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 12. – 19. 6. 2022
Neděle

12. 6.

Pondělí

13. 6.

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Sbírka na opravy
Za
Jana
Sysla,
rodinu
Syslovu,
Stachovu
a
Havlíkovu
7:30 Křižanov
Po mši sv. žehnání nové zpovědnice

9:00 Radňoves Pouť ke cti sv. Antonína / Za živou a + rodinu Habánovu a Hublovu
Pouť ke cti Navštívení Panny Marie / Za farníky
10:30 Kozlov
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze

Úterý

14. 6. 18:00 Kadolec
Středa

15. 6. 18:00 Jívoví

Za Jaroslava Bojanovského, rodiče a Ladislava Toufara
Za manžela Karla a živou a + rodinu Lázničkovu a Ficovu s prosbou
o Boží ochranu

Čtvrtek

16. 6. 18:00 Dobrá Voda
Pátek

17. 6.

Sobota

Za manžele Čermákovy, Ferfecké, Kořenkovy, Floriánovy a Jiřího Floriána

17:00 Heřmanov
18:30 Křižanov

Na úmysl dárce

10:00 Heřmanov

Pohřeb – Marie Laubová z Vidonína

18. 6. 11:00 Křižanov
13:00 Křižanov

Za rodinu Slabých, sourozence a dvoje rodiče

Svatba – Michal Drlíček a Tereza Dychová
Svatba – Josef Láznička a Lucie Ambrožová

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Za živou a + rodinu Holánkovu, Tenglerovu a Švecovu
19. 6. 7:30 Heřmanov
10:00 Křižanov Za farníky

Den otců

Neděle

Další oznámení:
 Sbírka na Charitu: Křižanov 14 200,- Kč; Heřmanov 6 177,- Kč.
 V neděli 12. června v 15 hod. jsme zváni velkomeziříčským děkanstvím ke
společným modlitbám za příhodné počasí a hojnou úrodu na Dědkovskou horu.

 K průvodu při slavnosti Těla a Krve Páně prosím o přípravu oltářů, zajištění
družiček a osob k nesení baldachýnu. V případě nepříznivého počasí proběhne
adorace v kostele.

Nová zpovědnice v kostele v Křižanově
Zpovědnice je vedle křtitelnice a oltáře dalším důležitým místem křesťanského
života a liturgie. Je zvláštním místem k setkání mezi člověkem a Bohem. Proto je
důležité, aby měla důstojnou podobu odkazující na smysl svátosti smíření –
smíření mezi člověkem a Bohem i společenstvím církve. Je také důležité, když je
místem diskrétním. Tak byla po zvážení různých možností navržena nová
zpovědnice Ing. arch. Jiřím Šťastou z Brna, který je zároveň autorem mozaiky
s keramickými reliéfy na dveřích. O zhotovení zpovědnice se postarali otec a syn
Miroslavové Sýkorovi z Křižanova. Náklady činily 158 960,- Kč za zpovědnici
a 69 000,- Kč za mozaiku s reliéfy. Vše je díky dárcům uhrazeno!
Několik praktických informací
Možnost jít ke zpovědi se pozná podle toho, že je ve zpovědnici rozsvíceno
a vlevo na zpovědnici nesvítí červené světlo, příp. jsou otevřené dveře.
Minikamera vlevo na zpovědnici slouží pouze pro přehled zpovědníka o počtu
osob čekajících na zpověď – nejde o záznamovou kameru, nic se nikam neukládá.
V době zpovídání udržujte diskrétní vzdálenost od zpovědnice.
Autor návrhu Ing. arch. Jiří Šťasta k výzdobě nové zpovědnice
Dovolte mi, abych představil výzdobu nové zpovědnice pro farní kostel
v Křižanově. Zpovědnice je z čelní strany osazena mozaikovým pásem
s keramickými reliéfy.
Na levé straně se nachází Adam a Eva, jak jedí ze stromu poznání, a motiv Krista
na kříži. Na pravé straně je reliéf anděla sedícího na odvaleném kameni, jak to
popisuje evangelium, a druhý obraz je vyhnání Adama a Evy z ráje. Co nám tyto
obrazy chtějí připomenout? Tyto obrazy ukazují pád prvního člověka do hříchu
a na druhé straně moc Kristova vykoupení.
Adam a Eva jedí ze stromu poznání, aby „poznali, co je dobré a co je zlé.“ Jenže
od Hospodina přichází také varování: „V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš
smrti. “ (Gn 2,17) Vedle tohoto obrazu je Kristus ukřižovaný. Podle apoštola
Pavla je Kristus novým Adamem. „První člověk byl utvořen ze země, druhý
člověk je z nebe.“ (1 Kor 15,47). Kristovo lidství je od samého početí naplněno
Duchem Svatým. Pravoslavný teolog Solovjov píše, že Kristovým ukřižováním
a vykoupením začíná osmý den stvoření, tj. dovršení celého Božího díla. Stojí
také za zmínku, že podle tradice se v Jeruzalémském chrámu, pod místem, kde
byl Kristus ukřižovaný, nachází hrob praotce Abraháma. Ve smrti se tak setkávají
na jednom místě starý i nový Adam. „Jako jediné provinění přineslo odsouzení
všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se
neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho
jediného mnozí se stanou spravedlivými.“ (Řím 5,18-19) Dřevo Kříže se tak stává
životodárným místem, jehož nesmrtelným plodem je Kristus samotný, z jehož
boku proudí proudy živé vody. Svatý Ignác se pak s vírou modlí: „Tělo Kristovo,
zachraň mě. Krvi Kristova, napoj mě. Vodo z boku Kristova, obmyj mě.“

