Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Duben

13. 4. – 19. 4. 2015

„V eucharistii je nám zvláštním způsobem darován Duch
svatý, který učinil Ježíše plně Božím Synem, aby tak pomohl
žít a umřít v poslušnosti Otci a v solidaritě s námi, a tedy žít
v plnosti synovský stav. V eucharistii nám Duch dovoluje být
neustále účastnými Ježíšova velikonočního tajemství. Duch
podporuje naši identitu Božích dětí a bratří, kteří tvoří jediné
tělo Ježíše Krista."
(Lorenzo Zani: Od večeře ke kříži.)
18. 4. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
19. 4. NE 3. neděle velikonoční.

Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h; v 10.30 h – dětská mše sv.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
Farnost sv. Mořice a Vladimíra Sidorová srdečně zvou na vernisáž výstavy
Cesta Světla, která se uskuteční dne 12. 4. 2015 (neděle) v 15.00 h
v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Výstava potrvá do 23. 5. 2015.
Těšíme se na vás!
Společenství TakK vás srdečně zve na další reprízy muzikálu
Až na smrt, který pojednává o umučení a vzkříšení Ježíše Krista.
Tyto reprízy budou v sobotu 18. 4. 2015 na nádvoří zámku
Tovačov a v neděli 19. 4. v bazilice Navštívení Panny Marie
na Svatém Kopečku. Obě představení odehrajeme v 19:00 h.
Budeme rádi, když přijedete a prožijete s námi radost ze vzkříšení.
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Sk 4,23-31; Zl 2; Jan 3,1-8
Sk 4,32-37; Zl 93; Jan 3,7b-15
Sk 5,17-26; Zl 34; Jan 3,16-21
Sk 5,27-33; Zl 34; Jan 3,31-36
Sk 5,34-42; Zl 27; Jan 6,1-15
Sk 6,1-7; Zl 33; Jan 6,16-21
Sk 3,13-15.17-19; Zl 4,2.4.7.9; 1Jan 2,1-5a;
Lk 24,35-48

Sbírky:
Pokladničky Postní almužna: 18.225,- Kč.
Kněžský seminář: 40.602,- Kč.
Boží hrob: 3.321,- Kč.
Velikonoční sbírka: 20.288,- Kč.
Všem dárcům vyprošujeme mnoho Božího
požehnání a za vše děkujeme!

Farní pouť rodin do Moravského krasu - 8. 5. 2015 (pátek)
Společný program:
10.30 h: vstup do společně stráveného dne v Šošůvce, seznámení s kaplí sv. Anežky
a sv. Václava
11.00 h: mše sv. obětovaná za naše rodiny v kapli
12.00 h: prohlídka a ochutnávka na kozí farmě: Cena 30,- Kč (prohlídka kozí farmy)
nebo 80,- Kč (prohlídka kozí farmy s ochutnávkou a polévkou)
Odpolední program: procházka k místnímu lomu, cestou modlitba růžence, pro děti hrátky
v přírodě a mnohé jiné.
Přesunutí do Sloupu, komentovaná prohlídka poutního kostela Panny Marie Bolestné
a požehnání. Předpokládaný odjezd zpět přibližně v 17 h.
Varianta A: přesun AUTY - kontaktní osoby: Vlaďka a Jan Kapounkovi, tel. 605 979 778
- společný odjezd v 8.00 h od kostela sv. Jana
- po cestě se zastavíme u propasti Macocha
- prosíme, nabídněte volná místa v autech pro přepravu cyklistů na cestě tam
Případné dotazy rádi zodpovíme (prosíme, informujte nás také o jakékoli změně počtu
zúčastněných osob).
Varianta B: přesun AUTOBUSEM - kontaktní osoba:
P. Karel Skočovský, tel. 774 565 250
- odjezd v 8.00 h od kostela sv. Jana
- cena 190,- Kč (doprava autobusem), děti do 15 let zdarma
- po cestě se zastavíme na poutním místě Křtiny
Varianta C: přesun na KOLECH (jen cestou zpět) - kontaktní osoby:
Jana a Pavel Dvořákovi, tel. 605 854 156
- sraz v 7.45 h u kostela sv. Jana
- přesun auty či autobusem do Šošůvky. Kola budou přepravena speciálním vozidlem.
- cesta zpět na kole z Šošůvky do Kroměříže (cca 65 km), preferujeme cyklotrasy
- cena 60,- 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. Jedeme
na pouť, tedy za každého počasí.
Varianta P: Pěšky Moravským krasem - kontaktní osoby:
Marie a Lubomír Hermanovi, tel. 605 057 512
- sraz v 7.30 h u kostela sv. Jana
- přesun auty do Ostrova u Macochy, pak pěšky cca 6 km, zastavíme se na hradě Holštejn.
- zpět půjdeme ze Sloupu Pustým Žlebem do Ostrova u Macochy (cca 9 km)
Další informace viz přihláška (odevzdat do neděle 26. 4. 2015). Na společně prožité chvíle
se za všechny organizátory těší: P. Vít, P. Karel, Dvořákovi, Kapounkovi a Hermanovi.
Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

