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Bohoslužby v týdnu 13. – 20. 3. 2022
2. NEDĚLE POSTNÍ
Sbírka na velká setkání mládeže
7:30 Křižanov Za živou a + rodinu Kubešovu, Dostálovu, Müllerovu a Pavlišovu
Neděle 9:00 Heřmanov Za rodiče Havlátovy, jejich sourozence a prarodiče s prosbou o Boží ochranu
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

Pondělí

14. 3.
Úterý

15. 3. 17:00 Křižanov

Prosebná pouť Nový Jeruzalém

Středa

16. 3. 17:00 Jívoví

Za Jiřího Macha

Čtvrtek

17. 3. 17:00 Dobrá Voda Za rodinu Hladíkovu a Malcovu
Pátek

18. 3.

Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Za farníky
Sobota 7:30 Křižanov
19. 3. 9:00 Heřmanov Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:30 Křižanov Heřmanov Společná modlitba růžence za mír na Ukrajině
3. NEDĚLE POSTNÍ
7:30 Křižanov Za manžela Karla a živou a + rodinu Lázničkovu a Ficovu s prosbou
o Boží ochranu

Neděle

20. 3.

9:00 Heřmanov
10:30 Křižanov

Za Josefa Dočkala a celou živou a + rodinu

14:00 Křižanov

Pobožnost křížové cesty

14:00 Heřmanov

Pobožnost křížové cesty

Za živé a + rodiny Horkých, Komínkovu a Lavických a Věru Kadlecovou
s prosbou o Boží ochranu

V neděli 3. dubna od 16 hodin vás zveme do kostela sv. Václava v Křižanově
na koncert SEDM SLOV VYKUPITELOVÝCH od Josepha Haydna
v nastudování komorního orchestru MUSICA NOVA pod vedením Jaroslava
Martináska s duchovní meditací Radovana Lukavského (CD). Vstupné dobrovolné.

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření
Drazí věřící, sestry a bratři,
díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění
protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích
respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké
době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli
přibrzdit šíření nemoci.
Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na
bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích
prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké
situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na
dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu,
a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní
přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.
Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na
Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost
smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít
s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm,
pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod
věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry
rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.
Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu
umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od
Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.
Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít
jako svědkové vítězného Krista.
Vaši čeští a moravští biskupové

Evangelium 2. neděle postní: Lk 9,28b-36
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se.
Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle,
rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili
o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však
přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho.
Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme
tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl,
co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku,
padla na ně bázeň.
Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten
hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech
nepověděli nic o tom, co viděli.

