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 20. – 27. 3. 2022
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

Pondělí

21. 3.
Úterý

22. 3. 17:00 Kadolec

Za živou a + rodinu Karáskovu a Nekudovu

Středa

23. 3. 17:00 Jívoví

Za živou a + rodinu Kaštanovu a Jůdovu

Čtvrtek

24. 3. 17:00 Dobrá Voda Za členy živého růžence
Pátek

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
17:00 Heřmanov Za rodinu Komínkovu a syna a rodinu Jurkovu a syna

Po mši obřad zasvěcení Ruska a Ukrajiny a svátostné požehnání

25. 3.

18:30 Křižanov
Sobota

26. 3. 18:30 Křižanov

Za živou a + rodinu Horníčkovu s prosbou o Boží ochranu
Po mši obřad zasvěcení Ruska a Ukrajiny a svátostné požehnání

Heřmanov

Společná modlitba růžence za mír na Ukrajině

4. NEDĚLE POSTNÍ / Radostná (laetare)
Začíná letní čas
Za
živou
a
+
rodinu
Vítkovu,
Tribulovu,
Za
Pavla
Vítka
a Josefa Tribulu
7:30 Křižanov
Neděle 9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Vítkovu, Pařilovu a Mynářovu
27. 3.
10:30 Křižanov Za farníky
14:00 Křižanov

Pobožnost křížové cesty v kostele

14:00 Heřmanov

Pobožnost křížové cesty v kostele

Postní koncert Sedm slov Vykupitelových
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. Výtěžek koncertu je
určen na pomoc Ukrajině.

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Milé sestry, milí bratři, jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března od 17 hod.
papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice sv. Petra
v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Totéž
stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.
Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize,
Youtube kanálu Vatican media Live a od 17 hod. je zařazena do vysílání TV Noe.
K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také
všechny kněze, jáhny a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních
v katedrálách, na mariánských poutních místech i ve farních a řeholních
společenstvích po celém světě.
Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír
na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu.
V katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově se sejdeme k modlitbě za mír a k zasvěcení
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v pátek 25. března v 19 hod.
V modlitbě s vámi všemi spojený Váš biskup Vojtěch
Papež František se takto rozhodl obnovit úkon zasvěcení Ruska, který si vyžádala již
Panna Maria Fatimská a který konkretizoval svatý Jan Pavel II. Věříme v mocnou
přímluvu, ochranu a pomoc Panny Marie, Královny míru, v boji proti jakékoli podobě
zla a hříchu, zvláště i války, ve spojení s Kristem. Jsme zváni duchovně podpořit
tento akt zasvěcení každodenní modlitbou růžence či litanií k Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie či jinou modlitbou na tento úmysl.

Pouť Nový Jeruzalém a modlitby u sochy Panny Marie, Matky Lásky
V úterý se v Křižanově konala pouť Nový Jeruzalém, ke které patří i putovní socha
Panny Marie, Matky Lásky. Zůstává u nás v kostele měsíc do další pouti. Je s ní
spojeno každodenní modlení, ke kterému jste zváni. V neděli navazuje na
křížovou cestu, která začíná ve 14 hodin. Tento týden bude každý den začínat
v 18 h. v kostele.

Postní duchovní obnova
V sobotu dopoledne 26. března jste zváni na postní duchovní obnovu s Kateřinou
Lachmanovou do kostela ve Vel. Meziříčí.
Program: 9 h. první promluva, 10 h. adorace a příležitost ke zpovědi, 10:45 h. druhá
promluva, 12 h. mše sv., 15 h. setkání pro ty, kdo chtějí sloužit přímluvnou modlitbou

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem
Srdečně zveme mladé lidi od 12 let na setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem
do Brna (katedrála sv. Petra a Pavla) v sobotu 9. dubna.
Bude možné jet společně vlakem z Křižanova - informace u Karolíny Špinarové tel.: 604 271 532. Další informace o setkání a přihlašování najdete na stránkách
Diecézního centra mládeže: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

