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Sestry a bratři, drazí přátelé,
náš plán vydat během roku několikrát farní list TRIO se nám nepodařilo uskutečnit.
Číslo, které držíte v rukou, nás vrací k událostem, které jsme v tomto roce prožili.
Tak se můžeme radovat z Božího působení a učit se vděčnosti. Další texty
a informace jsou aktuální v období, které prožíváme. Vánoční svátky se blíží
a chceme se na ně dobře připravit. Proto je zde i zveřejněn pastýřský list našeho
arcibiskupa Jana, aby nás jeho slova provázela a povzbuzovala k intenzivnějšímu
prožívání doby adventní.
P. Josef

Pastýřský list pro První neděli adventní 2017
Drazí přátelé,
vstupujeme dnes do Adventu, který je letos mimořádně krátký. To znamená, že
máme málo času na vánoční přípravy, ale nemyslím jen na dárky a úklidy, ale
především na přípravu nového vstupu Spasitele do současného světa, který
potřebuje spásu.
Od lidí, kteří se Bohu vzdálili, často slyším, že prý přestali věřit proto, že se
zklamali, nebo proto, že se nenaplnilo jejich očekávání, když necítili nějaký užitek
ze své zbožnosti. Je mi líto, ale takoví lidé měli asi hodně mylnou představu o
Bohu. Udělali si z něj služebníčka, pomocníčka svého štěstí. Vůbec neobjevili
jeho velikost a asi je ani nenapadlo, že největším štěstím člověka je stát na Boží
straně, být v jeho službě, objevovat jeho velikost, stavět ho výš než sebe, dávat
mu přednost před sebou. Naopak, kdo objevil Boha, který podle slov Bible je
Láska, ten po Bohu touží, ten ho chce. Kdysi jsem se ptal jednoho snoubence,
který měl problém uvěřit v Boha: Co je pro tebe láska, produkt tvého srdce, nebo
něco, co tě přesahuje a je bez hranic, ale naplňuje tvé srdce? Jasně prohlásil, že
láska je nekonečná. Tak mu říkám: právě nekonečné lásce říká Bible Bůh. Když
se jí otevřeš a budeš milovat nezištně, bude v tobě sám Bůh. Neuvidíš ho, ale
zakusíš. Tento objev, tuto zkušenost potřebuje každý z nás. A není těžké ji udělat.
Může to zkusit každý z vás. Stačí dělat skutky lásky naprosto nezištně. Když
miluješ, Bůh, který je Láska, je přímo v tobě a skrze tebe dokonce působí, ty jsi
jeho spolupracovníkem a máš podíl na uzdravování světa, na budování Božího
království na zemi.
Díváme-li se kolem sebe, musíme uznat, že se daří mnoho věcí jak v církvi, tak ve
společnosti. A je dobře se z toho umět radovat a všem, kteří se na tom

podíleli, být také vděční. Vděčnost je velice užitečná, nejen obohacuje, ale
i uzdravuje mnohá napětí a vztahy, ba dokonce zabraňuje mnoha chorobám.
Zároveň musíme vidět, že není všechno kolem nás v pořádku, když slyšíme ze
všech stran, jak chybí lidé, jak všude chybí pracovníci, a nepřiznaným důvodem
je, že už dvacet let se nerodí dost dětí. Zaměstnavatelé vymírajícího národa shánějí
do práce cizince, ale ostatní se přistěhovalců bojí. Umíme sice vydělávat a budovat,
ale přestali jsme umět milovat a nezištně sloužit. Opakujeme jako mantru, že
všechno něco stojí a vše se musí platit. Já uznávám spravedlnost, ale vidím vážný
problém v tom, že jsme z peněz udělali boha, který je všemocný a bez něhož nic
nejde. To není křesťanský Bůh. Biblická moudrost říká, že Bůh je Láska, která
je naprosto nezištná.
Na podzim jsem doprovázel velkou skupinu poutníků do Lurd. Tam mě zaujali
jejich dobrovolníci všech věkových skupin, nejvíce krásní mladí lidé sloužící
nemocným. Mezi desetitisíci poutníků bylo ten den až 600 vozíčkářů, o které se
starali dobrovolníci, jejichž aktuální počet jsem odhadl na více než tisíc. Když
jsem se o ně zajímal, zjistil jsem, že dobrovolník v Lurdech si platí sám nejen
cestu, ale i ubytování a stravu, že takto slouží každý rok aspoň jeden týden a k tomu
navíc doprovází poutníky své diecéze nebo země. Mladí studenti si musí napřed
vydělat na brigádách, aby měli na bezplatnou službu. Dospělí si na službu
nemocným berou dovolenou. Udiveně jsem se ptal, jaká za tím musí být výchova?
Jeden vedoucí mi odpověděl: Naše církev je chudá, my děláme pro církev všechno
zdarma. Ale všimněte si, že naše společenství je plné života! A já musím potvrdit,
že ten život, tu obrodu, tam bylo opravdu vidět. Všiml jsem si, že Lurdy přitahují
nejen zjevením a zázraky, ale i množstvím prokazované lásky.
Nezištná služba z lásky může být lékem i na nemoci našich rodin a celé společnosti.
Bude-li v našem životě více přítomen Bůh lásky, nebude bůh peněz kazící vztahy
a šířící korupci tak silný. Bude-li v rodinách důležitější láska než peníze, určitě
přibude dětí a ty dostanou lepší výchovu, protože na ně budou mít rodiče více
času. Budou psychicky zdravější a lidsky zralejší, když vyrostou v harmonických
rodinách. Pak bude mladá generace zárukou lidské naděje a budeme mít i dost
pracovníků pro různé obory. Mám upřímnou radost, když slyším i od lidí nevěřících
mnoho chvály na letošní celostátní setkání mládeže v Olomouci, kde se ukázalo
tolik krásné mládeže. Ale taková mládež by neměla být výjimkou! Taková by
měla být většina.
To všechno se může uskutečnit a situace se může změnit k dobrému, když se
v obyčejném všedním životě otevřeme Bohu křesťanů, Bohu lásky, když
odmítneme sloužit falešným bůžkům, kterými se stávají peníze, majetky, požitky
či pohodlí a zábava, když se stanou nejvyšším cílem. Odpočinek je potřebný.
Ekonomika je nutná a spravedlnost vyžaduje spravedlivou mzdu, ale ani ta
nenahradí to, co přináší nezištně darovaná láska. Vánocům říkáme svátky lásky,
protože při nich zakoušíme mimořádnou blízkost Boha lásky, který se nám daruje.
Využijme prosím adventní dny k tomu, abychom denně otevírali své oči a uměli
vidět spoustu příležitostí ke skutkům nezištné lásky, jako je odpuštění či upřímná
pomoc i cizím lidem, ochota trpělivě naslouchat, věnovat čas, předpokládat dobré
úmysly, či jen pozdravit člověka, kterého nepotřebujeme,
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dát druhému přednost ve dveřích nebo na silničním přechodu, ohleduplně pustit
před sebe jiné auto… Denně máme mnoho příležitostí, abychom nechali vstupovat
Boha do našeho světa skrze skutky nezištné lásky. Boží přítomnost udělá svět
krásnějším a Vánoce budeme pak moci prožívat celý rok.
Přeji vám mnoho úspěchů v tomto snažení i hodně radosti z krásných plodů vaší
spolupráce na posvěcování světa. Děkuji všem, kteří se do zvaní Spasitele mezi
nás zapojí víc, než obvykle. Kéž naše adventní horlivost připraví skutečnou vánoční
radost mnohým.
K tomu každému z vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan s pomocnými biskupy

