ADVENTNÍ OKNO
Čtyři adventní svíce obsahují 24 očíslovaných okének s písmeny
– na každý den adventu jedno.

Farní list:
sv. Mořic - Kroměříž h Hradisko u Kroměříže
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Prosinec 2010

UŽ DNES! Přijďte na adoraci, která se má stát naší modlitbou za ochranu lidského
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Adventní okno nám nabízí několik možností použití:
můžeme si z nich vybrat jednu anebo použít všechny tři:

-

1. Vyluštit tajenku s výzvou.
2. Po celý advent vybarvovat okénka dobrými skutky.
3. Zvlášť velcí kutilové podle něho mohou udělat ozdobu okna tak, že:
nakreslí svíce podobným způsobem na velký kartonový papír
jednotlivá políčka naříznou po obvodu tak, aby karton úplně nevypadl, ale dal se
později lehce vyjmout
podlepí políčka různobarevným celofánem (pozor, lepidlo pouze na spojnicích!)
každý den pak mohou vyjmout odpovídající okénko – každý den bude okno
průhlednější a světlejší.

TRIO - farní list, vydává Řím. kat. farní úřad sv. Mořice v Kroměříži, Stojanovo nám.5,
767 01 Kroměříž. Tel., fax: 573 338 952. E-mail kanceláře: svmoric@svmoric.net.E-mail pro
příspěvky: svmoric@svmoric.net. Redakce P. Josef Říha, Ing. Petr Kvapilík, Ing. Eva Blešová,
Eva Šafaříková. Redakce si vyhrazuje právo na krácení nebo úpravu příspěvků v případě
nutnosti. E Tisk A. Michajlovič, Kroměříž, tiskárna. E NEPRODEJNÉ! Copyright © 2010
TRIO, strana 14

života od početí až do přirozené smrti. Sv. otec Benedikt vidí velikou důležitost, abychom
se tento první den adventu společně modlili na celém světě na tento úmysl. Proto přijďte
všichni, komu na tom záleží, především mladým rodinám, manželům, prostě všem.
Hradisko - 14.30 hod., Kroměříž – sv. Mořic - 19.00 hod.
Právě před rokem nás biskupové v pastýřském listu seznámili se svým záměrem
připravit církev v naší vlasti na jubilejní rok 1150 let od příchodu soluňských bratří sv.
Cyrila a Metoděje na Moravu. Předehrou se stal rok 2010, ve kterém jsme měli zaměřit
pozornost na Písmo sv. Kdo tuto výzvu vzal vážně nebo ji alespoň zaregistroval, ponese
své ovoce a další pokračování přípravy bude důležitější. Kdo snad ani neví, že byl rok
Písma sv. nebo výzvě biskupů nedává důležitost ve svém životě, je čas zastavit se,
rozhodnout se a vydat se na cestu. Cíl je dán. Cíl je dobrý. Cíl může přinést požehnání pro
toho z nás, kdo nastoupí už do rozjetého vlaku.
Arcibiskup Jan Graubner klade do Roku svátosti křtu veliké naděje. Bylo to právě při
jeho pouti do naší farnosti při oslavě sv. Mořice. Seděli jsme skoro všichni kněží děkanátu
Kroměříž kolem stolu jako jeho bratři a zamýšleli jsme se nad cestami, jak tento Rok křtu
prožít. K vrcholu se dá jít různými cestami. Záleží na aktivitách každého kněze, každé
farnosti nebo na způsobu formy. Centrální příprava bude spočívat v katechezích v době
postní jako příprava na Velikonoce, kdy vyvrcholením bude Velikonoční obnova svátosti
křtu. K těmto katechezím nám dá otec Jan své podněty a kroky, které budou společné.
Další formy a iniciativy nechává na každé farnosti.
Ve farnosti sv. Mořice chci klást velký důraz na odpovědnost za křestní víru, kterou
vyznáváme každou neděli při bohoslužbě. (Farnost Hradisko bude pokračovat
v systematické četbě knih Nového zákona). Proto za prvořadý úkol považuji prohloubit
znalost článků křesťanské víry na základě Katechismu katolické církve. Ani si nedokážeme
představit, jaký poklad v katechismu církev vlastní. Velkou pomůckou v porozumění
pravd víry nám mohou pomoci společná setkání. Před 6 léty tato setkání probíhala se
skupinkou chtivých něco vědět a zakusit dar víry ve společenství. Proto vybízím opět
k setkávání ve společenství nad Katechismem katolické církve pouze nad jeho první
částí: Věřím – věříme. Pravidelná setkání budou dvakrát do měsíce v učebně u sv. Mořice.
To první bude už ve středu 1.12.!!!
Pro naše podmínky se snažme zapojit do programu v těchto bodech:
l na prvním místě bude úkol každého z nás – od dětí počínaje až po nejstarší – zjistit si
datum svého křtu, v životě křesťana datum nejdůležitější, kdy jsme se stali Božími
dětmi a dostali jsme program věčného života s Bohem, pečeť nesmrtelnosti. Staňme se
detektivy a pátrejme nejen po datu svého křtu, ale kde jsme byli pokřtěni, kdo byl a je
stále našim kmotrem a třeba vypátrejme i kněze, který nás pokřtil. Tak se nám díky
křtu otevřou nové horizonty a naše duchovní rodina se rozroste.
l V našem okruhu žije mnoho pokřtěných, kteří do farního společenství nepřicházejí,
ale stejně do naší rodiny patří. Náš evangelizační duch se musí posílit a nabrat odvahu.

Naše snaha by měla být korunována pozvat co nejvíce lidí na Noc kostelů (27.5.2011)
nebo na Den pokřtěných, který budeme ve farnosti připravovat v polovině roku.
l V návaznosti na datum svátosti křtu se bude odvíjet naše farní obnova svátosti křtu
při poslední neděli v měsíci, pro ty, kdo jsou v daném měsíci narozeni. Vždy poslední
neděli v měsíci bude na počátku mše sv. „asperges me“ – žehnání vody s pokropením
věřících - a při vyznání víry dostanou farníci do rukou svíci.
Doufám, že naše cesta bude vzájemným obohacením. Věřím, že získáme nové
zkušenosti, které využijeme pro dobro osobní a společné. Ať nás Pán provází svým
požehnáním po celý nový církevní rok.
P. Josef Říha

RORÁTY
Adventní mariánské mše sv. – roráty - můžeme společně slavit ve
všední dny od pondělí do pátku v kapli sv. Vincence na Malém Valu
vždy od 6.45 hodin.
První roráty budou už zítra v pondělí 29.11. Zveme především děti a
školáky, pro které sestry připraví malou snídani.

