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. 2. – 6. 3. 2022
8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Křižanov Za Emilii, Hedviku a Jana Kudláčovy, Antonína a Marii Vašinovy a rodinu
Cicálkovu s prosbou o Boží ochranu

Neděle

9:00

Heřmanov

27. 2. 10:30 Křižanov

Za živou a + rodinu Vojtěchovu a Hřebíčkovu

Představení 11 dětí k prvnímu svatému přijímání
Za farníky

11:30 Křižanov

Křest – Jolana Jachnická, Martin Měšťan

18:00 Křižanov

Společná modlitba růžence za ukončení války a za mír

14:00 Křižanov

Pohřeb – Božena Jakubová z Křižanova

17:00 Kadolec

Za Josefa Milotu a dvoje rodiče

Pondělí

28. 2.
Úterý

1. 3.

POPELEČNÍ STŘEDA
Den přísného postu / Začátek doby postní
Na
úmysl
dárce
Středa 7:30 Křižanov
2. 3. 17:00 Heřmanov Za Františka Holánka a živou a + rodinu Holánkovu
18:30 Křižanov Za urovnání válečného konfliktu na Ukrajině a mír na celém světě
Čtvrtek

Na poděkování za 75 let života a za živý a + rod Hamříků, Vlčků
3. 3. 17:00 Dobrá Voda a Vítků s prosbou o Boží ochranu

První pátek v měsíci
Pátek

4. 3.

17:00 Heřmanov

Za Václava Dvořáka, rodiče a neteř Renatku s prosbou o Boží ochranu
Adorace po mši svaté

18:30 Křižanov

Na úmysl dárce / Adorace po mši svaté

Sobota

5. 3.

1. NEDĚLE POSTNÍ
Sbírka na pomoc Ukrajině
7:30 Křižanov Za farníky
Neděle 9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Jeřábkovu, Čermákovu a Zemanovu
6. 3.
10:30 Křižanov Za Martu Jurovatou a Jaroslava Dvořáka s prosbou o Boží ochranu
14:00 Křižanov

Pobožnost křížové cesty

14:00 Heřmanov

Pobožnost křížové cesty

Na bohoslužbách dodržujte hygienická opatření: respirátory, ruce, rozestupy.

Navštěvovat nemocné s udílením popelce budu ve středu dopoledne ve farnost
Křižanov a ve čtvrtek dopoledne ve farnosti Heřmanov, příp. dle domluvy.
Malý průvodce postní dobou 2022 je k dispozici zdarma jako mobilní aplikace.
V tištěné formě je k dispozici v kostele za 5,- Kč.
On-line katecheze o svátostech připravili pro postní dobu kněží děkanství.
Katecheze budou postupně zveřejňovány na YouTube kanálu farnosti Velké
Meziříčí od Popeleční středy každou další středu.

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině
Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují
svou plnou podporu Ukrajině.
Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo
rozvratu“ spolu s II. eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu,
a vyhlašují sbírku, která bude věnována na pomoc Ukrajině.
Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným a vnitřně
vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, aby se
zapojili do konkrétní pomoci případným uprchlíkům.
Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční středy věřící nabídli
své posty a modlitby za Ukrajinu.
Praha, 24. 2. 2022 Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference

Výzva papeže Františka k Popeleční středě
"Vyzývám všechny, aby z Popeleční středy 2. března učinili Den postu za mír. Povzbuzuji
k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž
Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím.“

Charita Česká republika – pomoc pro Ukrajinu
Přispět můžete při kostelní sbírce nebo na charitní účet: 55660022/0800, VS: 104.
Pro lidi utíkající před válkou můžete nabídnout ubytování na tel.: 737 234 078.

Přijetí katechumena Aleše Slabého z Křižanova mezi čekatele křtu
O první neděli postní při mši sv. na 10:30 hod. bude v brněnské katedrále přijat biskupem
Vojtěchem Cikrlem mezi čekatele křtu náš katechumen Aleš Slabý.
Prosím o modlitbu za něj, jeho kmotru a rodinu a o přátelskou podporu.

Postní almužna 2022
Papírovou pokladničku („postničku“) k Postní almužně, kterou jako každý rok pořádá
Oblastní charita Žďár nad Sáz., si můžete vzít u východu a během čtyřicetidenního
postního období do ní vkládáte různě ušetřené peníze.

Evangelium: Lk 19,41-44
Když se přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: „Kéž bys v tento
den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou
na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran,
srovnají tě se zemí, (vyhladí) tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi
nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň.“

