Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Duben

18. 4. – 24. 4. 2016

Milí novo-sourozenci v Kristu Ježíši,
kdo je pozván k hostině lásky? Dnešní evangelium říká, že je to ten, kdo slyší hlas
Ženicha; ten, koho Otec pozval na tuto svatbu. Hlas Ženicha k nám doléhá každou mši
či každý večer, když otevřeme Písmo a necháváme padat semeno Slova do svého srdce.
Pro Slovo však mohou nastat různá úskalí.
Jedním z nich je příliš hlučné prostředí. Vysvětlím: Když ve třídě zadávám písemku a je
tam více živo - tedy šoupání nohama, vrtění se na židli či listování v sešitech pod
lavicí, nebo dokonce šeptání - lehce se stane, že student nezaslechne
klíčové slovo a neví, na co má odpovídat.
Dalším možným problémem je chvilkové
nesoustředění - opět se pak děje to, že se žák
ptá souseda a nastává hluk a šíření šumu. Kam
tím směřuji?
Víc než v jiném dějinném období jsme
ohroženi hlukem a mentální roztřepaností - slyšíme
tedy hlas Ženicha nebo pouze hlas nepokoje a šumů?
Požehnané usebrání v době radosti přeje

otec Pepa

23. 4. SO Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
24. 4. NE 5. neděle velikonoční.
Při každé mši sv. sbírka na naše opravy.
Sbírka na Ukrajinu – kasička. Viz další text ve FIATu.
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
Ekonomická rada
– 18. 4. 2016 (PO), 19.00 h.

Setkání rodičů a dětí k 1. sv. přijímání
– 21. 4. 2016 (ČTV), 16.30 h.

Svatý otec František vyhlásil o neděli Božího milosrdenství
24. 4. 2016 CELOEVROPSKOU SBÍRKU NA POMOC UKRAJINĚ.
Proto bude i v našem kostele od 24. 4. do 1. 5. 2016 umístěna
pokladnička, kam můžete vkládat své příspěvky Ukrajině.
Pokladničku naleznete ve zdi pod kazatelnou.
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Sk 11,1-18; Zl 42; Jan 10,1-10
Sk 11,19-26; Zl 87; Jan 10,22-30
Sk 12,24-13,5a; Zl 67; Jan 12,44-50
Sk 13,13-25; Zl 89; Jan 13,16-20
Sk 13,26-33; Zl 2; Jan 14,1-6
Sk 13,46-49; Zl 96(95); Jan 10,11-16
Sk 14,21b-27; Zl 145(144); Zj 21,1-5a; Jan 13,31-33a.34-35

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME NA POUTĚ – PŘIHLASTE SE, PROSÍM, CO NEJDŘÍVE!
Farní pouť do Francovy Lhoty za Štěpánem kardinálem Trochtou - 7. 5. 2016 (sobota)
Milí farníci, pojeďte s námi dle svých možností (zvolte si variantu dopravy: A – autem,
B – autobusem, P – pěšky). Pouť se koná za každého počasí!
Společný program:
modlitba u kaple Sv. Ducha v Pulčíně, poté přesun do Francovy Lhoty.
13.30 h: návštěva domu Štěpána kardinála Trochty.
společná mše sv. v místním kostele (cca 2 km od domu kardinála Trochty).
Na zpáteční cestě možnost prohlídky Mechanického betlému v Horním Lidči (cena 60,- Kč
dospělí, 40,- Kč senioři a děti do 15 let; rodinné vstupné 2+2 140,- Kč; rodinné vstupné
2+3 170,- Kč.) Předpokládaný odjezd zpět přibližně v 17 h.
Přihlášky, prosím, odevzdejte nejpozději do neděle 24. 4. 2016 v sakristii, farní
kanceláři nebo přímo u organizátorů.
Krakov – Lagiewniky - Národní pouť k Božímu milosrdenství, 28. 5. 2016 (sobota)
Odjezd ve 4:30 h od kostela sv. Jana na Masarykově nám. v Kroměříži.
Přejezd do Polska, účast na společném programu.
Společný program viz plakát a minulé FIATy.
Pouť vypravuje: Miklas tour, Mgr. Jindřich Miklas, www.miklastour.cz.
Cena: 890,- Kč. V ceně: doprava autobusem, pojištění léčebných výloh
v zahraničí, poutnický balíček v hodnotě 200,- Kč (bohoslužebné texty,
pamětní list, příspěvek na televizní přenos poutě do vlasti), průvodce.
Hlásit se můžete v obou kroměřížských farnostech (sakristie, farní kancelář).
Při přihlášení je nutné pouť zaplatit a uvést rodné číslo (kvůli pojištění)!
MAMKY SOBĚ … pouť maminek ke Svaté bráně na Sv. Hostýně, 23. 4. 2016 (sobota)
Program: 7.25 h - sraz na vlakovém nádraží v Kroměříži; odjezd vlakem do Bystřice
pod Hostýnem, odtud pěší pouť na Sv. Hostýn, provázená modlitebními zastaveními. Svatá
brána a mše sv. v bazilice.
Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