List z kalendáře – prosinec
1.12. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
19.00 hod. – zahájení katechezí nad pravdami víry – první díl Katechismu
katolické církve „Věřím, věříme“ – vede P. Josef Říha a Ing. Petr Kvapilík
– učebna u sv. Mořice
2.12. čtvrtek 16.00 – 17.00 hod. - svátost smíření u sv. Mořice
3.12. pátek 7.00 – 16.00 hod. – celodenní adorace na Malém Valu
15.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
18.00 hod. – setkání lektorů v Děkanátním centru pro rodinu
20.00 hod. – adorace v klášteře na Koperníkově ul.
4.12. sobota
5.12. neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice,
18.00 hod. - mše sv. u sv. Jana
prodej Vánoční hvězdy - po každé mši svaté - kostel sv. Mořice,
večer kostel sv. Jana Křtitele
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
6.12. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
7.12. úterý
8.12. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
16.30 hod. – biblická hodina v učebně u sv. Mořice (viz pozvánka)
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele ze slavnosti
P. Marie
19.00 hod. – Lurdský zázrak – dramatizace zjevení P. Marie v Lurdech
s doprovodem duchovní hudby
9.12. čtvrtek
10.12. pátek 16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
11.12. sobota
12.12. neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice, 18.00 hod. - u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
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Smutný pohled nabízí ubohá duše ovládnutá touhami, které se v ní ozývají. Nešťastná
je sama v sobě, tvrdá pro bližní, lenivá a nedbalá ve věcech Božích, neochotná k plnění
ctností.
Dokonalost není v těch ctnostech, které člověk vidí v sobě sám, ale v těch, které
v něm vidí Bůh.

Modlitba ženy v požehnaném stavu za ostatní matky
a jejich nenarozené děti
Všemohoucí Bože, kdysi jsi připravil tělo i duši nejsvětější Panny Marie za důstojný
příbytek pro svého Syna. Nyní jsi požehnal také mé tělo a učinil jsi je nástrojem své
tvůrčí síly. Plna vděčné radosti dávám se zcela do Tvé služby a prosím i za ostatní ženy
v požehnaném stavu. Zasvěcuji Ti děti, které nám dáváš. Ochraňuj a opatruj tyto klíčící
životy a dej, ať se všechny děti šťastně narodí a stanou se ve svatém křtu Tvými dětmi.
Chraň je v celém jejich dalším životě, ať kráčí věrně cestami Tvých přikázání a ať dosáhnou
věčného života v nebesích. Dobrotivý Bože, tyto klíčící životy jsi však svěřil nám
matkám, naší ochraně a zodpovědnosti. Prosím Tě proto, dej nám zdraví těla i duše, dej
nám dobrotu srdce a čistou mysl, abychom svým dětem nepředaly špatné náklonnosti,
nýbrž abychom jim daly do života jen dobré povahové vlastnosti.
Nebeská Matko, pomáhej nám, abychom v těchto měsících měly ve svých srdcích hodně
čisté radosti a abychom směly tuto radost šířit kolem sebe. Z lásky k Bohu a z lásky ke
svému dítěti nechceme propadnout malomyslnosti, i kdyby se nám snad v příštích dnech
nebo ve chvíli porodu dítě stalo příliš těžkým břemenem. Kéž nám v této době, Matko
Boží, dodají síly vzpomínky na Tvé bolesti a na utrpení Tvého Syna. Též vás, svatí
andělé strážní, prosím o ochranu a pomoc. Veďte nás matky, naše manžele i naše děti
tímto životem tak, abychom jej prožili podle vůle Boží a buďte našimi přímluvci u
Božího trůnu. Anděle Boží…

Modlitba za nenarozené děti
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, na přímluvu Tvé Matky Panny Marie, která Tě s láskou
nosila pod srdcem, a svatého Josefa, muže pevné víry, který byl Vaším statečným
ochráncem, vyslyš naše prosby za ochranu života nenarozených dětí, kterým hrozí zabití
v lůně vlastních matek. Dej, ať jejich rodiče poznají krutost tohoto záměru a najdou
odvahu čestně přijmout zodpovědnost za životy svých dětí. Bože, Otče všech lidí, Pane
života, odpusť nám naši lhostejnost k různým formám ničení Tvého díla a dej nám milost,
abychom dokázali bránit lidský život od početí do přirozené smrti, pomáhat potřebným,
a z ran Tvého Syna čerpali sílu k zápasu za život podle Tvé vůle. Amen. Sláva Otci i
Synu i Duchu Svatému…

Uzávěrka TRIA: příspěvky doručte do čtvrtku 16.12.2010
TRIO, strana 13

státu moci vnutit své náboženství poddaným. Katolický katechismus byl proto v té době
velmi potřebný pro vzdělávání v katolické víře.
Petr Canisius také vydal spisy kazatele a mystika J. Taulera (1543), Cyrila
Alexandrijského a Lva Velikého. Napsal řadu dogmatických a apologetických spisů,
které se vyznačují velmi zdvořilým postojem k odpůrcům. I v osobním styku Canisius
imponoval výmluvností, ale hlavně respektem ke svým protivníkům, které nikdy
nenazýval kacíři nebo bludaři. A svým současníkům ostře vytýkal, že s lidmi odlišné víry
nejednají tak, aby je z omylů vyléčili, ale že z nich vlastně dělají nevyléčitelné. Ostře
kritizoval tehdejší chybné chování některých katolíků. Později, v létech pontifikátu
papeže Pavla V. (1566-72), což jsou léta života sv. Karla Boromejského a sv. Petra Canisia,
byla oboustranně značně rozdmýchávána vzájemná nesnášenlivost mezi tehdejšími
protestanty a katolíky.
Ve svých 35 letech byl Petr Canisius v r. 1556 jmenován představeným nové jezuitské
provincie v Německu. Založil mnoho klášterů, seminářů, kolejí a svým osobním vlivem
a debatérským uměním si získal mladé lidi i vysoce postavené osobnosti. V r. 1556
založil jezuitskou kolej v Praze (Klementinum), ze které se stala univerzita. Kázal rovněž
v pražském svatovítském chrámu. Potom působil jako kazatel v řadě německých měst.
Roku 1558 také cestoval s papežským nunciem do Polska. V roce 1559 se zúčastnil
říšského sněmu v Augsburgu a roku 1562 opět koncilu v Tridentu.
Roku 1580 založil kolej ve Fribourgu (Freiburg im Üechtland) ve Švýcarsku, kde
také ve svých 76 letech dne 21. prosince 1597 zemřel, obklopen obecnou úctou. Ve
Fribourgu je v univerzitním kostele pochován. Byl nazýván druhým apoštolem Německa
po sv. Bonifácovi a zasloužil se o to, že Německo zůstalo katolické. Canisiovo jméno
nese řada jezuitských škol po celém světě.
Roku 1854 byl blahořečen papežem Piem IX. Dne 21. 5. 1925 byl svatořečen papežem
Piem XI. a prohlášen učitelem církve. Jeho památka se slaví 21. prosince.
Ing. Petr Kvapilík

