 NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ (OD 10. 2. DO 16. 2. 2014)
Motto: „Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům.“
V rámci NTM zveme manželské páry (popř. i jednotlivce) k ukázkovému setkání
z cyklu „Manželské večery – jak vybudovat šťastné manželství“.
www.manzelskevecery.cz
 CPR nabízí v období jarních prázdnin od 3. 3. do 7. 3. 2014 program
pro děti školního věku v čase od 8.00 do 12.00 h. V případě zájmu možné
i s obědem do 15.30 h. Příspěvek na den: 70,- Kč/dopol.; 160,- Kč/s obědem na AG.

Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Únor

10. 2. 2014 – 16. 2. 2014

VÍCE INFORMACÍ VIZ PLAKÁTY. Mob. 736 522 814; e-mail: cpr-kromeriz@seznam.cz

11. února - Památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných

Manželská setkání 2014: Většina z nás, žijících v manželství, musí věnovat
svůj čas řadě důležitých činností. Chodíme do práce, abychom získali finanční
prostředky pro svou rodinu, nakupujeme potraviny, abychom měli co jíst, jezdíme
na dovolené, abychom obnovili své síly a upevnili vztahy, podporujeme naše děti, věnujeme se
našim zálibám i odpočinku.
Velmi důležité – a možná nejdůležitější – je naše manželství, které bychom v žádném případě
neměli opomíjet. Nabízíme vám možnost, jak je posílit i prohloubit a upevnit tak pravděpodobně
nejdůležitější vztah, který prožíváte.
Sdružení YMCA Setkání nabízí propracovaný program „Manželská setkání“, kde se partneři
učí budovat a posilovat své manželství. Hlavním programem je týdenní motivačně vzdělávací
kurz pro manželské páry. Jeho náplní jsou přednášky o vztazích muže a ženy v manželství,
doplněné skupinovou prací. Ve skupinách 3 – 4 párů se zamýšlíme nad tématikou přednášek
a nad problémy v našich vztazích. Společně se svojí skupinou nebo samostatně v párech
hledáme řešení vlastní situace a učíme se zvládat partnerské neshody a konflikty. Vzájemně se
obohacujeme a učíme ze svých zkušeností. Snažíme se prohloubit vzájemnou lásku
a porozumění mezi manželi. Probíraná témata se týkají manželské komunikace, rozdílů mezi
mužem a ženou, zdravého sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb a sexuality. Přednášejí
manželské páry, které nabízejí svědectví z vlastního života. Podmínkou účasti na kurzu je
dobrovolná účast obou manželů a ochota účastnit se celého společného programu.
Každý den je možné zúčastnit se společné modlitby a bohoslužby. Do programu je zařazen
také čas pro odpočinek a sdílení. Manželé s sebou mohou vzít i své děti,
o které se starají vyškolení mladí lidé (pečovatelé), kteří pro ně připravují
zajímavý program. Na kurzech jsou k dispozici k osobním rozhovorům také
zkušení psychologové, psychoterapeuti a duchovní.
Manželská setkání jsou křesťanským ekumenickým společenstvím otevřeným
všem, kteří chtějí usilovat o prohlubování jednoty a lásky muže a ženy v manželství.

„Jistě, kdo trpí, nesmí být nikdy ponechán sám sobě. Proto mi leží na srdci,
abych se obrátil slovy opravdového ocenění na ty, kteří se prostě a v duchu
služby dávají k dispozici nemocným a snaží se ulehčovat
jejich bolesti, a pokud je možné, zbavit je choroby díky
pokrokům
lékařského
umění.
Myslím
zvláště
na zdravotnické pracovníky, na lékaře, ošetřovatele, vědce
a badatele, ale i na nemocniční kaplany a dobrovolníky.
Je to velký skutek lásky starat se o toho, kdo trpí!“
Blahoslavený papež Jan Pavel II.

Letošní kurz Manželská setkání proběhne v Kroměříži ve dnech 29. 6. – 6. 7. 2014.
Sdružení YMCA Setkání připravuje i další programy – víkendy pro muže i ženy, pro otce
a děti, pro matky a děti, pro manžele, tábory pro rodiny a další. Více informací o nás
a o našich akcích najdete na www.manzele.setkani.org nebo na Hana Michalcová, YMCA
Setkání, Ečerova 10, 632 00 Brno, email: michalcova.hana@setkani.org, tel: 608 422 768
Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

10. 2.
11. 2.
15. 2.
16. 2.

PO
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Památka sv. Scholastiky, panny.
Panny Marie Lurdské. Světový den nemocných.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
6. neděle v mezidobí. Sbírka na opravu střechy fary.
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h – dětská mše sv.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
Pouť k výročí úmrtí sv. Cyrila na Velehradě.