MALÁ OHLÉDNUTÍ
VELIKÉ VĚCI
V rámci Setkání mládeže olomoucké arcidiecéze ve Zlíně se 1. dubna sešlo asi
1200 křesťanů – mládež doprovázena kněžími a otec arcibiskup. Takové krásné
a radostné setkání mladých mě povzbuzuje k optimismu z budoucnosti církve.
Nebojte se o ni, je na dobré cestě!
Jako účastnice bych se seznámila s centry pro mládež v Olomouci
a v Rajnochovicích, prožila mši a tichý pochod víry městem s křížem v čele,
vyslechla si zpívané pašije a katechezi otce arcibiskupa na téma, jež se prolínalo
celým dnem: „VELIKÉ VĚCI MI UČINIL TEN, KTERÝ JE MOCNÝ“ (Lk 1,49).
Ovšem děj setkání jsem sledovala tentokrát z druhé strany a to z pozice členky
scholy na podiu. Hudební doprovod setkání zajišťovala tzv. „arcischola“
s „orchestrem“ asi 20 hudebních nástrojů (saxofon, housle, trubka, kytary…) a
20 zpěváků z různých koutů Moravy.
Nacvičování bylo náročné, ale výsledek kvalitní a líbivý. Sjížděli jsme se už od
ledna, abychom společně vytvořili hudební dílo k Boží oslavě a povznesení mysli
účastníků setkání. Povzbudilo mě, že mladí (od 16 do 30let) mají takovou chuť
tvořit společně v duchovní oblasti. Vytvářet společenství a pracovat na hezkých
vztazích. Byli jsme vybídnuti otcem arcibiskupem Janem, abychom nereptali,
ale byli vděční. Za všechno! Jen málo si uvědomujeme, kým a čím vším jsme
denně obdarováváni. A nemáme se bát odevzdat se Bohu a dát Mu příležitost
učinit v našem životě velké věci. Navzdory našim představám… Maria měla taky
jiné představy o své budoucnosti. A ejhle, co pro ni Bůh připravil. Svolila…
Vděčnosti se můžeme učit mj. i psaním duchovního deníku, který nám zpětně
připomene, co se nám kdy s Bohem přihodilo.
Rozhodla jsem se tedy oživit a osvěžit svoji víru. A co bych sama složitě vymýšlela?
Vědomě dávám prostor iniciativě mého Stvořitele. Tak co? Jdete do toho se
mnou???
(Mk)
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IGNITE YOURSELF - jeden víkend a velká vděčnost
Zprostředkovat mladým živý vztah s Bohem, zažehnout je Jeho láskou a inspirovat
je k tomu, aby svou víru začali žít naplno. To byly hlavní cíle víkendu pro mladé
„Ignite Yourself“ (zažehnout se), který proběhl od 3. do 5. února 2017 na Církevní
základní škole a na faře farnosti P. Marie v Kroměříži.
Víkendu se účastnili mladí od 13 do 18 let. Program se skládal z promluv
a osobních svědectví na témata: Boží láska a hřích, Identita, Modlitba, Vztah
s Bohem prakticky. Součástí byly i workshopy a interaktivní bloky – workshop
o vztazích, o chvále a kreativní tvoření duchovního deníku atd. Mimoto byl víkend
plný současné chválové hudby, aktivních her a času stráveného sdílením ve
skupinkách. Sobota byla zakončená modlitebním večerem, při kterém mohli mladí
přijmout svátost smíření. Nedělním vrcholem bylo slavení mše svaté, kterou sloužil
o. Radim Kuchař z církevního gymnázia na Velehradě.
„Spolu s kamarádkami jsme se zúčastnily víkendové akce Ignite Yourself. Tento
víkend byl pro nás velmi přínosný, umožnil nám prohloubit náš vztah s Pánem
a seznámit se se super lidmi. Tato akce mě osobně zaujala chválami, které nás
provázely po celou dobu“, říká Veronika Pořízková, účastnice víkendu.
Za koncepcí křesťanského zážitkového víkendu stojí mladí z projektu IGNITE
(v překladu „Zažehnout“), kteří působí v kroměřížském děkanátu a okolí. Celý
víkend by mohlo charakterizovat slovo vděčnost. Za to, co Bůh konal v srdcích
každého z účastníků i organizátorů!
Zveme k prožití tohoto víkendu i v roce 2018! Ignite Yourself 2018 se bude
konat 2. – 4. února v Kroměříži. Mohou se přihlásit ti, kteří se účastnili,
i ostatní. Pro více informací sledujte naše webové stránky, facebook nebo farní
zpravodaje. Těšíme se na setkání s vámi.
(Mladí z projektu IGNITE, www.igniteprojekt.cz, Facebook: Ignite projekt)

