= StaŇ se

fiat jsou slova Panny Marie

Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

KVĚTEN

30. 5. - 5. 6. 2016

Milí spolupoutníci od Panny Marie,
prožíváme poslední květnovou neděli a blížíme se ke konci čteních o pokoře. Marian Kuffa
často říká, že každá ctnost je pohárem, ve kterém dno tvoří pokora a náplní je láska. Čím hlubší je
pokora, tím víc lásky tam vejde a ctnost tedy projevem lásky v konkrétní situaci. Jsou dva základní
typy pokory - logická a vlitá.
První typ je získáván pomocí uvažovaní o svých možnostech a díky zpytování svědomí, rozjímáním o nadpřirozených skutečnostech, kdy vidíme svůj hřích a svoji neschopnost konat, jak bychom
chtěli. Také porovnáváme svoje jednání s jednáním Ježíše Krista a jeho požadavky na učedníky
(Lk 6,27-37) a zjišťujeme tak svoji nedostatečnost.
Druhý typ pokory je pokora vlitá či rozněcovaná. Je to světlo, které dopadne na naši duši a dá
nám zakusit naši malost a ubohost, staví duši do postoje pravdy. Je to zkušenost bolestná a zároveň
pokojná. Ježíš řekl sv. Kateřině Sienské: „Víš ty, má dcero, kdo jsi ty, a kdo jsem já? Ty jsi ta, která
není. Já jsem, který jsem.“ Čím více naše duše zakouší pokoru, tím více milostí a lásky obsáhne.
„Bože, ve jménu Ježíše Krista,prosím Tě, vlej mi do srdce pokoru!“
Požehnaný konec května přeje otec Pepa
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Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina
Kroměříž: Svátost smíření navíc od 9 do 11 h (cizí zpovědník).
Skaštice: v 17.30 h adorace, v 18 h mše sv.
Mše sv. v 8 h.
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
První pátek v měsíci.
Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí od 17 do 18 h.
Svátost smíření od 17 h, mše sv. v 8 h; a v 18 h.
10. neděle v mezidobí, v 10.30 h - Slavnost 1. sv. přijímání

SETKÁNÍ NA FAŘE:
Senioři – 2. 6. 2016 (ČTV), 16 h
Modlitby matek – 2. 6. 2016 (ČTV), 18 h
ŽIVÝ RŮŽENEC – 6. 6. 2016 (PO), vede IV. sk.
V 17.30 h, pak mše sv. za zemřelé a živé členy
Živého růžence a jejich rodiny.
BIBLICKÝ MOST – 13. 6. 2016 (pondělí),
v 17.45 h. čtení žalmů, čte IV. skupinka.
V 18 h. mše sv. za členy Biblického mostu
a jejich rodiny.

PO

30. 2Pt 1,2-7; Zl 91; Mk 12,1-12

ÚT 31. Sof 3,14-18; Iz 12; Lk 1,39-56
ST

1. 2Tim 1,1-3.6-12; Zl 123; Mk 12,18-27

ČT

2. 2Tim 2,8-15; Zl 25; Mk 12,28b-34

PÁ

3. Ez 34,11-16; Zl 23(22); Rim 5,5-11; Lk 15,3-7

SO

4. Iz 61,9-11; 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd; Rim 5,5-11;

NE

5. 1Kral 17,17-24; Zl 30(29); Gal 1,11-19; Lk 7,11-17

Lk 2,41-51

Pátek 10. 6. 2016 Noc kostelů
18 h
18.45 h
19 h
20 h
21 h
22 h

mše sv.
Pásmo dětí z MŠ s křesťanským zaměřením
Komentovaná prohlídka + Program pro děti (připravuje CZŠ KM)
Putování s Marií - svědectví poutníka (P. Josef)
Koncert Musica Camilla - koncert barokní hudby
Konec - závěrečné požehnání

3. 6. 2016 (PÁ) 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.

ÚKLID KOSTELA - 22. týden - skupina II.
Čtvrtek 2. 6. - 16,30 h - fara - nácvik dětí k slavnosti 1. sv. přijímání
Sobota 4. 6. - 15 h - farní kostel - sv. smíření pro děti a rodiče před 1. sv. přijímáním
Sbírka na naše opravy vynesla 35. 008,- Kč. Všem dárcům velké díky.
Děkujeme také všem, kdo se zapojili do krásného prožití slavnosti Těla a Krve Páně.
POUŤ SENIORŮ na Svatý Hostýn - čtvrtek 9. června. Odjezd bude v 7.30 h od kostela sv. Jana.
Cena je 100,- Kč. Přihlašovat se můžete v zákristii nebo farní kanceláři obou kroměřížských farností.

Srdečně zveme všechny rodiny s dětmi a nejen je na již IV. ročník PODZÁMECKÉHO POHÁDKOVÉHO LESA. Ten se uskuteční v neděli 5. 6. 2016 od 14 hodin
na Pionýrské louce v Kroměříži.
Přijďte prožít se svými dětmi příjemné nedělní odpoledne do světa pohádek a pohádkových bytostí.
Čekají na vás
jednotlivá stanoviště, soutěže,
úkoly a odměny,
skákací hrad,
fotokoutek, šermíři, prodejní
jarmark, zajímavá vystoupení,
drobné občerstvení a další…
Těší se na vás
studenti a zaměstnanci Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži.
Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel./fax: 573 338 974, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