První organizační setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání,
bude v pondělí 10. 2. 2014 v 19.00 h na faře u kostela P. Marie v Kroměříži.
10. 2. 2014 (pondělí), kostel Panny Marie BIBLICKÝ MOST
V 17.45 h. čtení žalmů, čte IV. skupinka.
V 18.00 h. mše sv. za členy Biblického mostu a jejich rodiny.
  Poté ROZJÍMÁNÍ NAD ŽALMY – na faře. 
PO
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ST
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1Kral 8,1-7.9-13; Žl 132; Mk 6,53-56
1Kral 8,22-23.27-30; Žl 84; Mk 7,1-13
1Kral 10,1-10; Žl 37; Mk 7,14-23
1Kral 11,4-13; Žl 106; Mk 7,24-30
1Kral 11,29-32;12,19; Žl 81; Mk 7,31-37
1Kral 12,26-32; 13,33-34; Žl 106; Mk 8,1-10
Sir 15,16-21; Žl 119(118); 1Kor 2,6-20; Mt 5,17-37

Volby do pastorační rady farnosti Panny Marie Kroměříž:
Milí farníci, po čtyřech letech se budou v naší farnosti konat volby do pastorační
a ekonomické rady. Pastorační rada farnosti je poradním a pracovním orgánem faráře.
O životě farnosti nerozhoduje jenom kněz, ale ve spolupráci s věřícími se má dohromady
snažit hledat, uskutečňovat a naplňovat Boží království v konkrétním společenství.
Chtěl bych vyjádřit velké poděkování všem členům pastorační a ekonomické rady farnosti,
kteří mi v uplynulém období pomáhali.
Vznik, náplň a kompetence pastorační a ekonomické rady se řídí přesně danými
stanovami, které schválil pro naši arcidiecézi otec arcibiskup Jan v roce 1997.
Abyste si udělali malý obrázek o činnosti rad ve farnosti, nabízím vám stručný náhled
do jejich stanov:
Pastorační rada farnosti je poradním a pracovním orgánem faráře (administrátora).
Spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících
podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši.“ (Sk 4,32)
Pro plodnou činnost PR je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi
zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost k spolupráci, k vzájemnému
naslouchání a porozumění je nezbytná.
Úkolem PR je spolu s farářem:
 Posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na
opatřeních a realizovat je. Podílet se také na vytváření pastoračního programu.
 Probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní
společenství a oživovat spolupráci členů.
 Získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání
víry a jejího prohlubování.
 Přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb
a pro živou účast celého farního společenství na liturgii.
 Podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou.
 Vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou
pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách.
 Sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy
k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je.
 Koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět.
 Zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů případně i ostatních spoluobčanů
na veřejnosti.
 Probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj
pozitivních hodnot ve světě.
 Hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti.
 Podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich
samostatnosti.

 Hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství.
 Pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti.
 Společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství.
 Spolupracovat na souladu s pastoračním programem diecéze.
 Spolupracovat při provádění lidových misii, při duchovních obnovách, při plánování
a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku,
o farní kroniku apod.
Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře (administrátora), který
pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře.
Úkolem ER farnosti:
 Je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě.
 Jmenovitě se ER stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

(Zpracováno podle Stanov PR a ER farnosti olomoucké arcidiecéze, Olomouc, dne 7. 4.1997.)

Pastorační rada se ustanovuje na dobu 4 let. Právo volit má každý katolík starší 15 let,
příslušející do farnosti. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit
a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady. Určitý předem daný počet členů (v naší
farnosti 5) se volí ve volbách a stejný počet může ještě jmenovat farář.
Na 1. zasedání pastorační rady se zvolí zástupce do ekonomické rady a ostatní
členy ekonomické rady jmenuje farář.
16. 2.
23. 2.
16. 3.
23. 3.

Volby do pastorační rady farnosti Panny Marie Kroměříž 2014
- rozdání kandidátních lístků – při každé mši sv.
- přijetí kandidátních lístků – do připravené krabice.
- volby do Pastorační rady farnosti
- oznámení výsledků voleb

Centrum pro rodinu, Stojanovo náměstí; www.cpr-kromeriz.cz

 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CPR KROMĚŘÍŽ!!!
Srdečně Vás zveme a rádi Vás budeme informovat o naší nabídce
programů pro rodiny, děti, seniory, školy
– ve dnech 11. a 13. 2. 2014 – během uvedených programů! Přijďte
i s dětmi do herny, aby si zde pohrály, a vytvořte si společně obrázek!
11. 2. 2014 (úterý) od 15.00 do 18.00 h – Keramická dílna.
Vyzkoušejte tvárnost keramické hlíny pod vedením výtvarnice Dagmar Hajda.
(Od 15.00 do 16.00 h děti od 6 let. Od 16.00 do 18.00 h dospělí.)
 13. 2. 2014 (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 h a od 14.30 do 16.30 h
– Šicí kavárna. Kurz šití a ručních technik.
 27. 2. 2014 (čtvrtek) v 17.00 h: Přátelské setkání žen. Téma: „Sv. paní
Zdislava, patronka rodin.“ Výše příspěvku dobrovolná.