2. ročník festivalu HOŘÍCÍ NÁMĚSTÍ je za námi!
Milí farníci, 16. září proběhl 2. ročník festivalu Hořící náměstí, který jsme
uspořádali společnými silami a s Boží pomocí. I přes deštivé počasí na náměstí
rozhodně nebylo prázdno a i to je pro nás důkazem, že akce byla požehnaná.
Velmi vám děkujeme za veškerou podporu – finanční, duchovní nebo
dobrovolnickou službu, protože víme, že bez vás by tento festival nebyl tím, čím
je a nebylo by možné ho zorganizovat.
Zvláštní poděkování patř í našim farnostem, které poskytly zázemí
organizátorům. Velkou vzpruhou pro nás byly výborné koláče či buchty
právě od farníků, které nám dodaly sílu v náročných podmínkách příprav.
Festival se navíc konal v Den církevního školství, proto také děkujeme za
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spolupráci Církevní základní škole a Arcibiskupskému gymnáziu v Kroměříži
a za propůjčení prostor školy pro konání festivalu.
Letos jsme vnímali opravdu hojnost Božího požehnání a milostí. Bylo velkým
svědectvím vidět, že lidé zůstávají na náměstí, naslouchají a modlí se i přes
celodenní nepřízeň počasí. Moc vám všem děkujeme!
A JAKÉ BYLO BURNING SQUARE 2017?
Na kroměřížském náměstí to onu třetí zářijovou sobotu skutečně „zahořelo“. Tento
festival pod širým nebem iniciovaný mladými lidmi – Hořící náměstí - měnil
atmosféru, zastavoval kolemjdoucí a svědčil.
Hlavním cílem bylo přiblížit a ukázat Boží lásku nejen mladým lidem. Vize
festivalu byla modlit se společně za město, vzájemně se povzbuzovat ve víře
a navazovat hluboké vztahy a přátelství mezi věřícími a farnostmi.
Festival probíhal celkem na čtyřech místech. Na Velkém náměstí v centru
Kroměříže bylo umístěno hlavní pódium, které rozezvučely známé kapely
křesťanské hudební scény. Velké náměstí ožilo také množstvím dalších nabídek
programu – kreativními workshopy, možností psychologického poradenství,
křesťanského koučinku nebo rozhovoru s knězem. Nechyběl ani „Info stan“
s množstvím evangelizačních materiálů, stánkem Karmelitánského nakladatelství
nebo Papežských misijních děl. Dort, čaj či kávu si návštěvníci vychutnali v popup kavárně a nechyběl ani dětský stan s dílničkami a skákacím hradem.
Na druhém pódiu mezitím probíhal paralelní program – např. diskuze, další
koncerty a strhující svědectví Petra Jaška o uvěznění v Súdánu. Souběžně
s programem probíhala modlitba chval a také adorace za festival Burning Square
v křestní kapli kostela sv. Mořice, při které se střídali farníci obou kroměřížských
farností.
(Organizátoři z projektu IGNITE a mládež kroměřížského děkanátu)

PŘÁTELSKÉ OBJETÍ ZDARMA
Celostátní setkání mládeže bylo mým úplně prvním „velkým“ setkáním mladých
lidí vůbec. Do poslední chvíle jsem nerozhodně zvažovala, zda si mám sbalit
batoh a jet, i když jsem již byla přihlášená.Nakonec jsem do vlaku směr Olomouc
nasedla. Prožívala jsem čas Pánem požehnaný – čas radostný, veselý, v usebranosti
i sdílení… Nebudu vám zde popisovat den po dni, ale chtěla bych se s vámi
podělit o jednu věc…
Na CSM jsem Pánu předkládala svoje problémy, starosti, soukromé věci, školu…
sebe. Byla jsem uvězněná ve svých představách, „neviděla jsem“, „neslyšela“….
Zvláštní … protože každý koho znám a byl na jiných setkáních, vždy vyprávěl,
kolik milostí obdržel a já nic?
A přeci! Po večerní Vigilii (poslední večer před odjezdem domů) jsem já a další
dvě moje kamarádky čekaly na jinou kamarádku. A tak jsme si řekly, že si čekání
zkrátíme tím, že budeme všem přát dobrou noc. Jak jsme se dohodly, tak i učinily.
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„Dobrou noc“, jsme řekly pokaždé, a buď nám to bylo vráceno stejným přáním
nebo úsměvem. A pak mě spontánně napadlo, že nabídnu i ruku s přátelským
objetím. Sama jsem byla překvapená, a později i spolubydlící mi říkaly, že to
nečekaly, kolik lidí mi stisklo ruku a objalo mě.
Kamarádky jsme se nedočkaly, a tak jsme se odebraly po svých cestách. Pozdě
v noci jsem stála ve třetím patře na chodbě, na koleji, kde jsme byli ubytovaní.
Hluboce mne zasáhla věta jedné dívky, když mě objímala: „Konečně někdo.“
Tato věta mi často zaznívá v uších. V ten moment jsem si uvědomila, že je mnoho
lidí, jak mladých, tak i těchstarších, a vůbec asi v každém věku, kterým chybí
láska. Projev upřímné čisté lásky. Kolik lidí je chudých v lásce… Vždyť stačí tak
málo! Úsměv, vroucí slovo, objetí…
Jak říkávala svatá Matka Tereza: „ Mnoho lidí na světě zoufale touží po
kousku chleba, ale mnohem více je těch, kteří zoufale touží po malém kousku
lásky.“
(Kristýna, studentka)

100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ
Významnému jubileu Fatimy je ve světě oprávněně věnována zcela zvláštní
pozornost. Rovněž naše země – se schválením České biskupské konference – se
do oslav zapojila.
Připomeňme si, co se vlastně před 100 lety ve Fatimě, malé portugalské vesničce,
stalo. Třem pasáčkům – desetileté Lucii Santosové, devítiletému Františkovi
a sedmileté Hyacintě Martovým se v r. 1916 zjevil anděl. Naučil je modlitbě:
„Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za
odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe
nemilují.“
Když se anděl k dětem vrátil potřetí, podal jim Tělo a Krev Ježíše Krista a opakoval
s nimi 3x modlitbu:
„Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji
Ti drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve
všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými
je urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného
Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.“
Zjevením anděla a jeho zvěstováním tak byly děti připravovány na zjevení Panny
Marie. Poprvé ji spatřily 13. května 1917 a pak každý měsíc, naposledy 13. října
1917, kdy všichni přítomní (asi 70 000) byli svědky nadpřirozeného slunečního
zázraku.
Podle výpovědi Lucie svěřila Panna Maria dětem tři tajemství (tzv. fatimská
tajemství). Opakovaně děti vybízela: „Modlete se denně růženec. Hodně se modlete
a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za
ně nikdo neobětuje a nemodlí.“ Žádala také o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie.
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V roce 2000 byla veřejnost seznámena s obsahem třetího tajemství, jež se týkalo
budoucího utrpení lidstva i papeže. Při posledním zjevení se smutným výrazem
řekla: „Ať lidé už víc neurážejí Boha, našeho Pána, byl již tolik urážen!“ Děti
zcela určitě beze zbytku naplnily žádost naší Boží Matky. Zakusily tehdy výsměch
a odmítání. Četná šetření teologů pomohla - 13. října 1930 byla pravost těchto
mariánských zjevení církví potvrzena.
Co dodat? Panna Maria se nezjevila náhodně. Ona, naše starostlivá Matka, nás
přišla před tolika nástrahami dnešního světa varovat. Výstižně zakončuje své
duchovní slovo v březnových Listech svatohostýnských P. Jiří Šolc, SJ – rektor
baziliky: „… Jen s pomocí Boží milosti se můžeme stát lidmi v tom plném smyslu
slova, lidmi pravdivými, spravedlivými, naplněnými láskou, trpělivostí,
milosrdenstvím. Prosme o velkodušnost fatimských dětí a obětujme svá utrpení
jako smírné zadostiučinění a v modlitbě prosme o růst naší úcty k Bohu a ke
Kristu v eucharistii, abychom svým životem zpřítomňovali Boží lásku v tomto
světě.“
Hlavní dny fatimského jubilea
13. května 2017 - účast papeže Františka na oslavách 100. výročí zjevení
Panny Marie ve Fatimě, bl. František a Hyacinta Martovi prohlášeny za svaté.


