Úklid kostela: 45. týden – VIII. skupina
ŽIVÝ RŮŽENEC – 7. 11. 2016 (pondělí), vede IX. sk.
V 17.30 h, pak mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny.
Pastorační rada – 9. 11. 2016 (středa), v 18.45 h, fara
Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Listopad

Do průvodu svatých, jejichž památku během církevního roku slavíme, se
kupodivu řadí (9. 11.) i svátek kostela: Svátek Posvěcení Lateránské
baziliky.
Lateránská bazilika, zasvěcená Božskému Spasiteli, je nejstarší
papežský kostel. Na jeho průčelí je nápis: „Matka a hlava všech kostelů
ve městě Římě a na celém světě.“ V přilehlém paláci sídlili od 4. do 14.
stol. papežové. V bazilice se konalo pět církevních sněmů. Okamžik posvěcení tohoto
chrámu znamenal pro církev velkou událost. Po době krutého pronásledování, skrývání se
v katakombách a po domech, vyšla církev z této nucené uzavřenosti do svobody.
Tento chrám je pro nás obrazem světové církve, která má být i podle přání současného
papeže Františka otevřená, vycházet ze sebe, vytvářet a budovat krásu a zároveň se má
oprostit od všeho, co by ji poskvrnilo. Těžký úkol. Ale neklesejme na mysli, protože
„ani pekelné mocnosti ji nemohou přemoci.“
Do všedního snažení pro dobro církve přeji hodně požehnání.
P. Vít
Odpověď k nedělnímu žalmu:
„Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.“
Do 8. 11. mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených
podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy
a uzdravení jejich následků.
9. 11. STŘ Svátek Posvěcení lateránské baziliky.
10. 11. CTV Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.
POZOR! Mši sv. v 8.00 h prožijeme společně s dalšími kněžími
z kroměřížského děkanátu (v rámci děkanátní kněžské rady). Mši sv. bude
pravděpodobně celebrovat generální vikář Mons. Josef Nuzík a bude
obětována za zemřelé kněze děkanátu.
11. 11. PÁ Památka sv. Martina Tourského, biskupa.
12. 11. SO Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
13. 11. NE 33. neděle v mezidobí.
Sbírka na Arcidiecézní charitu.

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

BIBLICKÝ MOST – 14. 11. 2016 (pondělí), v 17.45 h. čtení žalmů, čte IV. skupinka.
V 18.00 h. mše sv. za členy Biblického mostu a jejich rodiny.

7. 11. – 13. 11. 2016

Česká křesťanská akademie a AG
v Kroměříži zvou na přednášku:
Arcibiskupské sbírky v kroměřížském
zámku – přednáší Bc. Cyril Měsíc,
kurátor a správce zámecké knihovny.
Středa 9. 11. 2016, v 19.00 h,
studentský klub na AG.

PO 7. Tit 1,1-9; Žl 24; Lk 17,1-6
ÚT 8. Tit 2,1-8.11-14; Žl 37; Lk 17,7-10
Ez 47,1-2.8-9.12; Žl 46(45); 1 Kor 3,9b-11.16-17;
ST 9.
Jan 2,13-22
ČT 10. Flm 7-20; Žl 146; Lk 17,20-25
PÁ 11. 2 Jan 4-9; Žl 119; Lk 17,26-37
SO 12. 3 Jan 5-8; Žl 112; Lk 18,1-8
NE 13. Mal 3,19-20a; Žl 98; 2 Sol 3,7-12; Lk 21,5-19

ŘKF Panny Marie a sv. Mořice; Centrum pro rodinu a společenství
seniorů srdečně zvou všechny seniory na
Ve čtvrtek 10. 11. 2016 od 14.30 h,
Kroměříž, Koperníkova ulice, Klášter sv. Kříže.

Po hudebním programu dětí Církevní základní školy
bude možnost popovídat si i zazpívat, občerstvení zajištěno.
Zveme všechny děti na příjezd sv. Martina do Kroměříže ve čtvrtek 10. 11. 2016.
Program: 18.00 h zahájení průvodu svatého Martina městem Kroměříží od kostela
sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí. Odtud půjde průvod
Kovářskou ulicí na Velké náměstí, kde bude pokračovat program
pro děti. Do průvodu si mohou účastníci vzít lampióny a posvítit
sv. Martinovi na cestu. Do části programu se děti budou moci přímo
aktivně zapojit a užít si spoustu zábavy a legrace. A pro všechny
pozvané bude přichystáno také něco dobrého na smlsnutí.

,

Římskokatolická farnost Panny Marie v Kroměříži a chrámový sbor pořádají
KONCERT duchovní hudby věnovaný patronce hudby a zpěvu sv. Cecílii.
19. 11. 2016 (sobota), kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.
Začátek v 19 h, vstupné dobrovolné.
Program: A. Vivaldi, A. Dvořák, F. X. Brixi, J. S. Bach.
Účinkují: Pěvecký sbor Cantus Morkovice
Chrámový sbor Panny Marie v Kroměříži
Orchestr žáků a pedagogů ZUŠ a konzervatoře Kroměříž

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

