17. 3. 2014 (pondělí) ve 20.00 h, Kino Nadsklepí - promítání filmu „Poslední vrchol“.

Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Březen

17. 3. 2014 – 23. 3. 2014

Modlitba ke sv. Josefovi
Svatý Josefe, ty jsi vzorem a patronem všech otců,
nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti.
Naplň opravdovou radostí srdce rodičů,
kteří odevzdávají život svým dětem.
Nechť se otcové starají o svoje rodiny tak,
jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě,
a nechť žijí svůj rodinný život s Ježíšem.
Vypros nám, aby nás žádné životní
překážky nedokázaly vzdálit od Boha,
a aby neochladla naše láska.
Svatý Josefe,
svěř Bohu všechny otce,
kteří se starají o svoje rodiny,
a zejména ty, kteří svoje povinnosti
vykonávají s obtížemi. Amen.
19. 3. 2014 (středa) - Slavnost Sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
Mše sv. v 18.00 h bude obětována za muže z naší farnosti. Sv. Josef je jistě ten
nejlepší patron našich otců a manželů. Proto povzbuzujeme všechny muže, aby se
přišli modlit za své rodiny. A také je zveme, aby po mši sv. přijali pozvání
k přátelskému posezení na faře.
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V 15.00 h křížová cesta v kostele Panny Marie.
Slavnost Sv. Josefa, snoubence Panny Marie.
Doporučený svátek – věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše sv.
Mše sv. v 8.00 h. Mše sv. v 18.00 h bude obětována za muže z naší
farnosti.
Od 17.20 h křížová cesta.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
3. neděle postní.
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
Od 15.00 h křížová cesta v kostele Panny Marie.

P. Josef Říha, který film zhlédl ve Zlíně, podává osobní svědectví: „…Ve filmu vystupují
svědci života víry, kteří vyjevují svou cestu s knězem v různých životních situacích.
Je až obdivuhodné, že se mezi filmy (plné násilí a nemravnosti) najde film, který obohacuje
a stává se pramenem požehnání pro všechny účastníky. … . Dále nebudu mluvit, protože
ten film musíte vidět. Najděte si cestu a především ušetřete čas vidět to, co stojí za to.
Slibuji vám, že po takovém filmu budete bohatí a hlavně povzbuzení v duchovním životě.“
(kráceno). Více viz http://poslednivrchol.cz
20. 3. 2014 (čtvrtek) v 16.30 h, fara:
setkání rodičů a dětí,
připravujících se k 1. sv. přijímání.

20. 3. 2014 (čtvrtek) v 17.00 h, Městská
knihovna Holešov: Hlas, jenž vzrostl
do chóru – věnováno PhDr. Václavu Renčovi.

ŘKF Morkovice a Pačlavice vás zvou na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU –
v sobotu 22. 3. 2014 v kulturním domě v Pačlavicích. Přednáší P. Petr
Bulvas, biskupský vikář pro pastoraci. Všichni účastníci mají zajištěné
občerstvení a oběd. Do 17. 3. 2014 odevzdejte na faře v Morkovicích přihlášku
s režijním poplatkem 150,- Kč (studenti 80,- Kč). Více viz plakát.
Kontakt: E-mail faramorkovice@seznam.cz; telefon 731 621 105.
Poklady naší rodiny: Hledejte ve svých rodinách, co dobrého se v nich kdy událo.
Vzpomeňte na životní momenty, které se týkají víry v rodině, zaměřit se můžete na zdánlivé
„maličkosti“ všedních dnů, slavení Vánoc nebo společné neděle. Můžete si vzpomenout
na některé z vašich předků a na to, co dobrého do vašich rodin přinesli.
Zpracujte graficky na papír A3. Použijte fotky, obrázky, básně, psané
texty, na projektu by měla pracovat celá rodina! Odevzdat do 31. 5. 2014.
Kam? CPRŽ, Biskupské nám. 2, 779 00, Olomouc nebo na děkanátních
Centrech pro rodiny. Každá rodina, která vypracovaný projekt pošle, obdrží dárek.
Projekty budou prezentovány na webu www.dcpr.cz/poklady a budou sloužit k vzájemnému
obohacení. Při příležitosti pouti rodin na Hostýně 30. 8. 2014 budou projekty vystaveny
a poté se budou v jednotlivých děkanátech olomoucké diecéze konat putovní výstavy.
Nezapomeňte na sebe uvést kontakt!
Otec biskup Josef a farnost
Napajedla Vás zvou ke SPOLEČNÉ
MODLITBĚ, při které budeme
ST
děkovat za dar počatého života
ČT
a prosit za nenarozené děti.
PÁ
25. 3. 2014 (úterý), Napajedla,
SO
kostel sv. Bartoloměje.
NE
Program: v 17.15 h adorace;
v 18.00 h mše sv., celebruje biskup Josef. Po mši sv. průvod se svícemi na hřbitov
ke společné modlitbě u hrobu Aničky Zelíkové (modlitba růžence).
PO
ÚT

17. Dan 9,4b-10; Žl 79; Lk 6,36-38
18. Iz 1,10.16-20; Žl 50; Mt 23,1-12
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Žl 89(88); Řím 4,13.16-18.22;
19.
Mt 1,16.18-21.24a
20. Jer 17,5-10; Žl 1; Lk 16,19-31
21. Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Žl 105; Mt 21,33-43.45-46
22. Mich 7,14-15.18-20; Žl 103; Lk 15,1-3.11-32
23. Ex 17,3-7; Žl 95(94); Řím 5,1-2.5-8; Jan 4,5-42
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