Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Únor/březen

24. 2. 2014 – 2. 3. 2014

Dnes a denně spatřujeme v televizi obrazy násilí a bojů, čteme v novinách o utrpení, bídě,
zločinech, korupci a lidské bezohlednosti. V někom to může zasévat pocit marnosti: proč se
snažit žít lépe, když se tím stejně ve světě nic nezmění? Třeba nám v cestě za Nadějí
pomohou i tyto myšlenky kardinála Tomáše Špidlíka:
„Pravé křesťanství nečeká, až se změní svět, ale věří,
že ho změníme my sami.“
„Člověk se podobá Bohu, když odpouští.“
„Láska není možná bez oběti a právě oběť jí dodává
opravdovou hodnotu.“
„Na světě jdou vždycky dva hříchy pospolu – jeden toho,
kdo zlo dělá, a druhý toho, kdo je trpí.“
„Zlé myšlenky jsou jako hadi; pustíš-li je do ráje srdce,
usadí se tam a udělají si tam hnízdo, svou líheň.“
(Z krátkých rozhlasových zamyšlení Slyšet Boha v ranním vánku)
1. 3.
2. 3.

SO
NE

Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
8. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h dětská mše sv.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.

Katechismus - 26. 2. 2014
(středa) v 18.45 h na faře.

2. 3. 2014 (neděle) můžete v průjezdu
fary odevzdat vršky od PET lahví.

ŽIVÝ RŮŽENEC - 3. 3. 2014 (pondělí) v 17.30 h, pak mše sv. za zemřelé a živé členy
Živého růžence a jejich rodiny. Vede IX. sk.
S ohledem na nynější složitou situaci v mnoha ukrajinských regionech, vyzývají biskupové Čech
a Moravy věřící k modlitbám za pokojné řešení sporu, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest.
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24.
25.
26.
27.
28.
1.
2.

Jak 3,13-18; Žl 19; Mk 9,14-29
Jak 4,1-10; Žl 55; Mk 9,30-37
Jak 4,13-17; Žl 49; Mk 9,38-40
Jak 5,1-6; Žl 49; Mk 9,41-50
Jak 5,9-12; Žl 103; Mk 10,1-12
Jak 5,13-20; Žl 141; Mk 10,13-16
Iz 49,14-15; Žl 62(61); 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34

Sbírka na opravu střechy
z 16. 2. 2014 vynesla
skutečně krásnou částku
– 40.959,- Kč.
Všem dárcům
srdečné díky!

Pozvánka na letní dovolenou do Beskyd
Nabízíme možnost strávit dovolenou v Chatě sv. Josefa na Gruni – od soboty 28. 6.
do soboty 5. 7. 2014. V krásném prostředí hor lze prožít týden ve společenství, které se
každoročně vytvoří z lidí různého věku, rodin i jednotlivců (a nových přátel).
Na túry se můžete vydat společně nebo individuálně směr Bílý kříž, Visalaje, Lysá hora,
přehrada Šance, eventuálně navštívit Turzovku. Také lze odpočívat v okolí chaty při sbírání
hřibů, borůvek, léčivých bylin a při sportování, či jen tak posedět na terase s výhledem
na hory. Většinou s námi tráví dovolenou i kněz, a tak můžeme před večeří slavit mši svatou
v kapli přímo v chatě nebo v blízkém kostelíku. Večery trávíme zábavou u táboráku,
ve společenské místnosti anebo si vyjdeme
na večerní procházku.
Program dne není pro všechny závazný:
Je možné si vybrat jen některou aktivitu,
ale i vytvořit si vlastní program. Pouze
hlavní jídla jsou společná.
Věříme, že i letos prožijeme spolu krásnou
dovolenou.
Závazné přihlášky ihned - do naplnění
kapacity.
Informace v chrámové předsíni nebo A. a V. Šimordovi, tel: 573 361 040, 732 724 568,
e-mail: simorda@post.cz. Foto www.dsvj.cz.
POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ
„… do země, která byla posvěcena kroky patriarchů a proroků, do země, kterou mají
křesťané v obzvláštní úctě… …do země, v níž se starobylé Boží přísliby naplnily příchodem
Mesiáše, našeho Pána Ježíše Krista. Tato země byla svědkem jeho kázání a zázraků, jeho
smrti a vzkříšení i seslání Ducha svatého na církev…“
Benedikt XVI.
Termín: od 28. 4. (pondělí) do 5. 5. 2014 (pondělí). Cena: 18.760 Kč + 70 USD + kapesné.
Program je připraven tak, abyste navštívili známá biblická místa a díky průvodci pochopili
i prožili mnoho z Bible. Vhodné i pro seniory. Budeme zajišťovat autobus na letiště.
Informace na 732 724 568 nebo www.izrael.kromeriz.cz
Centrum pro rodinu, Stojanovo náměstí; www.cpr-kromeriz.cz

 27. 2. 2014 (čtvrtek) v 17.00 h: Přátelské setkání žen.
Téma: „Sv. paní Zdislava, patronka rodin.“
Výše příspěvku dobrovolná.
 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.
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¨

