Dopis národního ředitele Papežských misijních děl, P. Jiřího Šlégra, k Misijní neděli
Milí přátelé misií, když se začteme do našich starých misijních časopisů, zjistíme, jak
důležité místo měla podpora zámořských misií a s tím spojená světová Misijní neděle. Tak
například v roce 1937 píše z Afriky jeden misionář: „Stará žena, vzdálená od misií 100 km,
poslala svého synka o Misijní neděli ke mně, aby mi přinesl 50 centimů (dnešních asi
15 Kč), to byl celý její poklad, více neměla. Jaká to obdivuhodná obětavost! Vidím tu
černošku, jak ve své chatrči skrývá tento jediný svůj peníz, ukrývá jej až do Misijní neděle.
Vidím, jak svěřuje svůj poklad synovi a ten jde do nejbližší misijní stanice celých 100 km.
Těžko rozřešit otázku, čí oběť je větší; matčina, že obětovala všechny své peníze, nebo
synova, že urazil tak dlouhou cestu? Takovou horlivostí musejí se povzbudit i naše srdce!“
Tolik z dopisu misionáře. Již tehdy byl týden před Misijní nedělí týdnem misií, během
kterého se věřící modlili, obětovali své bolesti a přinášeli to, co na misie našetřili.
Také tento rok žádá Svatý otec František všechny farnosti, řeholní komunity, společenství
a každého věřícího o modlitební i finanční podporu Misijní neděle, jejíž výtěžek se skrze
Papežská misijní díla rozděluje nejpotřebnějším v misiích. Z naší vlasti letos v rámci
prostředků z Misijní neděle pomáháme stavět či opravovat celkem 28 kostelů, klášterů,
biskupství, far a misijních domů. Kromě toho financujeme vrtání studní a nákup
audiovizuální techniky, přispíváme na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. Tato
naše pomoc zahrnuje celkem 49 projektů a míří do 8 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši
a na Srí Lance.
Kromě této sbírky Misijní neděle PO 13. Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Žl 113; Lk 11,29-32
pomáháme letos ještě více než 63 ÚT 14. Gal 5,1-6; Žl 119; Lk 11,37-41
Gal 5,18-25; Žl 1; Lk 11,42-46
tisícům sirotků, nemocných, hladových či ST 15.
ČT 16. Ef 1,1-10; Žl 98; Lk 11,47-54
jinak strádajících dětí ve 23 diecézích a 9
PÁ 17.
Ef 1,11-14; Žl 33; Lk 12,1-7
zemích. Výtěžkem z misijních akcí a darů
SO 18. 2Tim 4,9-17b; Žl 145(144); Lk 10,1-9
hradíme totiž 80 projektů Papežského
NE 19. Iz 45,1.4-6; Žl 96(95); 1Sol 1,1-5b; Mt 22,15-21
misijního díla dětí např. v Papui-Nové
Guineji, Keni, Ugandě a na Filipínách. Například v Ugandě naše dary dostane
32 371 dětí v bídě, kde přispějeme k záchraně života obětem únosů a nemoci AIDS,
budeme se podílet na zajištění nádrže na vodu, na stavbě mateřské školky a školních tříd,
lékařské péči, chodu dětského domova a vzdělání opuštěných sirotků. Velmi důležitá je
naše podpora studia přibližně 300 bohoslovců a provozu tří velkých seminářů v Keni,
Ugandě a Zambii skrze Vaše dary na Dílo svatého Petra apoštola.
Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských
misií v loňském roce, během kterého jste na světové misie, bohoslovce, chudé děti a mešní
intence misionářům věnovali přes 30 milionů Kč. Jak je to potřebné, vidíme, když si
uvědomíme, že denně na světě umírá přibližně 24 000 lidí hladem anebo hladem
způsobenými chorobami. Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se
dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Odpovězme na prosbu
Svatého otce a podpořme Misijní neděli.
Prožijme radost prosté africké ženy, jež neváhala věnovat na misie své živobytí. Zažijme
radost chudých rybářů ze Srí Lanky, kteří na Misijní neděli darovali svůj jednodenní výdělek.
Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda
doprovázet. A jak radí papež František, nebojme se být k Pánu štědří.
Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Říjen

