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 13. – 20. 2. 2022
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Křižanov Pomazání nemocných při mši svaté
Za manžela a živou a + rodinu Káňovu

Neděle

13. 2. 9:00

Heřmanov Pomazání nemocných při mši svaté

10:30 Křižanov

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

Pomazání nemocných při mši svaté
Za farníky

Pondělí

14. 2.
Úterý

15. 2. 17:00 Kadolec

Za Antonína Práška a dvoje rodiče

Středa

16. 2. 17:00 Jívoví

Za rodiče Královy a Sedmidubských

Čtvrtek

17. 2. 17:00 Dobrá Voda Za živou a + rodinu Pekárkovu a Hladíkovu
Pátek

18. 2.

17:00 Heřmanov
18:30 Křižanov

Na úmysl dárce
Za Jaroslava Chylíka a rodiče Chylíkovy a Kaštanovy

Sobota

19. 2.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za farníky
Neděle 7:30 Křižanov
20. 2. 9:00 Heřmanov Za rodinu Jurných a Smažilovu
10:30 Horní Libochová Za živou a + rodinu Štursovu a Jelínkovu s prosbou o Boží ochranu
Při účasti na bohoslužbách buďte ohleduplní
a dodržujte hygienická opatření: respirátory, ruce, rozestupy.

 Jsme zváni na Večer chval 20. února od 19 hodin do kostela
sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.

EVANGELIUM 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: Lk 6,17.20-26
Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil z hory a zastavil se na rovině.
A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska,
z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží.
Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl:
„Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království.
Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni.
Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého
středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte
se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali
jejich předkové k prorokům.
Ale běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení.
Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní
smějete, neboť budete naříkat a plakat.
Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové
k falešným prorokům!“
Modlitba (vstupní modlitba z nedělní liturgie)
Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou milost, ať
žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. Skrze tvého Syna, Ježíše
Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po
všechny věky věků.

Modlitba za biřmovance
Svátost biřmování bude 8. května 2022
našim biřmovancům udílet brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus jako dar věčného Otce
k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě.
Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost.
Uděl své dary moudrosti a rozumu, rady a síly,
umění, zbožnosti a bázně před Tebou i našim biřmovancům,
aby se dovedli více rozhodnout pro Krista
a chtěli pomáhat vytvářet a šířit jeho království.
Panno Maria, vypros nám všem, abychom se stali podle tvého vzoru
učenlivými žáky ve škole Ducha svatého
a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem. Amen.

