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Prožít VELIKONOCE znamená nebát se vstoupit a celým svým bytím vstoupit do BOŽÍHO TAJEMSTVÍ v jeho
plné síle… být schopen údivu, úžasu, ztišení … a v tom zaslechnout jemný vánek zvučného ticha, v němž
k nám promlouvá milující Bůh…
(Papež František)

Sbírka na potřeby farnosti z minulé neděle činila
15 180 Kč ve farnosti sv. Mořice a 2 649 Kč ve
farnosti Hradisko. Ze srdce vám všem
děkujeme!
Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky
s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní
úsilí bohatě odmění.
Sbírka na Kněžský seminář se uskuteční příští
neděli 1. dubna, tj. na slavnost Zmrtvýchvstání
Páně. Pán odplať vaši štědrost svým hojným
požehnáním!

webových stránkách farností (www.svmoric.net
a www.farnost-hradisko.cz). Velký pátek je
dnem přísného postu.
Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu.
Formulář je na stolečku u vchodu do farního
kostela.
Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu
křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi
obtížné situaci.

Nahlaste nám, prosím, nemocné, abychom jemohli
navštívit a posloužit jim svátostmi.

Bohoslužby ve všední dny Svatého týdne
26. 3. – PONDĚLÍ:
kaple svatého Vincence 6.00 hod.
kaple svatého Kříže
11.30 hod.
kostel sv. Jana Křtitele 17.00 hod. (po mši sv.
křížová cesta městem se studenty AG KM)
27. 3. – ÚTERÝ:
kaple svatého Vincence 6.00 hod.
kaple svatého Kříže
11.30 hod.
farní kostel sv. Mořice 17.00 hod.
28. 3. – STŘEDA:
kaple svatého Vincence 6.00 hod.
kaple svatého Kříže
11.30 hod.
farní kostel sv. Mořice 17.00 hod.

Vstupujeme do Svatého týdne. Zelený čtvrtek,
Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev
zvláště bdí na modlitbách. Jste srdečně zváni na
bohoslužby, na společné modlitby a k osobní
modlitbě kdykoli během dne. Pořad bohoslužeb
ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na

Příležitost ke svátosti smíření ve Svatém týdnu
FARNOST SV. MOŘICE
Kostel sv. Jana 25. 3. (neděle): 17.00 – 18.00
hod.
Kostel sv. Mořice 26. 3. (pondělí), 27. 3. (úterý),
28. 3. (středa): 15.00 – 17.00 hod.

Velké poděkování patří všem ženám, které
napekly a přinesly koláče a cukroví na páteční
poutní slavnost v kostele sv. Mořice, a všem, kdo
se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě
a průběhu celé slavnosti – zvláště při liturgii,
výzdobě, úklidu a vytváření zázemí pro poutníky.
Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také každému z vás za
vaše modlitby a oběti za Boží požehnání pro
všechny poutníky a celou farnost.

FARNOST HRADISKO
25. 3. (neděle): 8.30–10.00 hod.
FARNOST P. MARIE
26. 3. (pondělí): 7.30–9.00 hod., 16.00–18.00
hod.
27. 3. (úterý): 7.30–9.00 hod.
28. 3. (středa): 7.30–9.00 hod., 16.00–18.00
hod.
Křížové cesty v závěru postní doby
Při pobožnostech křížové cesty můžeme za
splnění tří obvyklých podmínek získat
plnomocné odpustky.
Neděle 25. 3.
14.30 hod. kostel Všech svatých v Hradisku
– KŘÍŽOVÁ CESTA DĚTÍ
16.30 hod. kaple sv. Kříže
17.30 hod. kostel sv. Jana Křtitele
Pondělí 26. 3.
17.45 hod. kostel sv. Jana Křtitele – KŘÍŽOVÁ
CESTA MĚSTEM
Velký pátek
15.00 hod. kostel sv. Mořice (po modlitbě
Korunky k Božímu milosrdenství)
Hradisko – KŘÍŽOVÁ CESTA DĚTÍ
Dnes, tj. 25. března, ve 14.30 hod. jste zváni do
kostela Všech svatých na Křížovou cestu dětí.
Po křížové cestě bude na faře malé posezení
s vyráběním, které připravilo Děkanátní
centrum pro rodinu.
KŘÍŽOVÁ CESTA MĚSTEM
Ke křížové cestě městem se můžete připojit
v pondělí 26. března od 17.45 hod. Zahájena
bude mší sv. v 17 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.
Srdečně zvou studenti Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži
ADORACE
Neděle 25. března – kostel sv. Mořice v 19.00
hod.
Čtvrtek 5. dubna (Den modliteb za kněžská
povolání) – kostel sv. Mořice (po večerní mši sv.
půlhodinová adorace), kostel Všech svatých
v Hradisku (18.15–19.00 hod.),
Pátek 6. dubna – celodenní adorace v kapli sv.
Vincence (7.00–16.00 hod.), kaple Povýšení sv.
Kříže v 19.30 hod.,

