Výroky svatých – listopad
Apoštolové musí být jako hory: pevní ve víře, nezlomní v dobrotě života a
první v přijímání slunečních paprsků, aby je rozlévali na ostatní.
Ten, kdo nemá lásku, neměl by zvěstovat podivuhodné pravdy Boží. To proto,
že ten, kdo chce být hoden tohoto hlásání, musí mít v sobě velikou lásku
k bližním.
Jestliže se tvůj nepřítel po tom, co ho přivítáš a pochválíš, s tebou nechce
smířit, nezbývá nic jiného, než se za něj modlit, aby se Pán dotkl jeho srdce
a obrátil ho svou milostí.
Sv. Albert
Jaká je to radost věřit, že nás Bůh miluje v takové míře, že v nás přebývá, že
je společníkem v našem vyhnanství, důvěrníkem a přítelem v každé chvíli.
Bl. Alžběta z Dijonu
Netrpělivý je člověkem slabým, padá na zem, když zakopne o stéblo trávy.
Lékem na naše nedostatky není nic jiného než oheň lásky.
Kdo slouží Spasiteli, není nevolníkem, ale vládcem.
Sv. Kateřina Sienská
Nestarej se o to, aby ses pomstil, ty, který potřebuješ odpuštění.
Sv. Lev Veliký
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TRIO
Listopad 2011

Sestry a bratři,
s celou církví na začátku měsíce listopadu intenzivněji prožíváme pravdu
víry: „Věřím ve společenství svatých.“ Slavíme slavnost Všech svatých a
děkujeme Bohu za nespočetný zástup našich bratří a sester, kteří už dosáhli
cíle života. Oni už patří na Boha v nebeské slávě a jejich příklad a modlitby
nám pomáhají, abychom i my šli vytrvale cestou, která vede do Božího
království, aby se i na našem životě projevila moc a sláva Boží.
Slavíme Vzpomínku na všechny věrné zemřelé a zapojujeme se do díla
milosrdenství pro duše v očistci. Když květinami zdobíme hroby našich
blízkých, kteří už zesnuli, není to jen projev úcty. Vyjadřujeme tím svou
víru, že jejich duše žijí, a proto se za ně modlíme, vyprošujeme jim odpuštění
časných trestů za hříchy a milost, aby mohli být u Boha v jeho slávě.
Jistě neuniklo naší pozornosti, že církev, která tyto skutky lásky pro duše
v očistci obdařila odpustky, myslí na naše posvěcení. Proto nás vede k přijetí
svátosti smíření a Eucharistie. A když se modlíme na úmysl Svatého otce,
vyjadřujeme tím svoje sepjetí s církví, v níž Kristus stále koná dílo vykoupení
člověka.
Proto si myslím, že by v tyto dny v našich srdcích měla více zazářit radost
z toho, že tvoříme tajemné Tělo Kristovo, církev, a každý můžeme a máme
přispět k tomu, aby v tomto Těle proudil život.
A dovolte mi přejít ještě k jednomu tématu. Prameny, z nichž tryská Boží
život, jsou svátosti. V tomto roce jsme zvláště děkovali za první a
nejdůležitější svátost – svátost křtu. Brzy vstoupíme do Roku biřmování.
Svátost biřmování je dovršením našeho křtu. Proto ji má přijmout každý
pokřtěný. V měsíci září jsem vybízel ty, kteří už dosáhli zralého věku, ale
z různých důvodů ještě nepřijali svátost biřmování, aby se rozhodli ji přijmout
právě v tomto Roce biřmování. Tato výzva platí. Přihlášky je možné si
vyzvednout v sakristii nebo na faře. I zde jde o krok, který konáte pro své
posvěcení a zároveň tím budujete tajemné Tělo Kristovo, církev.
K radostnému životu z víry ve společenství církve vám všem žehná
otec Josef

List z kalendáře – listopad
1.11. úterý
2.11. středa

3.11. čtvrtek
4.11. pátek

5.11. sobota
6.11. neděle

7.11.
8.11.
9.11.

10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.

17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.

10.20 hod. – setkání maminek s dětmi
15.30 hod. – výuka náboženství pro žáky 3. třídy v učebně
u sv. Mořice
16.30 hod. – biblická hodina v učebně u sv. Mořice (viz pozvánka)
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
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
20.00 hod. – adorace v klášteře na Koperníkově ul.

