Společenství TakK uvádí MUZIKÁL AŽ NA SMRT o umučení
a posledních okamžicích Krista.
6. 4. 2014 (neděle) v 19 h, kostel sv. Mořice.

Poutní dny v Kroměříži – 11. a 12. 4. 2014
(viz www.zamek-kromeriz.cz)
 Poutní slavnost Panny Marie Bolestné u sv. Mořice
Pátek 11. 4. 2014 – pozor, u nás nebude ranní mše sv.!
Mše sv. u sv. Mořice: v 6.30, 8.00, 11.00 h
V 9.30 h pontifikální mše sv., celebruje Mons. Jan Graubner
V 13.00 h křížová cesta a svátostné požehnání.
Příležitost ke sv. smíření během celého dopoledne.
 IV. miniveletrh poutních míst – Muzeum Kroměřížska (po oba dny od 10 do 17 h).
 Pro poutníky a návštěvníky Poutních dnů bude poskytnuta 50% sleva ke vstupu
na sloučenou trasu VIA UNESCO (zahrnuje historické interiéry zámku, věž
a Květnou zahradu). Při zakoupení vstupenky se prokážou obrázkem Panny Marie,
který získají v kostele sv. Mořice
 Poutní jarmark lidových řemesel na Velkém náměstí – oba dny od 8.00 do 18.00 h.
 Pátek 11. 4. 2014, od 15 do 17 h, Muzeum KM, odborný seminář „Pouť po zelené“.
 Sobota 12. 4. 2014 v 18.00 h, Starý pivovar: „V týhle zemi BLBĚ SE MI DEJCHÁ“ koncert k 70. výročí narození Karla Kryla.
Děkanátní setkání mládeže – Prasklice – 12. 4. 2014 (sobota)
Setkání je určeno pro každého mládežníka z kroměřížského děkanátu staršího 14 let.
Mše sv. bude na poutním kopci Křéby, který je kousek za dědinou.
Katecheze: P. Marek Dunda – modlitba, sv. smíření; Br. Karel Skočovský – „Chodili spolu
z čisté lásky“. Aktuální informace, přihlášky na: www.mladezkromeriz.signaly.cz
Centrum pro rodinu, Stojanovo náměstí; www.cpr-kromeriz.cz

 26. 4. 2014 (sobota) od 15.00 do 17.00 h, „Misijní dílny,
děti pomáhají dětem“ – Maminka a já! Pečení perníkových srdíček
v kuchyni na faře u kostela Panny Marie.
 3. 5. 2014 (sobota) v 15 h bude v CPR opět zahájen kurz PPR
– Přirozené plánování rodičovství, symptotermální metoda.
První setkání je zdarma a nezavazuje k účasti na celém kurzu. Kurzovné 400Kč
s literaturou, jednotlivě i pár. Přihlášky co nejdříve – viz kontakty CPR!
Více informací viz minulý FIAT.
VÍCE INFORMACÍ VIZ PLAKÁTY. Mob. 736 522 814; e-mail: cpr-kromeriz@seznam.cz
Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Duben

7. 4. 2014 – 13. 4. 2014

V dnešní den - 6. dubna - můžeme vzpomenout 40. výročí od úmrtí
mučedníka komunismu, litoměřického biskupa a salesiána, Štěpána
kardinála Trochty.
Asi jen málo z nás obyvatel Kroměříže tuší, že známý malíř
a grafik, Max Švabinský, daroval panu kardinálu kabát.
Když se Mons. Trochta vrátil z vězení, byl neustále hlídán tajnou
policií. Ta v prosinci 1960 zaznamenala tuto událost: Hospodyně
Maxe Švabinského si mistrovi postěžovala: „Mají ve skříni plno šatů,
ani to nenosejí, daj jeden oblek propuštěnému biskupovi.“
A Švabinský odpověděl: „A to já vůbec nevěděl, že u nás byli ještě
donedávna biskupové zavřeni, to je tedy smutné, to se ví, dají mu hned ty šaty.“
A tak mistr Švabinský učinil dva roky před svou smrtí velký objev a biskup Trochta přišel
k slušnému obleku, i když se nikdy osobně se Švabinským nesetkal.
Mons. Trochta během 69 let života prožil 42 roků jako kněz, z toho pak 29 let strávil
ve věznicích či pod policejním dozorem. Byl dokonalým pastýřem? Odpověď možná
najdeme v jeho pokorném vyznání: „Nepředstírejme před světem dokonalost.
Jsme obyčejní normální lidé, ve všem podobní ostatním, podléhající slabostem,
ano i hříchu. Nikoli však v zálibě v něm!“
P. Vít
6. 4. NE V 15.00 h křížová cesta v kostele Panny Marie.
7. 4. PO Výroční den biskupského svěcení Mons. Jana Graubnera a Mons. Josefa
Hrdličky (1990).
11. 4. PÁ POZOR! Nebude ranní mše sv. v 8.00 h!
(Intence ze zrušené mše sv. přesunuta na 18.00 h.)
Možnost zúčastnit se některé ze mší sv. sloužených u sv. Mořice u příležitosti
Bolestného pátku: 6.30 h; 8.00 h; 9.30 h – celebruje Mons. Jan; 11.00 h.
V 17.20 h křížová cesta. Mše sv. v 18.00 h.
12. 4. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
13. 4. NE Květná neděle - každou mši svatou začneme průvodem

s ratolestmi od zadní části kostela.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
V 15.00 h. křížová cesta.
Přineste, prosím, pokladničky „Postní almužna“
a odevzdejte je do košíku u stolku s obětními dary.

