav Novotný, OPraem.

10:00 Křižanov

Mše svatá s udílením svátosti biřmování
30 biřmovanců bude biřmovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle

10:30 Kundratice Pouť ke cti sv. Floriána / Za živé a + farníky a občany Kundratic
Celebruje P. Jiří Švanda

18:00 Křižanov / Heřmanov
Pondělí

9. 5. 10:00 Křižanov

Májová pobožnost v kostele

Pohřeb – Jaroslav Hadrava z Horních Hlín

Úterý

10. 5. 18:00 Kadolec

Za Antonína Kružíka a rodiče

Středa

11. 5. 18:00 Jívoví

Za živou a + rodinu Holemovu a Čechovu

Čtvrtek

12. 5. 18:00 Dobrá Voda

Za rodinu Bartůňkovu a Vítkovu s prosbou o dar zdraví a ochranu P. Marie

Památka Panny Marie Fatimské
Za živou a + rodinu Melicharovu
13. 5. 17:00 Heřmanov
18:30 Křižanov Mše (nejen) pro děti / Na úmysl dárce
Pátek

Sobota

Svátek sv. Matěje, apoštola

14. 5.

Neděle

15. 5.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7:30 Křižanov Za živou a + rodinu Štěpánkovu, Machovu, Vitešníkovu, Částkovu,
Hancco a Petra Ženatého

10:00 Bojanov
18:00 Křižanov

Pouť ke cti sv. Jana Nepomuckého / Za farníky
Májová pobožnost v kostele

Pouť farností Křižanov a Heřmanov ke sv. Janu Nep. na Zelené hoře
Zveme vás všechny na netradiční pouť 14. května 2022 nazvanou „Od Jána
k Jánovi“. Budeme putovat vlakem do Žďáru nad Sázavou a dále pěšky na
slavnostní poutní mši na Zelené Hoře. Sraz všech poutníků bude ve 12:45 hod. na
nádraží v Křižanově.
Pozvání na poutní mši svatou, která začíná v 17 hod., platí i pro všechny ostatní,
kteří se dostavíte individuálně. Vydejme se společně na cestu a obnovme tradici!

Český den proti rakovině – sbírka
V neděli 15. května po mších svatých budete mít možnost přispět zakoupením
známých žlutých kytiček do sbírky na podporu prevence, výzkumu a léčby rakoviny.
Výše příspěvku za kytičku je dobrovolná, minimálně však 20,- Kč. Za každý
příspěvek upřímné Pán Bůh zaplať!
Milada Špačková, koordinátor sbírky

Modlitba za povolání (P. Vojtěch Kodet)
Matko Vtěleného Slova a Snoubenko Ducha svatého,
tys naslouchala Božímu slovu a uchovávala ho ve svém srdci,
nauč nás rozjímat o Božích záměrech s naším životem
a nechat se vést Duchem svatým.
Spolehlivá Průvodkyně na cestě víry, naděje a lásky,
pomoz rodičům, aby své děti vedli k opravdovému životu podle evangelia,
a tak je připravili k velkomyslné odpovědi na Boží volání.
Matko každého „Ano“ vůči Bohu,
pokorně tě prosíme o přímluvu za mladé lidi,
aby tak jako ty měli odvahu se zcela zasvětit Bohu a jeho službě. Amen.

Evangelium 4. neděle velikonoční: Jan 10,27-30
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim
dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec,
který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo.
Já a Otec jedno jsme.“
Modlitba (vstupní modlitba z nedělní liturgie)
Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, dobrý pastýř tvého lidu, předešel nás do tvé
slávy; posiluj jeho slabé stádce, aby došlo za svým vítězným pastýřem do nebeské
radosti. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky
věků. Amen