Výroky svatých – prosinec
sv. František Xaverský 3. 12.: Není slabým, kdo se opírá o Boha.
Naučte se velmi trpělivě snášet jejich křehkosti a pomáhat jim v nich s nadějí, že i
když nejsou dobří teď, jednou přece jen budou.
Mnoho lidí se v těchto místech nestává křesťany jen proto, že není nikoho, kdy by
z nich křesťany udělal.
Ambrož 7. 12: Vpravdě se sluší nazvat mužností, když někdo sám nad sebou zvítězí,
když přemůže hněv.
Kdo nebrání bližního před křivdou, i když to může učinit, dopouští se té samé viny
jako ten, kdo křivdu páchá.
Pro dobré je smrt pozváním k odpočinku, pro špatné katastrofou.
Kdo chce dosáhnout nejvyšší ctnosti, ať kráčí po stezkách pokory.
Jinak pokouší Bůh a jinak satan. Bůh zkouší, aby upevnil a odměnil, satan aby zahubil.
Kdo se vzdálil od Církve, opustil dům i vlast a vydal se napospas v daleké zemi.
Se svatým budeš svatý.
Jan od Kříže 14. 12.: Je to velká potěcha pro duši vidět, že ona není nikdy bez
Boha, i kdyby byla ve smrtelném hříchu, tím spíše, když je v milosti.
Je lepší pro Boha trpět, než konat zázraky.
Pamatuj vždy na to, že to, co se ti přihodí dobrého nebo zlého, je od Boha, abys
z jedné strany neupadal do pýchy a z druhé neztrácel odvahu.
Každý, kdo má naději, se odhodlává dosáhnout všeho, po čem prahne a co ještě
nemá.
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13.12. pondělí 15.00 hod. – biblická hodina v PL (viz pozvánka)
16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně
u sv. Mořice
14.12. úterý 17.00 hod. – mše svatá za vedoucí společenství a všechny služebníky
kostela sv. Mořice a sv. Jana Křtitele
18.00 hod. – setkání pastorační rady farnosti se zástupci vedoucích
společenství
– vypracování pastoračního plánu na „Rok křtu“
15.12. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
19.00 hod. – Katecheze „Věřím, věříme“ – učebna u sv. Mořice
16.12. čtvrtek 14.30 hod. – setkání seniorů ve farním klubu u sv. Mořice
17.12. pátek 16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
18.12. sobota
19.12. neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice, 18.00 hod. - u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
20.12. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6. - 9. tříd v učebně
u sv. Mořice
21.12. úterý 15.00 – 18.00 hod. - svátost smíření u sv. Mořice
22.12. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
15.00 – 18.00 hod. - svátost smíření u sv. Mořice
17.00 – mše sv. u sv. Mořice
23.12. čtvrtek 15.00 – 18.00 hod. - svátost smíření u sv. Mořice
24.12. pátek 16.00 hod. – dětská mše sv. v kapli na Malém Valu
21.00 hod. – „půlnoční“ mše sv. u sv. Mořice
25.12. sobota mše sv. jako v neděli
26.12. neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice, 18.00 hod. - u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
27.12. pondělí
28.12. úterý
29.12. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
17.00 – mše sv. u sv. Mořice
30.12. čtvrtek
31.12. pátek 16.00 hod. – děkovná mše sv.
23.00 hod. – mše sv. za požehnání nového roku 2011,
za občany města Kroměříže

List z kalendáře – Hradisko
h

2.12. čtvrtek - dopoledne – návštěva nemocných

List z kalendáře – leden 2011
1.1. sobota - slavnost P. Marie, Matky Boží
2.1. neděle - 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice, 18.00 hod. - u sv. Jana
- 10.45 hod. – mše sv. za děti a koledníky Tříkrálové sbírky
s požehnáním na cestu
- 15.00 hod. – Vánoční koncert pěveckého sboru Moravan, kostel sv. Mořice

Farní bál 2011
sobota 22. ledna 2011 v 19.30 hod.
v Domě kultury v Kroměříži
(bližší informace budou na plakátech)
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Vánoční hvězda - šance pro těžce nemocné děti
Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných
dětí pořádá prodej Vánoční hvězdy. Výtěžek z prodeje bude
věnován Dětskému hemato-onkologickému oddělení Dětské
kliniky v Olomouci.
I letos v našich farnostech přispějeme koupí Vánoční hvězdy na
léčbu těžce nemocných dětí.
Vánoční hvězdu si můžete zakoupit v neděli 5.12.2010 v kostele
sv. Mořice po každé mši svaté a večer v kostele sv. Jana Křtitele.
Děkujeme Vám.