12. – 13. září 2017- Národní pouť do Fatimy; v hlavní den výročí 100 let
zjevení Panny Marie ve Fatimě ve středu 13. září 2017 byla od 11 hod. sloužena
hlavní mezinárodní mše svatá, při níž biskupové ČR spolu s kardinálem Dominikem
Dukou převzali sochu Panny Marie Fatimské přímo z Cova d´Iria (místo zjevení).
Letecky byla dopravena do Prahy a v pátek 15. září z katedrály svatých Víta,
Václava a Vojtěcha začalo její putování po našich diecézích a vybraných poutních
místech.


Zapojení naší farnosti
Ve dnech 19. a 21. listopadu 2016 v kostelech sv. Jana Křtitele a sv. Mořice
proběhl tzv. Fatimský den s možností seznámit se s okolnostmi zjevení, s jeho
poselstvím, společně se pomodlit růženec, odnést si kartičku s modlitbou jubilea.


V neděli 4. června 2017 v 16.30 hod. připutovala do kostela sv. Jana Křtitele
regionální socha Panny Marie Fatimské. Program s výkladem a modlitbou
růžence byl zakončen mší svatou slouženou Mons. Pavlem Dokládalem.


30. září 2017 farní pouť na Svatý Hostýn – 2 autobusy poutníků z obou
kroměřížských farností společně s dalšími poutníky mj. uctili putovní sochu Panny
Marie Fatimské.


V sobotu 7. října 2017 o svátku Panny Marie Růžencové proběhlo v národním
centru Fatimy v Koclířově zasvěcení České republiky Panně Marii Fatimské.
Do Koclířova byl z Kroměříže vypraven autobus.
Prameny:
- Dr. W. Mantke - Zjevení Panny Marie ve Fatimě, FA r. 1997
- Díkůvzdání Fatimy – Biskupství královehradecké, r. 2003
- Listy svatohostýnské, březen 2017
- www.fatima2017.cz
(Vlasta Machalová)
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Vydařená víkendovka na Svatém Hostýně
Na začátku postní doby jsme společně s rodinami s dětmi prožili nádherný víkend
na Svatém Hostýně. Po příjezdu jsme se ubytovali v poutním domě, seznámili se,
povečeřeli a čekala nás dobrodružná výprava večerní krajinou za velmi větrného
počasí. Měli jsme pomoci najít ukradený zlatý míč, a to se nám podařilo - uvnitř
ukrýval poklad v podobě biblických citátů pro náš život. Po společné modlitbě
jsme se rozešli do svých pokojíčků a krásně se nám usínalo.
V sobotu ráno jsme ochutnávali buchty a koláče od našich maminek. Po snídani
jsme si začali barvit květináče, a pak naše kroky směřovaly do baziliky na mši
svatou. Protože to byla 1. sobota v měsíci a byli jsme na mariánském poutním
místě, mluvil kazatel o Panně Marii a o modlitbě růžence. Velmi se nám líbila
myšlenka rozdělit si růženec během dne po jednotlivých desátcích - třeba při
cestě autobusem, ve frontě v jídelně nebo v obchodě, při umývání nádobí, atd.
Během dne se tak při chvilkách můžeme pomodlit celý růženec a vymodlit spoustu
dobra a požehnání sobě, blízkým nebo i nepřátelům, na které máme také pamatovat.
Protože už nevydržel sníh, náš víkend se místo bobovacího stal sportovním a
venku nás čekala štafetová hra. V polední pauze jsme si začali vystřihovat ubrousky
na ozdobení našich květináčků. Odpoledne krásně svítilo sluníčko, ale na vrcholu
stále foukal silný vítr, proto jsme se rozhodli, že se vypravíme na vycházku směrem
k Rusavě, cestou jsme si povídali, hráli hry a objevili poslední zbytky sněhu. Po
návratu jsme si dokončili květináče a secvičili biblické scénky. Večer za námi na
návštěvu přijel otec Marek Výleta, který si s rodiči povídal, zatímco děti
připravovaly večeři v rámci soutěže nazvané "chlebíčkiáda". Rodiče i porota byli
s výsledkem spokojení. Všechny druhy chlebíčků se nejen líbily na pohled, ale
také výborně chutnaly. Po vyhlášení vítězů jsme Pánu Bohu poděkovali za krásný
den a otec Marek nám dal požehnání.
Po pěkné nedělní mši svaté jsme se vydali na rozhlednu a prohlédli si okolí z výšky.
Viděli jsme Bystřici, Dřevohostice, Přerov, Kroměříž a věž nad Starou Vsí - výhled
to byl opravdu nádherný. Po obědě a hře na „Eskymáka“, který směl jíst čokoládu
jen vidličkou, jsme se vypravili na cestu, ne na severní pól, ale na křížovou. Šli
jsme doprovodit Pána Ježíše na jeho poslední cestě a modlili jsme se za sebe, za
sílu umět pomáhat, když se nám zrovna nechce, rozdělit se nebo třeba znovu
začít, když se nám nedaří... .
A na závěr nechybělo ani malé ohlédnutí a hodnocení společně stráveného
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času. Díky Pánu za nová přátelství, krásnou nezapomenutelnou atmosféru, za to,
že nám spolu bylo tak dobře, že se nám ani nechtělo odjíždět. Tak třeba zase
někdy na shledanou!
(Markéta Matlochová, pastorační asistentka Centra pro rodinný život
Olomouc, dříve v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž)

