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 26. prosince 2021 – 2. 1. 2022
Svátek Svaté Rodiny
Obnova manželského slibu
Za farníky
Neděle 7:30 Křižanov
26. 12. 9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Typečkovu a Šnajdrhonsovu s prosbou o Boží požehnání
10:30 Křižanov Na úmysl dárce
Pondělí

Svátek sv. Jana, evangelisty

27. 12.
Úterý

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

28. 12.
Středa

Pátý den v oktávu narození Páně

29. 12.
Čtvrtek

Šestý den v oktávu narození Páně

30. 12.
Pátek

Poděkování a prosba o Boží požehnání do nového roku

31. 12. 16:00 Heřmanov Na poděkování za posilu v nemoci s prosbou o uzdravení

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek
Světový den modliteb za mír
Sobota
Za
dobrodince
a
spolupracovníky
ve
farnosti
7:30 Křižanov
1. 1.
9:00 Heřmanov Za dobrodince a spolupracovníky ve farnosti
10:30 Křižanov Za živou a + rodinu Schmidovu a Fedrselovu
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Žehnání vody, kadidla a křídy
7:30 Křižanov Za farníky
Neděle
2. 1. 9:00 Heřmanov Za bratra, švagrovou a živou a + rodinu Švandovu a Sisovu
10:30 Horní
Za Ladislava a Žofii Pelikánovy a živou a + rodinu s prosbou o Boží požehnání
Libochová
Při účasti na bohoslužbách buďte ohleduplní
a dodržujte hygienická opatření: respirátory, ruce, rozestupy.
Na přímluvu Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa vám a vašim rodinám
srdečně žehnám do nového roku a přeji dostatek víry, naděje a lásky, zdraví,
sil, trpělivosti a úspěchů. + o. Václav

Tříkrálová sbírka 2022
Tradiční Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 16. ledna 2022. V Křižanově
a dalších obcích farnosti bude sbírka prostřednictvím tříkrálových koledníků
probíhat zpravidla v sobotu 8. ledna 2022, případně dle hlášení místního
rozhlasu. Přispět je možné také online na www.trikralovasbirka.cz nebo
dárcovskou SMS zprávou ve tvaru: DMS KOLEDA 30 nebo 60 nebo 90 (podle
výše částky, kterou chcete darovat) na číslo 87777.
Povinnost účasti na mši svaté o zasvěcených svátcích
První z pěti církevních přikázání ukládá věřícím „o nedělích a zasvěcených
svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid“. K zasvěceným
svátkům patří mimo všechny neděle také slavnost Narození Páně (25. prosince)
a slavnost Matky Boží, Panny Marie (1. ledna). Neúčast bez závažného důvodu
je vážným proviněním (těžkým hříchem) a k následné účasti na svatém přijímání
je třeba přijmout svátost smíření.
Evangelium svátku Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa: Lk 2,41-52
Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu
bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční
dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to
nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině (poutníků), ušli den cesty; (teprve
potom) ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do
Jeruzaléma a hledali ho.
Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává
jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho
odpověďmi.
Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: "Dítě, proč jsi
nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali."
Odpověděl jim: "Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je
mého Otce?"
Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.
Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho
matka to všechno uchovávala ve svém srdci.
Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí.