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude ve středu 8.12.2010 v 16.30 hod.
v učebně u sv. Mořice.
Téma: Čtení z proroka Izaiáše kap. 25,verše 6-10
Boží hostina, protože Spasitel navždy odstranil smrt. On promluvil a lidem dal radostnou
budoucnost.
Žalm 23 Pan Ježíš je pastýř dobrý. Tento žalm je snad nejznámější částí SZ a utěšoval a
posiloval nesčetné lidi.
Matoušovo evangelium kap. 15., verše 29-37, četné zázraky uzdravení, rozmnožení
chlebů a ryb, problematika zázraků víry a rozumu.
1. kapitola knihy Přísloví.
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude v Psychiatrické léčebně v pondělí
13.12.2010 v 15.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Téma: Čtvrtá kniha Mojžíšova - Numeri kapitola 24, verše 02-7 a 15-17 je to o královském
mesianismu - proroctví o příchodu Mesiáše z královského rodu Davidova. Hvězda znamením Boha.
Žalm 25 - prosba o odpuštění za viny, chvála Božího milosrdenství.
Čtení z evangelia sv. Matouše kap. 21 verše 23-27
Dotazy na původ Ježíšovy moci, zázraky. Věřit znamená taky přemýšlet.
Budeme číst dané texty, zamýšlet se nad nimi a také se modlit. MUDr. Pořízek Bohuslav

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, www.agkm.cz, tel. 573 501 111, ag@agkm.cz

Nadaným žákům 7. a 9. tříd základních škol, zájemcům o studium na
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži ve školním roce 2011/2012
Podmínky pro přijetí do 1. ročníku šestiletého nebo čtyřletého studia:
úspěšné absolvování 7. nebo 9. třídy základní školy
úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z jazyka českého a
matematiky
Žáci s vynikajícím prospěchem mohou být přijati bez přijímacích
zkoušek.
Další informace získáte v sobotu 4. 12. 2010,
kdy proběhne na naší škole od 9 do 12 hodin
Den otevřených dveří
Přihlášky ke studiu: Podávejte na běžných formulářích, které obdržíte v základní škole
(na vyžádání přihlášku pošleme). Přihlášky je nutno podat do 15. 3. 2011.
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Praha v srpnovém čísle časopisu Vesmír: „Zní to jako sci-fi, ale řada experimentů dokazuje,
že fetální buňky mají schopnost „opravit“ těhotnou samici tam, kde je to nejvíc potřeba!“
Tedy dítě si opravuje tělo matky, aby byla funkčně co nejlepší. Ženy tak možná získávají
oproti nám mužům výhodu „čerstvých“ a generačně mladších kmenových buněk.
Nové objevy nabízejí vysvětlení, proč se ženy s vyšším počtem dětí dožívají vyššího
věku a proč tato závislost platí výrazněji pro ženy, které měly pozdní porody. Zatímco
dřívější pohled na pozdní porody byl soustředěn na možná poškození matky, nyní si
díky objevu mikrochimérismů umíme vysvětlit, že dochází i k opravě a „dopingu“ matky,
který se naopak stává největší výhodou pro následující léta.
Jan Pavel II. mluvil o kultuře smrti - jistě do ní patří také to, že těhotná čtyřicátnice
nebo padesátnice je často vystavena společenskému tlaku. Lidé - pokud vůbec k trvalému
partnerskému závazku dospějí – se dnes typicky pozdě berou, pozdě mají děti a naopak
předčasně s ochotou mít děti končí. Přitom hranice odchodu do důchodu se stále
prodlužuje a nejnovější demografické projekce mluví o dalším prodlužování průměrného
věku dožití.
Mám známého, který pracuje v investičním bankovnictví v Berlíně a oženil se téměř
ve čtyřiceti. Vzal si o osm let starší manželku. Letos v létě jeho manželka porodila ve
svých 52 letech čtvrté dítě a v jejich rodině nejen že bude zase o něco veseleji, ale ta paní
si pravděpodobně i prodloužila svůj vlastní život.
Mgr. Ing. Martin Kvapilík

Svatí na prosinec
Svatý Petr Canisius, SJ učitel církve, (8. 5. 1521 - 21. 12. 1597) teolog, pedagog a
kazatel, autor prvních katolických katechismů, svátek 21. prosince
Svatý Petr Canisius, se původně jmenoval Peter Kanis, někdy též počeštěně je
pojmenováván Petr Kanisius. Žil v 16. století, narodil se 8. května 1521 ve městě Nijmegen,
tehdy německém, které je v dnešním Holandsku, těsně (7 km) u hranic s BRD. Canisiův
otec byl starostou města Nijmegen.
Petr Canisius studoval filosofii a potom teologii na univerzitě v Kolíně nad Rýnem.
Roku 1543 se setkal s Petrem Faberem, jedním ze zakladatelů jezuitského řádu, do něhož
také, jakožto první Němec, vstoupil. V té době přešel kolínský arcibiskup Hermann tajně
k luteránství a hrozilo rozštěpení německé církve. Petr Kanisius byl proto vyslán situaci
projednat k císaři Karlu V. a arcibiskup Hermann byl císařem sesazen.
Roku 1546 byl vysvěcen na kněze. Ve svém kněžském působení pak vynikl Petr
Kanisius jako učitel, debatér a kazatel. Spoluzakládal v Kolíně první jezuitskou kolej v
Německu. A roku 1547 se na pozvání augsburského biskupa účastnil Tridentského
církevního koncilu. Byl jednou z hlavních postav katolické reformy kolem Tridentského
koncilu. Roku 1549 složil v Římě řádové slavné sliby, získal doktorát teologie v Bologni
a pak byl dva roky profesorem a rektorem univerzity v Ingolstadtu (dnešní LudvíkMaxmiliánova univerzita v Mnichově). V letech 1552-1556 byl kazatelem ve vídeňské
katedrále a krátce i administrátorem biskupství.
Ve Vídni v r. 1554 sestavil své nejvýznamnější dílo – Katechismus. Byla to katolická
apologetická odpověď na různé katechismy reformátorů, takže jeho katolický katechismus
byl významnou metodickou pomůckou pro katolické kněze. Jeho Katechismus dosáhl
400 vydání a byl přeložen do 15 jazyků. Jednak to byl Velký katechismus (Summa
doctrinae christianae, latinsky r. 1555, německy r. 1556), určený pro kněze, a pak Malý
katechismus (latinsky a německy r. 1558, přeložen do dalších 10 jazyků) a Střední
katechismus (v r. 1558). Tyto jeho první katechismy podstatně ovlivnily tehdy vznikající
celocírkevní Římský katechismus (Tridentský).
Augsburský mír v roce 1555 mezi protestanty a katolíky nastolil princip „cuius regio,
eius et religio“. Tehdy to znamenalo, že poddaní musejí vyznávat náboženství toho, kdo
jim vládne. Přičemž náboženská svoboda byla uznána jen knížatům, nikoli však
poddaným. V 15. století se tedy za základ obecného práva tehdy považovalo právo hlavy
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v Prysku. Večer zazářil kostel do krásné krajiny Lužických hor novou fasádou. V pátek
ráno jsme se dali do stavby lešení v interiéru kostela v Prysku. Restaurátoři ještě letos
sundají z oltářů sochy a budou je opravovat v ateliéru. Na jaře bude probíhat oprava
oltářů na místě. K této práci jsme jim postavili kolem oltářů lešení. Na sobotu nám zůstal
„bonbónek“. Přesunuli jsme se do Kerhartic. Prošli jsme si opravenou farní budovu, která
brzy přivítá rekreanty v krásném interiéru a v krásné krajině Lužických hor. Kolem fary
jsme pokládali kanalizaci, aby se voda dostala od fary, kam patří – do potoka. Potrubí
jsme zahrnuli a po Anděl Páně jsme jeli k obědu. Sice vyčerpáni, ale plni vědomí, že jsme
udělali kus práce s Božím požehnáním a pod Boží ochranou, jsme se vraceli k domovu.
Tak se učíme chápat, že chlapská práce je také modlitbou. P. Josef a kolektiv

