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 24. 4. – 1. 5. 2022
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ / BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Za Zdeňka Klímu, rodiče, neteř Lucii, Františka Loulu, rodiče a Boženu Kapounovou
Neděle 7:30 Křižanov
24. 4. 9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Havelkovu, Süsserovu a Musilovu
10:30 Křižanov Doprovází chrámový sbor Farnosti Troubsko / Za farníky
Pondělí

25. 4.
Úterý

26. 4. 18:00 Kadolec

Za členy živého růžence

Středa

Pohřeb – František Doležal z Křižanova

27. 4.

15:00 Křižanov
18:00 Jívoví

Za Drahomíru Tůmovu a dvoje rodiče

Čtvrtek

Pohřeb – Josef Babák z Křižanova
15:00 Křižanov
18:00 Dobrá Voda Za rodiče Tribulovy a Josefa Tribulu
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Pohřeb – Miroslav Sedmidubský
Pátek 14:00 Křižanov
29. 4. 17:00 Heřmanov Za syna Jaromíra, jeho rodinu a rodinu Švaříčkovu
18:30 Křižanov Za rodinu Němcovu
28. 4.

Sobota

30. 4.

11:00 Křižanov Svatba – Martin Kulhánek a Martina Lukášková
18:30 Křižanov Heřmanov Společná modlitba růžence za mír na Ukrajině

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Za Vlastimila Kubeše k 10. výročí úmrtí
Neděle 7:30 Křižanov
1. 5. 9:00 Heřmanov Za rodiče a prarodiče Chylíkovy
10:30 Křižanov Za farníky

Farní pouť
Zveme vás všechny na netradiční pouť 14. května 2022 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 dávnou tradici.

Postní almužna
„Postničky“ můžete přinést příští neděli na mši nebo kdykoli po domluvě.

Květen – měsíc Panny Marie
Na naší polokouli pokračuje jaro svými četnými a barvitými květy; klima je
vhodné na procházky a výlety. V liturgii spadá květen vždycky do velikonočního
období, doby, ve které zní "aleluja" a Kristovo mystérium se vyjevuje ve světle
Zmrtvýchvstání a velikonoční víry. Je to i doba očekávání Ducha svatého, který
o Letnicích s mocí sestupuje na rodící se církev. S oběma těmito kontexty,
"přirozeným" a liturgickým dobře ladí církevní zvyklost zasvětit měsíc květen
Panně Marii. Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, "růže", jež se
rozvinula v plnosti času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro.
A současně je pokornou a diskrétní protagonistkou prvních kroků křesťanského
společenství: Maria je jeho duchovním srdcem, protože sama její přítomnost
uprostřed učedníků je živou pamětí Pána Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha…
(Benedikst XVI.)

Jan 20,19-31
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před
židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech
jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch
slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte,
tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní
učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“
On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech
a evložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku,
neuvěřím.“
Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými
dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď
nevěřící, ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli,
a přesto uvěřili.“
Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této
knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn
Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

