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. prosince 2021
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
Pondělí

Památka sv. Lucie, mučednice
Roráty

13. 12. 6:00 Křižanov
Úterý

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

14. 12. 17:00 Kadolec

Za Antonína Kružíka a rodiče

Středa

15. 12. 17:00 Jívoví

Za rodiče Holemovy, celou živou a + rodinu s prosbou o Boží ochranu

Čtvrtek

16. 12. 17:00 Dobrá Voda Za živou a + rodinu Hladíkovu a Malcovu
Pátek

17. 12.

17:00 Heřmanov
18:30 Křižanov

Za živou a + rodinu Jobánkovu a Dvořáčkovu a za manžele Holánkovy
Za rodinu Kotíkovu a Juráčkovu

Sobota

18. 12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Za Aloise a Marii Hublovy a jejich rodiče
Neděle 7:30 Křižanov
19. 12. 9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Halouzkovu, Markovu
10:30 Křižanov Za farníky
Při účasti na bohoslužbách buďte ohleduplní
a dodržujte hygienická opatření: respirátory, ruce, rozestupy.

Předvánoční svátost smíření
Heřmanov: pátek 17. prosince 15-17 hodin.
Křižanov: neděle 19. prosince 14-16 hodin.
Rozpis svátosti smíření ve Velkém Meziříčí a ve farnostech velkomeziříčského
děkanství naleznete na našich farních webových stránkách.

Večer chval
Jsme zváni v neděli 19. prosince v 19 hodin na večer chval do kostela
sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.
Modlitba za nového biskupa
Milé sestry, milí bratři,
jak už víte, pro dosažení 75 let věku jsem zaslal papeži Františkovi svou abdikaci
a prosím vás, abyste jeho rozhodování o budoucnosti brněnského biskupského
stolce provázeli svými modlitbami. Pokud se chcete modlit společně, můžete
použít modlitbu uvedenou níže.
Váš biskup Vojtěch
Modlitba za nového biskupa:
Bože, Dobrý pastýři,
svěřujeme ti jmenování
nového brněnského diecézního biskupa
a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech,
kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.
Dej nám takového biskupa,
který bude tvým obětavým a věrným služebníkem
a bude usilovat o to, co se ti líbí
a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
S církevním schválením Biskupství brněnského čj. Ep/701/21 ze dne 8. 9. 2021.

EVANGELIUM 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (C): Lk 3,10-18
Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“
Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo
má něco k jídlu, ať jedná stejně.“
Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“
On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“
I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“
Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte
spokojeni se svým žoldem.“
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan
jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu
nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým
a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na
sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“
Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst.

