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Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Prosinec

5. 12. – 11. 12. 2016

Prorok Izaiáš ohlašuje tuto neděli příchod Mesiáše, který bude oplývat duchem moudrosti
a rozumu, duchem rady a síly, duchem poznání a bázně před Hospodinem. O tyto dary
máme v adventní době prosit a v životě rozvíjet.
Papež František – při generální audienci v roce 2014: „Duch svatý činí
křesťana „moudrým“. Nikoli však v tom smyslu, že má odpověď na všechno, ví
všechno, ale v tom smyslu, že „zná“ Boha, ví, jak jedná Bůh, pozná, co je Boží
a co nikoli, má moudrost, kterou dává našim srdcím Bůh. V tomto smyslu má
srdce moudrého člověka chuť a příchuť Boží. Jen musíme Ducha svatého prosit.
Pomyslete na maminku, která je doma s dětmi. Když dělá jednu věc, už myslí na druhou,
jde od jedné věci ke druhé a řeší problémy s dětmi. Když se maminky unaví a křičí na děti,
je to moudrost? Je moudré – ptám se vás – křičet na děti? Ne! Když však maminka vezme
dítě, něžně mu něco vytkne slovy: „To se nedělá, proto a proto…“ a trpělivě mu vysvětluje,
je toto moudrost? Ano! A to nám v životě dává Duch svatý.“
Kéž přijde do našich domovů, kéž přijde k nám všem!
o. Vít
Odpověď k nedělnímu žalmu:
„V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.“
Prodej vánočních hvězd – v kostele Panny Marie to bude v neděli
4. 12. 2016 po každé mši sv.: Výtěžek z prodeje bude věnován
onkologicky nemocným dětem. Všem dárcům předem děkujeme!
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.
Vážení vedoucí a milí koledníci, prožíváme adventní dobu a to znamená, že se blíží
Vánoce a s tím i Tříkrálová sbírka 2017 (TS). TS pořádá Charita České republiky od 1. 1.
do 15. 1. 2017 a snaží se touto sbírkou cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch
sociálně slabých a trpících. Protože tento termín zasahuje do doby v mezidobí, rozhodla se
Oblastní charita Kroměříž společně s kněžími kroměřížského děkanátu koledovat od 2. 1.
do 8. 1. 2017 (doba vánoční). Proto se milí vedoucí obracíme na Vás s prosbou o pomoc
a včasné zapojení do TS 2017. Kontakt: 573 343 648; 737 630 670;
josef.sebestik@kromeriz.charita.cz.

10. 12.
11. 12.

Po dobu adventní budou při každé ranní mši sv. ve všední dny roráty.
Noste si, prosím, na tyto mše sv. svíce.
ÚT Sv. Mikuláše, biskupa.
STŘ Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
ČTV Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Doporučený svátek – věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše sv.
Mše sv.: v 8.00 h; v 10.00 h mše sv. s účastí Arcibiskupského gymnázia
Kroměříž, celebruje J. E. Miloslav kardinál Vlk.
SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
NE 3. neděle adventní.
 Kroměříž: Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h.
 Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

Úklid kostela: 49. týden – II. skupina

Senioři – 8. 12. 2016 (ČTV) v 16.00 h.

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.
Od 1. 12. 2016 (čtvrtek) přijímáme intence na leden, únor a březen 2017.
BIBLICKÝ MOST – 12. 12. 2016 (pondělí), v 17.45 h. čtení žalmů, čte I. skupinka.
V 18.00 h. mše sv. za členy Biblického mostu a jejich rodiny.
ADVENTNÍ HRA PRO DĚTI: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“
(Lk 1,38)
Určitě už se vám stalo, že jste dostaly nějaký úkol, který se vám nechtělo
splnit. Vymýšlely jste spoustu důvodů, proč to nemůžete udělat. Odkládaly jste
ho na pozdější dobu, až jste na něj třeba zapomněly nebo jste ho dělaly
s velkou nechutí… I dospělí to
tak mají. Pro každého je to těžké, PO 5. Iz 35,1-10; Zl 85; Lk 5,17-26
ale kdo se naučil jednat jako
ÚT
6. Iz 40,1-11; Zl 96; Mt 18,12-14
Panna Maria, má v mnohém vyhráno. Ona
ST
7. Iz 40,25-31; Zl 103; Mt 11,28-30
nás vede, jak se v takové situaci zachovat.
Gn 3,9-15.20; Zl 98(97); Ef 1,3-6.11-12;
ČT
8.
Lk 1,26-38
Když k ní přišel archanděl Gabriel, aby se
PÁ
9.
Iz 48,17-19; Zl 1; Mt 11,16-19
stala maminkou Pána Ježíše, nevymýšlela si
SO
10.
Sir 48,1-4.9-11; Zl 80; Mt 17,10-13
žádné výmluvy ani neřekla andělovi, ať přijde
Iz 35,1-6a.10; Zl 146(145); Jak 5,7-10;
jindy, že teď nemá čas. I když věděla, že to
NE 11.
Mt 11,2-11
bude těžké, přesto poslechla. Dávejme pozor
na všechny úkoly, které dostaneme.
- Snažme se poslechnout hned a splnit všechno, co se po nás chce, i když to bude těžké.
- Všímejme si, s čím bychom mohli doma pomoci, aniž by nám to musel někdo říkat (např.
vynést koš, ustlat si postel, utřít nádobí, uklidit si svoje věci, poskládat boty aj.).
- Pomodleme se za to, abychom se naučili být poslušní.
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