FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA, VATIKÁNU A ASSISI
Od 5. do 11. 10. 2014 (neděle až sobota)

Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Březen

24. 3. 2014 – 30. 3. 2014

25. 3. - Slavnost Zvěstování Páně.
Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
„Nikdy nedoženete čas, který jste jim nevěnovali, když byli v hnízdě,
malé a zranitelné. Z toho, co říkáte, si nic nedělají. Spíš si všímají
všeho, co děláte, a hlavně, kdo jste. Vždycky je ujišťujte, že znamenají
víc než jejich chyby.
Guy Gilbert, O dětech a výchově
Maria se dověděla od archanděla Gabriela, že se stane matkou
Božího Syna. Její odpověď? „Ať se tak stane.“ Co by nám asi řekla
poté, co svého Syna vychovala a dál ho nosila už jen ve svém
srdci? Z evangelia jednu odpověď známe: „Udělejte, cokoli vám
nařídí.“ (Jan 2,5) Věděla moc dobře, že je na něj spolehnutí. Asi měl
moc dobrou maminku.
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V 15.00 h křížová cesta v kostele Panny Marie.
Slavnost Zvěstování Páně.
Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
Od 17.20 h křížová cesta.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
4. neděle postní.
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h – dětská mše sv.?
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
Od 15.00 h křížová cesta v kostele Panny Marie.
Otec biskup Josef a farnost Napajedla Vás zvou ke SPOLEČNÉ MODLITBĚ,
při které budeme děkovat za dar počatého života a prosit za nenarozené
děti. 25. 3. 2014 (úterý), Napajedla, kostel sv. Bartoloměje.
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).

Katechismus
– 26. 3. 2014 (středa), 18.45 h

27. 3. 2014 (čtvrtek) v 16.30 h, fara:
setkání rodičů a dětí,
připravujících se k 1. sv. přijímání.

Cena 8.560,- Kč. Cena zahrnuje: dopravu
autobusem
s klimatizací,
WC,
videem,
4x nocleh se snídaní ve 3* hotelu v Římě
(Gerini), 3x večeře, pojištění léčebných výloh
do 100 tisíc EUR, pojištění CK proti úpadku,
odborný průvodce. Dle potřeby využijeme
římské metro nebo městský autobus (1 lístek
na metro stojí 1,5 EUR). Lze ovšem zakoupit vjezdy pro náš bus. Více
viz plakát. Denně mše svatá – farníky doprovází P. Vít Hlavica.
Je nutné přihlásit se do konce dubna a zaplatit zálohu 4.500,- Kč.
Přihlašování ve farní kanceláři nebo přímo u P. Víta.
Ministrantský tábor – napsal Kuba N.
Všechno začalo u kostela P. Marie, kde na nás čekalo auto, které nás odvezlo až do Smilova
u Hrubé Vody. Batohy jsme si dali na vozík. Až všichni usedli na svá místa, tak jsme vyjeli.
Cestou jsme narazili na golfové hřiště a dozvěděli jsme se, že zde kdysi hrával pan Kapounek,
viděli jsme také Magdalénský a Smilovský mlýn. No a to jsme už byli u chaty, která se
jmenovala Severka. Před cílem nás ještě zdržovalo hledání klíčů, které se nakonec
ale objevily. Po vybalení věcí jsme se vydali na procházku. Ušli jsme jen kousek, protože
cesta končila u potoka, a tak jsme se vrátili zpět na chatu. Po výborné večeři jsme se převlékli
do pyžama, vyčistili si zuby a potom jsme hráli různé společenské hry, ale včas jsme šli spát.
Po snídani jsme se vydali na Sv. Kopeček, kde jsme měli soukromou mši. Potom nás zaujalo
hřiště. Z hřiště jsme šli do restaurace, která byla hned naproti. Po výborném obědě jsme
navštívili místo, kde kdysi žili poustevníci – Kartouzku. Zde jsme připravili ohniště, abychom si
mohli opéct špekáčky. Když jsme se vrátili na chatu, tak nám pustili film Ztracený poklad
templářských rytířů. Na druhý den jsme si venku vyrobili „lyže“ (k lyžím /laťkám/ jsme museli
připevnit vázání z popruhů a upravit na boty) a klacky využili jako hole.
Podle nápovědy jsme potom museli najít cestu k cíli a tu celou cestu absolvovat i zpět. K cíli
jsme museli dojít těmi běžkami, co jsme si vyrobili, a museli jsme se střídat. A jak jsme
závod dokončili, tak vítězný tým si
PO 24. 2Kral 5,1-15a; Žl 42; Lk 4,24-30
ÚT 25.
Iz 7,10-14; Žl 40(39); Žid 10,4-10; Lk 1,26-38 mohl vybrat: Jestli chtějí lovit
medvědy první nebo až druzí. Vybrali
ST 26. Dt 4,1.5-9; Žl 147; Mt 5,17-19
ČT 27.
Jer 7,23-28; Žl 95; Lk 11,14-23 si, že půjdou druzí. A to lovení
medvědů bylo takové, že se střílelo
PÁ 28. Oz 14,2-10; Žl 81; Mk 12,28b-34
SO 29.
Oz 6,1-6; Žl 51; Lk 18,9-14 vzduchovkou do ruliček od toaletního
1Sam 16,1b.6-7.10-13a; Žl 23(22); Ef 23(22); Ef 5,8-14; papíru. A potom byl oběd (rajská
NE 30.
Jan 9,1-41
s knedlíkem a sekanou )a po obědě
jsme hráli fotbal a skončilo to 7: 7, protože už jsme museli jet domů do Kroměříže.
Sbírka na opravu střechy fary vynesla 39.627,- Kč. Všem dárcům opravdu velmi děkujeme!
.
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