Opět probíhá kurz První kroky
Také v letošním školním roce v Kroměříži probíhá kurz První kroky, který je určen
především pro rodiče dětí v předškolním věku. Od října se devět manželských párů
pravidelně schází a zpracovává připravené rodinné případy. Mezi účastníky jsou také
manželé z naší farnosti. Předpokládané ukončení kurzu je v polovině ledna. Pořadatelem
je občanské sdružení ProFamilia, obdobné kurzy probíhají v Praze a v Olomouci, od
ledna potom také v Brně a v Třebíči.
Marie a Martin Kvapilíkovi

Mikrochimérismus - nové objevy
V naší rodině se nám narodili nejprve dva synové a po nich dvě dcery. Po narození
druhého syna se u manželky po jedné plesové sezóně objevily silné revmatické projevy.
Bylo to tak zlé, že někdy nemohla sama doma vyjít po schodech do prvního patra.
Ošetřující lékařka jí řekla, že může jít o důsledek těhotenství a pokud bude mít další dítě,
musí počítat s dalším zhoršením. Navzdory této prognóze jsme zanedlouho čekali třetí
dítě, narodila se nám Terezka a manželce se revma výrazně zlepšilo. Po čtvrtém dítěti
revmatické obtíže zmizely úplně a podle krevních testů jako by manželka nikdy ani
žádné revma neměla. Když jsme vzpomínali, jak manželka nemohla celé měsíce pořádně
chodit, vždycky jsme děvčatům říkali, že maminku vyléčily. A potom jsme se letos
dozvěděli o relativně nových objevech, které to, zdá se, celé objasňují.
Mikrochimérismus je děj přirozený a hojně se vyskytující: od okamžiku početí dítěte
startují tři přenosové mechanismy: buňky embrya putují do těla matky, buňky matky
putují do embrya a – je-li embryí v těle matky více – putují buňky embryí mezi nimi.
Tedy všechny zúčastněné organismy a jejich imunitní systémy mezi sebou provádějí
čilý „výměnný obchod“. Důsledek je zajímavý: každý z nás si v sobě nosí buňky s několika
různými genomy, v nichž je zachycena naše rodinná historie. Každá žena si tak ve svém
těle nosí buňky několika žen předchozích generací své rodiny a nejzajímavější na tom
je, že mužské buňky jsou objevovány i v tělech žen, které nikdy syny neměly. Zdrojem
takových buněk mohou být vlastní nerozpoznaná těhotenství s mužskými embryi končící
spontánním potratem, mohou to být buňky staršího bratra usídlené v matce nebo i případný
bratr-dvojče, případně všechny tři příčiny zároveň. Jinými slovy, sotva jsme my lidé
nahlédli do struktury našeho genomu, už jsme objevili další složité mechanismy, o kterých
zatím mnoho nevíme.
Je tak zřejmé, že každá manželská nevěra je zásahem, který do rodinného genetického
materiálu příštích generací může zanést leccos – stačí, aby došlo ke krátkodobému
těhotenství, které žena ani nemusí zaznamenat a buňky někoho „zcela neznámého“ se
objeví ještě třeba u vnučky (srv. „...do třetího i čtvrtého pokolení“ Num 14:18). Rovněž
tak je jisté, že každý umělý potrat násilně přeruší běžící mechanismy buněčných výměn
a imunitních rozhovorů, což pro tělo ženy nemůže přinést nic dobrého.
Mikrochimérismus je také možným vysvětlením toho, proč se ženy dožívají nápadně
vyššího věku než muži. Jen v ženách totiž dochází k transportu buněk z plodu, přičemž
se přišlo na to, že nejvyšší počet kmenových buněk, které přešly z plodu do matky, se
hromadí v orgánech, které jsou nějak poškozeny. Jak píše imunolog doc. Jan Černý z UK
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Studentům našeho gymnázia nabízíme:
- vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází
z požadavků RVP pro gymnázia,
- velký výběr volitelných předmětů, orientace na humanitní i přírodní vědy,
- výchovné prostředí a setkávání v křesťanském duchu,
- ubytování a stravování přímo v areálu školy,
- slevy a podporu studentům ze sociálně slabých rodin,
- rozvoj talentů pro cizí jazyky, společenské i přírodní vědy,
- výuka anglického, německého, francouzského, ruského, španělského a latinského
jazyka,
- jazykové konverzace vedené lektory z JAR a Ruska,
- průběžná komunikace s rodiči žáka prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
Mgr. Štěpán Bekárek
ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KDY? Čtvrtek 9. 12. 2010
9 - 12 hod.: program pro MŠ
14 - 17 hod.: veřejnost
www.czs-km.cz, tel. 573 335 531