Neděle 8. dubna – celodenní adorace v kapli
Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 –
17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.,
kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB:
Pondělí 26. 3. – NEBUDE mše svatá v kostele sv.
Mořice. V 17 hod. BUDE mše svatá v kostele sv.
Jana Křtitele.
Středa 28. 3. – NEBUDE tzv. „studentská“ mše
svatá v kostele sv. Jana. V 17 hod. BUDE mše
svatá v kostele sv. Mořice.
Pondělí velikonoční 2. 4. – v kostele sv. Mořice
NEBUDE mše svatá v 10.15 hod.
Farnost HRADISKO – začátek mše svaté ve
všední den (obvykle ve čtvrtek) je od 29. 3.
(Zelený čtvrtek) posunut na 19 hod. (z důvodu
letního času).
POZVÁNÍ K MODLITBĚ:
ZELENÝ ČTVRTEK
Adorace v Getsemanské zahradě
Po mši svaté chvíle společné adorace, po ní
možnost osobní soukromé modlitby.
VELKÝ PÁTEK
Novéna k Božímu milosrdenství v kostele sv.
Mořice
V 15 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství,
pak pobožnost Křížové cesty. Pokračování
novény do 2. neděle velikonoční. Korunku
k Božímu milosrdenství se modlíme od 30. 3. do
7. 4. v kostele sv. Mořice každý den v 15 hod.
Adorace u Božího hrobu
Po velkopátečních obřadech možnost setrvat
v modlitbě u Kristova hrobu.
Bolestný růženec v kostele sv. Mořice
Společná modlitba růžence ve 21 hod.
Stráž u Božího hrobu
Po skončení velkopátečních obřadů od 20 hod.
do soboty 31. 3. do 20 hod.
BÍLÁ SOBOTA
Modlitba u Božího hrobu
Po celý den je příležitost k osobní modlitbě
u Kristova hrobu.
Denní modlitba církve (Liturgie hodin)
v kostele sv. Mořice:
Ranní chvály a modlitba se čtením – na Velký
pátek a na Bílou sobotu v 7.30 hod.

Neděle 1. dubna – HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
při dopoledních bohoslužbách bude žehnání
pokrmů ke svátečnímu stolu.
Příležitost ke svátosti smíření ve velikonočním
oktávu:
Čtvrtek před prvním pátkem (5. 4.) – kostel
Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel
v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.
Na první pátek v měsíci (6. 4.) – kostel sv.
Mořice od 15.00 do 17.00 hod., farní kostel
v Hradisku 18.30 – 19.00 hod.
Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko
Ve čtvrtek 5. dubna dopoledne navštíví kněz
nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.
První pátky
VE FARNOSTI SV. MOŘICE
zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily
k prvnímu svatému přijímání (nejen letos, ale
i dříve), k dalšímu pravidelnému slavení
prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi,
svatému přijímání a k účasti na mši svaté.
Zahájení je společné – přijďte v pátek 6. dubna
v 16.30 hod. na vikárku.
VE FARNOSTI HRADISKO
zveme děti, které v loňském roce přistoupily
k prvnímu sv. přijímání, na faru v pátek už v 17
hod. Po společné přípravě bude od 18 hod.
svátost smíření. V kostele pak od 18.40 hod.
adorace zakončená podáváním sv. přijímání.
NOVÉNA PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI v Hradisku
V sobotu 7. dubna jste srdečně zváni do kostela
Všech svatých v Hradisku k dalšímu „zastavení“
novény prvních sobot v měsíci. Od 7 hod. bude
příležitost ke svátosti smíření, v 7.30 hod. mše
sv. Po mši sv. bude následovat výstav
Nejsvětější svátosti oltářní, modlitba růžence
a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích
sv. růžence.
Výroční den svěcení našich biskupů
V sobotu 7. dubna je výroční den biskupského
svěcení arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
a emeritního pomocného biskupa Mons. Josefa
Hrdličky. Provázejme je svými modlitbami.

