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 11. – 18. 9. 2022
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / Poděkování za úrodu Sbírka na opravy
Za živou a + rodinu Křikavovu a Tribulovu a Josefa Tribulu
Neděle 7:30 Křižanov
11. 9. 9:00 Heřmanov Za živou a + rodinu Kolbábkovu a Laubovu s prosbou o Boží požehnání
10:30 Křižanov Za farníky
Pondělí

12. 9.
Úterý

Památka Jména Panny Marie
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

13. 9. 18:00 Kadolec

Za Milana Batelku a Jana Odehnala

Svátek Povýšení svatého kříže
Za manžela Karla, rodiče Lázničkovy a Pohankovy a Marii Svobodovou
14. 9. 18:00 Jívoví
Středa

19-20 Křižanov
Čtvrtek

Tichá adorace za mír na Ukrajině

Památka Panny Marie Bolestné

15. 9. 18:00 Dobrá Voda Za živou a + rodinu Petulovu

Památka sv. Ludmily, mučednice
17:00 Heřmanov Za rodiče Grešlovy, jejich rodiče a Josefa Holánka
16. 9.
18:30 Křižanov Za Ludmilu Vyžrálkovou, roz. Ráčkovou, jejího manžela Karla, jejich
Pátek

rodiče a příbuzné

Sobota

17. 9. 14:00 Křižanov

Neděle

18. 9.

Pohřeb – Jan Valenta z Křižanova

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Křižanov Na poděkování za společný život s prosbou o Boží ochranu pro rodinu
9:00 Heřmanov Za rodinu Brychtovu, Habánovu, Michalovu a Václavkovu s prosbou o
Boží požehnání

Pouť ke cti sv. Ludmily
10:30 Horní
farníky, P. Metoděje Kotíka a všechny kněze, kteří ve farnosti sloužili
Libochová Za
a budou sloužit

Další ohlášky:
 V úterý 13. 9. jste zváni na pouť Nový Jeruzalém do Pavlova.
 Čeští a moravští biskupové spolu s biskupy celého evropského kontinentu
vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení
svatého Kříže. Adorace bude 14. 9. v kostele v Křižanově od 19 do 20 hod. „Ať
nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka
přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět
zavládnout mír.“
 Farnost a Město Jaroměřice nad Rokytnou vás zvou 1. 10. na slavnostní otevření
opraveného chrámu svaté Markéty a svěcení nového oltáře. Začátek v 15 hodin.
Více informací na plakátku.
K této příležitosti jste zváni využít společného putování na tuto akci autobusem,
který bude odjíždět z Křižanova ve 13 hod. a z Heřmanova ve 12:45 hod. Cena
za dopravu 200,- Kč, děti 100,- Kč. Přihlašování zapsáním na seznam u vchodu
do kostela. Platba v autobuse při nástupu. S případnými dotazy se obracejte na
paní Slávku Rösslerovou, tel.: 737 810 069.
 Informace o plánované změně ustanovení kněží:
P. Josef Pohanka, dosavadní farář v Žarošicích, bude od 15. 10. duchovním
správcem ve farnostech Křižanov a Heřmanov.
P. Václav Hejč bude od 15. 10. duchovním správcem ve farnosti Pozořice.
Mše svaté na poděkování za společně prožitých 6 let s prosbou o Boží
požehnání budeme slavit v neděli 9. 10.
Evangelium ze slavnosti Poděkování za úrodu: Lk 12, 15-21
Ježíš řekl zástupu: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť
i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“
Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně
urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: 'Co mám udělat? Vždyť už nemám, kam
svou úrodu uložit! Tohle udělám,' řekl si, 'strhnu své stodoly, vystavím větší a tam
složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na
mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!'
Bůh však mu řekl: 'Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši, a čí
bude to, co jsi nashromáždil?'
Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“
Modlitba (vstupní modlitba z liturgie)
Bože, náš dobrý Otče, děkujeme ti, žes nám svěřil zemi, abychom ji obdělávali;
nauč nás užívat plodů, které jsme z ní sklidili, tak abychom z toho měli užitek
nejen my, ale i ostatní lidé, a aby to sloužilo ke tvé chvále.
Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha
Svatého žije a kraluje na věky věků.