Milé děti, zveme Vás na adventní tvoření,
které bude probíhat
každou sobotu ve 14 hodin v Centru pro rodinu.
Přijďte si vyrobit různé dekorativní drobnosti, které potěší nejen Vás, ale i Vaše blízké.
Během každého setkání si také budete moci poslechnout zajímavý příběh, ke kterému
dostanete obrázek.
Program:
4. 12. - Netradiční adventní věnečky, případně adventní dekorace
11. 12. - Svícen - lampička
18. 12. - Andělíček z korálků na vánoční stromeček
Začátek - 4. prosince 2010 ve 14 hodin
Materiál zajištěn. Příspěvek 25 Kč (na každé setkání)
Prosíme, hlaste se alespoň 5 dnů předem na tel. čísle 724782867 nebo 736522815
Těšíme se na společně strávený čas
Magda Navrátilová a Mgr. Katka Vojáčková
h Centrum pro rodinu pořádá kurz - Hravé zdravé masáže. Zveme maminky s malými
dětmi (od 6 měs. do18 měs., od 19 měs. výše) ve čtvrtek 2. 12. 2010 v 10.00 hod. do herny
centra na úvodní informační hodinu. Masáž, kterou se v kurzu naučíte, probouzí
schopnost dětského těla být odolné a samo se bránit na mnoha úrovních. Na psychické,
fyzické, emocionální. Kurz je atypický básničkami, které masáž doprovázejí, což ji
zpřístupní dítěti i lepší koncentraci masírujícího. Masáž si můžete upravit podle sebe a
dítěte. Hravé masáže Vás nenaučí pouze umění dotyku a kouzlu hlazení, ale hlavně o
něco více rozumět Vašemu dítěti a přiblížit mu Váš svět.
Cena: 650,- Kč - 7-8 lekcí, individuální přístup, materiál pro účastníky, DVD s masážemi
Je možné se přihlásit i začátkem ledna 2011.
Kurz vede Bc. Zuzka Zaharowska, odborný garant Bc. Pavlína Hošková (fyzioterapeut)
Kontakt: Helena Župková, 736 522 814
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h Centrum pro rodinu nabízí doučování matematiky a fyziky pro základní, střední
školy a přípravu na přijímací zkoušky.
Bližší informace – www.cpr-kromeriz.cz
h Centrum pro rodinu – připravuje: KURZ MANŽELSKÉ VEČERY – Jak vybudovat
šťastné manželství na celý život. (Během osmi společně strávených večerů spolu manželé
mluví o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas). Bližší
informace naleznete na www.cpr-kromeriz.cz, nebo na tel.: 736 522 814, Helena Župková
Zájemci se mohou přihlásit do konce měsíce ledna 2011. Kurz bude probíhat v měsíci
únoru.Termín zahájení bude upřesněn.
Děkujeme panu proboštu Josefu Říhovi, farnosti sv. Mořice a Panny Marie, všem
dárcům za finanční pomoc, dobrovolníkům a příznivcům Centra pro rodinu, kteří jej
jakýmkoli způsobem v letošním roce podpořili a využili jeho prostor a služeb. S přáním
všeho dobrého do nového roku 2011,
pracovnice centra, Helena Župková a Magdalena Navrátilová

„Vánoční balíček“
Blíží se advent a doba vánoční a Charita ČR už po třetí pořádá velmi zajímavý
projekt „Vánoční balíček“. Tento vánoční dárek je určen pro děti z ukrajinských dětských
domovů, ve kterých charita ČR poskytuje pomoc. Charita v Kroměříži se vždy tohoto
projektu aktivně zúčastňuje.
O každém dítěti zařazeného do projektu Vánoční balíček má Arcidiecézní charita
předem připravené informace jako např. jméno a příjmení, věk, výšku, míry, váhu, osobní
zájmy, či jiné specifické potřeby apod. Tyto informace pak nabízí veřejnosti a
potencionálním dárcům. Dárce pak na základě těchto údajů balíček připraví a předá
charitě, která zajistí přepravu a předání balíčků dětem.
Dárcem vánočního balíčku může být kdokoliv: jednotlivec, rodina, společenství,
místní Charita či jiná organizace. Balíček by měl mít hodnotu 1 000 Kč (+/-100 Kč). Je
vhodné limit dodržet. V dětských domovech si děti rozbalují dárky společně a je třeba,
aby jejich hodnota byla srovnatelná a zbytečně v dětech nevyvolávala nějaké neadekvátní
reakce. Vzhledem k věku, pohlaví a zájmům dětí většinou balíček obsahuje: různé hračky
(většinou jednodušší, aby nebylo třeba návodu v ukrajinštině), oblečení (domácí i zimní,
ale v cenovém limitu), různé školní a výtvarné pomůcky, v menší míře také sladkosti
(trvanlivé, v originálních obalech, bez nebezpečí zkažení či znečištění ostatních věcí).
Každý balíček je přímo dárcem zabalen do vánočního papíru a opatřen jménem a
příjmením vybraného a přiděleného dítěte.
Já jako ředitelka jsem se loňského roku zúčastnila společné návštěvy ředitelů charit
na Ukrajině - jak v dětských domovech, tak ve službách, které pomáhají lidem v nouzi.
Je tam opravdu velmi odlišná situace a život na Ukrajině není lehký. Některé děti, se
kterými jsem při návštěvě dětských domovů mluvila, byly dokonce příjemci dárků od
charity v Kroměříži. Bylo to velmi milé setkání a měla jsem slzy na krajíčku (dětem se
samozřejmě nesděluje, kdo je dárce). Děti jsou vděčné i za skromné dárky, velmi si všeho
váží, mají radost z každých pastelek či barviček, které v balíčku naleznou.
Na Ukrajině slaví Vánoce až 6. ledna, tým pracovníků z Arcidiecézní charity Olomouc
veze osobně dárky do několika domovů, mnohdy za velmi komplikovaných okolností
(problémy na celnici a s úřady, velký mráz, minimální veřejné služby jako je úklid sněhu
na vozovkách, a další).
Sama za sebe mohu říci, že se už nyní těším na fotografie z předávání dárků, ty
rozsvícené tváře opravdu stojí za to. A nákup dárku je pro mne velkým potěšením, vybírám,
co by se konkrétnímu chlapci nebo dívce líbilo, představuji si, co je asi v tom daném
věku zajímá. Vánoce mají pak pro mne i jinou dimenzi radosti, radost z toho, že konkrétní
chlapec nebo dívka v daleké Ukrajině budou mít pocit, že někdo na ně adresně myslel a
s láskou je chtěl obdarovat.
Charita v Kroměříži poveze dárky do Olomouce těsně před Vánoci 20. 12.,
do této doby mohou dárci přinést připravené dárky na charitu v Kroměříži.
Bc. Anna Valachová, DiS., ředitelka charity Kroměříž
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Ohlašování zasvěcených a doporučených svátků
Připomínám, že v nedělních ohláškách je třeba oznamovat zasvěcené svátky s
povinnou účastí na mši svaté a dodržením svátečního klidu (Narození Páně a Matky
Boží, Panny Marie) a také doporučené svátky, kdy sice nejsme vázáni povinností pod
těžkým hříchem, ale jsme zváni ke společnému slavení. Dobrovolná účast je důležitým
vyjádřením svobodné vůle a osobní víry a lásky. Kněz nemůže zavazovat povinností
účasti, ale má opravdu vřele pozvat. Je to příležitost pro stálou liturgickou, mravní i
katechetickou formaci věřících. Slavení nedělí a svátků je zásadně důležité pro pěstování
smyslu pro posvátno a náboženskou disciplinu.