7.45 hod., 10.45 hod. – mše sv. u sv. Mořice
18.00 hod. – mše sv. u sv. Jana
15.00 hod. – Pobožnost na hřbitově v Kroměříži u hlavního kříže
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
pondělí 18.00 hod. – příprava snoubenců na sv. manželství
úterý
středa 10.20 hod. – setkání maminek s dětmi
15.30 hod. – výuka náboženství pro žáky 3. třídy v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
čtvrtek 14.30 hod. – setkání seniorů ve farním klubu u sv. Mořice
Srdečně zveme všechny seniory!
pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
19.00 hod. – Pobožnost u misijního kříže u řeky Moravy
sobota
neděle 7.45 hod., 10.45 hod. – mše sv. u sv. Mořice
18.00 hod. – mše sv. u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
pondělí 15.00 hod. – biblická hodina v PL (viz pozvánka)
18.00 hod. – příprava snoubenců na sv. manželství
úterý
středa 10.20 hod. – setkání maminek s dětmi
15.30 hod. – výuka náboženství pro žáky 3. třídy v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
čtvrtek
pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
sobota
neděle 7.45 hod., 10.45 hod. - mše sv. u sv. Mořice
18.00 hod. – mše sv. u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
pondělí 18.00 hod. – příprava snoubenců na sv. manželství
úterý
středa 10.20 hod. – setkání maminek s dětmi
15.30 hod. – výuka náboženství pro žáky 3. třídy v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
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Nejznámějším se stal vyrytý výrok papeže Pia XII: „Mírem není nic ztraceno,
válkou může být ztraceno všechno“.
Na počest našich obětí zněl zvon dvěma sty údery původně 15. června
– se vzpomínkou na hromadné popravy našich legionářů a na těžkou bitvu
na řece Piavě, která nepředstavuje pouze jeden z nejkrvavějších bojů
našeho vojska v Itálii, ale také první krok ke konečné porážce nepřítele.
Později byl termín změněn na 28. říjen.
Již mnoho let se u zvonu konají slavnostní shromáždění za mír ve světě. V
roce 1993 k 75. výročí bojů československých legií na italské frontě naše
delegace z Ministerstva obrany zasadila v Roveretu čtyři olivovníky jako
symbol míru a dobrých vztahů mezi národy.
Město Kroměříž se připojilo v květnu letošního roku slavnostním zvoněním
k Říčanské výzvě, kterou iniciovala průkopnice „Zvonu míru“ v České
republice PhDr. Zlata Fořtová z Československé obce legionářské.
Která z dalších měst a obcí Zlínského kraje podpoří tuto myšlenku připojením
se k výzvě slavnostním zvoněním? Zvon míru se rozeznívá každoročně
v pravidelných termínech:

28. října ve 21 hodin spolu s Roveretem, též 11. 11. v 11 hodin, jak
bylo stanoveno v Compiegne koncem první světové války, který je i u nás
významným dnem válečných veteránů a také 8. května ve 12 hodin na
oslavu ukončení druhé světové války. Můžeme tak společně hlasem zvonů
připomenout všem vděčnou vzpomínku na oběti, přinesené ve statečném
boji za svobodu v prvním, druhém i třetím odboji.
Použito podkladů PhDr. Zlaty Fořtové, ČsOL.
Informace lze získat rovněž na web. stránkách
http://www.anlet.cz/projekty/zvon-miru
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Zvon míru se znovu rozezní 11. 11. 2011 v 11 hodin
Hlas zvonů provází lidstvo po tisíce let. Zvony zněly i jako poslední
pozdrav vojákům, odcházejícím do války, varovaly vždy před nebezpečím a
také jásavým hlaholem vítaly návrat vojáků. K nejsmutnějším chvílím patřilo
rekvírování zvonů k jejich přeměně na zbraně.
Navždy tak byly zničeny historicky cenné, staleté zvony, svědčící o
mistrovství a dovednosti zvonařů. V italském Roveretu však vznikl po 1.
světové válce zvon zcela unikátní, byl vytvořen ze zbraní.

