Slavíme
Velikonoce

DOMINO Z KRASLIC
Velikonoce jsou svátky Ježíšovy smrti a vzkříšení. S Ježíšem se nemusíme
ničeho bát, protože on je ...

V dějinách je mnoho významných událostí. Z poslední doby bychom
mohli zmínit první kroky člověka na Měsíci nebo pád berlínské zdi. V tomto
výčtu bychom mohli pokračovat.
Je jeden den, který přehlížíme, i když natrvalo změnil běh dějin. Každé
jaro jej slaví lidé po celém světě. Jde o Velikonoční neděli. V tento den si
všichni křesťané připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jak to bylo?
Bible podává jasné svědectví o vzkříšení. Vzkříšeného Krista vidělo více
jak 500 lidí. Dívali se do jeho tváře, slyšeli jeho hlas a uvěřili v jeho vzkříšení.
I nevěřící apoštol Tomáš potvrzuje identitu vzkříšeného Ježíše, se kterým
se setkává, slovy: „Pán můj a Bůh můj.“ Apoštolové s ním jedli a byli ochotni
za něj položit i život.
Vzkříšení je ústřední zvěstí prvotní církve a vede k jejímu obrovskému
růstu. I dnes jsou lidé, kteří svědčí o tom, že zmrtvýchvstalý Ježíš změnil
jejich život. Slavení Velikonoc má zásadní význam pro každého člověka –
dává naději věčného života. Kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, byla by
křesťanská víra jen fantazií. Ježíšovo vítězství nad smrtí platí i pro nás. Apoštol
Pavel měl takovou radost, že vyznal: „Vím, komu jsem uvěřil a jsem si tím
jistý!“
Přejeme i Vám tuto velikonoční radost a jistotu.
P. Josef Říha

Program bohoslužeb o Velikonocích
Poskládej dominové kostky do řetězu tak, aby spolu sousedila vajíčka se
stejným vzorem. Začni tou kostkou, která ke své levé polovině nemá
protějšek, a označ ji do pomocného kroužku číslem 1
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Svátost smíření - sv. Mořic
29.3. (pondělí), 30.3. (úterý), 31.3.
(středa) - 15.00 – 18.00 hod.

Svátost smíření - kostel P. Marie
29.3. (pondělí), 30.3. (úterý), 31.3.
(středa) - 7.30 – 9.00 hod. a 17.00 –
19.00 hod.
jjj

Svátost smíření – Hradisko
28.3. (neděle) – 8.30 hod.

Modlitba breviáře Hradisko
E Velký pátek – 8.00 hod.
E Bílá sobota – 8.00 hod.

Modlitba breviáře u sv. Mořice
E Zelený čtvrtek – 7.30 hod.
E Velký pátek – 8.00 hod.
E Bílá sobota – 8.00 hod.

Velikonoční kalendář
23.3. úterý

16.30 hod. – Muzeum Kroměřížska přednáška - Vztah mezi
Velkomoravskou církevní organizací a Moravským
biskupstvím v Olomouci, přednáší Prof. PhDr. Miloslav Pojsl
26.3. pátek
„Bolestný pátek“ – kostel sv. Mořice – viz pozvánka
28.3. neděle Květná neděle – přineste s sebou Postní almužny a přinesou
se v obětním průvodu
19.00 hod. – kostel sv. Mořice
koncert - oratorium Stabat Mater - Antonín Dvořák
29.3. pondělí 18.00 hod. – mše svatá u sv. Jana Křtitele, poté následuje
18.45 hod. - křížová cesta městem
1.4. čtvrtek Zelený čtvrtek – 18.00 hod. – slavení Večeře Páně u
sv. Mořice
- 21.00 hod. - adorace v Getsemanské zahradě u sv. Mořice
2.4. pátek
Velký pátek – den přísného postu od masa a újmy
- 18.00 hod. – Velkopáteční obřady u sv. Mořice
- od 20.00 hod. - stráž u Božího hrobu
- 21.00 hod. – Bolestný růženec u Božího hrobu u sv. Mořice
3.4. sobota stráž u Božího hrobu do 19.00 hod.
4.4. neděle sbírka na kněžský seminář v Olomouci
5.4. pondělí bohoslužby jako v neděli
10.4. sobota 15.00 hod. – odjezd poutníků od kostela sv. Jana Křtitele
na Velehrad na pouť děkanátů Kroměříž a Holešov
za duchovní povolání a obnovu rodin
NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
začíná Velkým pátkem a končí druhou nedělí velikonoční.
E
Adorace spojená s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství
a promluvou bude v kostele sv. Mořice vždy v 15.00 hod.
od neděle 4.4. do pátku 9.4.

Pouť ke cti
Panny Marie Bolestné
kostel sv. Mořice v Kroměříži
 pátek 26.3.2010 
Mše sv.: 6.30, 8.00, 11.00 hod.
E 9.30 hod.
– celebruje arcibiskup
J. Graubner
E 13.00 hod.
– křížová cesta
a sv. požehnání
E 17.00 hod.
– křížová cesta a mše sv.
Svátost smíření
E 7.00 – 11.00 hod.
E 16.00 – 18.00 hod.

Prosebná pouť
za obnovu rodin
a duchovní povolání
s připomínkou 20. výročí návštěvy
papeže Jana Pavla II.
Otec arcibiskup zve do baziliky
na Velehrad děkanáty Kroměříž
a Holešov

v sobotu 10.4.2010
Program:
16.00 hod. – růženec: Střílky,
Zborovice, Kvasice, Žeranovice,
Bystřice pod Hostýnem
17.00 hod. – adorace: Holešov
18.00 hod. – mše sv.: Chropyně,
Kroměříž, Hulín, Zdounky
Dějiny dosvědčují:
Národy bez Boha a bez zdravé
rodiny spějí k zániku.

Oratorium Stabat Mater
Antonín Dvořák
28.3.2010 v 19.00 hod.
v kostele sv. Mořice
v Kroměříži
Filharmonie B. Martinů
– dirigent S. Vavřínek
sbory z Uherského Hradiště
a Vyškova
– dirigent F. Macek, sólisté
Cena 100 Kč

Setkání mládeže děkanátů Holešov a Kroměříž
26. – 28. 3. 2010 Archa Rajnochovice
Program: hudební prezentace skupiny U2, noční křížová cesta, katecheze P. Ivan Fišar, workshopy a mnoho dalšího!
Info: pátek od 19.00 hod. - sobota od 9.00 hod.
stravování a nocleh zajištěn
S sebou: sportovní oblečení, spacák, karimatku, 300 Kč (studenti – celý
víkend), kamarády, dobrou náladu
☺
Přihlášky a podrobnější informace na www.mladezkromeriz.ic.cz

