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

 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.
 Setkání seniorů: Čtvrtek 8. 12. 2016 ve 14.30h, CPR KM.
Program: Témátko na prosinec – Konkrétní skutky milosrdenství
(P. Jiří Orság); malé občerstvení. Těšíme se na posezení s vámi.
VÍCE INFORMACÍ VIZ PLAKÁTY. Mob. 736 522 814; e-mail: cpr-kromeriz@seznam.cz
Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Listopad / prosinec 28. 11. – 4. 12. 2016

Advent: Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto
označení pochází z latinského slova „adventus", což znamená
příchod. Myslí se zde příchod Vykupitele Ježíše Krista.
Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie
zpřítomňují křesťané očekávání starozákonních proroků, kteří
připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají
do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu
po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.
Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako
o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo
zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo
z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on
je „Světlo světa" (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude
předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.
P. Iosif Altman
Odpověď k nedělnímu žalmu:
„Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.“
30. 11. STŘ Svátek sv. Ondřeje, apoštola.
1. 12. ČTV Den modliteb za kněžská povolání.
 Kroměříž: Sv. smíření navíc od 9.00 do 11.00 h.
 Skaštice: v 17.30 h adorace, v 18.00 h mše sv.
2. 12. PÁ První pátek v měsíci.
Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí od 16.00 do 18.00 h.
Sv. smíření od 17.00 h.
Mše sv. v 8.00 h; a v 18.00 h.
3. 12. SO Památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
4. 12. NE 2. neděle adventní.
 Kroměříž: Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h – dětská mše sv.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.
Od 1. 12. 2016 (čtvrtek) budeme přijímat intence (úmysly mší sv.)
na leden, únor a březen 2017.

Po dobu adventní budou při každé ranní mši sv. ve všední dny roráty.
Senioři – NEJSOU!
Modlitby matek –
Budou až 8. 12. 2016 (ČTV)
1. 12. 2016 (ČTV), 18.00 h
2. 12. 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.
4. 12. 2016 (NE) – odevzdávání vršků na faře.
ŽIVÝ RŮŽENEC – 5. 12. 2016 (PO), vede X. sk.
V 17.30 h, pak mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny.
Úklid kostela: 48. týden – I. skupina
Benefiční adventní koncert, 27. 11. 2016 (neděle), v 18.00 h, kostel Panny Marie.
Vystoupí Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž pod vedením sbormistra Jiřího Jablunky.
V programu zazní hudba od renesance po současnost.
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.
Je připravena nová ADVENTNÍ HRA PRO DĚTI. V přední části kostela bude
umístěn obrázek Panny Marie, na který budou děti umisťovat hvězdičky
za splnění úkolů. Úkoly budeme otiskovat i ve FIATu.
Vše vysvětlíme ještě i při mši sv. Dnes přinášíme první část:
„Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“
(Lk 1,30)
Není ostuda něco nevědět. Horší by bylo, kdybychom si mysleli,
že na všechno stačíme sami a nikoho k tomu nepotřebujeme.
Panna Maria nám ale ukazuje, že máme požádat o pomoc nebo
o radu vždycky, když je před námi něco těžkého.
A Bůh, který říká Marii: „Neboj se“, říká také nám, abychom se ničeho nebáli.
Protože vždycky, když bude s námi Bůh, budou se dít velké a krásné věci!
Jak můžeme tento týden prožít jako Maria?
- Pokaždé, když dostaneme nějaký úkol, poprosme Pána Boha, aby nám s ním
pomohl.
- Nabídněme pomoc každému, kdo si s nějakým úkolem neví rady.
- Každý večer poděkujme za všechno, co jsme prožili.

Po dobu adventní budou při každé ranní mši sv. ve všední dny roráty.
Noste si, prosím, na tyto mše sv. svíce.
Arcibiskupské gymnázium zve všechny zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG), který se bude konat v sobotu
3. 12. 2016 od 9 do 12 h. Návštěvníkům bude k dispozici vedení školy, učitelé
jednotlivých předmětů, vychovatelé domova mládeže i školní kaplan. Budete
si moci prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní klub,
domov mládeže i školní kaple. Zajímavosti z fyziky, chemie a biologie Vám
představí studenti v laboratořích těchto předmětů. Seznámíte se také s činností
studentského parlamentu.
Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat žáci, kteří ukončili
7. nebo 9. třídu základní školy. Škola poskytuje ubytování nejen dojíždějícím
studentům gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži.
Více informací viz letáček nebo webové stránky www.agkm.cz.
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Iz 2,1-5; Zl 122; Mt 8,5-11
Iz 11,1-10; Zl 72; Lk 10,21-24
Rim 10,9-18; Zl 19(18); Mt 4,18-22
Iz 26,1-6; Zl 118; Mt 7,21.24-27
Iz 29,17-24; Zl 27; Mt 9,27-31
Iz 30,19-21.23-26; Zl 147; Mt 9,35-10,1.5-8
Iz 11,1-10; Zl 72(71); Rim 15,4-9; Mt 3,1-12

Sbírka na naše opravy
z 20. 11. 2016 vynesla nádherných
37.588,- Kč. Všem štědrým dárcům náleží
velké díky!
Farní kancelář bude od 29. 11.
do 2. 12. 2016 (úterý až pátek) ZAVŘENA
– dovolená. Děkujeme za pochopení.

Oblastní charita Kroměříž – zhodnocení Tříkrálové sbírky (TS) 2016
Na TS 2016 se v Kroměříži a přilehlých obcích vybralo 1.052.462,- Kč
+ 26.323,- Kč DMS, celkem tedy 1.078.785,- Kč.
Z této částky Oblastní charita Kroměříž a dobrovolné charity získaly 58%
záměru, tj. 625.695,- Kč. Tato částka byla využita následovně:
234.000,- Kč na nákup automobilu pro zdravotní sestry.
Dále pomoc lidem v nouzi:
61.000,- Kč dobrovolně působící charita (DPCH) Chropyně,
30.000,- DPCH Koryčany,
50.000,- Kč DPCH Kvasice,
31.026,- Kč DPCH Hulín,
50.000,- Kč Oblastní charita Kroměříž.
Dále:
69.566,- Kč nákup plynového kotle pro službu Charity,
50.000,- Kč nákup plynového kotle pro DPCH Hulín.
K 1. 11. 2016 zůstává na Tříkrálovém záměru 50.103,- Kč, které budou
použity na pomoc klientům Oblastní charity Kroměříž.
Srdečně děkujeme všem dárcům a všem Tříkrálovým účastníkům, kteří
se jakýmkoli způsobem podíleli na TS 2016. Děkujeme, že spolu s námi
pomáháte!
Zaměstnanci Oblastní charity Kroměříž