Setkání v Domově sv. Kříže v klášteře Křížových sester
Ve středu 15. března 2017 jsme se poprvé setkali s obyvateli Domova sv. Kříže,
abychom vytvořili společenství a inspirovali se životem našich světců. Káva už
příjemně voněla a tak jsem se krátce představila a povyprávěla o činnosti Centra
pro rodinu, které sídlí za kostelem svatého Mořice a kde mj. probíhá 1x za měsíc
obdobné setkání – společenství seniorů, které doprovází otec Jiří Orság. Hned od
počátku setkání jsem vnímala velký zájem a touhu se sdílet. Obyvatelé Domova
sv. Kříže se při představování vůbec neostýchali a rádi připojovali i nějakou hezkou
vzpomínku ze svého života.
Potom jsme se pomodlili, zazpívali si a na řadu přišel svatý Zikmund, který žil
v 6. století a jemuž bylo setkání věnováno. Ve svém životě udělal velikou chybu,
jíž velmi brzy litoval - nechal zavraždit svého syna. Začal tedy činit pokání, ale
i on byl zavražděn svým tchánem. Zamýšleli jsme se nad otázkami, jaké jsou
vztahy v našich rodinách, mezi našimi nejbližšími. Krásné svědectví nám řekla
jedna z účastnic, která dokázala ve svém životě ze srdce odpustit a její tvář
vyzařovala opravdovou radost.
Jistě by stálo za povšimnutí a uznání každé dobré snahy, kterou vidíme u našich
blízkých, za vše, co pro dobro rodiny nebo vztahu mezi manželi či rodiči a dětmi
děláme. Neváhejme si těchto věcí všímat a také za ně rodičům, manželce, manželovi,
dětem, vnoučatům... poděkovat. Kéž se nám v rodinách a ve společenstvích, kde
žijeme, daří vzájemnou vděčnost a úctu rozvíjet. Děkujeme i řeholním sestrám za
uskutečnění tohoto a třeba i dalšího setkání.
Ráda bych zde pozvala všechny seniory farnosti sv. Mořice na další setkání seniorů
do Centra pro rodinu, která probíhají obvykle 2. čtvrtek v měsíci (mimo hlavní
prázdniny) za účasti kněze. Za toto společenství seniorů si dovolím říct: „Bude
moc fajn, když se toto společenství „rozroste“, tak nezůstávejte doma a přijďte
mezi nás! Těšit se můžete také na modlitbu, příjemné posezení u kávy nebo
čaje, popovídání. Věříme, že život našich světců a zamyšlení se nad otázkami,
které se dotýkají našich životů, nám pomůže přiblížit se k Pánu Ježíši.“
(Markéta Matlochová)
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RESTAUROVÁNÍ VITRÁŽÍ KOSTELA SVATÉHO MOŘICE
V ROCE 2017
Kostel svatého Mořice v Kroměříži je výrazná
dominanta města. Ceníme si jeho vnitřních prostor, ale
mluví na nás, i když jdeme kolem něj. Koncem měsíce
září byla dokončena další z důležitých etap nutných
prací v souvislosti s funkčností i estetickou stránkou
kostela. Bylo dokončeno restaurování dvou vitrážových
oken na jižní straně presbytáře. Zkušený restaurátor
prohmatal, pročistil a domaloval každé potřebné
sklíčko z poměrově velké prosklené plochy stěny
kostela a znova celek sestavil do krásných uměleckých
obrazů, andělských postav a svatého Václava,
ověnčených dekorativními květinovými vzory. Každé
toto sklíčko je prolito roztaveným olovem, aby bylo vše soudržné, k obdivu
a ochraně návštěvníků před větry i dešti.
Interiér kostela svatého Mořice je poměrně stroze vyzdoben, a tak barvy
vitrážových skel za součinnosti denního světla zde slavnostně doplňují chybějící.
Neboť barvy, ty jsou výsadou svobody, že v šedivosti nahlížíme plnost1). Vitráže
byly restaurovány z příspěvku Ministerstva kultury po přípravě Regeneračním
výborem města Kroměříže a také vlastním přičiněním Římskokatolické farnosti
svatého Mořice Kroměříž. Jsme vděčni za toto provedené dílo a těšíme se na
další spolupráci!
Zaradoval jsem se, když mi řekli: „ Do domu Hospodinova s radostí půjdeme!“
Žl 122,1-2.3-4a
(Vít Pořízek)
) Povstávání doteku. Uchopen v skrytu: Jan Jemelka, Luisa Karczubová, Michal Altrichter,
Refugium Velehrad Roma 2008
1

DeVeDe – DEN VĚŘÍCÍCH DĚTÍ v Kroměříži
Pátek 15. září tohoto roku byl dnem netradičního zahájení výuky náboženství na
školách našeho děkanátu. Téměř tři sta děti přihlášených do náboženství
v jednotlivých farnostech včetně jejich spolužáků z církevních škol zaplnilo v 9.00
hod. kostel sv. Mořice, kde mší svatou, doprovázenou scholou CZŠ Kroměříž a
koncelebrovanou většinou kněží našeho děkanátu, začalo jejich první společné
setkání. Prostory k programu nabídlo jako sponzorský dar vedení arcibiskupského
zámku a Květné zahrady a tak se jednotlivé skupinky označené barevně podle
věkových kategorií mohly už po desáté hodině vydat do Velkého skleníku
a kolonády v Květné zahradě, kde na ně čekala připravená stanoviště.
TRIO, strana 10

Tematickou inspirací bylo letošní fatimské výročí. Proto se ve skleníku ti nejmladší
(120 dětí), doprovázeni pedagogy CZŠ a dalšími pedagogicky zdatnými
dobrovolníky, po zhlédnutí videoprezentace o Fatimě věnovali úkolům
souvisejícím s příběhem fatimských pasáčků. Ti starší(5. - 7. třída, cca 100 dětí)
vedeni kněžími, animátory z několika farností a ochotnými pomocníky rozezněli
prostor kolonády, kde plnili úkoly vycházející z desátků všech čtyř růženců. Ti
nejstarší absolvovali "ekumenickou" exkurzi – navštívili několik sborů dalších
křesťanských církví působících v Kroměříži, včetně besedy v zámku, a na závěr
společným soutěžením vyhodnotili své zážitky. Oběd v podobě baget, řízků a
minerálek dovršil přátelskou atmosféru, která mezi účastníky od rána panovala.
K závěrečné odpolední adoraci jsme se sešli opět v kostele sv. Mořice v blízkosti
Panny Marie Bolestné, která měla ten den svátek. Adoraci, která byla skutečným
vyvrcholením Děkanátního setkání věřících dětí z Kroměřížského děkanátu, si
připravily děti ze Zdounek a hudební doprovod si vzala na starost schola z farnosti
Morkovice. I přes nepřebernou záplavu dojmů, únavu a spoustu zážitků dokázaly
děti ztišením dát najevo, že vnímají posvátnost času i duchovní prostor.
Má-li něco začít, je dobré také něco investovat. Co jsme tedy investovali? Několik
obětavých katechetek obětovalo vzácné dny prázdnin, aby obsahově, výtvarně i
materiálně vše připravily. Samozřejmě zvýšený výdej energie v den akce, protože
větší duchovní setkání bývají doprovázena nečekanými nepříjemnostmi a občas
je třeba operativně improvizovat.
A co jsme získali?
Zatím víme že:
1) děti byly na následujících prvních hodinách výuky ve škole
už dobře "nastartované"
2) a také spokojené, protože množství věřících vrstevníků a
společné duchovní zážitky vytvářejí nenahraditelné zkušenosti
a prostor pro zvláštní Boží působení,
3) byla to první větší akce, na které spolupracovali katecheté a kněží
děkanátu, a tedy přispěla k hlubší vzájemné důvěře a intenzívnějšímu
společnému působení v děkanátu
4) poznali jsme další sympatické mladé lidi z okolí a získali naději, že
někomu z nich dá Bůh poznat potřebu pastoračně pomáhat v oblasti
vzdělávání a katecheze, zkrátka převezmou veslo.
Za chyby a nedostatky se omlouváme a děkujeme všem, kteří celou akci doprovázeli
modlitbou (a činí tak i nadále).
(katecheté děkanátu)
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ČARODĚJNICE, ČERTI A ...?
Svět se chce bavit a z nudy dokáže člověka vytrhnout jen to, co tu ještě nebylo.
Na ohlášený průvod čertů v Kroměříži před první nedělí adventní stáli v mraze a
větru tisíce lidí dlouhatánskou frontu. (V Brně na náměstí se jich k tomu sešlo
kolem šesti tisíc). O měsíc dříve se tisíce dětí ve školách a školkách i se svými
učitelkami předháněly v čarodějnické prezentaci.
Je to jen nevinná zábava? Nebo jsou to rostoucí projevy naivity vyrůstající
z duchovního analfabetismu?
Liturgická čtení těchto dnů nabízela křesťanům zamyšlení nad postojem hlavních
aktérů knih Makabejských či proroka Daniela. Těch, kdo se zdrželi účasti na
pohanských kultech a obdrželi následně zvláštní Boží milost pro své životní úkoly.
"Vždyť je to jen hra, přece tomu nikdo nevěří", obhajují dospělí účastníci tato
povyražení. Křesťan ovšem dobře ví, že žijeme sice ve světě hmotném, ale že
neviditelný svět je všude kolem nás, že je mnohem větší než viditelný a že v něm
neustále probíhá boj mezi silami dobra a zla. A že pomocníky bojujících stran
jsme my, živí lidé, něco jako figurky na šachovnici, které se ovšem svobodně
rozhodují. Každý z nás svou účastí na jakékoliv zdánlivě nevinné oslavě zla
posiluje jeho moc ve světě. Denní zprávy o terorismu, válkách, nejrůznějších
katastrofách nás možná přimějí k modlitbě za mír, ale ignorace duchovního pozadí
těchto věcí může připravovat cestu zla až k nám domů. Dlouhodobě tolerovaná
hloupost bývá živnou půdou mnohého neštěstí.
Děti o čerty nestojí, bojí se jich. Kdo se to tedy chce vlastně bavit?
(Eva Blešová)

