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 21. – 28. listopadu 2021
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
7:30 Křižanov Za Ladislava Práška, jeho bratra Václava a jejich rodiče
Neděle
21. 11. 9:00 Heřmanov Za P. Josefa Melichara, rodiče, sourozence a celou živou a + rodinu Brychtovu
10:30 Křižanov Za farníky
12:30 Heřmanov
Pondělí

Křest – Jakub Koukola a Nela Krézková

Památka sv. Cecílie, mučednice

22. 11.
Úterý

23. 11. 17:00 Kadolec

Za živou a zemřelou rodinu Zemanovu a Skryjovu

Památka sv. Ondřeje kněze a druhů, mučedníků
Červená středa - den modliteb za pronásledované křesťany
24. 11.
Za Františka Koloucha, rodiče a sourozence
17:00 Jívoví
Středa

Čtvrtek

25. 11. 17:00 Dobrá Voda
Pátek

26. 11.

17:00 Heřmanov
18:30 Křižanov

Za Josefa Hamříka, jeho rodiče, bratry a švagra
Za Marii Chaloupkovou, manžela a vnuka Toníka a celou živou rodinu
Za + rodinu Knoflíčkovu a Starovu a za pana Bradáče a pana Práška

Sobota

27. 11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Neděle

28. 11.

7:30

Křižanov

9:00 Heřmanov
10:30 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

Při účasti na bohoslužbách buďte ohleduplní
a dodržujte hygienická opatření: respirátory, ruce, rozestupy.
Kontrola certifikátů o očkování (testování či prodělání nemoci) není pro mše povinná.
 Ke společné adventní aktivitě se mohou děti, mladí i dospělí připojit od
1. neděle adventní. Bližší informace se dozvíte příští neděli.

 Aplikace Průvodce adventem bude ke stažení na Google Play nebo App Store.
Tištěná brožura formátu A5 za 10,- Kč je k dispozici u východu.
 Středa 24. 11. je tzv. Červená středa, den modliteb za pronásledované
křesťany. Prosím, pomodlete se doma na tento úmysl pokud možno se
zapálenou červenou svíčkou na znamení sounáležitosti.
Pozvánky z Velkého Meziříčí
(bližší info o akcích na plakátcích a webu: farnostvm.cz)
 U příležitosti tzv. Červené středy jsme zváni na společné ekumenické setkání
v 18 hod. na náměstí ve Velkém Meziříčí (s červenou svíčkou).
 Jsme zváni na Večer chval v neděli 21. 11. v 19 hod. do kostela sv. Mikuláše ve
Velkém Meziříčí.
 Zveme vás na koncert duchovní hudby Dyškantů v neděli 28. 11. v 15:30 hod.
v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.
 V sobotu 4. 12. od 9 do cca 13 hod. jsme zváni na adventní duchovní obnovu
s Kateřinou Lachmanovou v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.
Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat
Prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK,
ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi.
Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice,
ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen
tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová
vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich
životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.
Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu
rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta
nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří
mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele
nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští
nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí
svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně
obětovali část své svobody pro společné dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním,
ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být
úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme
i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.
Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí
dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.
+ Jan Graubner, předseda ČBK

