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 7. 11. - 13. 11. 2022
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Křižanov Za rodinu Oulehlovu, Brabcovu a Čtberáčkovu
Neděle 9:00 Heřmanov Za rodinu Jurných, Harisovu, Pálenských a Musilovu
6. 11. 10:30 Křižanov Za + biskupy a kněze naší diecéze (s křtem Jakuba Karáska z Křižanova)
11:30 Křižanov Křest Viktorie Anny Klobásové z Křižanova
15:00 Křižanov Pobožnost na hřbitově
Pondělí

7. 11. 17:00 Kadolec
Úterý

8. 11. 6:30
Středa

Křižanov

Na úmysl dárce

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

9. 11. 17:00 Jívoví
Čtvrtek

Za živou a + rodinu Mašovu a Brychtovu

Za manžela Josefa Dřímala, dvoje rodiče a živou rodinu Dřímalovu

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

10. 11. 17:00 Dobrá Voda Za rodiče Josefa Zástěru a živou a + rodinu Zástěrovu

Pátek

Památka sv. Martina, biskupa
15:00 Křižanov Pohřeb Věry Čechové z Křižanova

11. 11. 17:00 Heřmanov Mše (nejen) pro děti

Za rodiče Vojtěchovy, Vrbkovy, Svobodovy, Sobotkovy a Františka Bureše

18:30 Křižanov
Sobota

Mše (nejen) pro děti
Za rodinu Slabých, sourozence a dvoje rodiče

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

12. 11. 11:00 Křižanov

Poslední rozloučení s Marií Růžičkovou

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Sbírka na křesťanská média
Za
rodinu
Vitešníkovu,
Štěpánkovu,
Machovu
a Vrbkovu
7:30 Křižanov
Neděle
13. 11. 9:00 Heřmanov Za rodiče Chadimovy
10:30 Křižanov Za farníky
11:30 Křižanov Křest Amálie Markové z Horní Libochové

Další ohlášky:
 Bohoslužby v kaplích budou v zimním období bývat v 17:00 h.
 Ve středu v 19:00 h. zveme na biblickou hodinu.
 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.
 Příští neděli z rozhodnutí našich biskupů vykonáme sbírku na podporu křesťanských
sdělovacích prostředků (Televizi Noe, Radio Proglas apod.).
 Od 20. listopadu bude v kostele v Křižanově každou neděli od 15:00 do 17:00 h.
vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci a bude příležitost k svátosti smíření nebo
duchovnímu rozhovoru s knězem.
 Kostel v Křižanově je denně od 6:00 h. do setmění otevřen k modlitbě.
 Sbírky minulé neděle na misie: Křiž 12.370,- Kč; Heř 5.010,- Kč
 Pokud chcete kontaktovat o. Václava Hejče, pak můžete na tel.: 728 625 767 a e-mail:
vaclav.hejc@gmail.com.
Někteří se podivují nad tím,
jak by jen mohlo být vzkříšeno tělo,
které bylo zpopelněno.
Pak by se ale měli také podivovat nad rozsahem nebes,
nad váhou země, nad hlubinami propastí plných vod,
tedy nade vším, co v tomto světě existuje.
Měli by se rovněž podivovat nad anděly, kteří byli stvořeni z ničeho.
Je mnohem méně obtížné udělat něco z něčeho,
než stvořit něco naprosto bez ničeho a z ničeho.
Sama příroda nám nabízí jakýsi obraz vzkříšení.
Před našima očima slunce každého dne
Jako by umíralo a zase vstávalo z říše mrtvých.
Hvězdy zapadají za svítání
a večer jako by vstávaly z mrtvých.
V létě vidíme stromy plné listí a plodů,
v zimě však jsou jakoby suché.
Jakmile se vrátí jarní slunce,
z kořenů začne stoupat kmenem životodárná míza,
a stromy se opět přiodívají bohatstvím listoví a plodů.
Proč bychom tedy měli pochybovat
o vzkříšení lidí,
když se něco podobného odehrává
v životě rostlin nebo nebeských těles?
(sv. Řehoř Veliký)

