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 28. listopadu – 5. prosince 2021
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Neděle

28. 11.

7:30

Křižanov

9:00 Heřmanov
10:30 Křižanov
Pondělí

29. 11. 6:00

Křižanov

Začíná liturgický rok – cyklus C
Žehnání adventních věnců

Za rodiče Riškovy a Čermákovy a za dar zdraví s prosbou o ochranu
Panny Marie pro rodinu
Za živou a + rodinu Syslovu
Za farníky

Roráty

Úterý

30. 11. 17:00 Kadolec
Středa

1. 12. 17:00 Jívoví

Za rodiče Ondráčkovy a syna Lubomíra a Milana, za Marii Koukolovu
Za Richarda Čecha a živou a + rodinu Čechovu a Holemovu s prosbou
o Boží ochranu

Čtvrtek

2. 12. 17:00 Dobrá Voda Volný úmysl

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Pátek

17:00 Heřmanov

3. 12.

18:30

První pátek v měsíci

Společný úmysl: Za + rodiče a syna Františka; Za živou a + rodinu Lundovu;
Za manžela Antonína Zemana a rodiče Veselé

Křižanov –
kaple sv. Barbory

Pouť ke cti sv. Barbory
Společný úmysl: Za živou a + rodinu Markovu a Andělovu;
Za živou a + rodinu Zelenkovu a Jarošovu

Sv. Barbory, panny a mučednice
4. 12. 10:00 Křižanov Pohřeb – Marie Kopáčková
14:00 Křižanov Pohřeb – Jan Rouš
Sobota

Neděle

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7:30 Křižanov Za farníky

5. 12. 9:00

POUŤ
Heřmanov SVATOMIKULÁŠSKÁ
Za Františka Prokeše a živou a + rodinu Prokešovu a Šimkovu

10:30 Křižanov

Za rodiče Bartůňkovy, Jaroslava Horníčka a celou živou a + rodinu
s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu

Opatření pro bohoslužby se v nouzovém stavu nemění.
Při účasti na bohoslužbách buďte ohleduplní
a dodržujte hygienická opatření: respirátory, ruce, rozestupy.

Děkuji za modlitby a společenství v každé době a přeji požehnaný advent!

Adventní aktivita pro děti, mladé a dospělé
Letošní adventní aktivita chce připomenout proroky, kteří v těžkých dobách přinášeli
izraelskému národu naději na vykoupení. Jejich slova o přicházejícím Mesiáši se čtou
právě v době adventní a mohou nás inspirovat k tomu, abychom si uvědomili, zda
opravdu směřujeme k Bohu a ukazujeme svým jednáním tento směr i ostatním. Je čas
poslechnout volání proroků, zamyslet se nad tím, co je v životě důležité, zorientovat
se a „nabrat správný směr“ k našemu nebeskému Otci. Symbolem tohoto směřování
bude proto letos směrovka s biblickým veršem z adventních čtení a také s malou
výzvou na co se zaměřit, od čeho se odpoutat či jak prohloubit mezilidské vztahy.
Z příslušného košíčku si vezmete směrovku s výzvou, o co se snažit (můžete si jich
vzít i víc). Následující neděli svoji směrovku donesete zpět, připevníte ji na určené
místo na rozcestník a vezmete si další směrovku. Dospělí si mohou vzít směrovku,
i když ji pak nepřinesou zpět. Tak budete pokračovat až do Štědrého dne. Směrovky
by měly mířit špičkou na místo, které připomíná očekávání Mesiáše (ke svícím).
O Štědrém dni se na místo, kam směrovky ukazují, umístí betlém. Ten bude
připomínat, že slova proroků, kteří celým svým životem ukazovali směr k Bohu, se
naplnila. I náš život má směřovat ke Kristu. Máme se o to snažit každý den tím, co
děláme, a stávat se „směrovkami“ pro ty, se kterými se potkáváme.
Návštěvy nemocných
Budou ve čtvrtek 2. 12. nebo dle telefonické domluvy.
Adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou
V sobotu 4. 12. od 9 do cca 13 hod. jsme zváni na adventní duchovní obnovu
do kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.
Formační kurz pro mladé - Tajemství partnerských vztahů
Kurz pro mladé od 18 do 35 let (pro zadané i nezadané). Setkání na témata:
sebepojetí, vztah, dimenze lásky, chození a etapy chození, mužství a ženství,
komunikace ve vztahu. Čtyři online setkání proběhnou v tyto prosincové dny
(pondělí a středy): 6., 8., 13. a 15. 12. 2021, vždy od 19:00 hodin. V rámci kurzu
jsou také možné individuální konzultace s lektorkou. Pořádá Pastorační středisko
brněnské diecéze. Přihlašování přes odkaz na našem farním webu.
EVANGELIUM 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (C): Lk 21,25-28.34-36
Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na
zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat
strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje.
A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to
začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými
starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny,
kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli
všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“