ŽIVÝ RŮŽENEC - 7. 4. 2014 (pondělí)
v 17.30 h, pak mše sv. za zemřelé
a živé členy Živého růžence a jejich
rodiny. Vede X. sk.

Farní pouť rodin na Ploštinu a do Vysokého Pole
- 8. 5. 2014 (čtvrtek)

Katechismus – 9. 4. 2014 (středa), 18.45 h
10. 4. 2014 (čtvrtek) v 16.30 h, fara:
setkání rodičů a dětí,
připravujících se k 1. sv. přijímání.

Milí farníci, pojeďte s námi dle svých možností
(zvolte si variantu dopravy:
A – autem, B – autobusem, C – na kole zpět).
Pouť se koná za každého počasí!

Pozor! Nemocné bude P. Vít navštěvovat až 10. 4. 2014 (čtvrtek) dopoledne!
Srdečně vás zveme na koncert Holešovského chrámového sboru
- 12. 4. 2014 (sobota) od 16.00 h, kostel Panny Marie.
POZOR! 14. 4. 2014 (pondělí), nebude večerní mše sv. a tedy ani Biblický most,
ani rozjímání nad žalmy! Žalmy na další měsíc si můžete vyzvednout během týdne
v sakristii. Doporučujeme účast na
KŘÍŽOVÁ CESTA MĚSTEM.
Pondělí 14. 4. 2014, zahájena bude mší sv. v 17 h v kostele sv. Jana.
Pracujete rádi na zahradě? Těší vás péče o květiny? Máte volný čas? Nabídněte,
prosím, své služby, pomozte nám pečovat o farní zahradu, na níž pěstujeme
především květiny na výzdobu kostela. Více informací přímo u P. Víta.

Srdečně vás zveme na FARNÍ POUTĚ!
Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž pořádá
POUŤ CHLAPŮ, 17. 5. 2014 (sobota).
Program:
13.30 h Odjezd od kostela sv. Jana
15.00 h Mše svatá v Hustopečích u Brna (nový kostel sv. Václava)
17.00 h Návštěva sklepa v Rakvicích (vinařství Lukeš)
Cena: 380,- Kč. V ceně doprava, strava, ochutnávka vína
Srdečně Vás zveme - přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři!
FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA, VATIKÁNU A ASSISI
Od 5. do 11. 10. 2014 (neděle až sobota)
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.

Společný program:
9.30 h:
vstup do společně stráveného dne na Ploštině, prohlídka zdejšího památníku
10.00 h: mše sv. obětovaná za naše rodiny v kapli Panny Marie Bolestné na Ploštině
12.00 h: poutnické občerstvení v restauraci ve Vysokém Poli
Odpolední program: procházka k mariánskému poutnímu místu ve Vysokém Poli, cestou
modlitba růžence, bylinková stezka, pro děti hrátky v přírodě a mnohé jiné
Předpokládaný odjezd zpět přibližně v 17 h.
Varianta A: přesun AUTY
- Kontaktní osoba: Jan Kapounek, tel. 605 979 778
- společný odjezd v 8.15 h od kostela sv. Jana
- prosíme, nabídněte volná místa v autech pro přepravu cyklistů na cestě tam
Varianta B: přesun AUTOBUSEM - Kontaktní osoba: P. Vít Hlavica, tel. 731 402 111
- odjezd v 8.00 h od kostela sv. Jana
- cena 130,- Kč (v ceně je zahrnuta cesta autobusem)
Varianta C: přesun na KOLECH (jen cestou zpět)
- Kontaktní osoby: Jana a Pavel Dvořákovi, tel. 605 854 156
- sraz v 8.00 h u kostela sv. Jana
- přesun auty či autobusem na Ploštinu. Kola budou přepravena speciálním vozidlem.
- cesta zpět na kole z Ploštiny do Kroměříže (cca 60 km)
- cena 100,- Kč (v ceně je zahrnuta přeprava kol a příspěvek na cestu tam)
- Je nutné s sebou mít: cyklistickou helmu, osvětlení, zámek na kolo, pláštěnku a pití.
Je dobré mít fosforeskující proužek či vestu, prosíme o zkontrolování brzd.
S sebou všem doporučujeme: jídlo, pití, pláštěnku, případně poutnické sedátko.
DŮLEŽITÉ! Příspěvek na dopravu odevzdejte zároveň s přihláškou!
Přihlášky, prosím, odevzdejte nejpozději do 20. 4. 2014 v sakristii, farní kanceláři
nebo přímo u organizátorů. (Přihlášky tamtéž plus v předsíni kostela.)
Na společně prožité chvíle se za všechny organizátory těší: P. Vít, Dvořákovi, Kapounkovi.
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Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Žl 23; Jan 8,1-11
Nem 21,4b-9; Žl 102; Jan 8,21-30
Dan 3,14-20.91-92.95; Dan 3; Jan 8,31-42
Gn 17,3-9; Žl 105; Jan 8,51-59
Jer 20,10-13; Žl 18; Jan 20,31-42
Ez 37,21-28; Jer 31; Jan 11,45-56
Iz 50,4-7; Žl 22(21); Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66

