Farní pouť do Choliny - 8. 5. 2019 (středa)

Milí farníci, pojeďte s námi dle svých možností (zvolte si variantu dopravy: A – autem,
B – autobusem, K – na kole, P – pěšky). Pouť se koná za každého počasí!

Varianta K: Na kole

Společný program:
11 h: mše sv. obětovaná za naše rodiny – kostel Panny Marie v Cholině;
po mši sv. seznámení s historií tohoto poutního místa. Program pro děti – hry a krátký
duchovní program.
Možnost opékání špekáčků na farní zahradě – z vlastních zásob, vezměte s sebou.
14 h: společná křížová cesta.

- sraz v 7.30 h na Milíčově náměstí.
- pak pojedeme auty nebo autobusem – včas upřesníme.
- společný program v Cholině, po jeho skončení odjíždíme do Kroměříže (trasa cca 57 km).
- nezapomeňte si zkontrolovat technický stav kola a vzít s sebou helmu a světla, reflexní
vestu či pásek a zámek na kolo.
- účastnický poplatek 50 Kč.

Varianta A: přesun AUTY

S sebou všem doporučujeme: jídlo, pití, pláštěnku, případně poutnické sedátko.
Prosím, nabídněte volná místa v autech!

Kontaktní osoby: Vlaďka Kapounková, 737 377 070

- po vlastní ose.
- možnost připojit se v 9.00 h k prohlídce zámku v Náměšti na Hané, kde je objednána
komentovaná prohlídka (cca 1 hodina).
- společný program v Cholině, parkování za farním kostelem, program pro děti – hry
a krátký duchovní program.
- účastnický poplatek 10 Kč.

Kontaktní osoby: Pavel Dvořák, tel. 605 854 156;
Jana Dvořáková, DvJana@seznam.cz

DŮLEŽITÉ! Příspěvek na dopravu a účastnický poplatek odevzdejte, prosím, zároveň
s přihláškou!
Přihlášky, prosím, odevzdejte nejpozději do neděle 28. 4. 2019 v sakristii, farní
kanceláři nebo přímo u organizátorů.
Těšíme se na společně prožité chvíle.

Varianta B: přesun AUTOBUSEM

Kontaktní osoby: P. Bohumil Kundl, tel. 732 983 208
- odjezd od kostela sv. Jana v 7.30 h.
- v 9.00 h návštěva zámkku Náměšť na Hané, kde máme objednanou komentovanou
prohlídku.
- společný program v Cholině.
- po skončení programu (cca v 15 h) odjezd do Litovle – prohlídka historického centra.
- cena: autobus 140 Kč. Zámek 60 - 100 Kč.
Varianta P: Pěšky

Kontaktní osoba: Luboš Herman, tel. 605 057 512
- sraz v 7.30 h u kostela sv. Jana.
- odjezd auty do Mladče.
- z Mladče půjdeme pěšky cca 8 km do Choliny.
- společný program v Cholině.
- v 15 h se přesuneme do vesnice Chudobín, kde nás v 16 h čeká prohlídka pravoslavného
kostela.
- poté nabízíme možnost procházky naučnou stezkou okolo Mladče. Délka zpáteční trasy je
cca 8 km.
- účastnický poplatek 10 Kč.



Přihláška na farní pouť do Choliny, středa 8. 5. 2019
Dopravím/e se: *

(*Zakroužkujte, prosím, Vámi zvolený způsob dopravy na pouť.)

A) autem …(Mohu vzít do auta ………... osob.), 10,- Kč x ........ osob, celkem ............... Kč.
Připojím se k prohlídce zámku ANO X NE
B) autobusem …..zaplaceno 140,- Kč x ........ osob, celkem ............... Kč.
P) pěšky …….… 10,- Kč x ........ osob, celkem ............... Kč.
K) na kole ………… 50 Kč x ………osob, celkem ……….. Kč
Jméno a telefon:

…………………………………………………………………….……………………………
Počet a věk dětí, které berete s sebou:

…………………………………………………………………………………………………
Částku ……………...………Kč převzal dne ………..……………………………….…..
Podpis: ………………………………….