AKTUÁLNĚ Z NAŠÍ FARNOSTI
SRDEČNĚ ZDRAVÍME
z Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž (CPR), které je po letošní výmalbě
mnohem útulnější. Pro potřeby návštěvníků je k dispozici malá kuchyňka,
společenská místnost, herna, sociální zařízení. V srpnu nastoupila do týmu nová
pastorační asistentka paní Julie Koblihová z Hradiska, maminka velké rodiny.
Ještě koncem prázdnin jsme pořádaly s Markétou Matlochovou Prázdninovou
univerzitu, které se účastnilo 16 dětí. V listopadu jsme na CPR hostily účastníky
víkendového pobytu seniorů s vnoučaty. Spolupracujeme dále s kněžími v děkanátu
a se společenstvími, která se na nás obrátí. Po dohodě můžeme nabídnout aktivity
přímo v dané farnosti. V poslední době se rozvíjí společenství seniorů v Domově
svatého Kříže na Koperníkově ulici, kteří nejsou mobilní, docházíme tedy za
nimi a nabízíme tuto možnost i na dalších místech děkanátu. Na pozvání katechetů
se účastníme vstupů do škol na různá křesťanská témata.
S nástupem nového školního roku jsme změnily otevírací dobu:
V pondělí 8-11 hod. a ve čtvrtek 15-17.30 hod. V pondělí dopoledne máme otevřeno
i pro ty zájemce, kteří si něco potřebují vyřídit na úřadě, počkat na autobus,
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odpočinout si, pro maminky, které nemohou brát děti s sebou, nabízíme po
předchozí domluvě možnost hlídání dětí i mimo tuto dobu.
Některé aktivity v prostorách CPR pravidelně pokračují - setkávání seniorů jednou
měsíčně, trénování paměti, dvě skupinky Modlitby matek, keramický kroužek
pro dospělé. Jednorázové akce najdete na našich stránkáchwww.cpr-kromeriz.cz,
facebooku nebo na plakátcích v kostele.
(Miroslava Kordíková z Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž)

Sekulární františkánský řád (SFŘ) – FRANTIŠKÁNŠTÍ TERCIÁŘI
V roce 1221 založil Sv. František z Assisi k mužskému a ženskému řádu (klariskám)
i náš třetí řád, který lidem žijícím mimo klášter, svobodným i sezdaným, umožňuje
žít podle řehole sv. Františka. Cílem terciářů je žít evangelium ve světě, být skutečně
svobodnými a nelpět na majetku, kariéře či vlastní důležitosti.
V Kroměříži byla činnost SFŘ obnovena r. 1990 po předchozím zákazu
komunistickým režimem. Momentálně se hlásí k našemu společenství 18 členů.
Scházíme se každý měsíc v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž u kostela sv.
Mořice. Pravidelně začínáme mší sv. ve 14 hod. v Křestní kapli a potom přecházíme
do Centra. Vede nás duchovní asistent P. Didak z Brna OFM. Společně se modlíme,
vyslechneme duchovní promluvu, navzájem se sdílíme a vydáváme svědectví ke
konkrétním veršům Písma svatého. Nechybí aktuální informace o blížících se
akcích a poutích františkánské rodiny. Datum a hodina našich setkání je uveřejněna
na nástěnce v chodbičce v kostele sv. Mořice a u Panny Marie.
Na závěr bych rád podotknul, že „pouhé“ obdivování sv. Františka bez jeho
následování nestačí. Život podle Desatera ano, ale to je málo! Sv. Matouš se k
nám obrací: „Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i
celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního?
Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský
Otec…“.
Toužíte-li tedy žít svaté evangelium Ježíše Krista podobně jako ho žili svatý
František a svatá Klára – žít život v pravdě a lásce, pak přijďte mezi nás, na
věku nezáleží!
(Augustin Petřík, ministr místního bratrského společenství v Kroměříži)

