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 14. 11. - 20. 11. 2022
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Sbírka na křesťanská média
Za rodinu Vitešníkovu, Štěpánkovu, Machovu a Vrbkovu
Neděle 7:30 Křižanov
13. 9:00 Heřmanov Za rodiče Chadimovy
11.
10:30 Křižanov Za farníky
11:30 Křižanov Křest Amálie Anny Markové z Horní Libochové
Pondělí

14.
11.
Úterý

15.
11.
Středa

16.
11.
Čtvrtek

17.
11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Pátek

18.
11.
Sobota

19.
11.

7:00 Křižanov

Na úmysl dárce

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

Další ohlášky:
 Darem do dnešní sbírky podporujete křesťanské sdělovací prostředky. Pán Bůh zaplať!
 Tento týden bude o. Josef Pohanka na duchovních cvičeních na Svaté Hoře. Odpadá
výuka náboženství pro žáky, které vyučuje. V případě zaopatřování nebo pohřbu se
obracejte na děkanství ve Velkém Meziříčí, tel. 566 522 101, mobil 603 182 511 (pan
děkan Jiří Kaňa).
 Ve středu v 19:00 h. zveme na biblickou hodinu na faru.
 Zveme mladé na děkanátní společenství mládeže. Koná se v pátek 18.11. a poté
každých 14 dní od 19:00 na faře ve Velkém Meziříčí. Je určeno mladým od 15 do 26 let,
kteří se chtějí scházet a růst ve vztahu k Pánu Ježíši a modlitbě.
 Příští neděli na závěr bohoslužeb obnovíme svoje zasvěcení Ježíšovu Nejsvětějšímu
Srdci.
 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.
 Od 1. neděle adventní se budou v sakristiích našich kostelů a kaplí zapisovat mešní
úmysly na příští kalendářní rok.
 Kostel v Křižanově je denně od 6:00 h. do setmění otevřen k modlitbě.
 Sbírky minulé neděle: Křiž 7.438,- Kč; Heř 3.917,- Kč
 Pokud chcete kontaktovat o. Václava Hejče, pak můžete na tel.: 728 625 767 a e-mail:
vaclav.hejc@gmail.com.
Život se neskládá z rozporů, ale z paradoxů. Veselí, které by znamenalo slepotu vůči
hrůzám dějin, by bylo lží nebo fikcí, ústupem. Naopak zase ten, kdo už nevidí, že i ve
zlém světě září Stvořitel, nemůže vlastně existovat, stává se cynickým nebo se musí vůbec
se životem rozloučit. Obojí je spolu spojeno, neuhýbání před propastmi dějin i lidské
existence a pak pohled, který nám dává víra, že dobro je přítomno, byt' obojí
nedokážeme vždy spojit. Právě chceme-li klást odpor zlu, je tím důležitější nepropadat
zasmušilému moralismu, který už nemá z ničeho radost, ale vidět, kolik je okolo krásy. Z
této pozice je také možné vystupovat proti tomu, co radost ničí.
Papež Benedikt XVI.