13. 10. – 19. 10. 2014

Mystika mezi hrnci
Jestliže chceme přivést manžele k Bohu, nemůžeme, dokonce nesmíme, je vytrhnout
z běžných starostí jejich rodinného života. Ukazovat lidem Boha neznamená vzít člověka
za ruku a odvést ho do „jiného světa“, mimo to, co je mu nejdůvěrněji známé. Naopak –
znamená to naučit ho vidět v každodennosti Boží přítomnost. Bůh nepřebývá kdesi
„daleko“; on sestoupil mezi obyčejné, prosté lidi. Provází nás na naší pouti životem,
podobně
jako doprovázel učedníky jdoucí do Emauz. Často však kráčí nepoznán něco
brání
našim očím vnímat jeho přítomnost. Je to víra,
která nám „léčí
zrak“, otvírá oči, takže uprostřed denního shonu
zůstáváme
někdy stát s údivem, vděčností a radostí, když
za obyčejným začneme vidět svaté, když
začínáme v běhu událostí číst Boží rukopis.
Bůh má zvláštní zálibu setkávat se s námi
v tom, co je nám nejbližší, nejdůvěrněji
známé, co nám připadá až příliš
málo „vznešené“.
Modleme se, prosím, za právě
probíhající biskupskou synodu,
aby nám pomohla lépe chápat
Boží
plán
s manželstvím
a rodinou.
P. Karel
BIBLICKÝ MOST – 13. 10. 2014 (pondělí), V 17.45 h. čtení žalmů, čte IV. skupinka.
V 18.00 h. mše sv. za členy Biblického mostu a jejich rodiny.
 NEBUDE ROZJÍMÁNÍ NAD ŽALMY!!! 
2. společná pouť vdov a vdovců s biskupem
Mons. Josefem Hrdličkou - katedrála sv. Václava,
Olomouc, 16. 10. 2014 (čtvrtek).
Charitní pečovatelská služba vás srdečně zve
na Svépomocnou skupinu pro pečující v domácnosti:
21. 10. 2014 (úterý) v 16.00 h,
sídlo CHPS, Malý Val 1552, Kroměříž.

Říjen – měsíc růžence.
Růženec se budeme modlit každé pondělí a středu od 17.30 h, pátek od 17.15 h.
Prosíme společenství, zapište se k vedení této modlitby!
Modlitby za mír. Modlit se můžete i společně v rodině. Kdo by se chtěl modlit růženec
a obětovat ho za mír a pronásledované křesťany, ale třeba i za požehnání pro svou
rodinu, může si v sakristii ZAPŮJČIT SOŠKU PANNY MARIE – a to ve středu a v pátek
po večerní mši sv. nebo v neděli po některé ze mší sv.
13. 10. PO Modlitba růžence od 17.30 h.
15. 10. STŘ Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
Modlitba růžence od 17.30 h.
17. 10. PÁ Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
Modlitba růžence od 17.15 h.
18. 10. SO Svátek sv. Lukáše, evangelisty.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
Od 20.30 h misijní most modlitby.
Sv. Hostýn – Svatohubertská pouť.
19. 10. NE 29. neděle v mezidobí – Den modliteb za misie.
Sbírka na misie (Papežské misijní dílo). Prodej misijních kalendářů.
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h – dětská mše sv.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
Koncert hudebních modliteb (písní, žalmů a spirituálů) – ÚČINKUJÍ MANŽELÉ
RADOVI A MARKÉTA RADOVÁ.
- kostel Panny Marie – Kroměříž: 19. 10. 2014 (neděle) ve 14.00 h
- chrám sv. Jiljí – Chropyně: 19. 10. 2014 (neděle) v 16.00 h
POSEZENÍ U VÍNA – v Arcibiskupských vinných sklepech v KM: 8. 11. 2014
(sobota) v 17 h. Cena 200,- Kč: za prohlídku s průvodcem, pronájem, ochutnávku
vína a občerstvení. Prosíme, přihlaste se co nejdříve v sakristii nebo farní kanceláři
(nejpozději do 26. 10. 2014) – počet míst je omezen! Sraz všech přihlášených
na Malém Valu u vinných sklepů. Zveme všechny příznivce naší farnosti.
Radio Proglas 17. 10. 2014 (pátek): od 16 h pořad Všimli jsme si věnovaný misiím.
18. 10. 2014 (sobota): v růženci od 20.30 h bude každý desátek obětován za jeden
kontinent; ve 21 h se moderátor pomodlí modlitbu za misie (Kancionál, č. 032).
19. 10. 2014 (neděle): myšlenka na den od P. Šlégra zazní v 5.30, 11.57 a v 17.55 h;
v 9.00 h přímý přenos slavnostní mše sv. z kostela Všech svatých v Litoměřicích; v 10.00 h
poselství papeže Františka k Misijní neděli; prosba za misie při polední modlitbě Anděl Páně
a v Modlitbě rodin (od 18 h).
Přímluvy za misie a na misijní úmysl: ve chválách v sobotu 18. 10. večer a v neděli 19. 10.
ráno i večer.
Český rozhlas 2 19. 10. 2014 (neděle): V 9 h přímý přenos slavnostní mše sv. z kostela
sv. Bartoloměje v Pardubicích, celebruje P. Šlégr.

