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. 2. 2022
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Křižanov Za farníky
Neděle
Za živou a + rodinu Tvarůžkovu
6. 2. 9:00 Heřmanov
10:30 Křižanov Za živou a + rodinu Drápelovu z Martinic a Bártovu z Dobré Vody
11:30 Křižanov Křest: Eliška Marková, Štěpán Hanák a Mikuláš Földeš
Pondělí

7. 2.
Úterý

8. 2. 17:00 Kadolec

Za živou a + rodinu Barákovu a Navrátilovu

Středa

9. 2. 17:00 Jívoví

Čtvrtek

Za Richarda Čecha, živou a + rodinu Čechovu a Holemovu

Památka sv. Scholastiky, panny

10. 2. 17:00 Dobrá Voda Za členy živého růžence

Památka Panny Marie Lurdské
Pátek 17:00 Heřmanov Za rodiče a prarodiče Chylíkovy
11. 2. 18:30 Křižanov Mše (nejen) pro děti

Za Ludmilu Vyžrálkovou, roz.Ráčkovou, jejího manžela Karla, jejich rodiče
a příbuzné

Sobota

12. 2.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Křižanov Svátost pomazání nemocných při mši svaté
Za manžela a živou a + rodinu Káňovu

Neděle

13. 2. 9:00

Heřmanov Svátost pomazání nemocných při mši svaté

10:30 Křižanov

Za manžela Josefa a živou a + rodinu Hublovu a Kejdovu s prosbou o
Boží ochranu

Svátost pomazání nemocných při mši svaté
Za farníky

Při účasti na bohoslužbách buďte ohleduplní
a dodržujte hygienická opatření: respirátory, ruce, rozestupy.

Udělování svátosti pomazání nemocných při mších svatých v neděli 13. 2.
U příležitosti památky Panny Marie Lurdské budu v neděli 13. 2. při mších udělovat
svátost pomazání nemocných.
K přijetí svátosti nemocných je třeba být v milosti posvěcující. Předpokládá
tedy svatou zpověď. Jen ti, kdo se už ze zdravotních důvodů nemohou vyzpovídat,
přijímají odpuštění hříchů ve svátosti pomazání nemocných.
Ti, kteří se nemohou účastnit udělování svátosti při mši a potřebovali by tuto
svátost, ať se mi ozvou sami nebo prostřednictvím svých blízkých, abychom se
domluvili na návštěvě v domácnosti. Rád s Pánem Ježíšem přijdu!
Brožurka „Nemocným“ – úvahy a modlitby, uvedení do svátosti smíření i pomazání
nemocných. Autorem je P. ThDr. Jaroslav Studený. K dispozici je u východu z kostela
jen za 20 Kč.

EVANGELIUM 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: Lk 5, 1-11
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží
slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil
na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od
břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.
Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“
imon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na
tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě
téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti
přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly.
Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem
člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím
lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli
Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“
Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.
Modlitba po přijímání (z nedělní liturgie)
Bože, tys nám dal jíst z jednoho chleba a pít z jednoho kalicha a spojil jsi nás
v Kristu vjedno; dej, ať se to projevuje v našem životě, abychom s radostí
spolupracovali na spáse světa. Skrze Krista, našeho Pána.