TAJEMSTVÍ OBRAZU KOJÍCÍ MADONY
Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské
gymnázium (AG) v Kroměříži zvou na přednášku
P. Karla Skočovského o symbolice kojení v Bibli,
ikonografii a křesťanské mystice. Uskuteční se
ve středu 4. dubna 2018 od 19 hod. ve
Studentském klubu AG. Před přednáškou jste
rovněž srdečně zváni na studentskou mši
svatou, kterou bude od 18 hod. v kostele sv. Jana
Křtitele slavit P. Karel.
NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU
Praha, sobota 7. dubna 2018. Základní
informace jsme uvedli minulý týden v Trio
expres č. 11. Přihlašování vč. dalších informací
na www.pochodprozivot.cz.
„Podporu rodiny vidím v dnešní době jako
naléhavý a dlouhodobý úkol. Národní pochod
pro rodinu sám od sebe rodině nepomůže, ale
má šanci upozornit společnost na vážný
problém a také složením účastníků nabídnout
jiný pohled na rodinu, než jaký často ukazují
sdělovací prostředky a někteří politici.“ Těmito
slovy začíná svůj článek pro KT otec arcibiskup
Jan Graubner. A dále v článku píše: „V naší
diecézi se pravidelně scházíme k modlitbám za
rodiny v Napajedlích u hrobu Aničky Zelíkové,
kandidátky blahořečení, která nabídla Bohu svůj
život na smír za potraty. Jsem rád, že tam chodí
řada lidí i v jiné termíny. Na národní pochod jsem
dosud jezdit nemohl, protože jsem byl bez
pomocného biskupa a diecéze vyžadovala mou
přítomnost ve farnostech. Po jmenování
pomocných biskupů se situace trochu změnila,
a proto rád podpořím rodinu i osobní účastí na
Národním pochodu, který si zaslouží velkou
podporu, a čekám, že tam potkám mnoho lidí,
kterým záleží na budoucnosti národa a jsou
ochotni dělat pro něj víc, než naříkat či kritizovat.
Rodina s více dětmi je ideálním výchovným
prostředím, kde se lidé od malička učí žít ve
společenství, brát na sebe ohled, pomáhat si, ale
také se umět prosadit.“ … „Děkuji všem, kteří se
zapojí do společného díla ozdravění naší
společnosti prostřednictvím rodin ať už účastí na
pochodu, či konkrétní pomocí rodinám nebo
modlitbou, ale především také svým osobním
přínosem k ozdravění vlastní rodiny projevem
nezištné lásky, která hledá dobro druhých, umí
ocenit i pochválit a také odpouštět.“

POUŤ ZA ÚCTU K ŽIVOTU
V sobotu 7. dubna také zve farnost Napajedla na tradiční poutní mši svatou od 18 hod.
s následným průvodem se svícemi ke hrobu Aničky Zelíkové, která obětovala svůj život na smír za
potraty a za nenarozené děti. Předcházet bude adorace od 17.15 hod.
ZÁPIS do 1. třídy Církevní základní školy v Kroměříži
Pro školní rok 2018/2019 se koná v úterý 10. dubna a ve středu 11. dubna 2018 od 14 do 17 hodin
v budově 1. stupně – Velké nám. 49, Kroměříž. Vyplněnou žádost o přijetí a zápisní lístek můžete již
nyní odevzdávat podepsané oběma zákonnými zástupci (pokud lze) v kanceláři CZŠ, která má sídlo
v budově Arcibiskupského gymnázia. Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 855 (531).
VÍKEND PRO MATKY A DCERY
Kdy: 13.–15. dubna 2018. Kde: fara v Dřevohosticích. Přihlášky: do konce března na mail:
cprhranice@ado.cz či telefon: 736 239 179. Víkend je zaměřen na vzájemný vztah matka a dcera
formou společných prožitků. Doporučený věk dcery je od 10 let výše. Cena za matku i dceru 1400 Kč.
Těšíme se na vás z Centra pro rodinu Jitřenka Hranice
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