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4. NEDĚLE ADVENTNÍ, ŠTĚDRÝ DEN

24. 12. 2017

Ročník IV. / č. 45

Svátek SVATÉ RODINY

31. 12. 2017

Sestry a bratři, milí farníci,
přejeme Vám a v modlitbě vyprošujeme láskou Boží, radostí a pokojem prozářené vánoční
svátky i dny nového roku 2018.
P. Josef, P. Pavel Lev, P. Jiří a P. Václav
Minulou neděli jste při sbírce na potřeby
farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice
17.820 Kč, ve farnosti Hradisko 3.319 Kč.
Kéž Bůh odmění vaši štědrost.
24. 12. a 31. 12. NEBUDE adorace
v kostele sv. Mořice.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k výběru dovolených bude ve
dnech od 27. 12. do 29. 12. 2017 omezen
provoz farní kanceláře.
Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili
vánoční stromky, postavili betlémy
a připravili vánoční výzdobu našich kostelů.
Děkujeme těm, kteří v tyto vánoční dny na
sebe vzali službu u jesliček. Betlém zůstává
do neděle 7. ledna. Využijte ještě tento
vánoční čas a přicházejte během dne
k jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení
a osobní modlitby. Kdo můžete, nabídněte
svůj čas a zapojte se ještě do služby, aby
byly obsazeny všechny dny. Rozpis hodin je
v kostele sv. Mořice na stole u bočního
vchodu.

JESLIČKY
O Vánocích jsou naše kostely mimo
bohoslužby otevřeny k modlitbě
a návštěvě u jesliček v tuto dobu:
kostel sv. Mořice
25. 12., 26. 12.
9.00 – 10.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.
27.– 30. 12.
10.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.
31. 12., 1. 1. 2018
9.00 – 10.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.
2. 1. – 5. 1.
10.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.
6. 1., 7. 1.
9.00 – 10.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.
kostel sv. Jana Křtitele
25. 12., 26. 12. 14.00 – 18.00 hod.
1. 1. 2018 14.00 – 18.00 hod.
kostel Panny Marie
25. 12. 13.00 – 15.30 hod.
26. 12. 13.00 – 16.00 hod.
27. 12. – 30. 12.
8.30 – 9.30 hod. a 17.00 – 18.00 hod.
31. 12. a 7. 1.
13.00 – 18.00 hod.

1. 1. 2018
13.00 – 18.00 hod.
6. 1.
13.00 – 16.00 hod.
Mimo to od 2. 1. do 5. 1. vždy půl hodiny
před a po mši svaté.
SETKÁNÍ DĚTÍ U JESLIČEK
Na svátek sv. Mláďátek betlémských ve
čtvrtek 28. prosince od 15–16 hod. zveme
děti k našim jesličkám v kostele sv. Mořice
na vánoční tvoření a zpěvy koled.
Na setkání se těší katechetka Martina
Vičarová

Mořice v 7.45 a 10.15 hod., v kostele
v Hradisku v 9.15 hod. Přijďte projevit
vděčnost jeden druhému před Bohem
a svěřit své rodiny do ochrany Svaté rodiny
nazaretské.
Mše svatá za občany a představitele města
Kroměříže
bude sloužena v neděli 7. ledna o svátku
Křtu Páně v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice.

