Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Únor / březen

3. 3.

ČTV Den modliteb za kněžská povolání.
První čtvrtek v měsíci.
 Kroměříž: Sv. smíření navíc od 9.00 do 11.00 h (cizí zpovědník).

4. 3.

PÁ

 Skaštice: v 17.30 h adorace, v 18.00 h mše sv.
První pátek v měsíci.
Od 17.20 h křížová cesta.
POZOR! Adorace nebude!
Sv. smíření od 17.00 h.
SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
NE 4. neděle postní.
Sbírka na Světové Dny mládeže v Krakově – červenec 2016.
Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h; v 10.30 h.
Od 15.00 h křížová cesta.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.

29. 2. – 6. 3. 2016

Milí spolupoutníci ke kříži:
Jsem, který jsem nás vyvedl na poušť (k postu), abychom využili této příležitosti změnit
otroka majetku, moci a požitku ve svobodného milujícího člověka.
První situace, která mohla nastat, je, že jsme totiž na poušť vůbec nevyšli a zůstali
u hrnců plných masa a cibule, tam v Egyptě… pod vládou faraona, pána tohoto světa.
V tom případě nás nečeká kříž a Zmrtvýchvstání, ale prohraný zápas s otroctvím hříchu,
čeká nás smrt v samotě…
Druhá situace je snad ještě problematičtější. Fyzicky naše tělo kráčí po poušti, jsme
zaměstnáni technikami odříkání si pochutin, anebo divadla, filmu…, ale naše duše touží
nikoliv po Hospodinu, nýbrž jsme duchem v Egyptě.
Vzpomínáme úpěnlivě na hojnost a šťavnatost zeleně - jinými
slovy na požitky chuťové a zážitky plesové, či filmové. Dopad této
praktikované životní schizofrenie je stejný jako v první situaci.
Zemřeme cestou k Jeruzalému. Pán se dívá na srdce člověka.
Třetí situace je nejdrastičtější, ale životodárná. Zápasíme na
život a na smrt s nepřáteli, kterých je poušť plná, jak o tom
čteme ve čteních, a navíc se statečně utkáváme se svým
egocentrickým já. Snažíme se následovat Krista, který
vysvětluje, že on panuje z kříže a jeho poslání je ve službě
nejposlednějším bratřím. Pánova reakce na mrtvé pod věží
v Siloe je nekompromisní: „Když se neobrátíte, všichni právě
tak
zahynete.“ Putuji pod Božím vedením, i kdyby mne to mělo stát život; zápasím s leností,
negativními myšlenkami, sebelítostí a strachem pomocí vítězství kříže. Zříkám se všeho,
abych všechno získal. „Když je Bůh na prvním místě, všechno je na svém místě“ napsal
sv. Augustin.
Přeju dobrý boj
otec Pepa
Pouť chlapů - sobota 19. 3. 2016 - Velehrad
12.30 h odjezd od kostela sv. Jana v Kroměříži.
13.15 h příjezd do Starého Města,
odtud pěší pouť Poutní cestou růžence (asi 4 km) na Velehrad.
15.00 h Sv. brána milosrdenství a mše sv. v bazilice. Možnost získat plnomocné odpustky!
16.00 h Komentovaná prohlídka baziliky.
17.00 h Posezení u vína - Vinařství u Šveců s pohoštěním a degustací vín.
Cena 300,- Kč, v ceně autobus, občerstvení, degustace vín.
Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři – co nejdříve!

5. 3.
6. 3.

EKONOMICKÁ RADA – 29. 2. 2016 (PO),
v 19.00 h, fara.

Katechismus – 2. 3. 2016 (STŘ), 18.00 h

Senioři – 3. 3. 2016 (ČTV), 16.00 h

Modlitby matek – 3. 3. 2016 (ČTV), 18.00 h

3. 3. 2016 (ČTV) v 16.30 h se na faře uskuteční setkání rodičů dětí,
které se připravují na 1. sv. přijímání.
4. 3. 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.
6. 3. 2016 (NE) – odevzdávání vršků na faře.
ŽIVÝ RŮŽENEC – 7. 3. 2016 (PO), vede I. sk.
V 17.30 h, pak mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny.
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2Kral 5,1-15a; Zl 42; Lk 4,24-30
Dan 3,25.34-43; Zl 25; Mt 18,21-35
Dt 4,1.5-9; Zl 147; Mt 5,17-19
Jer 7,23-28; Zl 95; Lk 11,14-23
Oz 14,2-10; Zl 81; Mk 12,28b-34
Oz 6,1-6; Zl 51; Lk 18,9-14
Joz 5,9a.10-12; Zl 34; 2Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32

POZOR! V pátek 18. 3. 2016
NEBUDE ranní mše sv.! Úmysl
této mše sv. (za + Josefu
Šušlíkovu a duše v očistci) bude
odsloužen v neděli 20. 3. 2016
při mši sv. v 9.15 h!
Děkujeme za pochopení.

Sbírka Haléř sv. Petra vynesla krásných 36.051,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
Riegrovo nám. 165, Kroměříž, tel/fax: 573 33 89 74, e-mail: farnostpm@farnostpm.cz; www.farnostpm.cz