EUCHARISTICKÁ HODINA
U příležitosti diecézního Eucharistického kongresu v roce 2015 založil arcibiskup
Mons. Jan Graubner Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané
„Eucharistická hodina.“ Jde o duchovní společenství věřících, které navazuje na
historická sdružení a eucharistická bratrstva, která dříve ve farnostech existovala.
Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku
každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Snaží se být častěji na mši svaté a
růst v osobním přátelství s Ježíšem. Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží
se sloužit Pánu Ježíši v potřebných se stejnou láskou, s jakou klečí u svatostánku.
Přihlásit se může každý diecezán (laici i duchovní, dospělí i děti), a to
prostřednictvím své farnosti. Na každé faře je přihlašovací formulář. Kdo se
přihlásí, je zapsán do Knihy členů a obdrží členskou knížku se svým jménem.
Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb
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jako pomůcku k adoraci. Zapojit se mohou i nemocní. Ti se snaží adorovat aspoň
na dálku, ze svého lůžka.
Za živé i zemřelé členy je na začátku každého měsíce obětována mše svatá. Toto
duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu svatého Jana Sarkandra.
V současné době čítá přes 2400 členů. V našich farnostech se doposud přihlásilo
25 ve farnosti sv. Mořice a 5 ve farnosti Hradisko. Společenství je otevřené,
možnost přihlásit se stále trvá.
Také příležitostí k adoraci je řada. V kostele sv. Mořice každou neděli v 19 hod.,
ve čtvrtek před 1. pátkem po večerní mši svaté. V kapli sv. Vincence je celodenní
adorace na první pátek v měsíci, v kapli Povýšení sv. Kříže jste zváni k celodenní
adoraci obvykle první neděli v měsíci. Adorace se zpěvy z Taizé je na první pátek
v měsíci v kapli Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod. Ve farním kostele v Hradisku je
adorace první neděli v měsíci ve 14.30 hod., ve čtvrtek před prvním pátkem v
17.15 hod. (v letním období v 18.15 hod.), a na první sobotu v měsíci po mši
svaté, která začíná v 7.30 hod.
Děkuji všem, kteří přicházejí na adoraci, modlitbou oslavují Boha, usilují o
vlastní posvěcení a vyprošují Boží pomoc a požehnání svým bližním a našemu
farnímu společenství.
(P. Josef)

PRVNÍ SOBOTY
(PODLE ZJEVENÍ CTIHODNÉ SLUŽEBNICE BOŽÍ SESTRY KONSOLÁTY
BETRONE)
Už řada papežů zasvětila svět i různé národy včetně Ruska Panně Marii, jak si to
přála. I my jsme jí zasvětili náš národ na Velehradě při cyrilometodějské pouti v
roce 1993, kdy vznikla současná Česká republika. A podle slov otce arcibiskupa
Jana je 25. výročí vhodnou příležitostí k obnovení zasvěcení našeho národa
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Čas devíti měsíců (říjen 2017 – červen 2018) nám všemnabízí pozvání k hlubší
osobní přípravě na toto zasvěcení právě slavením NOVÉNY PRVNÍCH SOBOT
V MĚSÍCI. Při splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba růžence a
čtvrthodinka rozjímání) si přicházejme vyprosit naplnění velkých Pánových
příslibů.

NOVÉNA PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI v Hradisku
Každou první sobotu v měsíci jste srdečně zváni do kostela Všech svatých v
Hradisku ke slavení novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. je příležitost ke
svátosti smíření, v 7.30 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější svátosti
oltářní, modlitba růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv.
růžence.

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším,
co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech
nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si
zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým
TRIO, strana 14

útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení
hříšníků a na smír za hříchy proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s
Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a
ji miluji. AMEN.

SPOLEČENSTVÍ ADVENTNÍCH MODLITEB
Milí farníci, přijměte pozvání ke společným adventním modlitbám u sochy Matky
Boží, která hledá přístřeší pro svého syna. Protože se pro Svatou rodinu nenašlo
místo, přenáší se i dnes socha Panny Marie z domu do domu po celou dobu novény,
tj. od 15. 12. do 23. 12. 2017. Novénu se začínáme modlit již tradičně u Pořízků
na adrese Kojetínská 46, ve 14 hodin. Další dny socha putuje do domovů důchodců,
dle zájmu do rodin, a také do společenských místností farností, kde se scházíme
opět ve 14 hodin. Po skončení novény zůstává socha u nás na Kojetínské ul. a
pokračujeme v setkávání s předepsanými modlitbami a to ve svátky a neděle vždy
od 14 hodin až do Hromnic (2. 2.).
Toto modlitební setkávání má svůj původ v lidové zbožnosti. V Kroměříži jej
založila paní Přibylová před více než sto lety a letos je to už 40 let, kdy s vděčností
Pánu a Panně Marii mohu opět zvát do toho společenství právě já. Těším se na
společné chvíle s Vámi!
(Jarmila Pořízková)

ŽIVÝ BETLÉM
Žáci Církevní základní školy v Kroměřížisi pro nás opět připravili ztvárnění
betlémské události,která proměnila lidské dějiny - narození Ježíše Krista.
Přijměte pozvání ve čtvrtek 21. prosince 2017 v 10.00, v 14.30 a v 16.00 hod.
na Velké náměstí v Kroměříži. Přijďte se podívat, všichni se na vás těšíme.
AŤ SE PRAVÉ VÁNOCE NARODÍ V NAŠICH SRDCÍCH!
Vedení a žáci CZŠ v Kroměříži

TŘÍKRÁLOVÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V KROMĚŘÍŽI
pro tříkrálové koledníky a vedoucí Tříkrálové sbírky se uskuteční vsobotu
30. prosince 2017 od 9.15 hod. do 11.30 hod., zdravotní služba je zajištěna.
Srdečně zve a na všechny se těší koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Kroměříž.
Více informací na tel. 737 630 670.

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU MORAVAN
V pátek 29. prosince 2017 od 18 hod. jste srdečně zváni do kostela sv. Jana
Křtitele na vánoční koncert, při němž zazní Te Deum od M. A. Charpentiera
aTRIO, strana 20ánoční koledy v podání pěveckého sboru Moravan.

BENEFIČNÍ KONCERT u sv. Mořice
V neděli 7. ledna 2018 zveme všechny na benefiční koncert, který začíná
v 15 hod. v kostele sv.Mořice. Vystoupí na něm malá i velká schola, nově
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vzniklý příležitostný farní sbor a pan varhaník František Macek. Vybrané finanční
příspěvky budou věnovány organizaci NEJSTE SAMI- mobilní hospic, z.ú. Jde
o hospic, jehož hlavním posláním je poskytovat mobilní specializovanou
paliativní péči dospělým i dětským pacientům. Jedná se o profesionální mobilní
paliativní péči, která se především orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu
pacientům v terminálním stádiu onemocnění. Přijďte si na závěr vánoční doby
poslechnout koledy a podpořit dobrou věc!
(Lenka Doubravová, vedoucí Scholy Cantorum
a Vánočního sboru u sv. Mořice)

IGNITE YOURSELF 2018
Víkend pro mladé se uskuteční 2. – 4. února
v Kroměříži.Těšíme se na setkání s těmi, kteří se
účastnili v roce 2017, ale i s těmi, kteří se zúčastní poprvé. Pro více informací
sledujte naše webové stránky, facebook nebo farní zpravodaje. Těšíme se na setkání
s vámi.
(Mladí z projektu IGNITE, www.igniteprojekt.cz, Facebook: Ignite projekt)

FARNÍ BÁL 2018
se již tradičně uskuteční v sále Psychiatrické nemocnice
v Kroměříži, trochu netradičně až v únoru a to v sobotu 10. února
2018. Podrobnosti budou včas zveřejněny ve farních zpravodajích
obou kroměřížských farností.