Novoroční mše sv. na Svatém Hostýně
V neděli 31. prosince ve 23.45 hod.
v bazilice na Svatém Hostýně zazní Te Deum
a otec arcibiskup Jan bude sloužit novoroční
mši svatou. Od 22.30 hod. modlitba růžence,
SVÁTKY V ZÁVĚRU ROKU:
Úterý 26. prosince – svátek sv. Štěpána, od 23 hod. adorace.
prvomučedníka
Středa 27. prosince – svátek sv. Jana, ZMĚNY BOHOSLUŽEB
Mše sv. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN
apoštola a evangelisty
(v
pondělí 25. 12., sobotu 30. 12., pondělí
Čtvrtek 28. prosince – svátek sv. Mláďátek,
a v sobotu 6. 1.) ZAČÍNAJÍ JIŽ v 15.30
1.
1.
prvomučedníků
hod.
Neděle 31. prosince – svátek Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa (Poděkování za Neděle 24. 12. – NEBUDE mše sv. v 8 hod.
uplynulý rok a prosba o Boží pomoc na MV, v 10.15 hod. u sv. Mořice a v 18 hod.
u sv. Jana Křtitele.
v novém roce)
Od středy 27. 12. do pátku 29. 12. BUDOU
mše
svaté v kapli sv. Vincence na Malém Valu
SVÁTKY V NOVÉM ROCE 2018
opět
v obvyklou dobu, tj. v 6.00 hod.
Pondělí 1. ledna – slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE, Světový den modliteb Středa 27. 12. – mše sv. bude v 17.00 hod.
v kostele sv. Mořice. Mše sv. v kostele sv.
za mír
Úterý 2. ledna – památka sv. Bazila Velikého Jana Křtitele nebude.
a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Neděle 31. 12. – NEBUDE mše sv. v 18 hod.
u sv. Jana Křtitele.
církve
Středa 3. ledna – Nejsvětějšího Jména Ježíš
Sobota 6. ledna – slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ ADORAČNÍ DEN a den modliteb za
bohoslovce a představené kněžského
(Tři králové)
Neděle 7. ledna – svátek Křtu Páně – končí semináře
doba vánoční. V pondělí začíná první týden Kaple sv. Kříže – pondělí 25. 12. 2017
liturgického mezidobí. První čtení (po mši sv. v 9 hod. do 17 hod.)
a responzoriální žalm se při mši svaté berou Kaple sv. Vincence – neděle 31. 12. 2017
(po mši sv. v 8 hod. do 14 hod.)
z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.
Mše sv. s obnovou manželských slibů
Milí manželé, zveme vás na svátek Svaté
Rodiny v neděli 31. prosince na mši svatou
s obnovou manželských slibů – v kostele sv.

ADORACE
Pondělí 25. prosince – po mši sv. celodenní
adorace v kapli Povýšení sv. Kříže,
Koperníkova ul. (10–17 hod.)

Neděle 31. prosince – kaple sv. Vincence,
Malý Val, celodenní adorace (9–14 hod.),
kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.
(20 – 21 hod.)
Čtvrtek 4. ledna (Den modliteb za kněžská
povolání) – kostel Všech svatých
v Hradisku (17.15 – 18.00 hod.), kostel sv.
Mořice po večerní mši svaté půlhodinová
adorace
Pátek 5. ledna – celodenní adorace v kapli
sv. Vincence (7 – 16 hod.), kaple Povýšení
sv. Kříže v 19.30 hod.
Neděle 7. ledna – celodenní adorace v kapli
Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.
(8.30–17.00 hod.); kostel sv. Mořice
(19–20 hod.); kostel Všech svatých
v Hradisku od 14.30 do 15. 30 hod.

VE FARNOSTI HRADISKO
zveme děti, které přistoupily letos
k prvnímu sv. přijímání, na faru v pátek už
v 17 hod. Po společné přípravě bude
od 18.00 hod. svátost smíření. V kostele pak
od 18.40 hod. adorace zakončená
podáváním sv. přijímání.
Pamatujme i my dospělí na velké přísliby,
které dal Pán Ježíš skrze sv. Markétu Marii
Alacoque všem, kdo budou uctívat jeho
Nejsvětější Srdce.

PRVNÍ PÁTKY
VE FARNOSTI SV. MOŘICE
zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily
k prvnímu svatému přijímání (nejen letos,
ale i dříve), k pravidelnému slavení prvních
pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi,
svatému přijímání a k účasti na mši svaté.
Zahájení je společné – přijďte v pátek
5. ledna v 16.30 na vikárku.

kostela P. Marie v Kroměříži bude zpívat
v průběhu mše sv. v úterý 26. prosince
2017 o svátku sv. Štěpána v 18 hod.
v kostele sv. Jana Křtitele.

