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 11. – 18. dubna 2021
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
7:30
Neděle

11. 4. 9:00

Křižanov

Za živou a + rodinu Nedomovu a Hamáčkovu

Heřmanov

Za Miroslava Pestra, dvoje rodiče, bratra Antonína, Ivo Dolíhala a Boží ochranu

10:30 Křižanov

Za farníky

12:15 Křižanov

Křest – Václav Vojtěch Petula

Pondělí

12. 4.
Úterý

13. 4. 18:00 Kadolec

Za živou a + rodinu Klimešovu, Míčovu, Horkých

Středa

14. 4. 18:00 Jívoví

Za Antonia a Josefa Kotrbovy a syny Jana a Josefa

Čtvrtek

15. 4. 18:00 Dobrá Voda Na poděkování za 40 let společného života a za živou a + rodinu
Mejzlíkovu a Dlouhých
Pátek

16. 4.

17:00 Heřmanov

Za Josefa Holánka, dvoje rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

18:30 Křižanov

Za rodinu Němcovu

Sobota

17. 4.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Neděle

7:30

18. 4. 9:00

Křižanov

Při mši obřad přijetí do katechumenátu – Aleš Slabý / Za farníky

Heřmanov

Za živou a + rodinu Zbíralovu a Mazánkovu

10:30 Horní Libochová

Za živou a + rodinu Horkých, syny a babičku, rodinu Komínkovu,
Lavických a Věru Kadlecovou s prosbou o Boží ochranu

Účastnit se bohoslužeb můžete, jen když máte REZERVOVANÉ MÍSTO

na farních webových stránkách: www.farnosthermanov.cz („REZERVACE“).
Kapacita účastníků se může změnit – sledujte rezervační formulář během týdne!
 Podávání svatého přijímání mimo mši: neděle 11:30-12 hod.
 Díky za dary do sbírek o Velikonocích.
 Postní pokladničky pro Charitu můžete doručit na faru do Křižanova nejpozději
do neděle 11. 4. Osobně v sobotu od 9:30 do 10, nebo po telefonické domluvě.

EVANGELIUM 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ: Jan 20, 19-31
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před
židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim
ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch
slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte,
tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní
učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“
On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech
a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku,
neuvěřím.“
Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými
dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď
nevěřící, ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto
uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch
v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš,
Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.
Po celý týden jsme se v církvi radovali ze skutečnosti vzkříšení, kterou nezastavil
ani hněv vládců, Zlo či slabost učedníků. Ale je třeba nastoupit další část cesty,
která vede k vládě Božího milosrdenství všude ve světě. Tato etapa se týká
každého učedníka – mě i tebe. Již nejde jen o seznámení se s Mistrem, ale o plné
opření se o víru v jeho moc, v jeho milosrdenství, které nepopírá, ale naplňuje
spravedlnost a přináší smíření a pokoj i tam, kde se člověk ze strachu uzavírá.
Pokud jej přijmeš, může vstoupit i do tvé domácnosti a různých obav.
Nevěřící Tomáš se často zmiňuje jako příklad nedostatečné víry. Ale jeho odmítání
může mít více příčin. Například hněv na sebe sama, že nebyl před týdnem
s ostatními nebo že nevzal Ježíšova slova vážně… Z textu není jasné, zda vložil svoji
ruku do Kristových ran. Jde ale o velmi silný obraz. Možná jsme to my, kdo
potřebujeme uvěřit i přes své různé zkušenosti a pochybnosti, že Pán má moc
proměnit všechny naše hříchy a zranění, když mu je s důvěrou svěříme (svátost
smíření) a spolu s ním obětujeme ke slávě Boží a ke spáse světa (svátost
eucharistie). Ve spojení s Ježíšem Ukřižovaným a Vzkříšeným mohou mít hluboký
smysl a stát se znamením Boží lásky a Pánova pokoje. Dnes i nás proto Ježíš zve:
„…vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“