Den Bible
V neděli 14.11. jsme slavili Den Bible. Pozvání farnosti Hradisko přijal doc. P. Petr
Chalupa z Katolického biblického díla se sídlem v Dolanech, který přijel i se svou
asistentkou. Připravili si pro nás seminář „Praktická práce s Biblí“.
Z počátku jsme měli trochu obavy, jestli budeme správně rozumět probíranému textu,
protože si přednášející vybral obtížnou knihu NZ Zjevení sv. Jana, kterou právě ve farnosti
tento měsíc čteme. Ale už přívětivé seznamování a přátelská atmosféra nás uklidnila.
Nejdříve jsme se zamýšleli nad situacemi v běžném životě, kde se setkáváme s Božím
slovem. A pak už jsme se nechali vtáhnout do textu knihy Zjevení a netradiční metodou
ve velmi družné diskuzi podrobně rozebírali 3. kapitolu, která se věnuje problémům
tehdejší církve v Laodikeji a mohli srovnávat s naší současnou situací.
Přednášející byli perfektně připraveni, měli pro nás předtištěné grafické zpracování
textu celé knihy, které ji učinilo přehlednou a srozumitelnější. Sami jsme prožili, že
dobrá příprava a dobrý kolektiv dokáže užitečně zpracovat i obtížné knihy Písma.
Prožili jsme požehnané nedělní odpoledne s Božím slovem, které v nás zanechalo
radost.
J. Zahradníčková a vděční farníci z Hradiska

Staré končí a nové začíná – čtení Bible v Hradisku
Dočetli jsme Starý Zákon a spolu s Izraelity stojíme před adventem. Očekáváme
něco, nebo Někoho, který přichází naplnit to, co jsme se dosud dozvěděli. Ale my si
skoro nic nepamatujeme. Kdyby bylo rozdělování milosti na nás, tak bychom řekli „s
nimi to fakt nemá cenu, vždyť z toho nic neví.“ Vydali jsme se za Ježíšem cestou, na které
naše lidské zkušenosti selhávají a techniky úspěchu, fungující ve světě, jsou nepoužitelné.
Venku konečně nastala dlouho s obavami očekávaná tma a zima, která zve k odpočinku
a spánku, apoštol Pavel nás ovšem burcuje, abychom se probudili, neboť se přiblížila
hodina blízké spásy. Po všech těch dlouhých hodinách s Písmem jsme v situaci pastýřů,
kteří se radují z pozvání a jdou blíže, aniž by rozuměli způsobu a okolnostem. Podstata
je jim ale jasná: všechno, co se děje kolem nás, je kvůli Němu, já jsem tu kvůli Němu a to,
co prožívám je kvůli Němu. Kvůli Němu zápasíme s obtížemi života a textu Písma, kvůli
Němu se potřebujeme obnovit uvnitř srdce, abych mohli přistoupit k radosti Betléma.
Nový zákon se otvírá ne jen pročítanými stránkami, ale prvními dny adventu, úseku
života, který nám snad bude ještě dopřán, abychom své tělo mohli začít oblékat v Pána
Ježíše Krista. On ví kdy, jak, s kým, proto opět přichází, aby nám pomohl, budeme-li o to
stát. Jeho pozvání k vyjití patří všem, kdo mají uši k slyšení. A díky za vytrvalost věrných.
Maranatha.
Eva Blešová

Pracovní chlapská pouť
Letos podruhé, celkově asi podesáté, se rozhodli muži z Kroměříže, Hradiska i okolí
přiložit ruku k dílu. Do Srbské Kamenice jsme doputovali 3 auty a trasa v průměru ukazuje
360 km. Pán nám požehnal příhodným počasím a poslal nám zástupy andělů strážných,
kteří měli pohotovost. Na sv. Martina jsme ráno zavítali do dříve rozbouraného kostela
sv. Martina v Markvarticích, ve kterém se bude po 5 létech usilovné práce v příštím roce
malovat a práce půjdou do finále. Celý čtvrtek jsme demontovali lešení z fasády kostela
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Potvrzení o daru
Pokud dárce projeví o potvrzení zájem, je třeba mu nabídnout přispění do sbírky složenkou
/dostanete společně s pokladničkou/, kterou budete mít při koledování. Po jejím zaplacení
a písemném požádání mu sekretariát Charita Česká republika, Vladislavova 1460/12,
110 00 Praha 1, tel: 296 243 330 toto potvrzení vystaví a zašle.
Předem děkujeme za Vaši pomoc a přejeme požehnané Vánoční svátky, pokoj, radost a
hodně úspěchů v novém roce 2011.
Za Oblastní charitu Kroměříž
Mgr. Josef Šebestík, pastorační asistent

Opravy nemovitého majetku farnosti sv. Mořice v roce 2010
a oslava 750 kostela sv. Mořice
akce
Otevřené brány

farní podíl
800,00Kč

náhrobek arc. Colloreda
okna - proboštství

96245,00Kč
85036,00Kč

sv. Mořic - fara mříže
30000,00Kč
zpovědnice
75000,00Kč
elektro - proboštství č. 5 143500,00Kč
elektro - fara (byt) č. 4
59000,00Kč
podlaha (byt) č. 4
12000,00Kč
byt pro kaplana č. 6
186088,00Kč
oslava 750 let kostela
95381,00Kč
celkem

783050,00Kč

dotace
100000,00Kč MěstoKroměříž
60000,00Kč Zlínský kraj
160 000,00 Kč Zlínský kraj
551 000,00 Kč Zlínský kraj
159010,00Kč MěstoKroměříž
30 000,00 Kč NadaceDKS
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
100 000,00 Kč MKČR
120000,00Kč Zlínský kraj
40000,00Kč MěstoKroměříž
1 320 010,00 Kč

celkem
160 800,00 Kč
256 245,00 Kč
795 046,00 Kč
60 000,00 Kč
75 000,00 Kč
143 500,00 Kč
59 000,00 Kč
12 000,00 Kč
186 088,00 Kč
355 381,00 Kč
2103060,00Kč

