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 6. – 13. 3. 2022
1. NEDĚLE POSTNÍ
Sbírka na pomoc Ukrajině
7:30 Křižanov Za farníky
Neděle 9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Jeřábkovu, Čermákovu a Zemanovu
6. 3.
10:30 Křižanov Za Martu Jurovatou a Jaroslava Dvořáka s prosbou o Boží ochranu
14:00 Křižanov

Pobožnost křížové cesty

14:00 Heřmanov

Pobožnost křížové cesty

Pondělí

7. 3.
Úterý

8. 3. 17:00 Kadolec

Za živou a + rodinu Holánkovu, Turkovu a Trojánkovu

Středa

9. 3. 17:00 Jívoví

Za manžela Ludvíka a rodiče Karáskovy

Čtvrtek

10. 3. 17:00 Dobrá Voda Za živou a + rodinu Tomanovu s prosbou o Boží ochranu
Pátek

17:00 Heřmanov

11. 3. 18:30 Křižanov
Sobota

12. 3. 18:30 Křižanov

Za Zemanovy, Patákovy a Dosadilovy

Mše (nejen) pro děti
Za živou a + rodinu Kamanovu a Chylíkovu s prosbou o Boží ochranu

Společná modlitba růžence za mír na Ukrajině

2. NEDĚLE POSTNÍ
Sbírka na velká setkání mládeže
Za
živou
a
+
rodinu
Kubešovu,
Dostálovu, Müllerovu a Pavlišovu
7:30 Křižanov
Za rodiče Havlátovy, jejich sourozence a prarodiče s prosbou o Boží ochranu
Neděle 9:00 Heřmanov
13. 3. 10:30 Křižanov Přijetí katechumena Aleše Slabého mezi čekatele křtu
Za farníky

14:00 Křižanov

Pobožnost křížové cesty

14:00 Heřmanov

Pobožnost křížové cesty

Na bohoslužbách dodržujte hygienická opatření: respirátory, ruce, rozestupy.

On-line katecheze o svátostech
Katecheze, které připravili kněží našeho děkanátu, jsou zveřejňovány na YouTube
kanálu farnosti Velké Meziříčí.

Pomoc Ukrajině
Pomoc katolické církve probíhá primárně prostřednictvím Charity ČR.
Biskupové proto žádají všechny věřící, aby svoji pomoc koordinovali s místními
charitami. (Arci)diecézní charity mají stále volné ubytovací kapacity pro
uprchlíky, proto prosíme, abyste případnou pomoc s ubytováním Ukrajinců
nejdříve koordinovali s nimi dle vaší lokality.
U nás jde o Oblastní charitu Žďár, na jejíchž webových stránkách jsou potřebné
odkazy, informace, aktuální možnosti pomoci a kontakty: www.zdar.charita.cz.
Tato pomoc je koordinována s Krajem Vysočina a nově zřízeným Krajským
asistenčním centrem pomoci Ukrajině v Jihlavě (viz www.kr-vysocina.cz).

Postní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou ve Velkém Meziříčí
Jste zváni na postní obnovu do kostela sv. Mikuláše 26. 3. od 9 hodin. Program
na plakátku či na webových stránkách www.farnostvm.cz.

Modleme se za mír
Biskupskou konferencí jsme zváni: Připojte se ke společné modlitbě růžence za
mír a obrácení lidských srdcí k Bohu. Sjednotit se můžeme při modlitbě na
tento úmysl každý večer v 18.30 hodin (nebo někdy večer podle možností), ať
sami či společně v rodinách. Na konec je možné připojit společnou modlitbu od
našich biskupů, kterou jsem v ohláškách již uváděl, nebo modlitbu za mír
z kancionálu č. 035.
Modlitby za mír v TV NOE – ekumenický pořad „Pokoj vám!“
Každý večer doby postní po 20 hodině budou v tomto dvacetiminutovém
pořadu zaznívat v přímém přenosu modlitby, hudba a duchovní slovo z různých
kostelů, sborů farností a křesťanských společenstvích po celé naší vlasti.

Evangelium: Lk 4,1-13
Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní
a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl:
„Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk.’“
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa
a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána
a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“
Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu
sloužit!’“
Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li
Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: ‘Svým andělům vydá o tobě příkaz,
aby tě ochránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“
Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!’“ Když ďábel
dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.

