Úklid kostela: 46. týden – VII. skupina
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.

Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Listopad

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

14. 11. – 20. 11. 2016

Svátek sv. Anežky České: Anežka, dcera krále Přemysla Otakara I., se narodila kolem
r. 1211. Jako královská dcera hrála v politických plánech svého otce významnou roli – již
coby malé dítě byla dvakrát zasnoubena. Ona však měla jinou představu – jejími vzory byli
sv. František z Assisi a sv. Klára, se kterou si také dopisovala. Odmítla i nejvýznamnější
nabídku k sňatku (od císaře Fridricha II.), založila v Praze klášter klarisek a r. 1234 do něj
vstoupila. Tento její počin vzbudil pozornost v celé Evropě,
protože to byla první královská dcera vůbec, která se stala
členkou tohoto chudého a velmi skromným životem žijícího řádu.
Kromě toho, že pečovala o klášter, jehož byla po celý život
z rozhodnutí papeže Řehoře IX. abatyší, založila i špitální
bratrstvo, které později nechala přetvořit v samostatný mužský
řád křížovníků s červenou hvězdou, a postarala se o jeho
hmotné zajištění. Aktivně zasahovala i do politické situace –
opakovaně urovnávala spory mezi králem Václavem I. a jeho
synem Přemyslem Otakarem II. Nepodařilo se jí však odvrátit
Přemysla Otakara II. od války, která vyvrcholila porážkou Čechů
na Moravském poli a královou smrtí. Krátce poté, 2. března
1282, zemřela i Anežka.
Za svatou byla považována již za svého života, ale teprve v r. 1874 byla prohlášena
blahoslavenou a 12. listopadu 1989 byla v bazilice sv. Petra v Římě slavnostně
svatořečena.
P. Iosif Altman

Setkání se sv. Mikulášem a jeho družinou:
neděle 4. 12. 2016, 15.30 h, fara.
Společně s Mikulášem a krásnými anděly
i andělkami se můžete těšit na výrobu loutek
pod vedením loutkařů z Říše loutek.
Chybět nebude ani voňavý svařák a především
společně prožitý čas.
Centrum pro rodinu, Stojanovo náměstí; www.cpr-kromeriz.cz

MARIANKY – od 18. do 19. 11. 2016, začínáme v 17 h (pátek); sestry
vincentky na Malém Valu v Kroměříži. Předpokládaný konec
v sobotu v 17 h.
Těšíme se na holky, které se chtějí povzbudit ve víře, chtěly by více poznávat
Pannu Marii a mít ji za svůj vzor. Jednotlivé skupinky se pak scházejí 1 x za 2
měsíce. Mladší skupinka 6. – 8. třída, starší skupinka 9. třída + středoškolačky
Program: společná modlitba, mše svatá, adorace; seznámení, hry, vyrábění;
společná práce a pomoc; katecheze P. Antonína; písničky marianek.
Na setkání si vezmi spacák, zápisník a Bibli. Příspěvek na ubytování a stravu je
100 Kč. Hlaste se u Kamči Dvorské: 607 054 498, mail: ka.dvorska@seznam.cz

Odpověď k nedělnímu žalmu:
„Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.“
17. 11. CTV Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
19. 11. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
20. 11. NE Slavnost Ježíše Krista Krále.
Sbírka na naše opravy.
Ve farních kostelích se dnes koná před vystavenou Nejsvětější svátostí
obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (litanie a modlitba
„Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení…)

VÍCE INFORMACÍ VIZ PLAKÁTY. Mob. 736 522 814; e-mail: cpr-kromeriz@seznam.cz
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Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h – dětská mše sv.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zj 1,1-4;2,1-5a; Zl 1; Lk 18,35-43
Zj 3,1-6.14-22; Zl 15; Lk 19,1-10
Zj 4,1-11; Zl 150; Lk 19,11-28
Zj 5,1-10; Zl 149; Lk 19,41-44
Zj 10,8-11; Zl 119; Lk 19,45-48
Zj 11,4-12; Zl 144; Lk 20,27-40
2Sam 5,1-3; Zl 122; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43

,

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

