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 2. – 9. 1. 2022
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
Libochová požehnání
Pondělí

Památka Nejsvětějšího Jména Ježíš

3. 1.
Úterý

4. 1. 17:00 Kadolec

Za rodiče Ondráčkovy, syny Lubomíra a Milana a za Marii Koukolovou

Středa

5. 1. 17:00 Jívoví

Za manžela Karla, rodiče Lázničkovy a Marii Svobodovou

Čtvrtek

6. 1. 17:00 Dobrá Voda Za členy živého růžence

První pátek v měsíci
Pátek

7. 1. 17:00 Heřmanov

18:30 Křižanov

Na společný úmysl: Na úmysl dárce; Za Vlastu Lundovou a živou a +
rodinu Lundovu s prosbou o Boží ochranu
Za rodiče Novotných a Urbanovi s prosbou o Boží pomoc a ochranu

Sobota

8. 1.

Svátek Křtu Páně
Neděle 7:30 Křižanov
9. 1. 9:00 Heřmanov
10:30 Křižanov

Konec doby vánoční, Sbírka na opravy
Za farníky
Za živou a + rodinu Lundovu
Za živou a + rodinu Syslovu, Bendovu, Pazderovu a Bálkovu

Při účasti na bohoslužbách buďte ohleduplní
a dodržujte hygienická opatření: respirátory, ruce, rozestupy.
Návštěvy nemocných
Navštěvovat nemocné budu ve čtvrtek 6. 1. nebo dle telefonické domluvy.

Tříkrálová sbírka 2022
Sbírka má za sebou dvacáté narozeniny. Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce
2000 v olomoucké arcidiecézi a obnovili tak starodávnou lidovou tradici.
Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi Boží požehnání a poselství
milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi.
Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační
setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti
a vzájemnosti. Právě to je jejím největším posláním a poselstvím. Pro koledníky
i dárce představuje unikátní příležitost začít nový rok dobrým skutkem.
Koledování může probíhat těmito způsoby:
1) Klasické koledování prostřednictvím tříkrálových koledníků
2) Statické kasičky – v prodejně COOP v Křižanově
3) Dárcovská SMS – ve tvaru: DMS KOLEDA 30 nebo 60 nebo 90 (podle výše
částky, kterou chcete darovat) na číslo 87777
4) Online kasičky přes webovou stránku:
www.zdar.charita.cz nebo www.trikralovasbirka.cz, kde je nutné uvést
název Oblastní charita Žďár nad Sázavou, aby příspěvek šel na naši Charitu
Další informace a možnosti přispění na: www.zdar.charita.cz
Děkujeme za vaše příspěvky.
Přednáška Marka Orka Váchy na téma Chuť žít
Jste zváni do Katolického domu v pátek 7. ledna v 19:30 h.
Evangelium slavnosti Zjevení Páně: Mt 2,1-12
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do
Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král?
Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit."
Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny
velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme
v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože
z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'"
Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se
ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě
vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když
krále vyslechli, vydali se na cestu.
A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad
místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.
Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se
mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země
jinou cestou.

