Úklid kostela: 47. týden – IX. skupina
Ministrantská schůzka – 26. 11. 2016 (sobota), v 8.00 h při mši sv.
Pozor! Setkání seniorů bude až 8. 12. 2016!
Benefiční adventní koncert, 27. 11. 2016 (neděle), v 18.00 h
Prvním ze série letošních ADVENTNÍCH
KONCERTŮ v Kroměříži bude Benefiční koncert v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, na kterém vystoupí Dívčí pěvecký
sbor SPgŠ Kroměříž pod vedením sbormistra Jiřího Jablunky.
V programu zazní hudba od renesance po současnost.
Pořádá Dům kultury v Kroměříži ve spolupráci s Vyšší odbornou
školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž. Děkujeme všem
návštěvníkům koncertu za podporu a příspěvek na výzkum a léčbu onkologických nemocí.
Výtěžek bude věnován onkologickému oddělení Kroměřížské nemocnice.
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.
Srdečně zveme manželské páry (případně jednotlivce) na JEDNODENNÍ
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU. Součástí program bude kromě jiného mše
sv., přednášky a možnost přijetí svátosti smíření. K dispozici bude
občerstvení a pro zájemce na oběd pizza. Je třeba se přihlásit předem!
Přednáší:
Drahomíra a Vít Pěluchovi a otec Gorazd Krušina, OPraem.
Téma: „Jaké místo má Bůh v naší rodině“.
Místo: Svatý Kopeček u Olomouce, Francouzský sál fary
Prostory pro hlídání dětí vlastními
pečovatelkou/-lem zajištěny.
Termín: 26. 11. 2016, (registrace v 9.00 h,
předpokládaný závěr v 16.00 h). Účastnický
poplatek: dobrovolný, pro zájemce oběd
za 80,- Kč (pizza nebo salát).
Kontaktní osoba – nutno přihlásit se
předem: Alena Večeřová,
tel.: 587 405 250,
e-mail: vecerova@arcibol.cz.

Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Listopad

21. 11. – 27. 11. 2016

Slavnost Ježíše Krista Krále:
Bez Boha člověk neví, kam má jít, ani není schopen
pochopit, kdo je. Tváří v tvář různým problémům, jež nás
odrazují a vedou k malomyslnosti, nám přichází na pomoc
slovo Pána Ježíše, který nás učí: „Beze mne nemůžete
dělat nic“ (Jan 15,5) a který nás povzbuzuje: „Já jsem
s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,20).
Někdy stačí jen najít odvahu připustit, že Kristus je
opravdu můj Pán a Král. Říct mu upřímně slova, podobná slovům lotra na kříži: „Ježíši,
pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“
O. Vít
Odpověď k nedělnímu žalmu:
„Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.“
21. 11.
22. 11.
24. 11.
26. 11.
27. 11.
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Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
1. neděle adventní.
 Začíná doba adventní. Celou tuto dobu máme prožívat
s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
 Začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře.
 Při každé mši sv. budou žehnány adventní věnce
- kdo chce nechat požehnat svůj adventní věneček,
ať ho přede mší sv. přinese před oltář.
 Kroměříž: Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

Prosíme, pokud by někdo chtěl darovat chvojí na adventní věnec do kostela,
ať se přihlásí v sakristii.
Od 1. 12. 2016 (čtvrtek) budeme přijímat intence (úmysly mší sv.)
na leden, únor a březen 2017.

Centrum pro rodinu, Stojanovo náměstí; www.cpr-kromeriz.cz

 ADVENTNÍ VĚNEC z vlastní dílny: V sobotu 26. 11. 2016
od 9 do cca 11 h budeme v CPR KM vázat a zdobit adventní věnce.
Přijďte si vyrobit vlastní věnec – polystyrenový korpus, bodce, svíčky
a ozdoby pro svůj věnec doneste, chvojí, vázací drát a nářadí bude k dispozici.
Můžete se přihlásit dopředu smskou na tel. 736 522 814 (předchozí přihlášení
není podmínkou účasti). Pomoc při výrobě věnce bude zajištěna. Děti se mohou
účastnit také společného zpívání, v předstihu se naučíme dvě nové koledy.
 KURZ PLETENÍ ŠÁL: Můžete si vyrobit krásné hřejivé zimní šály z bambulkové
vlny. Není třeba mít základy, pletení je velmi jednoduché.
6. 12. 2016 (úterý), CPR KM, cena 50-, Kč + materiál dle
výběru.
Plánujeme 2 skupinky: od 15.30 h a od 18 h. Čas na pletení
je 1 - 2 hodiny. Pro skupinku je vhodné 5 – 6 účastníků.
Vlnu je možné si zakoupit samostatně předem nebo
objednat přímo u lektorky: Dana Tichá, 728 501 132,
e-mail: danust@seznam.cz. Přihlašujte se kvůli objednání
příze u lektorky co nejdříve, nejpozději do 23. 11. 2016.
Malé občerstvení a pomůcky k pletení v ceně.
 VÝTVARNÁ SOUTĚŽ na téma „Vánoce v naší rodině“: Milé děti, určitě se už
těšíte na Vánoce. V každé rodině se na ně chystáme jinak – některé rodiny se
scházejí u adventního věnce, stavíme betlém, nacvičujeme koledy, vyrábíme
ozdoby, zdobíme stromeček, pečeme cukroví, připravujeme překvapení, více si
všímáme jeden druhého a pomáháme si…
Nakreslete, jak se na Vánoce připravujete u vás doma.
Soutěž je připravena
pro následující kategorie:
· kategorie MŠ – 3 až 6 let
· I. kategorie – 1. až 3. třída
· II. kategorie – 4. až 6. třída
· III. kategorie - 7. - 9. třída

