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 29. 5. – 5. 6. 2022
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Den modliteb za sdělovací prostředky
7:30 Křižanov SVATOZDISLAVSKÁ POUŤ
Neděle

Celebruje P. Damián Němec OP
Za farníky

Heřmanov Za Jiřího Šišovského a rodiny Šišovskou, Liškovu a Toužínovu
10:30 Křižanov SVATOZDISLAVSKÁ POUŤ

29. 5. 9:00

Celebruje P. Damián Němec OP
Za živou a + rodinu Horkých, Smejkalovu a Jandovu

18:00 Křižanov / Heřmanov Májová pobožnost
Pondělí

30. 5.
Úterý

31. 5.
Středa

Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina, mučedníka

1. 6. 18:00 Jívoví

Za Viléma Vostála, Marcela Pitoňáka a Klimenta Sedmidubského

Čtvrtek

2. 6. 18:00 Dobrá Voda Za živou a + rodinu Zástěrovu

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
17:00 Heřmanov Na společný úmysl

Za Antonína Zemana a Antonína Valu
Za živou a + rodinu Humpolíkovu
Za zemřelé Miroslava Horkého a Simonu Janíčkovou
Na úmysl dárce
Za živou a + rodinu Kejdovu, Uhlířovu, Homolovu, Tomanovu, Hájkovu a
Holánkovu

Pátek

3. 6.

První pátek v měsíci

18:30 Křižanov

Na společný úmysl
Za živou a + rodinu Knoflíčkovu a Starovu
Za Helenu Šivelovou, její rodinu a rodinu Janíčkovu
Na poděkování za dar společného života a obdržené milosti
Za Josefa Vrbického a rodinu Vrbických
Za Vlastu a Miroslava Janíčkovy a živou a + rodinu
Za Štefana Parajku, živou a + rodinu Chylíkovu a Parajkovu s prosbou o Boží
ochranu

Sobota

4. 6.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Sbírka na Charitu
Za živou a + rodinu Markovu a Andělovu
Neděle 7:30 Křižanov
5. 6. 9:00 Heřmanov Za Marii Havránkovou a rodiče Havránkovy, Ficovy a Lolovy
10:30 Křižanov Za farníky

Další oznámení

Svatý otec František ve čtvrtek 26. 5. jmenoval 14. diecézním biskupem
brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr. Kanonického vedení
diecéze se ujme při bohoslužbě 29. 6. v 16 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.
Prosím o modlitbu za něj s vděčností za pastýřskou službu biskupa Vojtěcha!
 Navštěvovat nemocné budu ve středu ve farnosti Křižanov a ve čtvrtek ve
farnosti Heřmanov, případně po telefonické domluvě.
 Jsme zváni na Svatodušní vigilii do kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí
v sobotu 4. června. Začátek ve 20 hod.
 Sbírky:
- postní almužna: Křižanov 2 652,- Kč; Heřmanov 7 839,- Kč
- při Českém dni proti rakovině: Křižanov 7 470,- Kč
- na pronásledované křesťany: Křižanov 16 750,- Kč; Heřmanov 7 281,- Kč
EVANGELIUM 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: Jan 17,20-26
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale
také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče,
ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já
v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě
poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.
Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou
slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa.
Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito (moji učedníci)
poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska,
kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“
Modlitba k Duchu Svatému (Mons. Vojtěch Cikrle)
Přijď, Duchu Svatý.
Přicházej jako světlo, které v náš prozáří jakékoliv temnoty.
jistota, která vysvobozuje z pout závislostí.
radost, která dává našemu životu lesk a půvab.
pokoj, který vítězí nad nesouladem a zmatkem.
krása, která je pramenem všeho skutečně krásného.
štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme.
víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně.
naděje, která nás chrání před skleslostí a sobectvím.
láska, která v nás spojuje božské a lidské
a kterou se stáváme jako Ty darem pro druhé.
Přijď, Duchu Svatý.

