Srdečně děkujeme všem lidem, kteří nám pomáhali se sběrem
víček pro naši dceru Adélku.
Oznamujeme, že sběr víček ukončujeme, a to k datu 30. 6. 2015.
Za období jednoho roku, kdy jsme víčka sbírali, se nám podařilo našetřit na zdravotní
kočárek, který Adélce již plně slouží a je v něm velice spokojená. Velice si vážíme Vaší
pomoci, rodina Petříkova, Kvasice
Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Červen

15. 6. – 21. 6. 2015

Příprava na Národní eucharistický kongres (20.):
„Svaté přijímání je jako vtělení Boží lásky ve vás a jako ohniště,
které vás bude rozehřívat během dne.“ (Sv. Petr Julián Eymard)
15. 6. PO Sv. Víta, mučedníka.
20. 6. SO  Svatý Hostýn: Pouť zrakově postižených.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii,
Matce Božských milostí.
21. 6. NE 12. neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h, v 10.30 h.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
Biřmovanci
– PÁ 19. 6. 2015, 19.00 h
– závěrečné setkání

Sbírky vynesly: Boží Tělo: 8.143,- Kč,
Národní eucharistický kongres: 19.637,- Kč,
1. sv. přijímání: 6.667,- Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

21. 6. 2015 (neděle) ve 14.30 h, kostel Panny Marie – Koncert křesťanské
hudební skupiny Adorare. Jde o společenství asi 25 mladých lidí z farnosti
Valašské Klobouky. Více na www.adorare.cz.
AG pořádá ve středu 17. 6. 2015 v 19.15 h přednášku Mgr. Vojtěcha Ševčíka s názvem
„Kazatel a kacíř“ - Jan Hus a jeho doba, doby následující a jejich Jan Hus. Přednáška
se uskuteční v učebně náboženství na AG. Jste srdečně zváni.
Centrum pro rodinu, Stojanovo náměstí; www.cpr-kromeriz.cz

Týden letních aktivit, téma: Já, moji kamarádi a moje rodina
(sportovní, kulturní a výtvarné aktivity). Od 7. 7. do 10. 7. 2015
(úterý – pátek) od 8.30 do 15.30 h. Příspěvek na dítě 850 Kč (oběd na AG).
Přihlášky do úterý 30. 6. 2015 (po telefon. dohodě). Prosíme zájemce od 18 let o
dobrovolnickou výpomoc při této akci.
VÍCE INFORMACÍ VIZ PLAKÁTY. Mob. 736 522 814; e-mail: cpr-kromeriz@seznam.cz

Národní pouť Rytířstva Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata, Blatnice
pod sv. Antonínkem, 21. 6. 2015 (neděle) – více informací viz plakát.

Sběr víček nekončí! Od 1. 7. 2015 začínáme sbírat víčka pro Matýska Nováka z Olomouce.
Vršky od PET lahví můžete odevzdávat každou 1. neděli v měsíci v průjezdu fary.
(POZOR! Neodevzdávat kovové vršky!!!)
Už když byl v bříšku, postihla ho tragédie. Při automobilové nehodě přišel o tetu (sestru
maminky), strýce a dvouletou sestřenici. Možná i proto se narodil předčasně. Nevážil
ani jako jeden a půl balíčku mouky a měl nemocné srdíčko.
Za svůj život strávil v nemocnicích víc času než většina z nás (operace srdce, různé
infekce, operace varlátek, nožiček, epilepsie…). Dnes má Matýsek 6 roků, nechodí, nesedí,
nemluví, jezdí na vozíčku, a je plně závislý na pomoci své rodiny.
O to těžší pro všechny bylo, když před rokem mamince
Blance zjistili agresivní nádor prsu, který se rychle
rozšířil a způsobil metastáze v lymfatických uzlinách.
Pro Matýska zabojovala a první boj s nemocí vyhrála.
Zatím. Matýsek je optimista po mamince. Pořád se
směje a překážky zdolává, jak nejlépe mu to jde.
Více zde: http://pomocmatyskovi.webnode.cz/
Dobrý den, jmenuji se Matýsek Novák a potřeboval bych
od vás malinkou pomoc. Když jsem se narodil, byl jsem
fakt prcek (1.35 kg) a bydlel jsem v inkubátoru. Potom
jsem musel na operaci srdíčka a několik měsíců jsem
s mamkou jezdil po nemocnicích. Doktoři říkají, že mám
dětskou mozkovou obrnu. Nevím sice, co to je,
ale na rozdíl od ostatních dětí nechodím, nesedím,
ani nemluvím – tak to bude asi ono.
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2Kor 6,1-10; Zl 98; Mt 5,38-42
2Kor 8,1-9; Zl 146; Mt 5,43-48
2Kor 9,6-11; Zl 112; Mt 6,1-6.16-18
2Kor 11,1-11; Zl 111; Mt 6,7-15
2Kor 11,18.21b-30; Zl 34; Mt 6,19-23
2Kor 12,1-10; Zl 34; Mt 6,24-34
Job 38,1.8-11; Zl 107(106);
2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41

Potřebuji hodně cvičit, plavat, posilovat, a taky
spoustu pomůcek, které prý stojí spousty
peněz a jeden hodný strejda nám slíbil,
že když budeme sbírat víčka od PET lahví, tak
nám dá za 1kg 6,50 Kč. Takže sbíráme vršky,
ale sami jich moc nenasbíráme. Když se
ale přidáte i vy, tak to půjde líp :-)
Děkuji mnohokrát za každé víčko, Váš Mates

20. 6. 2015 (sobota) v 15.00 h, Štípa: arcibiskup Jan Graubner požehná nově opravenou
lázeňskou kapli sv. Marie Magdalény, která se nachází v Kostelci u lázní. Poté se všichni
vydají pěší poutí do štípského kostela, kde bude v 17.00 h sloužena mše sv.
Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