DOTEKY SVATÉ ZEMĚ
Dana Floriánová
(výchovná poradkyně CZŠ Kroměříž)
Nazaret
Betonová klenba
nad rozpadlými zbytky
tvého krovu
I přes světlo loučí
při měsíci v novu
Těžko hledám
jak tvůj závoj modré nebe
Těžko hledám
něžný dotyk Tebe …
Pokoj s Tebou, Maria!
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Hora Blahoslavenství
V zahradě na břehu jezera
trnová koruna vykvetla…
… jen trny, žádné listí
něžná růže v půli března
růžová
… spojení lásky a nevinnosti

PØÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍØENÍ V DOBÌ ADVENTNÍ
Ve všední dny se zpovídá půl hodiny před bohoslužbami. Doba adventní je letos
krátká, proto hlavní zpovídání bude ve třetím adventním týdnu. Budou přítomni
i kněží z farností našeho děkanátu.
V kostele sv. Mořice:
•
•
•
•
•

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.

15:00 – 17:00 hod.
15:00 – 17:00 hod.
15:00 – 17:00 hod.
15:00 – 17:00 hod.
15:00 – 17:00 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele:
• neděle
• středa

17. 12.
20. 12.

17:00 – 18:00 hod.
17:00 – 18:00 hod.

V kostele Všech svatých v Hradisku:
• neděle

17. 12.

8:45 – 10:00 hod.

V kostele Panny Marie:
• středa
• čtvrtek

20. 12.
21. 12.

7:30 – 9:00 hod.,
7:30 – 9:00 hod.,

16:00 – 18:00 hod.
16:00 – 18:00 hod.

POØAD BOHOSLUŽEB O VÁNOÈNÍCH SVÁTCÍCH
Sobota 23. prosince 2017
V PN mše svatá nebude.
11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
17:00 hod. – kostel sv. Mořice
18:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 24. prosince – 4. neděle adventní a ŠTĚDRÝ DEN
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
Nebude mše sv. v 8.00 hod. na MV, v 10:15 hod. u sv. Mořice
a v 18:00 hod. u sv. Jana Křtitele.
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15:30 hod. – kostel sv. Mořice
(mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)

„Půlnoční“ mše svaté:
21:00 hod. – kostel sv. Mořice
21:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
21:00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Pondělí 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
9:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
(po mši svaté výstava Nejsvětější svátosti a celodenní adorace)
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Úterý 26. prosince – Svátek sv. Štěpána
7:30
8:00
9:15
10:15
18:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

– kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
– kaple sv. Vincence na Malém Valu
– kostel Všech svatých v Hradisku
– kostel sv. Mořice
– kostel sv. Jana Křtitele

Sobota 30. prosince – Šestý den v oktávu Narození Páně
11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
15:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
18.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
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Neděle 31. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
7:45 hod. – kostel sv. Mořice
(mše svatá s obnovou manželských slibů)
8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu
(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 14:00 hod.)
9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku
(po mši svaté děkovná pobožnost na závěr roku)
10:15 hod. – kostel sv. Mořice
(mše svatá s obnovou manželských slibů)
V kostele sv. Jana Křtitele nebude večerní mše svatá.

Děkovná pobožnost na závěr roku:
15:00 hod. – kostel sv. Mořice
17:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

Pondělí 1. ledna 2018 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
8:00
9:00
9:15
10:15
15:30
18:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

– kaple sv. Vincence na Malém Valu
– kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
– kostel Všech svatých v Hradisku
– kostel sv. Mořice
– kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
– kostel sv. Jana Křtitele

Sobota 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
9:15
10:15
11:30
15:30
18:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

– kostel Všech svatých v Hradisku
– kostel sv. Mořice
– kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
– kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN
– kaple sv. Vincence na Malém Valu

Neděle 7. ledna – Svátek Křtu Páně
7:30
7:45
8:00
9:15
10:15
18:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

– kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.
– kostel sv. Mořice
– kaple sv. Vincence na Malém Valu
– kostel Všech svatých v Hradisku
– kostel sv. Mořice
– kostel sv. Jana Křtitele
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OBLASTNÍ CHARITA KROMĚŘÍŽ - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Hledáme VEDOUCÍ SKUPINEK Tříkrálové sbírky
pro koledování v Kroměříži.
Vítáme dospělé a mládež starší patnáct let, kteří mají chuť se zapojit.
PŘ IJ ĎT E NÁM POMOCI!
Kontakt: 737 630 670, josef.sebestik@kromeriz.charita.cz.

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2018 BUDE PROBÍHAT
OD 2. 1. DO 14. 1. 2018.
ŽEHNÁNÍ koledníkům Tříkrálové sbírky se uskuteční v sobotu 6. 1. 2018
po mši svaté, která bude sloužena od 8 hod. v kostele Panny Marie.
Srdečně zveme všechny koledníky i vedoucí Tříkrálové sbírky.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pomáhá neúnavně během celého roku a

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

to lidem,kteří se ocitli v nouzi či nelehké životní situaci, nemocným a
postiženýmpřírodní katastrofou.
Jedná se o dobročinnou akci, kterou je možné úspěšně
realizovat jen za spolupráce řady dobrovolníků
a vstřícnosti veřejnosti.
Podrobnější informace: http://www.kromeriz.charita.cz/

VYUŽITÍ TŘÍK RÁLOVÉ SBÍRK Y 2017
Na Tříkrálovou sbírku 2017 se v Kroměříži a přilehlých obcích vybralo
1 135 065 Kč (z toho DMS 52 965 Kč).
Z této částky Oblastní charita Kroměříž a dobrovolné charity získaly
658 338 Kč tímto využitím:
297 825 Kč -pomoc lidem v nouzi, postiženým, nemocným a lidem bez domova,
234 000 Kč - nákup automobilu zdravotním sestrám,
35 980 Kč - nákup kompenzačních pomůcek (chodítka, el. polohovací postel
a příslušenství),
20 396 Kč - pro dobrovolně působící charitu Chropyni (4 vysoušeče pro
záplavovou oblast),
70 000 Kč - pomoc Pečovatelské službě k nákupu nových automobilů,
137 Kč - nouzový fond.
Srdečně děkujeme všem dárcům a všem Tříkrálovým účastníkům,
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na Tříkrálové sbírce 2017.
Vaši pomoci a štědrosti si vážíme a přejeme pokojné a požehnané dny
adventní i sváteční.
Mgr. Josef Šebestík, koordinátor Tříkrálové sbírky
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