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 19. – 26. prosince 2021
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 a Markovu
10:30 Křižanov Za farníky
Pondělí

20. 12. 6:00 Křižanov

Roráty

Úterý

21. 12.
Středa

22. 12.
Čtvrtek

23. 12.

Vigilie slavnosti Narození Páně
Večer začíná doba vánoční
Za
Ladislava
Habána,
rodinu
Habánovu
a
Lukáškovu s prosbou o Boží ochranu
24. 12. 21:00 Heřmanov
23:00 Křižanov Na úmysl dárce
Pátek

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Na úmysl dárce
Sobota 7:30 Křižanov
25. 12. 9:00 Heřmanov Za rodinu Lundovu, Laubovu a Toužínovu a Tukovu
10:30 Křižanov Za Bohumila Brože a živou a + rodinu
Svátek Svaté Rodiny
Obnova manželského slibu
Za farníky
Neděle 7:30 Křižanov
26. 12. 9:00 Heřmanov Za živé a + rodiny Typečkovu a Šnajdrhonsovu s prosbou o Boží požehnání
10:30 Křižanov Na úmysl dárce
Při účasti na bohoslužbách buďte ohleduplní
a dodržujte hygienická opatření: respirátory, ruce, rozestupy.
Milí farníci křižanovští i heřmanovští, na přímluvu Panny Marie, sv. Josefa,
sv. Václava, sv. Zdislavy a sv. Mikuláše vám i vašim rodinám ze srdce přeji
pokojné a požehnané vánoční svátky, schopnost radovat se ze všech Božích
darů, zvláště toho největšího - Božího Syna, a být vděční za Něj i vše ostatní.
Těším se na společnou oslavu Ježíšova narození v našem kostele. + o. Václav

Předvánoční svátost smíření v Křižanově: neděle 19. prosince 14-16 hodin.
Rozpis svátosti smíření ve Velkém Meziříčí a ve farnostech velkomeziříčského
děkanství naleznete na našich farních webových stránkách.
Nabídka návštěvy
Někteří lidé, kteří byli zvyklí chodit do kostela, vinou omezení přestali chodit
a přijímat svátosti. Rád bych je ujistil, že na ně myslím ve svých modlitbách
a děkuji za jejich modlitby. Zároveň jim nabízím ještě i v následujících
předvánočních dnech, případně po novém roce možnost návštěvy a přijetí
svátostí. Zvláště pak i těm, kteří jsou osamocení nebo něco náročného prožívají
a uvítali by třeba i jen krátké setkání a povykládání. Neostýchejte se mi ozvat na
tel.: 733 742 732.
Večer chval
Jsme zváni v neděli 19. prosince v 19 hodin na večer chval do kostela
sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí.
Betlémské světlo
Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození
Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, připomíná narození Ježíše Krista a je
symbolem míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti
a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska
dovážejí brněnští skauti.
V našem kostele je k dispozici v době otevřeného kostela:
 v Heřmanově tuto neděli od 9 do 16 h. a pátek od 9 h. do půlnoční mše
 v Křižanově každý den od 9 do 16 h., v pátek od 9 h. do půlnoční mše
Papež František oslavil 85. narozeniny
V pátek 17. prosince oslavil papež František 85. narozeniny. Je obdivuhodné,
jakou službu dokáže i v tomto věku zastávat. Díky Bohu za něj. Gratulujeme
a přejeme Boží požehnání a zdraví do dalších let a služby. Modleme se za něj.
EVANGELIUM 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (C): Lk 1,39-45
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města
v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně.
Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná
tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka
mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě
se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní
to, co ti bylo řečeno od Pána!“

