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 25. 9. – 2. 10. 2022
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
Za farníky
Neděle 7:30 Křižanov
25. 9. 9:00 Heřmanov Za syna Petra, bratra Oťu a rodinu Loupovu, Grešlovu, Jeřábkovu a Kožinovu
10:30 Křižanov Za rodiče Novotných a Urbanovi s prosbou o Boží pomoc a ochranu rodiny
Pondělí

26. 9.
Úterý

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

27. 9. 18:00 Kadolec
Středa

Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hl. patrona českého národa

28. 9. 18:00 Jívoví
Čtvrtek

Za Antonína Práška a dvoje rodiče

Za Ladislava Kořínka a živou a + rodinu Kořínkovu a Karáskovu

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

29. 9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Za Václava Dvořáka, rodiče a neteř Renatku s prosbou o Boží ochranu pro rodinu
30. 9. 17:00 Heřmanov
18:30 Křižanov Za živou a + rodinu Kamanovu a Chylíkovu s prosbou o Boží ochranu
Pátek

Sobota

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

1. 10.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30 Křižanov Za farníky
Neděle
2. 10. 9:00 Heřmanov Za Ladislava Habána a rodinu Habánovu a Lukáškovu s prosbou o Boží
ochranu

10:30 Křižanov

Za rodiče Pospíchalovy, syna Petra Frantla a celou rodinu

Další ohlášky:
 Oznamuji, že po uplynutí funkčního období (5 let) dosavadních členů
ekonomické rady farnosti, byli farářem jmenováni na další období tito členové:
Josef Drlíček z Nové Vsi, Jiří Habán z Heřmanova a Pavla Habánová
z Radňovsi. Tito noví členové se svým podpisem zavázali plnit tento slib:
„Slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě farnosti
a podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. Kéž
mi Bůh pomáhá.“
 Centrum Kociánka, pracoviště Březejc, vás zve na oslavu 70. výročí svého
založení, a to 30. 9. do areálu pracoviště Březejc. V 11 hod. začíná mše svatá
s žehnáním Madony (celebruje P. Jiří Jeniš) a od 13 hod. další bohatý program viz plakátek nebo webové stránky: www.centrumkocianka.cz.
 V neděli 9. 10. bude děkovná mše svatá u příležitosti završení služby
o. Václava v našich farnostech v Křižanově v 8 h. a v Heřmanově v 10 h.
V Křižanově jste zváni na farní setkání s o. Václavem v sobotu 8. 10. od 16 h.
do farního centra.
V Heřmanově jste zváni na farní setkání s o. Václavem v neděli 9. 10. po mši
svaté na farní dvůr.
Prosíme, kdo můžete, připravte a přineste na setkání k občerstvení sladké či
slané pokrmy. Nápoje budou zajištěné.
Evangelium ze slavnosti sv. Václava: Mt 16,24-27
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj
kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však
svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý
svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn
člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému
podle jeho jednání.“
Modlitba (vstupní modlitba ze slavnosti sv. Václava)
Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme
moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého
pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Skrze tvého Syna…