U stromu poznání stojí starý Adam a stará Eva. Na druhém obrazu je Nový
Adam, který dává život, a Nová Eva, kterou je Matka Boží.
Naproti tomu je na pravém křídle zpovědnice znázorněn Anděl u prázdného
hrobu, jak sedí na odvaleném kameni (srov. Mt 28,2). Druhý reliéf je s obrazem
vyhnání z ráje, tj. anděl, který vyhání Adama a Evu ze zaslíbené země.
Vlastním hříchem jsme propadli vyhnání a odloučení od Boží přítomnosti. Brána
ráje se zavírá. Kristovým vzkříšením se nám otvírá nová brána na cestě k Boží
tváři. Brzy zrána tak přichází ženy a hledají Pána v hrobě, ale dostávají jen
lakonickou odpověď: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl
vzkříšen.“ (Lk 24,5-6) Hříchem se Bohu vzdalujeme, ale přijetím Kristovy lásky
na kříži se vracíme do rajské zahrady, do Boží přítomnosti.
K tomu právě odkazuje poslední obraz použitý na tzv. mřížce mezi zpovědníkem
a knězem. Namísto obvyklého mřížování, jsme použili frézovanou dřevěnou
překližku, v níž je vyřezán cherub, jak střeží (podle ikonografické tradice) bránu
ráje. Svátostí smíření se nám tak otvírá brána ráje a zakoušíme její plody – návrat
do rajského života Nejsvětější Trojice.
„Jádrem zpovědi nejsou hříchy, které vyznáváme, nýbrž Boží láska, již přijímáme
a které máme ustavičně zapotřebí. Středem zpovědi je Ježíš, který nás očekává,
vyslechne nás a odpouští.“ (papež František)
Ing. arch. Jiří Šťasta, Dílna Všech svatých, Brno, www.vsechsvatych.cz

Kněžské a jáhenské svěcení
V sobotu 18. června 2022 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
v 9 hodin udělí biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení:
- kněžské svěcení přijmou jáhni:
Ing. Josef Janoušek z farnosti Moravské Budějovice
Mgr. Jan Kříž z farnosti Blížkovice
novoříšský premonstrát Mgr. Štěpán Jiří Novák, O. Praem.
- jáhenské svěcení přijme Ing. Tomáš Zámečník z farnosti Brno – Bystrc
Svěcení bude možno sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála
Petrov“. Modleme se za svěcence i za nová povolání ke kněžství.
Evangelium slavnosti Nejsvětější Trojice: Jan 16,12-15
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste
to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On
totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co
má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má
Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“

