20. 9. ÚT

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů,
mučedníků.
21. 9. STR Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
23. 9. PÁ Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Září

19. 9. – 25. 9. 2016

23. 9. si připomínáme jednoho z největších světců 20. století – sv. Pia z Pietrelciny.
Tento syn chudého rolníka se narodil 25. 5. 1887 v jižní Itálii jako
František. V 15 letech se mu splnil dětský sen – vstoupil
do františkánského řádu kapucínů v Morconě, přijal jméno Pio.
V roce 1910 se stal knězem, brzy poté začal pociťovat neviditelná
stigmata, prožíval Ježíšovo umučení (při tom mu stoupala teplota
až na 48,5°C). Kvůli zdravotním problémům přesídlil do kláštera
v obci San Giovanni Rotondo na Gargánu. Při slavení mše sv. se
setkal s „tajemnou Osobností“, po jejímž odchodu se u něj objevila
viditelná stigmata – ruce, nohy i bok měl probodnuty, 50 let
proto trpěl velkými bolestmi, denně mu z ran vytékal asi šálek
krve. Měl dar nahlížet do minulosti i budoucnosti a do srdcí těch, co k němu ve velkém
zástupu přicházeli ke sv. smíření. Obdržel i dar bilokace (byl viděn ve stejnou dobu na dvou
místech). Zasloužil se o zbudování Domu úlevy v utrpení (nemocnice).
Zemřel 23. 9. 1968 v 81 letech, v ten den zmizela z jeho těla stigmata. 16. 6. 2002 byl
svatořečen, stal se patronem katolických dospívajících.
Z jeho myšlenek vybíráme: „Bůh Tě vzal za ruku, aby Tě vedl po svých cestách. Svěř se
do jeho ochrany a ničeho se neboj."
„Konej dobro, kdekoli jsi, aby každý mohl říci: ,To je syn Krista.“
„Dokonalost není nikdy bez trpělivosti, která se projevuje snášením vlastních
nedokonalostí.“ Redakce
Oslavy památky sv. Pia – sobota 24. 9. 2016 od 9.30 h v prostorách biskupství
v Brně. Program: videokonference s donem Vincenzo Carone (kterého jako svého
duchovního syna osobně vedl o. Pio); adorace; příležitost ke sv. smíření;
občerstvení; prezentace pouti do Říma, přivezení ostatků sv. Pia; mše sv.
Výuka náboženství na faře pro školní rok 2016/17 – začíná od 19. 9.!!!
1. třída
úterý
15.00-15.45 h
2. třída
úterý
16.00-16.45 h
3. třída
středa
15.30-16.15 h
Součástí výuky náboženství pro 3. třídu bude i příprava na 1. sv. přijímání.
4., 5. třída
čtvrtek
15.00 – 15.45 h
6. – 9. třída
středa
16.30 – 17.15 h

 Sv. Hostýn: Začíná dvoudenní františkánská pouť.
24. 9. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
25. 9. NE 26. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
Úklid kostela:
38. týden – IX. skupina

19. 9. 2016 (PO) v 18.45 h
– Pastorační rada

1. setkání Kostičky – pro školkáčky a malé školáky! 23. 9. 2016 (PÁ) v 16 h
Kurz ALFA – začíná ve středu 21. 9. 2016 v 19 h informativním setkáním u
sester sv. Vincence na Malém Vale. Pozvánky na Kurzy Alfa jsou
v předsíni kostela.
Svědectví: „Před prvním setkáním kurzu Alfa byla má víra, řečeno
z dnešního pohledu, spíše touhou, nebo nutností vycházející
z konzervativní křesťanské výchovy, ale bez vztahu, bez odevzdanosti.
Alfa mi vysvětlila řadu neotevřených otázek života a víry. Dala mi
poznat cestu „Jak se narodit znovu“, a otevřela zcela nový vztah
s Ježíšem.
Modlitba se mi stala rozhovorem v radosti. Setkání na Kurzech Alfa mě
také posílila, jak „Slovo“ předávat i jak s Ježíšem žít.
A pokud bych mé prožitky z Alfy shrnul „dle Evangelia o ztraceném
synu“, tak to Otcovo objetí, bylo opravdu luxusní. PV
ČKA a AG Kroměříž zvou na
přednášku Mgr. Libora Ondráčka
„Dějiny
Arcibiskupského
semináře
a
gymnázia
v Kroměříži v letech 1854–1950“.
Středa 21. 9. 2016 v 19 h
ve studentském klubu na AG.
Všichni jsou srdečně zváni.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Pr 3,27-35; Zl 15; Lk 8,16-18
Pr 21,1-6.10-13; Zl 119; Lk 8,19-21
Ef 4,1-7.11-13; Zl 19(18); Mt 9,9-13
Kaz 1,2-11; Zl 90; Lk 9,7-9
Kaz 3,1-11; Zl 144; Lk 9,18-22
Kaz 11,9-12,8; Zl 90; Lk 9,43b-45
Am 6,1a.4-7; Zl 146; 1Tim 6,11-16; Lk 16,19-31

AG Kroměříž pořádá HRÁTKY S PAMĚTÍ. Kurz trénování paměti a mozkového joggingu
pro všechny bez rozdílu věku s certifikovanou trenérkou paměti Zdeňkou Adlerovou.
5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11. 2016 od 16.00 do 18.00 h. Psací potřeby s sebou. Kurzovné
200,- Kč nebo 1 lekce 50,- Kč. Přihlásit se můžete na knihovna@agkm.cz, tel. 573 501 122.
Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

