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 21. 11. - 27. 11. 2022
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
7:30 Křižanov Za rodiče Ambrožovy a Uhlířovy, sestru Oldřišku a švagrovou Ivanu
Neděle
9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Jobánkovu a Dvořáčkovu a za manžele Holánkovy
20.
11. 10:30 Horní
Za farníky
Libochová
15-17 Křižanov Adorace a příležitost k svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru
Pondělí

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

21.
11. 17:00 Kadolec
Úterý

22.
11.

Za živou a + rodinu Zemanovu a Skryjovu

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
6:30 Křižanov Na úmysl dárce

Středa

23.
11. 17:00 Jívoví
Čtvrtek

Za Františka Koloucha, rodiče a sourozence

Památka sv. Ondřeje a druhů, mučedníků

24.
11. 17:00 Dobrá Voda Za rodinu Hladíkovu a Malcovu
Pátek

25. 17:00 Heřmanov Za Marii Chaloupkovou , manžela a vnuka Toníka a celou živou rodinu
11.
18:30 Křižanov Za Vlastimila Kubeše k 10. výročí úmrtí
Sobota

26.
11. 16:00 Křižanov

Za požehnané prožití adventní a vánoční doby

1. NEDĚLE ADVENTNÍ – cyklus A
Za živou a + rodinu Riškovu a Čermákovu s prosbou o Boží ochranu
Neděle 7:30 Křižanov
27.
9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Syslovu
11.
10:30 Křižanov Za farníky
15-17 Křižanov Adorace a příležitost k svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru

Další ohlášky:
 Ve středu v 19:00 h. zveme na biblickou hodinu na faru.
 V pátek v 16:00 h. bude v Kozlově žehnání a otevření nového komunitního centra.
 V sobotu zahájíme v Křižanově adventní dobu v 16:00 h. mší svatou, rozsvícením
stromu na náměstí a společenským večerem na Katolickém domě. Jste srdečně zváni.
 Příští neděli bude na všech bohoslužbách žehnání adventních věnců. Přineste si ze
svých domovů!
 Heřmanov: Svatá rodina hledá nocleh! V adventní době bude po farnosti putovat
obrázek Svaté rodiny. Kdo jí je ochotný poskytnout přístřeší na jednu noc a den, ať se
napíše na listinu, která je v kostele. Podmínkou je odpoledne nebo večer se u obrázku
pomodlit spolu se zástupcem rodiny, která od vás obrázek převezme. Samozřejmě, že
můžete pozvat k modlitbě i další (příbuzné, sousedy apod.)
 Od 1. neděle adventní se budou v sakristiích našich kostelů a kaplí zapisovat mešní
úmysly na příští kalendářní rok. První možnost v Křižanově bude příští neděli od 14:30
do 15:00 a po skončení adorace v 17:00 h.
 V neděli 4. prosince ohlásil návštěvu biskup Mikuláš. Rád by se setkal s našimi dětmi
na poutní mši svaté v Heřmanově a pak na velké (10:30) v Křižanově.
 Sbírka minulé neděle na křesťanské sdělovací prostředky:
Křiž 25.940,- Kč; Heř 12.046,- Kč – Pán Bůh odplať Vaši štědrost!
 Pokud chcete kontaktovat o. Václava Hejče, pak můžete na tel.: 728 625 767 a e-mail:
vaclav.hejc@gmail.com.
Na říjnovém kněžském dni jsme se společně zabývali otázkou, co udělat, aby naše
diecéze měla dostatek rukou k duchovní službě. Z podnětů vyšel požadavek, aby se ve
farnostech věnoval čas pravidelné adoraci a modlitbě za povolání. Naše diecéze má
momentálně v přípravě ke kněžství pět bohoslovců a tři se na tuto formaci připravují v
Teologickém konviktu. Kandidátů stálého jáhenství, které spolu s jejich rodinami
vnímám jako velkou naději pro diecézní pastoraci, je v přípravě jedenáct. Prosím nyní
všechny, kdo o duchovní službě v církvi uvažují, aby neotáleli s rozhodnutím. Jak říká jeden aforismus: „Bůh často nemá jiné ruce než ty naše.“
Anglický kardinál, svatý John Henry Newman, kdysi definoval křesťana jako člověka,
který vyhlíží Krista. Naší diecézi je třeba těch, kteří nepropadají malomyslnosti, že
světlo na konci tunelu pochází z reflektorů vlaku jedoucího proti nám, ale jsou
přesvědčeni, že jde o nadějné světlo Kristovo, a podle toho i jednají.
(z pastýřského listu biskupa Pavla)

