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 1. 5. – 8. 5. 2022
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bohoslužba slova se svatým přijímáním (vede jáhen Jiří Dyčka)
Neděle 7:30 Křižanov
1. 5. 9:00 Heřmanov Bohoslužba slova se svatým přijímáním (vede jáhen Jiří Dyčka)
10:30 Křižanov Bohoslužba slova se svatým přijímáním (vede jáhen Jiří Dyčka)
Pondělí

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

2. 5. 14:30 Křižanov
Úterý

Pohřeb – Jaromír Kopáček z Horních Hlín

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

3. 5.
Středa

4. 5.
Čtvrtek

5. 5.

Pátek

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
První pátek v měsíci
Na
společný
úmysl:
Na
úmysl
dárce;
Za
živou
a
+ rodinu Chromých a
17:00 Heřmanov
Holánkovu; Za rodiče Mazánkovy a jejich děti; Za živou a zemřelou
rodinu Malcovu; Za syna Jaromíra, jeho rodinu a rodinu Švaříčkovu,
Jobánkovu a Burianovu; Za rodiče a prarodiče Chylíkovy

6. 5.

18:30 Křižanov
Sobota

7. 5. 11:00 Heřmanov

Na společný úmysl: Za Hedviku a Františka Chromých; Za Vlastimila
Kubeše k 10. výročí úmrtí; Na úmysl dárce

Svatba - Martin Šimek a Eliška Mahelová

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7:30 Křižanov Za farníky
9:00 Heřmanov Za živé a + hasiče heřmanovského okrsku

Den matek

Celebruje P. Pavel Rostislav Novotný, OPraem., kaplan ve farnostech
Nová Říše a Krasonice, pověřený duchovní službou v hasičských sborech
v rámci Moravské hasičské jednoty

Neděle

8. 5.

10:00 Křižanov

Mše svatá s udílením svátosti biřmování
30 biřmovanců bude biřmovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle
Protože bude kostel zaplněn rodinami biřmovanců, využijte
jiných možností k účasti na mši. Děkuji za pochopení.
Prosím o modlitbu za biřmovance, jejich kmotry a rodiny.

10:30 Kundratice Pouť ke sv. Floriánovi / Za živé a + farníky a občany Kundratic
Celebruje P. Jiří Švanda, farář ve farnosti Ruda

18:00 Heřmanov Májová pobožnost

Pouť farností Křižanov a Heřmanov ke sv. Janu Nepomuckému
na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou
Zveme vás všechny na netradiční pouť 14. května 2022 nazvanou „Od Jána
k Jánovi“. Budeme putovat vlakem do Žďáru nad Sázavou a dále pěšky na
slavnostní poutní mši na Zelené Hoře. Sraz všech poutníků bude ve 12:45 hod. na
nádraží v Křižanově.
Pozvání na poutní mši svatou, která začíná v 17 hod., platí i pro všechny ostatní,
kteří se dostavíte individuálně. Vydejme se společně na cestu a obnovme tradici!
Sbírky o Velikonocích činily 17 254,- Kč. Pán Bůh zaplať.
Postní almužna - papírové pokladničky můžete přinést po mši do sakristie.
Evangelium 3. neděle velikonoční: Jan 21,1-19
Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto:
Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové
Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“
Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic
nechytili.
Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“
Odpověděli mu: „Nemáme.“
On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už
ani utáhnout pro množství ryb.
Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr
uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko –
a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě
loket, a táhli síť s rybami.
Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb.
Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl
na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se
neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat:
„Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.
To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání.
Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti
zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“
Podruhé se ho zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty
víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“
Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí
zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“
Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses
přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá
a povede, kam nechceš.“
To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj
mě!“

