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 16. – 23. 1. 2022
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Křižanov Za Zdeňka Navrátila a za živou a + rodinu Navrátilovu a Kobylkovu
Neděle
16. 1. 9:00 Heřmanov Za farníky
10:30 Horní
Za živou a + rodinu Vařekovu, Blahovu, Práškovu a Kadlecovu s prosbou
Libochová o Boží ochranu
Pondělí

17. 1.
Úterý

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18. 1. 17:00 Kadolec

Za živou a + rodinu Zemanovu a Skryjovu

Středa

19. 1. 17:00 Jívoví

Za rodiče Pokorných a Čechovy a celou živou a + rodinu Čechovu

Čtvrtek

20. 1. 17:00 Dobrá Voda Za živou a + rodinu Kobylkovu a Tomanovu

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Za manžela
21. 1. 17:00 Heřmanov
18:30 Křižanov Za manžela Karla a živou a + rodinu Ficovu
Pátek

Sobota

22. 1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za farníky
Neděle 7:30 Křižanov
23. 1. 9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Prokešovu a Šimkovu 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.
 Oblastní charita Žďár nad Sáz. nás zve na XV. Tříkrálový koncert, který se uskuteční
ON-LINE v neděli 16. ledna v 17 hod. Živé vysílání bude na YouTube kanálu
a Facebooku žďárské charity. Účinkuje Horácká muzika s pásmem Pocta svatému
Janu Nepomuckému.
 Farnost Vel. Mez. nás zve do kostela sv. Mikuláše na Večer chval v neděli 16. ledna
od 19 hod. Online přenos bude vysílán na YouTube kanálu farnosti.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022 ve farnosti Heřmanov
Heřmanov
Milešín
Nová Ves
Radňoves
Vidonín
Celkem

2021
18 702 Kč
7 090 Kč
5 620 Kč
3 100 Kč
11 325 Kč
45 837 Kč

2022
14 440 Kč
6 440 Kč
13 447 Kč
7 120 Kč
17 090 Kč
58 537 Kč

Všem dárcům a těm, kdo se zapojili, Pán Bůh zaplať!
Výsledky Tříkrálové sbírky ve farnosti Křižanov budou příští týden.
Týden modliteb za jednotu křesťanů 18. – 25. 1. 2022
Tento týden spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Je výrazem touhy
uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“
(Jan 17,21). Mottem letošního roku je verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli
jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,2)
V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů nás vyzývá Mons. Tomáš Holub,
předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr. Tomáš Tyrlík, předseda Ekumenické rady
církví v ČR, abychom se uprostřed temnoty, která v podobě pandemie Covid-19 zahalila
svět, znovu vydali na cestu za Světlem: „Pojďme společně za Světlem a pak s tímto
Světlem do svého okolí, které mnohdy tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo.
A přece to Světlo svítí! Vydává o něm svědectví také Janovo evangelium 1,5: „To světlo ve
tmě svítí a tma ho nepohltila.“ Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto
světem.“
 V rámci tohoto týdne jsme zváni na ekumenickou pobožnost v Husově domě ve Velkém
Meziříčí ve středu 19. 1. v 18 hod..

EVANGELIUM 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: Jan 2,1-11
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také
Ježíš a jeho učedníci.
Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi
chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte
všechno, co vám řekne.“
Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů,
a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“
Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“
Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je,
ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk
předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval
dobré víno až do této chvíle.“
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho
učedníci v něj uvěřili.

