18. 2. 2014 v 17.00 h, kostel sv. Mořice – mše sv. za biskupa Bruna
ze Schaumburku a všechny dosavadní olomoucké biskupy a arcibiskupy.
Centrum pro rodinu, Stojanovo náměstí; www.cpr-kromeriz.cz

Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Únor

17. 2. 2014 – 23. 2. 2014

Po osmi letech se letos uskutečnila návštěva českých a moravských biskupů do Říma –
od 11. do 17. února – nazvaná „Ad limina apostolorum“ (K prahům apoštolů).
Jednalo se o první oficiální příležitost, při které se naši biskupové společně setkali
s papežem Františkem.
V době, kdy jsem psal tento úvodník, jsem ještě nevěděl, jak
toto setkání proběhne. Jen jsem tušil, že setkání biskupů
se Svatým otcem bude pro každého z nich povzbuzením
v jejich poslání. Biskupové podají svědectví o naší církvi,
jaká je, co ji trápí a v čem naopak vyniká. Budou tak
mluvit o každém z nás – vždyť to my tvoříme církev!
Před kněžským svěcením mi jeden vzácný kněz řekl,
že se snažil po celý život dělat radost svému biskupovi.
A doporučil mi, abych dělal to samé. Biskup jako pastýř
církve má moc starostí a já mu mohu buď přidělávat další,
nebo se mohu snažit dělat mu radost. Myslím, že biskupové se zase
snaží
dělat radost svému nejvyššímu pastýři – Svatému otci Františkovi. A ten zase dobrému
Bohu. Je to taková pyramida radosti, do které se může zapojit každý!
P. Vít
22. 2.

SO

23. 2.

NE

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
7. neděle v mezidobí.
Sbírka Haléř sv. Petra (určená Svatému otci Františkovi,
aby mohl projevovat solidaritu a charitativní pomoc jménem celé církve).
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.

P. Vít bude v týdnu od 17. 2. na exerciciích. V případě potřeby (pohřeb,
sv. pomazání nemocných) se můžete obracet na P. Josefa Lambora, ŘKF
sv. Mořice, Stojanovo nám. 5, KM. Tel.: 573 338 952. Děkujeme za pochopení.

Volby do pastorační rady farnosti Panny Marie Kroměříž 2014
23. 2.
16. 3.
23. 3.

- přijetí kandidátních lístků – v neděli 23. 2. při každé mši sv. máte
možnost odevzdat kandidátní lístky - do připravené krabice.
- volby do Pastorační rady farnosti
- oznámení výsledků voleb

 27. 2. 2014 (čtvrtek) v 17.00 h: Přátelské setkání žen.
Téma: „Sv. paní Zdislava, patronka rodin.“
Výše příspěvku dobrovolná.
VÍCE INFORMACÍ VIZ PLAKÁTY. Mob. 736 522 814; e-mail: cpr-kromeriz@seznam.cz

Charitní pečovatelská služba vás srdečně zve v úterý 18. 2. 2014 na svépomocnou
skupinu pro pečující v domácnosti – v 16.00 h, Ztracená 6.
Svépomocné skupiny se může zúčastnit každý, kdo doma pečuje o blízkého (nezáleží
na typu jeho onemocnění) bez ohledu na věk a zda využívá Charitní pečovatelské služby.
Svépomocná skupina se koná pravidelně 1x měsíčně. Účast je bezplatná.
Hlavní princip svépomocné skupiny je vzájemná podpora a spolupráce zúčastněných, měli
by být otevření a v bezpečném prostředí přednést svůj problém, vzájemně si poradit, co se
v dané situaci osvědčilo. Díky finanční podpoře z 3. výzvy Blokového grantu
–
Fondu
pro nestátní neziskové organizace, který je realizován v rámci Programu švýcarsko-české
spolupráce můžeme v rámci svépomocné skupiny nabídnout: - veškeré potřebné vybavení
k nácviku péče o nemocného jako kompenzační, polohovací a cvičební pomůcky; pouštění
instruktážních videí na plátně; přednášky odborníků z potřebné oblasti (např. lékařů,
zdravotních sester, sociálních pracovnic); sociální poradenství (dávky, na které mají
nemocné osoby a pečující nárok, jak je vyřídit).
„Kříž ať je tvým vzorem, tvojí útěchou, tvojí silou.“
P. Theodosius Florentini
Víkendová POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA pro děvčata od 17 let
– od 14. do 16. 3. 2014, klášter Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži.
Obnovu povede P. Jan Szkandera, spirituál AKS v OL. Přihlášku je třeba
poslat co nejdříve na adresu: Sr. M. Beata Zemanová, Koperníkova
1446/3, KM, tel.: 573 342 749; e-mail: dokromeriz@gmail.com.
Pro vdané ženy (do 45 let) nabízíme duchovní obnovu
v termínu od 16. do 18. 6. 2014. Přihlášky lze zasílat
na e-mail: sr.frantiska@seznam.cz. Více viz plakát.
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jak 1,1-11; Žl 119; Mk 8,11-13
Jak 1,12-18; Žl 94; Mk 8,14-21
Jak 1,19-27; Žl 15; Mk 8,22-26
Jak 2,1-9; Žl 34; Mk 8,27-33
Jak 2,14-24.26; Žl 112; Mk 8,34-9,1
1Petr 5,1-4; Žl 23(22); Mt 16,13-19
Lv 19,1-2.17-18; Žl 103(102); 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