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – Hradisko
V sobotu 6. ledna bude mše svatá v kostele
Všech svatých v Hradisku v 9.15 hod.
Modlitby, které patří ke slavení novény
prvních sobot je možné se pomodlit
DĚKOVNÁ POBOŽNOST na závěr roku soukromě.
– neděle 31. prosince 2017
Farní kostel v Hradisku na závěr mše svaté, SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB
Společenství modliteb, na které jste byli zváni
která je sloužena v 9.15 hod.
v adventu, pokračuje ve svátky a neděle až
Kostel sv. Mořice 15.00 hod.
Kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. 17.00 hod. do Hromnic. Kde: u Pořízků (Kojetínská 46).
Kdy: vždy od 14 hod. Nejbližší termíny: úterý
26. 12., neděle 31. 12., pondělí 1. 1., sobota
Příležitost ke svátosti smíření:
čtvrtek před prvním pátkem (4. 1.) – kostel 6. 1., neděle 7. 1.
Srdečně zve paní Jarmila Pořízková
Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní
kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.
první pátek v měsíci (5. 1.) – kostel sv. VÁNOČNÍ SBOR u sv. MOŘICE doprovodí
„půlnoční“ mši sv. v neděli 24. prosince
Mořice od 15.00 do 17.00 hod.
2017 od 21 hod. v kostele sv. Mořice.
Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko Přijďte i vy přivítat právě narozené
Ve čtvrtek 4. ledna dopoledne navštíví kněz Betlémské děťátko!
nemocné po domech v obcích farnosti
Hradisko.
BARTKŮV SMÍŠENÝ CHRÁMOVÝ SBOR

„AETERNUM CHÓR“ Z MORKOVIC zazpívá
při mši sv. na slavnost Matky Boží v pondělí
1. ledna 2018 od 18 hod. v kostele sv. Jana
Křtitele.

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 a vánoční koledy
v podání pěveckého sboru Moravan.
BENEFIČNÍ KONCERT u sv. Mořice
V neděli 7. 1. 2018 od 15 hod. zveme
všechny do kostela sv. Mořice na benefiční
koncert. Vystoupí na něm malá i velká
schola, nově vzniklý příležitostný farní sbor
a pan varhaník Mgr. František Macek.
Vybrané finanční příspěvky budou
věnovány mobilnímu hospici „NEJSTE
SAMI“. Přijďte si na závěr vánoční doby
poslechnout koledy a podpořit dobrou věc!
Lenka Doubravová

se vedoucími skupinek koledníků Tříkrálové
sbírky. Obrací se také na rodiče, aby
povzbudili děti a umožnili jim zapojit se do
koledování. Přihlaste se co nejdříve v sídle
charity ve Ztracené ulici č. 63.
Kontakt: tel.: 737 630 670, e-mail:
josef.sebestik@kromeriz.charita.cz
MŠE sv. za koledníky Tříkrálové sbírky
bude sloužena v sobotu 6. 1. 2018 v kostele
Panny Marie v 8 hod. a žehnání
koledníkům se uskuteční po mši sv.
Srdečně zveme všechny koledníky i vedoucí
skupinek Tříkrálové sbírky.

BRUSLENÍ PRO VEDOUCÍ A KOLEDNÍKY
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
V sobotu 30. 12. 2017 jste zváni na
Tříkrálové bruslení od 9.15 do 11.30 hod.
Farní bál 2018
na zimním stadionu v Kroměříži.
Mgr. Josef Šebestík, pastorační asistent Přijměte pozvání na Farní bál, který se koná
Charity Kroměříž v sobotu 10. února 2018 od 19 hod. v sále
Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.
K poslechu i k tanci zahraje Big Band Zlín,
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
velký
taneční a swingový orchestr
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České
Lubomíra
Morávka a také NIC-K-UBA. Těšit
republiky. Snaží se touto sbírkou formovat
se
můžete
také na tombolu, jejíž výtěžek
veřejné mínění ve prospěch sociálně
slabých a trpících. Jak byl použit výtěžek bude věnován na Charitní domov na
loňské sbírky přímo v našem regionu, jsme Ukrajině.
zveřejnili ve farním listu TRIO Prosinec V neděli 7. ledna se při mši sv. uskuteční
2017. V našem děkanátu se bude letos sbírka na nákup darů do tomboly a rovněž
bude zahájen prodej vstupenek (220 Kč)
koledovat od 2. 1. do 14. 1. 2018.
Oblastní charita Kroměříž ještě prosí vždy po mši sv. u paní Šafaříkové. Věcné
o dobrovolníky z řad dospělých, aby dary do tomboly je možno předávat osobně
se přihlásili v kanceláři charity a stali v sakristii nebo ve farní kanceláři.

