Úklid: 2. skupina
ŽIVÝ RŮŽENEC: 4. 2. 2019 (PO), vede IV. sk. v 17.30 h;
pak mše sv. za zemřelé a živé členy Živého růžence a jejich rodiny.
Modlitby matek: 7. 2. 2019 (ČTV), 18.00, fara.
Římskokatolická farnost
Panny Marie Kroměříž

Únor

4. 2. – 10. 2. 2019

t

Bratři a sestry, milí mladí přátelé, milé děti,
včera, 2. února, jsme slavili krásný svátek Uvedení Páně do chrámu neboli, jak ho lidově
nazýváme, svátek Hromnic.
Tento svátek je jakýmsi dozvukem Vánoc. Tímto svátkem jsme si připomněli, že před
čtyřiceti dny jsme slavili Narození Páně a včera
den, kdy Josef a Maria přinesli
dítě do chrámu, aby ho obětovali
Hospodinu. Proto se také
v tento den žehnají svíce, které nám
mají
připomenout,
že tím světlem je sám Kristus, který
se narodil v Betlémě.
Moji drazí, možná nás někdy
napadla
otázka,
jaký má vůbec svíce význam.
Jednou na tento
svátek jsem mladým lidem při
jedné mši svaté
říkal: „Před chvílí jsme si rozžíhali
svíčky
jeden
od druhého – a ta první dostala
světlo od paškálu
z oltáře.
Bylo by dobré si uvědomit, že
právě v tomto úkonu
předávání světla je zahrnuto celé
poselství
tohoto
svátku – a to: přijměte světlo a buďte
světlem ostatním.
Určitě jste si všimli, když jste od jedné svíčky
rozsvěceli tu druhou – plamen
svíčky té první se nezmenšil. Nezeslábl, poté co své světlo předal dál. Ba právě naopak:
v okamžiku předání se plamen zvětšil.
Mysleme na to, že jedna svíce může zapálit mnoho jiných svící, aniž by tím ztratila svou
sílu. A stejné je to u nás lidí. Jestliže se budeme snažit být svící a vnášet světlo do temných
koutů světa kolem sebe, jiným prospějeme a sami tím nic neztratíme, spíše naopak: mnoho
získáme.“
Bratři a sestry, milí mladí, milé děti, moc vám všem přeji a v modlitbách vyprošuji, abyste
se nebáli být světlem ostatním, se kterými se budete potkávat.
o. Karel
5. 2.
6. 2.
7. 2.
9. 2.
10. 2.
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Památka sv. Agáty, panny a mučednice.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
Den modliteb za kněžská povolání.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
5. neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.00 h a v 9.15 h; v 10.30 h.
Skaštice: Mše sv. v 10.30 h.

Všechny srdečně zveme na Farní ples 2019.
Bude se konat 9. 2. 2019 (sobota), v 19.00 h,
v sále Psychiatrické nemocnice Kroměříž.
Bude pro vás připraven bohatý program - k tanci i poslechu zahraje
Big Band Zlín, který po půlnoci vystřídá DJ Nick. Můžete se těšit na
předtančení od profesionálních tanečníků a další nejen taneční
vystoupení našich farníků. Samozřejmostí je nabídka občerstvení,
vína i míchaných nápojů! Vrcholem programu bude půlnoční losování
tomboly.
Cena 240 Kč, předprodej vstupenek v obou farních kancelářích do 6. 2. 2019,
poté bude možné zakoupit si vstupenku na místě.
Pro ty, co přijdou oblečeni ve stylu První republiky, je připravena odměna.
Prosíme o věcné i finanční dary do tomboly.
Dary do tomboly mají být funkční, nepoškozené, s neprošlou záruční dobou.
Uvítáme i Vaše výrobky – košíky, pletené věci, marmelády, prostě výtvory Vašich
rukou! I drobnosti potěší.
Věcné dary již můžete nosit do kanceláře či sakristie do pondělí 4. 2. 2019.
Výtěžek z tomboly poputuje na charitativní projekty.
Těšíme se na společné setkání plné tance, stylu a zábavy!
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10.

Zid 11,32-40; Zl 31; Mk 5,1-20
Zid 12,1-4; Zl 22; Mk 5,21-43
Zid 12,4-7.11-15; Zl 103; Mk 6,1-6
Zid 12,18-19.21-24; Zl 48; Mk 6,7-13
Zid 13,1-8; Zl 27; Mk 6,14-29
Zid 13,15-17.20-21; Zl 23; Mk 6,30-34
Iz 6,1-2a.3-8; Zl 138(137); 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

Odpovědi k nedělním žalmům:
3. 2. Má ústa budou vyprávět
o tvé spravedlnosti.
10. 2. Budu ti hrát, Hospodine,
před anděly.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve na Den otevřený dveří, který se bude
konat ve středu 6. 2. 2019 od 13.30 do 18.00 h.
Postní duchovní obnova VIR v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, pro muže
od 17 do 35 let. Povede P. Jan Krbec, duchovní správce farnosti Rokytnice nad Rokytnou.
Informace a přihlášky je možné získat http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-pust
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