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 5. – 12. prosince 2021
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7:30 Křižanov Za farníky
Neděle

5. 12.

POUŤ
9:00 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

11:30 Křižanov

Křest – Petr Císař

12:30 Heřmanov

Křest – David Kudiovský

Pondělí

6. 12. 6:00 Křižanov
Úterý

Roráty

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

7. 12. 17:00 Kadolec

Za živou a + rodinu Karáskovu a Nekudovu

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY
Středa PRVOTNÍHO HŘÍCHU
8. 12. 17:00 Heřmanov Za Ludvíka Pařila a jeho rodinu
18:30 Křižanov Za nenarozené děti
Čtvrtek

9. 12.

8:30 Křižanov
17:00 Dobrá Voda

Pátek

10. 12.

Mše svatá u příležitosti rekolekce kněží velkomeziříčského
děkanátu. Jste zváni podpořit je svou účastí!
Na úmysl dárce

17:00 Heřmanov Za rodinu Zemanovu, Patákovu a Dosadilovu
18:30 Křižanov Mše svatá (nejen) pro děti / Za rodinu Tvarůžkovu a Hatlákovu

Sobota

11. 12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ – „Gaudete“
Sbírka na opravy
Za farníky
Neděle 7:30 Křižanov
12. 12. 9:00 Heřmanov Za Ivo Dolíhala, dvoje rodiče a Miroslava Pestra s prosbou o Boží ochranu
10:30 Křižanov Za Josefa Pavliše a živou a + rodinu Pavlišovu a Tukanovu
Při účasti na bohoslužbách buďte ohleduplní
a dodržujte hygienická opatření: respirátory, ruce, rozestupy.

Modlitba k svatému Josefovi
Josefe, nazývají tě spravedlivým, tesařem, tichým…
Já tě však chci nazývat svým přítelem.
Spolu s Ježíšem, tvým synem a mým Spasitelem,
s Marií, tvou manželkou a mou Matkou,
máte místo v mém srdci i v mém životě.
Vezmi mě za ruku a veď mě, když moje kroky znejišťuje temnota a noc.
Ty, který jsi hledal Pána, a také jsi ho našel, pověz mi, kde je!
Pověz mi, kde je, když dny plynou jeden za druhým
a je v nich jen práce a starosti, nebo samota a prázdnota.
Pověz mi, kde je, když mým každodenním chlebem jsou zkoušky a trápení!
Pověz mi, kde je, když mou odvahu náhle oživí naděje a žene mě vpřed!
Pověz mi, kde je, když moje srdce spaluje láska –
na prvním místě láska k Němu, a potom k jiným, s Ním a v Něm.
Pověz mi, kde je, když za mnou přijde člověk
a hledá u mě útěchu, přátelství a radost!
Josefe, příteli můj, uměl jsi kráčet ve světle i ve stínech,
nauč mě setkávat se s Ježíšem ve všednosti mého života.
Jsi živým svědkem ohromného působení Ducha Svatého –
nauč mě žasnout nad jeho divy a přijímat je.
Ty, který jsi byl tak pozorný a laskavý vůči svým milým,
pomoz i mně k otevřenosti srdce i dlaní.
Amen.
(autorem je Msgr. Léon Soulier, emeritní biskup z Limoges, Francie, 1924-2016)

Nabídka brožurek z FATYMu
V neděli 12. 12. bude po mších možnost zakoupit u bočního vchodu brožurky
z FATYMu Vranov nad Dyjí pro své blízké i pro sebe. Brožurky jsou za lidové
ceny díky dobrovolníkům, kteří je vytvářejí. Jsou vhodné i jako vánoční dárky.
EVANGELIUM 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (C): Lk 3,1-6
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem
v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným
knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za
velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův.
Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak
je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu
Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý
pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí!
A každý člověk uzří Boží spásu.“

