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 27. 3. – 3. 4. 2022
4. NEDĚLE POSTNÍ / Radostná (laetare)
Začíná letní čas
7:30 Křižanov Za živou a + rodinu Vítkovu, Tribulovu, Pavla Vítka a Josefa Tribulu
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

Pondělí

28. 3.
Úterý

29. 3. 18:00 Kadolec

Za živou a + rodinu Hladíkovu, Panáčkovu a Štěpánkovu

Středa

30. 3. 18:00 Jívoví

Za Ladislava Kořínka s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

Čtvrtek

31. 3. 18:00 Dobrá Voda Za Ronalda Chamogoumma a živou rodinu

První pátek v měsíci
17:00 Heřmanov

Na společný úmysl:
Za manžela, rodiče Zbíralovy a Mazánkovy a syna
Za živou a + rodinu Habánovu, Navrátilovu a Toužínovu
Za živou a + rodinu Halouzkovu a Markovu s prosbou o Boží požehnání

18:30 Křižanov

Na společný úmysl:
Za živou a + rodinu Satoriovu, Mezníkovu a Bojanovskou s prosbou
o Boží ochranu
Za maminku Růženu Pickovou

Pátek

1. 4.

Sobota

2. 4. 18:30 Křižanov

Heřmanov

Společná modlitba růžence za mír na Ukrajině

5. NEDĚLE POSTNÍ
7:30 Křižanov Za farníky
Neděle 9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Šimkovu a Prokešovu
3. 4.
10:30 Křižanov Za živou a + rodinu Pávkovu a Krčovu
14:00 Křižanov

Pobožnost křížové cesty

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.
Modlení v kostele u sochy Panny Marie, Matky Lásky
Jste zváni připojit se ke společné modlitbě (růženec apod.). V neděli začíná po
křížové cestě, od pondělí do pátku v 18 hod., v sobotu v 18:30 hod.

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/

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
V termínu 9. – 14. srpna bude Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové.
Takové setkání se koná přibližně jednou za pět let. Je určeno mladým lidem ve
věku 14 – 26 let, aby mohli prožít několik dní ve společenství víry svých
vrstevníků. Bližší informace jsou na: www.celostatnisetkanimladeze.cz

Přípravy na přijetí svátostí
Ve farnosti Křižanov vrcholí přípravy na přijetí svátostí:
- křtu - 1 dospělý a 1 starší dítě, kteří budou pokřtění o Velikonocích
- eucharistie (termín 22. května) – k prvnímu přijímání se připravuje 11 dětí
- biřmování (termín 8. května) – připravuje se 30 osob (2 z farnosti Heřmanov)
- manželství - 8 párů v Křižanově, 4 páry v Heřmanově
Pokračuje příprava na přijetí svátosti kněžství – Milan Pazdera je ve 4. ročníku.
Nezapomeňme se dobře připravit na přijetí svátosti smíření před Velikonocemi.
Ti, kdo se ocitají v situaci závažné nemoci nebo je čeká závažná operace, ať se
nebojí mě požádat o svátost nemocných.
Prosím, zahrňte do úmyslu svých modliteb všechny, kterých se to týká, i jejich
kmotry, rodiny a doprovázející (připravující).

On-line katecheze o svátostech
Na YouTube kanálu Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech,
které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

