FARNÍ OHLÁŠKY
Kontakt: P. Josef Pohanka, tel.: 733 742 732, e-mail: krizanov@dieceze.cz
tel.: 608 257 183, e-mail: josef.pohanka@seznam.cz
Farní webové stránky: www.farnostkrizanov.cz; www.farnosthermanov.cz

Bohoslužby v týdnu 31. 10. - 6. 11. 2022
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za rodiče Plehsbergerovy, Stanislava Dvořáka a rodiče a + rodinu Markovu
Neděle 7:30 Křižanov
30. 10. 9:00 Heřmanov Za Františka a Emílii Dostálovy, syna, rodiče a sourozence
10:30 Křižanov Za farníky
Pondělí

15:00 – 17:00 příležitost k svátosti smíření v Křižanově

31. 10. 18:00 Kadolec
Úterý

1. 11.

Slavnost Všech svatých – doporučený svátek
17:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Habánovu a Chocholáčovu, Františka Grešla a
Františku Knechtovou s prosbou o Boží ochranu

18:30 Křižanov

Středa

2. 11.

3. 11.

Za rodinu Bauerovu, Větrovcovu, Letmajerovu a za Miroslava Káňu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
6:30 Křižanov Na úmysly Svatého otce
16:30 Heřmanov Za živou a + rodinu Lundovu z Milešína s prosbou o Boží ochranu pro
rodinu

Po mši průvod na hřbitov s lucernami a dušičková pobožnost

18:30 Křižanov
Čtvrtek

Na úmysl dárce

Za všechny zemřelé

Po mši průvod na hřbitov s lucernami a dušičková pobožnost

17:00 Jívoví
18:00 Dobrá Voda

Na úmysl dárce
Za rodiče Tribulovy a Josefa Tribulu

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa – 1. pátek
17:00 Heřmanov Na společný úmysl:

Za Marii Havránkovou a rodiče Havránkovy, Ficovy a Lolovy
Za Františka Holánka a živou a + rodinu Holánkovu
Za P. Josefa Melichara, rodiče a sourozence, Rudolfa Brychtu, rodiče a
sourozence a živou a + rodinu Brychtovu a Alenu Kamarytovu

Pátek

4. 11.

18:30 Křižanov

Za živou a + rodinu Tomšíkovu, Pavlasovu, Ježkovu a Mičkovu

1. mariánská sobota
Sobota

6:30 Křižanov

5. 11. 7:00 Křižanov

10:00 Heřmanov
Neděle

Modlitba rozjímavého růžence
Za bohoslovce Milana a nová povolání k manželství, kněžství a
zasvěcenému životu
Pohřeb pí Bojanovské z Heřmanova

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

6. 11. 7:30 Křižanov

9:00
10:30
11:30
15:00

Heřmanov
Křižanov
Křižanov
Křižanov

Za rodinu Oulehlovu, Brabcovu a Čtberáčkovu
Za rodinu Jurných, Harisovu, Pálenských a Musilovu
Za + biskupy a kněze naší diecéze
Křest Viktorie Klobásové z Křižanova
Pobožnost na hřbitově

Další ohlášky:
 Tuto středu biblická hodina nebude.
 Pamatujme na modlitbu růžence (třeba jenom desátku), která je mocnou zbraní v zápase
za zachování míru.
 Od 25. října do 8. listopadu můžeme v naší vlasti získávat plnomocné odpustky pro duše
v očistci. Je třeba vykonat svátost smíření, přistoupit ke svatému přijímání, pomodlit se
na úmysly Svatého Otce, navštívit hřbitov a tam se pomodlit za zemřelé.
 Tento týden budou měsíční návštěvy starších a nemocných farníků. Prosím o nahlášení
jmen a adres farníků, které velmi rád navštívím.
 O prvních sobotách v měsíci se budeme modlit za našeho bohoslovce Milana a také
nová povolání k manželství, kněžství a zasvěcenému životu. V 6:30 h. bude modlitba
rozjímavého růžence (povede střídavě kněz a společenství ve farnosti), pak bude
následovat mše svatá na shora uvedené úmysly.
 Poutní mše svatá v Netíně začíná v sobotu už v 16:00 h.
 Tuto sobotu v 18:00 h. bude v kulturním domě v Dobré Vodě povídání p. Luďka Špačka
o zachráněných kostelech a hradech a o jejich obnovitelích.
 Kostel v Křižanově je denně od 6:00 h. do setmění otevřen k modlitbě.
 Sbírky minulé neděle na misie: Křiž 12.710,- Kč; Heř 8.090,- Kč
 Pokud chcete kontaktovat o. Václava Hejče, pak můžete na tel.: 728 625 767 a e-mail:
vaclav.hejc@gmail.com.

„Dívat se na život z pozorovatelny, jíž je smrt, je neobyčejnou pomůckou,
abychom dobře žili. Jsi v úzkých, máš problémy a nesnáze? Zahleď se
dopředu, postav se do správného bodu. Podívej se na věci ze smrtelného
lůžka. Co bys potom chtěl, aby se bylo stalo? Jakou důležitost bys přičítal
těmto věcem? Počínej si takhle, a budeš spasen! Máš s někým spor?
Pohled na věc ze smrtelného lůžka. Co bys potom chtěl: abys byl vyhrál,
nebo byl pokořen? Abys byl ukázal svou převahu, nebo odpustil?“
Raniero kardinál Cantalamessa

