Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Červen

27. 6. – 3. 7. 2016

Milí poutníci od Panny Marie,
poselství dnešní neděle nám opět opakuje, že svoboda, jak nás ji učí Ježíš,
je vždycky svoboda k lásce. Láska v tomto kontextu není
ovšem dnešní zprofanované slovo vyjadřující naplnění
příjemným pocitem plynoucím z toho, že mi druhý vyhoví…
Abych to naprosto ozřejmil, láska znamená oběť - jinak je
prázdným slovem. Ježíš jde do Jeruzaléma, aby vyjádřil svoji
lásku. Každý křesťan se učí putovat do svého Jeruzaléma,
aby Ho následoval.
Hodně odvahy ke svobodě přeje otec Pepa
28. 6. ÚT Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.
29. 6. STŘ Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
30. 6. ČTV Svátek Výročí posvěcení katedrály.
Den modliteb za kněžská povolání.
 Kroměříž: Sv. smíření navíc od 9.00 do 11.00 h (cizí zpovědník).
Mše sv. v 8.00 h.
 Skaštice: v 17.30 h adorace, v 18.00 h mše sv.
1. 7. PÁ První pátek v měsíci.
Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí od 17.00 do 18.00 h.
Sv. smíření od 17.00 h.
Mše sv. v 8.00 h; a v 18.00 h.
2. 7. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.

 Svatý Hostýn: Pouť dětí na začátku prázdnín.
3. 7.

NE

14. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h..

Hledáme studentský byt pro 2 osoby v Kroměříži – za přijatelnou částku. Zbytek informací
osobně. Děkujeme. Kontakt: Vendula Hrabcová, studentka SPgŠ KM, tel.: 722 146 807;
e-mail: vendahrabcova@seznam.cz.
Sbírka na naše opravy vynesla 33.990,-. Všem dárcům ze srdce děkujeme!

1. 7. 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.
3. 7. 2016 (NE)
26. týden – úklid kostela má na starosti
– odevzdávání vršků na faře.
skupina VI.
. ŽIVÝ RŮŽENEC – 4. 7. 2016 (PO), vede V. sk.
V 17.30 h, pak mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny.

BURNING SQUARE  BURNING SQUARE  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.
Myšlenka uspořádat evangelizační akci se zrodila v 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 Tak K (= Tažení ke Kristu)
na faře u Panny Marie.Výsledkem je akce „Burning Square“ (= Hořící náměstí).
Bude se konat v sobotu 2. 7. 2016 na Velkém náměstí v Kroměříži.
Program tvoří koncerty křesťanských interpretů,
možnost modlitby, poradenství, dozvědět se více
o církvi. Součástí bude i program pro děti, „videostěn“
se 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.
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Am 2,6-10.13-16; Zl 50; Mt 8,18-22
Am 3,1-8;4,11-12; Zl 5; Mt 8,23-27
Sk 12,1-11; Zl 34(33); 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
Am 7,10-17; Zl 19; Mt 9,1-8
Am 8,4-6.9-12; Zl 119; Mt 9,9-13
Am 9,11-15; Zl 85,9.11-12.13-14; Mt 9,14-17
Iz 66,10-14c; Zl 66(65); Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20

Příští FIAT vyjde na období
od 4. do 31. 7. 2016. Příspěvky
do něj je třeba zaslat nejpozději
do pondělí 25. 7. 2016.
Děkujeme za pochopení.

Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

