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 28. 8. – 4. 9. 2022
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Žehnání na začátku školního roku
Za farníky
Neděle 7:30 Křižanov
28. 8. 9:00 Heřmanov Za Annu a Antonína Havlátovy a živou a + rodinu Havlátovu
10:30 Křižanov Za rodiče Urbanovy, Rousovy a dceru Květu
Pondělí

29. 8.

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Úterý

30. 8. 18:00 Kadolec

Za rodinu Zemanovu a Skryjovu

Středa

31. 8. 18:00 Jívoví

Za sestru, bratra a rodiče Kaštanovy

Památka sv. Jiljí, opata
Světový den modliteb za péči o stvoření
1. 9. 18:00 Dobrá Voda Za rodinu Tomanovu a děti

Čtvrtek

17:00 Heřmanov

Na společný úmysl:
Za rodinu Jurných z Meziboří
Na úmysl dárce
Za manžele Těšíkovy, ctihodnou sestru Hedviku, živou a + rodinu
Plechovu, Válkovu a Musilovu s prosbou o Boží ochranu
Za Marii Lundovou, rodinu Lundovu, Bumbálkovu a Voráčovu a
Stanislava Žáka
Za rodiče Hamříkovy, 3 syny, prarodiče Hamříkovy a Součkovy

18:30 Křižanov

Na společný úmysl:
Za Marii Pejchalovou a celou živou a + rodinu
Za rodiče Musilovy a syna

Pátek

2. 9.

Sobota

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Svatba - Michal Kadlec a Šárka Vítková

3. 9. 11:00 Křižanov

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Křižanov Za živou a + rodinu Brožovu, Kolbábkovu, Votavovu a neteř
Neděle
4. 9. 9:00 Heřmanov Slavnost Výročí posvěcení kostela
Za farníky

10:30 Křižanov

Za Františka Brožu, jeho rodiče a s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

 Navštěvovat nemocné budu ve čtvrtek 1. 9. dopoledne, příp. dle domluvy.
 Od příští neděle 4. 9. budou děti opět dostávat samolepky za účast na mši,
které si budou letos lepit na jednoduchou přehnutou kartičku. Tu dostanou také
příští neděli s první samolepkou.
Děti, které ještě mají sešitek Moje nedělní album se samolepkami z minulého
školního roku, ať je příští neděli přinesou, aby dostaly sladkou odměnu.
 Srdečně vás zveme na nedělní mši svatou 11. 9. v 9 hod., při které společně
poděkujeme Bohu za letošní úrodu, a po ní na setkání s ochutnávkou
produktů na farním dvoře. Prosíme, vaše pečené, vypálené či jinak upravené
plody země přineste přede mší na faru. Děkujeme a těšíme se na setkání.
Evangelium 22. neděle v mezidobí: Lk 14,1.7-14
Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl,
dávali si na něj pozor.
On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až
budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by
být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel
a řekl ti: ‘Uvolni mu místo!’ Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo.
Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který
tě pozval, řekne ti: ‘Příteli, pojď si sednout dopředu!’ To ti bude ke cti u všech,
kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se
ponižuje, bude povýšen.“
Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani
bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti
dostalo odměny. Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a
slepé.
A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. Dostaneš však
odměnu při vzkříšení spravedlivých.“
Modlitba (vstupní modlitba z nedělní liturgie)
Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno
dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on
s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

