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 10. – 18. 4. 2022
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE Žehnání ratolestí, Sbírka na opravy
7:30 Křižanov Za farníky
Neděle
9:00 Heřmanov Za Josefa Holánka a dvoje rodiče s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
10. 4.
10:30 Křižanov Za Jaroslava Horníčka a živou a + rodinu Horníčkovu, Vítkovu a Stupkovu
s prosbou o Boží ochranu

14:00 Heřmanov

Pobožnost křížové cesty v kostele

ZELENÝ ČVTRTEK – večerní mše na památku Večeře Páně
Za kněze naší farnosti
14. 4. 17:00 Heřmanov
Za kněze naší farnosti
18:30 Křižanov

Čtvrtek

VELKÝ PÁTEK – památka Umučení Páně
Pátek

14:15 Křižanov

15. 4. 15:00 Křižanov
16:15 Heřmanov

Den přísného půstu

Pobožnost křížové cesty v kostele
Velkopáteční obřady
Pobožnost křížové cesty v kostele

17:00 Heřmanov Velkopáteční obřady
BÍLÁ SOBOTA – den ticha a rozjímání o Kristově smrti z lásky k nám
Po západu – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - Velikonoční vigilie
Sobota
16. 4. 20:00 Heřmanov Za ukončení války na Ukrajině a za mír a pokoj na celém světě
22:30 Křižanov Při vigilii křest Aleše Slabého z Křižanova
Za všechny nově pokřtěné, jejich kmotry a rodiny

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Žehnání pokrmů
7:30 Křižanov Za živou a + rodinu Matějů a Sedláčkovu
Neděle
Za Miroslava Pestra, dvoje rodiče, bratra Antonína a Ivo Dolíhala
17. 4. 9:00 Heřmanov s prosbou o Boží ochranu
10:30 Křižanov

Při mši sv. křest Adély Hajduškové z Kozlova
Za živou a + rodinu Tomšíkovu, Pavlasovu, Ježkovu a Mičkovu

Pondělí v oktávu velikonočním
Za farníky
Pondělí 7:30 Křižanov
18. 4. 9:00 Heřmanov Za Ladislava Habána a rodinu Habánovu a Lukáškovu s prosbou o Boží ochranu
10:30 Horní Libochová Za Ladislava a Žofii Pelikánovy a dvoje rodiče

Předvelikonoční svátost smíření
V Křižanově v neděli 10. 4. od 14 do 16 hod.
Ve Velkém Meziříčí a ve farnostech děkanství dle rozpisu na webových
stránkách farnosti Velké Meziříčí: www.farnostvm.cz

Bdění u Božího hrobu na Bílou sobotu
Křižanov: 10 – 18 hod.
Heřmanov: 9 – 19 hod.
Prosím, zapište se na „stráž“ u Božího hrobu do rozpisu u východu z kostela.

Sbírky o Velikonocích budou určeny na provoz a opravy kostela a fary.
Evangelium o vjezdu Páně do Jeruzaléma: Lk 19,28-40
Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která
se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do
protější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě
neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás někdo zeptal: `Proč
ho odvazujete?', odpovíte mu takto: `Pán ho potřebuje.'„ Ti, kdo byli posláni,
odešli a nalezli všechno, jak jim to řekl. Když oslátko odvazovali, ptali se jich
jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“ Odpověděli: „Pán ho potřebuje.“
Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili na ně Ježíše. Jak se
ubíral dál, prostírali mu na cestu své pláště. Když už se blížil ke svahu Olivové
hory, začal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny
zázraky, které viděli na vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který přichází jako
král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Někteří farizeové ze
zástupu na něj volali: „Mistře, zakaž to svým učedníkům!“ Odpověděl: „Říkám
vám: Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení.“
Vstupní modlitba z nedělní liturgie
Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se
a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou
vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. Neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků.

Přeji Vám požehnané prožití Svatého týdne a zvláště velikonočního třídenní
(tridua), které je středem a vrcholem celého křesťanského liturgického roku.
Srdečně vás zvu k obnově našeho křestního vyznání o velikonoční vigilii a ke
společnému slavení ústředního tajemství naší víry, které začíná mší svatou na
Zelený čtvrtek a završuje se slavností Zmrtvýchvstání Páně.
V modlitbě a s prosbou o modlitbu vám k tomu srdečně žehnám + o. Václav

