ŽIVÝ RŮŽENEC – PO 1. 6. 2015, vede VIII. sk. v 17.30 h; pak mše sv. za zemřelé a živé
členy Živého růžence a jejich rodiny.
Senioři – ČTV 4. 6. 2015, 16.00 h

Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Květen

1. 6. – 7. 6. 2015

Příprava na Národní eucharistický kongres (18.):
Mše svatá, obrazně řečeno, je zásnubní hostinou, během níž ženich
Kristus předává jako závdavek vzácný prsten: Vytepal jej na kovadlině
kříže a věnoval církvi – své nevěstě. [Šperk zavinutý do tří kroužků, na
kterých spočívá pečetní prsten o dvou drahokamech: hlásání Božího
slova a eucharistická modlitba. První z nich je napojen na klenot
pomocí Vyznání víry, druhý zase modlitbou Otče náš. Tři závity představují
introit (vstupní obřady), offertorium (obětování neboli příprava obětních darů)
a obřady svatého přijímání.] (Národní eucharistický kongres, přípravný materiál, str. 78)
1. 6. PO Památka sv. Justina, mučedníka.
3. 6. STŘ Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
POZOR! Skaštice: v 17.30 h adorace, v 18.00 h mše sv.
4. 6. ČTV Slavnost Těla a Krve Páně.
Doporučený svátek – věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše sv.
Den modliteb za kněžská povolání.
Mše sv. v 8.00 h; po mši sv. v 18.00 h průvod do kostela sv. Mořice.
5. 6. PÁ Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
První pátek v měsíci.
Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí od 17.00 do 18.00 h.
Sv. smíření od 17.00 h.
6. 6. SO  Svatý Hostýn: Pouť sdružení žáků a žákyň Dona Boska.
7. 6. NE 10. neděle v mezidobí.
Od 1. 6. 2015 (pondělí)
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h, v 10.30 h.
bereme intence
– úmysly mší sv.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
– na další čtvrtletí: červenec,
srpen
PO 1.
Tob 1,3;2,1a-8; Zl 112; Mk 12,1-12
a září 2015.
ÚT 2.
Tob 2,9-14; Zl 112; Mk 12,13-17

ST 3.
Tob 3,1-11a.16-17a; Zl 25; Mk 12,18-27
Sbírka na církevní školství
ČT 4. Ex 24,3-8; Zl 116(115); Zid 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26
z 24. 5. 2015
PÁ 5.
Tob 11,5-17; Zl 146; Mk 12,35-37
vynesla 27.005,- Kč.
SO 6.
Tob 12,1.5-15.20; Tob 13; Mk 12,38-44
Všem dárcům děkujeme!
NE 7.

Gn 3,9-15; Zl 130(129); 2Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35

Modlitby matek – ČTV 4. 6. 2015, 18.00 h

5. 6. 2015 (pátek) dopoledne bude P. Vít navštěvovat nemocné.
Máte v rodině či v okolí věřícího nemocného, kterému již věk či zdraví
nedovolují navštěvovat mše sv., a touží po přijetí svátostí (sv. smíření,
sv. přijímání, sv. pomazání nemocných), nahlaste jeho jméno, adresu a telefon
ve farní kanceláři. P. Vít jej po domluvě zahrne mezi navštěvované nemocné.
Biřmovanci katecheze – PÁ 5. 6. 2015, 19.00 h
BIBLICKÝ MOST – 8. 6. 2015 (pondělí), v 17.45 h. čtení žalmů, čte IV. skupinka.
V 18.00 h. mše sv. za členy Biblického mostu a jejich rodiny.
Slavnost Těla a Krve Páně – „Boží Tělo“ – 4. 6. 2015 (čtvrtek).
Mše sv. v 18.00 h v kostele Panny Marie.
Po mši sv. průvod městem do kostela sv. Mořice, kde bude svátostné
požehnání. Prosíme rodiče, aby vypravili děti za družičky.

1. sv. přijímání: Prosíme o modlitby za děti, které letos poprvé

přistoupí ke sv. smíření a přijímání, a také za jejich rodiče.
5. 6. 2015 pátek: v 16.00 h nácvik na 1. sv. přijímání, sraz na faře
6. 6. 2015 sobota: v 14.00 h sv. smíření pro děti i rodiče, kostel
7. 6. 2015 neděle: v 10.30 h slavnost 1. sv. přijímání, kostel
Zveme všechny děti a jejich rodiny na již III. ročník akce Podzámecký pohádkový les.
Ta se uskuteční v neděli 7. 6. 2015 od 14.00 h v Kroměříži na Pionýrské louce. Těšit se
můžete na různá vystoupení, soutěže, minijarmark, fotokoutek, skákací hrad, malování
na obličej a další. Na děti budou čekat také různé pohádkové bytosti, které pro budou mít
připravené drobné úkoly a po jejich splnění čeká děti malá odměna.
Těší se na vás studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
POUŤ SENIORŮ NA SVATÝ HOSTÝN: 11. 6. 2015 (čtvrtek), odjezd
autobusu v 7.30 h od kostela sv. Jana. Cena 100,- Kč.
Přihlásit se můžete ve farních kancelářích obou farností nebo v sakristii.
Centrum pro rodinu, Stojanovo náměstí; www.cpr-kromeriz.cz

Příprava na opravnou maturitní zkoušku z matematiky.
Nabízíme studentům, kteří neuspěli u maturitní zkoušky z matematiky,
dobrou přípravu, doučování na opravnou maturitní zkoušku. Výuka
probíhá v CPR KM po dohodě s vyučující Mgr. Evou Vrtělovou, tel. 608 946 170.
Symbolický příspěvek 30,- Kč/vyučovací hodinu.
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