17. 10. 2014 (pátek) po večerní mši sv. setkání MISIJNÍ SKUPINKY na faře.
18. 10. 2014 (sobota) od 20.30 h v našem kostele MISIJNÍ MOST. Zveme vás
všechny upřímně na setkání v předvečer misijní neděle. Chceme
prosit nejen za sebe, ale v modlitbě se spojíme s lidmi na celém
světě. S modlitbou přinášíme naději, a proto nebuďme lhostejní.
…mosty mohou spojit dva břehy řeky, ale mohou překonat
vzdálenosti daleko větší. Mosty modlitby mohou spojit lidi blízké i vzdálené,
naplnit život radostí a láskou. Přidejme se!
19. 10. 2014 – Misijní neděle: Před 88 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou
předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém
světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den
modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty
na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích).
19. 10. 2014 (neděle) v 10.30 h dětská mše sv.

Misijní kalendáře 2015 – Keňa
Neváhejte a vezměte si další ze
série
oblíbených
misijních
kalendářů,
který
tentokrát
pojednává
o Keni.
Nejnovější
kalendář, který právě vychází,
nabízí kompletní kalendária, 12
pohlednic
s
citáty,
záběry
a aktuální informace, které byly
získány během nedávné misijní
cesty. Podívejte se s námi do východoafrické Keni, která sousedí s Ugandou,
Jižním Súdánem, Etiopií, Somálskem a Tanzanií; kde žije více než 40 miliónů
obyvatel, z nichž přes 40 procent tvoří děti do 14 let. Může tradičně posloužit
jako hezký dárek!
Kalendář obdržíte jako poděkování za dar. Darem 100,- Kč můžete zachránit
život dítěte v misiích z největší bídy na půl roku. Dar 200,- Kč vystačí na rok.
Kalendáře budou k dostání o Misijní neděli po každé mši sv., zbylé
(až do rozebrání) i během týdne.
Misijní kalendářík – doporučený příspěvek 50,- Kč.
Poslouží jako 13 afrických záložek nebo malý společník na stěnu či na stůl.
Prostřednictvím unikátních fotografií s citáty ilustruje život v Keni. Informace,
jakým způsobem pomoci chudým a podpořit papežské misie, jsou na zadní
straně. Navazuje na předchozí sérii kalendáříků, může být i hezkým dárkem.
Další misijní materiály dle aktuální nabídky.

