= StaŇ se

fiat jsou slova Panny Marie

Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

ČERVEN

13. 6. - 19. 6. 2016

Milí kolegové hříšníci od Panny Marie,
dnešní neděli ve čteních rezonuje radost z odpuštění
hříchu, kterou někdy málo prožíváme. Chtěl bych spíše
připomenout pondělní památku svatého Antonína z Padovy, mého oblíbeného patrona ztracených a založených
věcí. Tento františkán měl neobyčejný zápal pro hlásání
Božího slova. Jednou, když ho v Rimini v přístavu nechtěli
poslouchat lidé, vynořily se ryby a poslouchaly ho. Jindy
se u něho v roce 1228 v Římě zopakoval zázrak Letnic,
když mluvil, slyšeli ho lidé mluvit v rozdílných jazycích. S
velkým úspěchem obracel na víru katary (věřili, že ducha
stvořil Bůh a hmotu ďábel) - nazývali ho „kladivo na kacíře“.
Vyzýval k modlitbě za kněze, aby bylo jejich svědectví silné
a měli odvahu.
Odvahu prosit o velké věci přeje otec Pepa
NEDĚLE 19. 6. 2016 12. neděle v mezidobí
		 - sbírka na naše opravy

ÚKLID KOSTELA - 23. týden - skupina IV.
Chtěli bychom poděkovat všem farníkům,
kteří se aktivně zapojili do přípravy Noci
kostelů 2016. Všem upřimné díky!
PO

13. 1Kral 21,1-16; Zl 5; Mt 5,38-42

ÚT 14. 1Kral 21,17-29; Zl 51; Mt 5,43-48
ST 15. 2Kral 2,1.6-14; Zl 31; Mt 6,1-6.16-18
ČT 16. Sir 48,1-15(rec.1-14); Zl 97; Mt 6,7-15
PÁ

17. 2Kral 11,1-4.9-18.20; Zl 132; Mt 6,19-23

SO

18. 2Kron 24,17-25; Zl 89; Mt 6,24-34

NE

19.

Zach 12,10-11; Zl 63 (62); Gal 3,26-29;
Lk 9,18-24

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de
Paul Nemocnice Milosrdných sester
pořádá

DĚTSKÝ DEN

na zahradě
nemocnice
ve středu 29.
června 2016
od 14 do 17
hodin.
Na programu:
soutěže, jízda sanitkou, skákací
hrad. Všechny děti jsou srdečně
zvány. Vyhrává každý. Občerstvení

WAF ČR - SVĚTOVÝ APOŠTOLÁT FATIMY ČR
srdečně zve poutníky na

SPOLEČNOU POUŤ NA TURZOVKU
v sobotu 25. června 2016 - v den 35. výročí od zjevení Panny Marie
v Medžugorije (25. 6. 1981)

Autobus na Turzovku
odjede
25. června 2016
9.30 h - Tradiční cesta z kraje Turzovky - za mostkem od kříže
od kostela sv. Jana
(vede Václav Chládek)
v Kroměříži v 6.30 hod.
10.30 h - Křížová cesta (vede P. Pavel Dokládal)
Přibližná cena 280,- Kč.
11.30 h - Společná modlitba v kapli P. Marie
Předpokládaný návrat asi
na hoře Živčákové
v 18.30-19 hod. Přihlásit se
Následuje modlitební MARIÁNSKÉ PROCESÍ
můžete v sakristii nebo ve farní
kanceláři Panny Marie
do nového kostela na Turzovce.
Navazuje NÁRODNÍ MŠE SVATÁ WAF - Fatimského apoštolátu. nebo sv. Mořice.
Bližší informace:
Hlavní celebrant a kazatel P. ThMgr. Pavel Dokládal
Vlasta Machalová,
- národní prezident WAF ČR.
mob. 603 555 457
Ve 14 h ukončení společné pouti.

Myšlenka uspořádat evangelizační akci se zrodila projektu IGNITE
(www.igniteprojekt.cz). Jeho členy tvoří mladí ve věku od 17 do 22 let, kteří
se pravidelně scházejí k modlitbě a sdílení života s Bohem ve společenství
TakK (= Taženi ke Kristu) na faře u Panny Marie.
Výsledkem je akce - „Burning Square“ (=Hořící náměstí). Bude se konat 2. července na Velkém náměstí v Kroměříži. Program tvoří koncerty křesťanských interpretů,
možnost modlitby, poradentsví, dozvědět se více o církvi. Součástí bude
i program pro děti, „videostan“ s svědectvími a výstava o lidské důstojnosti.
Odpoledne bude završeno chválami a symbolickým zažehnutím svíček za
vlastní úmysly.
Projekt Burning Square nadchl množství našich přátel a příznivců a sešlo se
více než 100 mladých, kteří se zapojují do organizace akce.
Doufáme, že nadchne také vás, farníky, a že společně poneseme evangelium
do ulic Kroměříže! Více informací na plakátu, při ohláškách či na FB: Burning
Square.
BURNING SQUARE - HOŘÍCÍ NÁMĚSTÍ / BURNING SQUARE Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel./fax: 573 338 974, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

HOŘÍCÍ NÁMĚSTÍ / BURNING SQUARE - HOŘÍCÍ NÁMĚSTÍ

BURNING SQUARE - HOŘÍCÍ NÁMĚSTÍ / BURNING SQUARE Říká se, že tento svět už nikdo nezmění. My jsme se však rozhodli sdílet
naději a šířit povzbuzení. Ukázat druhým to, co dává smysl našim životům:
Boha. Chceme ukázat, že křesťanství není mrtvé, zato nabízí hodnoty, které
dnešní svět postrádá.