Podmínky:
· kreslí jednotlivci a uvedou název práce
· formát A4 nebo A3
· technika libovolná

Výtvarné práce přineste nebo zašlete nejpozději do 16. 12. 2016
do knihkupectví AVE, Riegrovo nám. 264, 76701 Kroměříž
(otvírací doba Po-Pá od 8.30 do 17.00 h).
Vítězné výtvarné práce z každé věkové kategorie budou ohodnoceny věcnými
cenami. Práce se nebudou vracet.
Zezadu napište čitelně: jméno a příjmení, věk, třída, adresa školy. Akce je
podpořena dotací města Kroměříž.
Vyhlášení výsledků a vernisáž obrázků se uskuteční v úterý 3. 1. 2017 v 16 h
v CPR KM.

 Předvánoční program UČÍME SE KOLEDY: Milé děti, rodiče i prarodiče,
krásným zvykem na Vánoce je zpívání koled. Kdo by si chtěl koledy zopakovat
nebo se naučit nové, je zván do CPR KM v sobotu 3. 12. 2016 od 9 h. Znalost not
není nutná. Během dopoledne se děti budou moci zapojit do výtvarné soutěže
Vánoce v naší rodině. Výtvarné potřeby budou k dispozici.
Další příležitost bude v sobotu 3. 12. 2016 po večerní mši sv. v kostele Panny
Marie, bohoslužba začíná v 18 h.
V neděli 4. 12. 2016 se naučíme koledy během Mikulášské besídky, která začíná
v 15.30 h na faře u Panny Marie ve Velké zpěvárně.
Akci finančně podpořilo Město Kroměříž.
VÍCE INFORMACÍ VIZ PLAKÁTY. Mob. 736 522 814; e-mail: cpr-kromeriz@seznam.cz
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22.
23.
24.
25.
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27.

Zj 14,1-3.4b-5; Zl 24; Lk 21,1-4
Zj 14,14-20; Zl 96; Lk 21,5-11
Zj 15,1-4; Zl 98; Lk 21,12-19
Zj 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Zl 100; Lk 21,20-28
Zj 20,1-4.11-21,2; Zl 84; Lk 21,29-33
Zj 22,1-7; Zl 95; Lk 21,34-36
Iz 2,1-5; Zl 122(121); Rim 13,11-14; Mt 24,37- 44

Sbírka na Arcidiecézní charitu
vynesla krásných 33.916,- Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Bratři a sestry, zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži (AG), který se uskuteční v sobotu 3. 12. 2016 od 9 do 12 h.
AG je střední škola, která svým studentům poskytuje kvalitní vzdělání založené
na křesťanských hodnotách. V porovnání s jinými školami má dlouhodobě velmi dobré
výsledky a po absolvování gymnázia jsou studenti připraveni ke studiu na všech
typech vysokých škol. Mladí lidé mají navíc na AG mnoho příležitostí prohloubit svůj
duchovní život. Více informací viz letáček nebo webové stránky www.agkm.cz
Pozvánka do Školní knihovny AG: Milí farníci, začal nám dlouhý studený čas, který
budeme trávit většinou v uzavřených prostorech. Zkusme si jej zpříjemnit,
ozvláštnit či rozzářit četbou zábavné, zajímavé či poučné knihy nebo
poslechem zvukové knihy. Ve školní knihovně AG na vás takové knihy
čekají. Nedejte se zmást názvem knihovny „školní“. U nás si vyberou
všichni. Pro malé čtenáře dostáváme krásné knížky současných autorů
z projektu „Česká knihovna“. Starší školáci a studenti si mohou rozšířit
obzory a pomoci potřebným četbou doporučené literatury v projektu „Čtení pomáhá“.
Pro dospělé zájemce máme velké množství duchovní (beletristické i vzdělávací) literatury
či dokumentárních filmů z historie či přírody.
Najdete nás v přízemí budovy AG v Pilařově ulici nebo se o nás můžete něco dozvědět
na internetových stránkách AG na odkazu http://www.agkm.cz/ag/knihovna.html.
Když se budete pídit po konkrétní knize, podívejte se do našeho webového katalogu online.
Půjčujeme i různé deskové a karetní hry.
Těšíme se na vaši návštěvu, vaše knihovnice Jana Dvořáková a Dobromila Havelková
Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