Milí farníci sv. Mořice,
během roku jsme obdrželi mnoho darů, které jsme použili na úhradu výše uvedených
výdajů. Dary některých jednotlivců byly i více než statisícové, proto jsme mohli uskutečnit
rekonstrukci bytu po kostelníku panu Pavlíčkovi, pro pana kaplana.
Obracím se na Vás s prosbou o vánoční dárek pro kostel sv. Mořice, neboť na rekonstrukce
v budově proboštství jsme si museli půjčit částku 150 tis. Kč. Věřím, že vedle dárků pro
obdarování svých blízkých budete pamatovat svým darem ve vánoční sbírce. Předem
upřímně děkuji. Pán Bůh zaplať.
P. Josef Říha

Slovo arcibiskupa

Odpad od církve

Svatý otec nás vyzval, abychom se k
němu připojili 1. neděli adventní, když
bude slavit v Římě vigilii za započatý
život. Považuji za vhodné dát tyto
myšlenky do promluvy a přímluv, po mši
svaté pak udělat krátkou adoraci podobně
jako na Krista Krále a během adorace přednést vhodné modlitby na tento úmysl.
arcibiskup Jan
V našich farnostech budou adorace:
Hradisko 14.30 hod., Kroměříž sv. Mořic
19.00 hod.

Dne 9. 4. 2010 vstoupil v platnost nový
předpis papeže Benedikta XVI., který vyšel
v motu proprio Omnium in mentem (AAS
8. 1. 2010). Dosud platilo, že katolík, který
odpadl od církve formálním úkonem,
nebyl vázán povinností uzavřít manželství
kanonickou formou. Od 9. 4. 2010 platí, že
kdo se stal katolíkem, je katolíkem navždy,
i kdyby formálně od církve odpadl. V
případě manželství je tedy stále vázán
kanonickou formou. Na to je třeba dbát
vždy při posuzování platnosti manželství.
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Oblastní charita Kroměříž hledá vedoucí skupinek
Tříkrálové sbírky pro koledování v Kroměříži.
Uvítáme dospělé osoby a mládež starší patnácti let, kteří
mají chuť pomoci dobré věci.
Kontaktujte, prosím, pastoračního asistenta pana Mgr. Josefa
Šebestíka, tel: 573 343 648, 737 630 670, e-mail: j.s.och@seznam.cz
Tříkrálová sbírka nabízí příležitost, jak se může veřejnost společně s
Charitou podílet na pomoci lidem v nouzi. Jedná se o dobročinnou akci, kterou je možné
úspěšně realizovat jen za spolupráce řady dobrovolníků a vstřícnosti veřejnosti.
Vážení vedoucí a milí koledníci,
s vděčností v srdci chceme poděkovat Vám všem, kteří jste se účastí či příspěvkem podíleli
na Tříkrálové sbírce 2010, kterou organizovala Charita České republiky. Letos se
v Kroměříži a přilehlých obcích vybralo celkem 527 837 Kč. Výtěžek sbírky tj. 58% byl
použit: 30 000 Kč na přímou pomoc rodinám, lidem v nouzi a pro postižené katastrofou.
30 000 Kč na zakoupení automobilu k zajištění dovozu a převozu uživatelů a 246 145
Kč na materiální a sociální pomoc v Charitním domě pokojného stáří Cetechovice.
I v příštím roce 2011 bude probíhat v naší republice Tříkrálová sbírka opět pod správou
Charity České republiky. Oblastní charita Kroměříž se k této sbírce připojuje a obrací se
na Vás s prosbou o pomoc při budování a rozšiřování společného díla charitních
pracovníků, o znovu zapojení do Tříkrálové sbírky.
Kontaktujte nás v případě změny: adresy, čísla občanského průkazu. Pokud se z vážného
důvodu nebudete moci zapojit, prosím najděte náhradu a oznamte jméno a příjmení
náhradníka, adresu, číslo občanského průkazu a datum narození do 30. 12. 2010 /
město Kroměříž/ 7. 12. 2010 /vesnice/ na tel: 573 343 648, 737 630 670 nebo mailem:
j.s.och@seznam.cz . Můžete sdělit i svou emailovou adresu pro rychlou komunikaci.
Děkuji!
INFORMACE PRO VEDOUCÍ SKUPINEK
Koledování bude probíhat ve dnech 3. 1. – 9. 1. 2011
Žehnání koledníků a vedoucích skupinek bude v kostele sv. Mořice: 2. 1. 2011 v 10:45
a v kostele Panny Marie 2. 1. 2011 v 10:30.
V Kroměříži si budete moci vyzvednout zapečetěnou pokladničku, průkazku, cukříky,
křídy, kalendáříky ve dnech: 29. 12. 2010, 30. 12. 2010 v době od 9:00 do 15:00 a od 3.1.
2011. dle rozpisu v Oblastní charitě Kroměříž, Ztracená 63. Na obcích po domluvě se
starostou obecního úřadu dle Vašeho bydliště.
Během koledování u sebe musíte mít viditelně nošenou průkazku vedoucího skupiny
vydanou Arcidiecézní charitou v Olomouci a platný občanský průkaz. Průkaz nelepte na
pokladničku!!
Během sbírky bude služba na Oblastní charitě v Kroměříži v době:
3. 1.
9:00 – 18:00
7. 1.
9:00 – 18:00
4. 1.
9:00 - 18:00
8. 1.
7:30 – 11:00, 13:00 – 16:30
5. 1.
9:00 – 18:00
9. 1.
7:30 – 11:00, 13:00 – 16:30
6. 1.
9:00 – 18:00
V případě získání informací či jakýchkoliv problémů i během koledování můžete volat
na telefonní čísla: 573 343 648, 737 630 670
Odevzdání pokladničky
Nejpozději následující den po ukončení koledování předá vedoucí skupinky pokladničku
na místo, kde si ji vyzvedl tj.na obecní úřad v místě Vašeho bydliště nebo na Oblastní
charitu v Kroměříži, Ztracená 63.
Zároveň s pokladničkou nezapomeňte vrátit také průkazku!
Výtěžek Vaší pokladničky se dozvíte na tel. čísle: 573 343 648, 737 630 670 nebo na
webu: www. kromeriz.charita.cz
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