Odpovědi k žalmům:
14. 4. (NE) Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
18. 4. (ČTV) Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy.
19. 4. (PÁ) Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.
21. 4. (NE) Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
22. 4. (PO) Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
28. 4. (NE) Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.
PO 15. Iz 42,1-7; Zl 27; Jan 12,1-11
ÚT 16. Iz 49,1-6; Zl 71; Jan 13,21-33.36-38
ST 17. Iz 50,4-9a; Zl 69; Mt 26,14-25
Ex 12,1-8.11-14; Zl 116(115); 1Kor 11,23-26;
ČT 18.
Jan 13,1-15
Iz 52,13-53,12; Zl 31(30); Zd 4,14-16;5,7-9;
PÁ 19.
Jan 18,1-19,42

22. Sk 2,14.22b-33; Zl 16; Mt 28,8-15
23. Sk 2,36-41; Zl 33; Jan 20,11-18
24. Sk 3,1-10; Zl 105; Lk 24,13-35

SO 20.

27. Sk 4,13-21; Zl 118; Mk 16,9-15

NE 21.

Sk 10,34a.37-43; Zl 118(117); Kol 3,1-4;
Jan 20,1-9

25. Sk 3,11-26; Zl 8; Lk 24,35-48
26. Sk 4,1-12; Zl 118; Jan 21,1-14

28.

Sk 5,12-16; Žl 118 (117); Zj 1,9-11a.12-13.17-19;
Jan 20,19-31

22. 4. PO

Pondělí velikonoční
Mše svaté pouze v 8.00 h a v 9.15 h!
Svátost smíření není!

Skaštice: mše sv. v 8.00 h.
Svátost smíření v úterý až pátek a v sobotu ráno vždy půl hodiny přede mší sv.
V sobotu před večerní mší sv. a v neděli se nezpovídá.
23. 4. ÚT Úterý v oktávu velikonočním. Mše sv. v 7.45 h.
24. 4. STŘ Středa v oktávu velikonočním. Mše sv. v 8.00 h a v 18.00 h.
25. 4. ČTV Čtvrtek v oktávu velikonočním. Mše sv. v 8.00 h.
26. 4. PÁ Pátek v oktávu velikonočním.
Mše sv. v 8.00 h a v 18.00 h - obě s udělováním sv. pomazání nemocných.
27. 4. SO Sobota v oktávu velikonočním. Mše sv. v 8.00 h a v 18.00 h.

 Sv. Hostýn: Pouť hasičů.
28. 4. NE

2. neděle velikonoční
– Božího milosrdenství.
Mše sv. v 8.00 h, v 9.15 h a v 10.30 h.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
Prosím, přihlaste se k hlídání a adoraci u Božího hrobu!
Tabulku k zapsání se naleznete vzadu v kostele.

Předvelikonoční svátost smíření:
Kostel Panny Marie
15. 4. 2019 (pondělí)
od 7.30 do 9.00 h a od 16.00 do 18.00 h.
16. 4. 2019 (úterý)
od 7.30 do 9.00 h.
17. 4. 2019 (středa)
od 7.30 do 9.00 h a od 16.00 do 18.00 h.

Cholina

Kostel sv. Mořice
15. 4. 2019 (pondělí)
16. 4. 2019 (úterý)
17. 4. 2019 (středa)

od 15.00 do 17.00 h.
od 15.00 do 17.00 h.
od 15.00 do 17.00 h.

Kostel sv. Jana
14. 4. 2019 (neděle)

od 17.00 do 18.00 h.

Všechny srdečně zveme na KŘÍŽOVOU CESTU
MĚSTEM – v pondělí 15. 4. 2019.
Začátek mší sv. v 18.00 h v kostele sv. Jana Křtitele,
začátek křížové cesty v 19 h.

