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 31. října – 7. listopadu 2021
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Neděle

7:30

31. 10. 9:00

Konec letního času

Křižanov

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA v Křižanově

Heřmanov

Za živou a + rodinu Holánkovu, Tenglerovu a Švecovu

10:30 Křižanov

Za rodiče Mejzlíkovi a Dlouhých s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA v Křižanově
Za farníky

Slavnost VŠECH SVATÝCH
Za živou a + rodinu Ladislava Kopečného z Milešína, Jitku Zouharovou a Josefa Sysla
1. 11. 17:00 Heřmanov
18:30 Křižanov Za Jana a Františku Satoriovy a živou a + rodinu
Pondělí

Úterý

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
7:30 Křižanov Na úmysl papeže
Za všechny zemřelé

2. 11. 16:30 Heřmanov Po mši průvod na hřbitov s lucernami a dušičková pobožnost

18:30 Křižanov

Za všechny letos zemřelé v našich farnostech a jejich rodiny

Po mši průvod na hřbitov s lucernami a dušičková pobožnost

Středa

3. 11. 17:00 Jívoví

Za Bohumila Pospíchala, rodiče a Marii a Karla Dřímalovy

Čtvrtek

4. 11. 17:00 Dobrá Voda

Za Josefa Tribulu a živou a + rodinu Tribulovu

První pátek v měsíci
Pátek

17:00 Heřmanov

5. 11.

18:30 Křižanov

Společný úmysl: Za Marii a Františka Holánkovy s prosbou o ochranu celé rodiny;
Za Marii Havránkovou a rodiče Havránkvoy a Ficovy; Za Josefa Lauba, Rudolfa
Brychty a jejich rodiny

Společný úmysl: Za živou a zemřelou rodinu Tomšíkovu, Pavlasovu, Ježkovu
a Mičkovu; Za rodiče Kaštanovy, Horkých a Buzických; Za Josefa Vrbického;
Za manžela Karla a rodiče Ficovy

Sobota

6. 11. 16:00 Křižanov

Mše svatá u příležitosti oslavy 90 let Katolického domu

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za farníky
Neděle 7:30 Křižanov
7. 11. 9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Jurných, Harisovu, Pálenských a Musilovu s prosbou o Boží ochranu
10:30 Křižanov Za živou a + rodinu Pazderovu, Vítešníkovu, Földešovu a Žákovu
Při účasti na bohoslužbách dodržujte hygienická opatření:
respirátory, ruce, rozestupy.

Dušičková pobožnost 2. listopadu po mši na 18:30 hod.
Po mši vyjdeme průvodem na hřbitov, kde proběhne krátká pobožnost za zemřelé.
Můžete si s sebou vzít lucernu se svící, kterou si na začátku průvodu zapálíme od
paškálu a poneseme průvodem na hřbitov. Je to světlo Kristovo, světlo jeho
vzkříšení i naší víry a naděje, že se jednou u Boha zase shledáme.
Plnomocné odpustky pro duše v očistci
= odpuštění časných trestů za hříchy, jejichž vina byla zahlazena
Jedná se o skutek milosrdenství podle daných pravidel, kterým se silou lásky celé
církve ve spojení s Bohem uzdravují následky hříšného jednání a zahlazují dluhy
lásky, aby duše v očistci mohli dosáhnout nebe (věčného života).
V jednom dni je možné získat jeden plnomocný odpustek. Letos obdobně jako
minulý rok je možné získat plnomocné odpustky spojené s návštěvou hřbitova
kterýchkoli osm dní během celého listopadu (nejen od 1. do 8. listopadu).
 1. 11. a 2. 11.
Splnit obvyklé podmínky:
- svatá zpověď v okruhu těchto dní
- v daný den:
- nemít zálibu ve hříchu
- svaté přijímání
- modlitba na úmysl papeže
- při návštěvě kostela se pomodlit Vyznání víry a modlitbu Páně
 Osm dní v období od 1. 11. do 30. 11.
Splnit obvyklé podmínky:
- svatá zpověď v okruhu těchto dní
- v daný den:
- nemít zálibu ve hříchu
- svaté přijímání
- modlitba na úmysl papeže
- při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé
Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek 4. 11. nebo dle domluvy.
Jste zváni na oslavu 90 let Katolického domu – sobota 6. listopadu 2021
Program:
 16:00 mše svatá v kostele sv. Václava
 po mši v Katolickém domu ohlédnutí za historií
 předání ocenění
 občerstvení a volná zábava
Sbírka na misie činila 31 510,- Kč. Pán Bůh zaplať!

