20. týden – úklid kostela má na starosti skupina IX.
Příprava na 1. sv. přijímání:
19. 5. 2016 (čtvrtek), v 16.30 h pro rodiče a děti.
21. 5. 2016 (sobota), v 9.00 h – pro děti.
Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Květen

16. 5. – 22. 5. 2016

Milé děti pod vládou Ducha Svatého,
nikdo z nás nemá moc sám ze sebe žít věčně,
uzdravit nemocného, křísit mrtvé, rozmnožovat
chléb, utišit bouři ani hlásat Slovo Života - Ježíše
Krista. Bez pomoci Ducha nejsme schopni volat:
„Abba, Táto!“, nejsme schopni žít jako synové Boží,
bratři a sestry Krista.
Modlitba není pouze to, že něco „pořikám“ - věnuji
Bohu 2.500 slov (jeden růženec), nebo přečtu
rozjímavě kus Písma či zbožné knihy, ale zápasím o dar Ducha, abych byl v Bohu. Duch
Svatý je poslán, aby s námi navždy zůstal - kdo má Ducha Svatého, ten není nikdy sám.
Řecky Paraklétos znamená ad-vocatus (=přivolaný k něčemu), Obhájce, ten, který nás
brání proti žalobci, jímž je satan. On je Duch pravdy, který je opakem ducha lži - je tím,
kdo nás uvádí do celé pravdy. Je třeba razantně prosit.
Hodně neodbytnosti u Božího srdce
přeje otec Pepa

16. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.

Májové pobožnosti – každý všední den po ranní i večerní mši sv.;
v sobotu pouze po ranní mši sv. – v sobotu večer a v neděli nejsou.
PO Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.
ČTV Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
PÁ Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze.
SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
NE Slavnost Nejsvětější Trojice.
Sbírka na naše opravy.
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
 Svatý Hostýn: XIV. pouť včelařů.

Jubileum 100 let Fatimy 2017 v ČR – neděle 15. 5. 2016, kostel Jana Křtitele.
V 16.30 h přípravné a kontaktní setkání
pro zástupce farností z regionu Kroměříž – Zlín.
V 18.00 h bude mše sv., celebrují P. Dokládal a P. Lev.

Krakov – Lagiewniky - Národní pouť k Božímu milosrdenství, 28. 5. 2016 (sobota)
Hlásit se můžete už jen v ŘKF sv. Mořice!
Při přihlášení je nutné pouť zaplatit a uvést rodné číslo (kvůli pojištění)!
PO
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rim 8,31b-39; Zl 69(68); Mt 10,17-22
Jak 4,1-10; Zl 55; Mk 9,30-37
Jak 4,13-17; Zl 49; Mk 9,38-40
Jak 5,1-6; Zl 49; Mk 9,41-50
Jak 5,9-12; Zl 103; Mk 10,1-12
Jak 5,13-20; Zl 141; Mk 10,13-16
Pr 8,22-31; Zl 8; Rim 5,1-5; Jan 16,12-15

Farní pouť do Francovy Lhoty
Dne 7. 5. 2016 jsme prožili krásné farní společenství na pouti do rodiště kardinála
Štěpána Trochty. Putovalo se pěšky, auty i autobusem, každý podle svých možností.
Účastníci v autobuse pod ochranou Jany Dvořákové navštívili salesiánský dům
ve Fryštáku, a taky nový salesiánský kostel ve Zlíně na Jižních Svazích.
Ti, kdo šli pěšky, se auty přiblížili blíž k Pulčínu. Odtud již „po svých“ směr Pulčínské
skály. Pak jsme se připojili k rodinám s dětmi, které si zatím hrály na louce pod vedením
rodiny Kapounkových. Společně jsme navštívili kapli s v. Ducha v Pulčíně, dále jsme pak
pokračovali směr Francova
Lhota do rodného domu
kardinála Trochty, kde jsme
získali zajímavé informace
o jeho strastiplném životě.
Po obědě následovala
společná mše sv. všech asi
70
poutníků,
kterou
hudebně doprovázeli paní
Maitnerová a Ondra Havelka.
Závěrem pouti byla prohlídka pohyblivého betlému v Horním Lidči.
Díky nádhernému počasí a přítomnosti otců Víta a Josefa jsme si pouť opravdu užili. Dík
patří všem zúčastněným, již se těšíme na další společnou akci!
Za všechny zapsali manželé Hermanovi
Na fotografie z pouti se lze podívat na: https://goo.gl/photos/NDRh21iGNF2QWen19
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