Vznik Zvonu padlých.
Během 1. světové války se v Itálii českoslovenští příslušníci průzkumných
rot (1600 – 1800 mužů) významně podíleli na osvobození Trenta, Pergine a
Rovereta. Proto si generál Diaz přál, aby i Čechoslováci byli zastoupeni při
podepisování rakousko-uherské kapitulace na hradě v Roveretu. Právě tehdy
farář Don Antonio Rossaro navrhl, aby ze zbraní, které zůstaly na polích,
loukách a v lesích, byl ulit zvon, který by svým hlasem připomínal památku
obětí boje za svobodu: La Campana dei Cauduti – Zvon padlých. Na výzvu
italské vlády darovaly kov všechny země, které se zúčastnily první světové
války, a to i ČSR, která z plzeňské zbrojovky darovala část kanónu. Před 80
lety, 24. května 1925, byl zvon umístěn na roverentském hradě, kde bylo
vybudováno i válečné muzeum. Se vzpomínkou na matky, které v bojích
ztratily své syny, byl zvon pokřtěn Maria dolens (Matka trpící). Původní zvon
byl po letech pro poškození demontován, roztaven a znovu ulit. Do Rovereta
byl vrácen 26. května 1940. Po dvaceti letech se ve zvonu objevila trhlina,
už neopravitelná. Zvon byl znovu snesen, roztaven a 1. října 1964 znovu
ulit. Před 40 lety se vracel zpět a v triumfálním průvodu jej po cestě Itálií
všude vroucně zdravili. Nevracel se však na hrad, ale na nové místo, velmi
citlivě vybrané místo, na pahorek Colle di Miravalle, vysoko nad řekou Adicí
a nad památníkem Assáriem Castel Dante, tedy na místo někdejšího zámku,
kde pobýval Dante a psal zde svou Božskou komedii.
Roveretský zvon patří k největším na světě, jeho výška je 3,36 m, průměr
3,21 m, váha 22,6 tun. Je zavěšen na mohutné kovové konstrukci, zapuštěné
do betonového podkladu, obklopen stožáry s vlajkami národů, které po boku
Itálie bojovaly za svobodu. Zvon je rozezníván z města pomocí elektromotoru,
každý večer se ozývá jeho hlas ve 21 hodin stem úderů. Jeho zvuk se odráží
ozvěnou od úbočí Monte Balda a Doss Alta, v místech těžkých bojů našich
dobrovolníků. Zvon je zdoben reliéfy, které představují válku i mír.
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24.11. čtvrtek
25.11. pátek

16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně

26.11. sobota
27.11. neděle

1. adventní neděle – při každé mši svaté žehnání adventních věnců
7.45 hod., 10.45 hod. – mše sv. u sv. Mořice
18.00 hod. – mše sv. u sv. Jana
19.00 hod. – adorace u sv. Mořice
28.11. pondělí 18.00 hod. – příprava snoubenců na sv. manželství
29.11. úterý
30.11. středa 10.20 hod. – setkání maminek s dětmi
15.30 hod. – výuka náboženství pro žáky 3. třídy v učebně
u sv. Mořice
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele

List z kalendáře – Hradisko
3.11. (první čtvrtek v měsíci) – dopoledne - návštěva nemocných
6.11. (první neděle v měsíci) - 14.30 – 15. 00 hod. - kostel Všech svatých Hradisko
- adorace
- 15.00 hod. - pobožnost za zemřelé na hřbitově
l 7.11. (první pondělí v měsíci) - 19.00 – 21.00 hod. – Lutopecny
- společenství s modlitbami za uzdravení,
Katecheze - Moc Božího slova
l v pondělí - 17.00 – 18.00 hod. - Miňůvky u p. Zdráhala
- modlitební společenství starších
l 14.11. a 28.11. (2. a 4. pondělí) - 19.30 – 21. 30 hod. - fara Hradisko
- biblické společenství
l 1.11., 15.11. a 29.11. (v úterý po 14 dnech) - 19.00 – 21.00 hod. – Lutopecny
- společenství CHO Naděje
l každou středu - 13.30 – 14. 45 hod. - ZŠ Bezměrov - výuka náboženství
l ve středu po 14 dnech - 19.00 – 20.00 hod. – Lutopecny
- modlitební společenství starších žen
l každý pátek - 18.00 – 19.30 hod. - fara Hradisko - společenství dětí malá schola
l
l

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude ve středu 2.11.2011
v 16.30 hod. v učebně u sv. Mořice.
Téma: Osoby biblických dějin - rodokmen Ježíše Krista: Abraham, Izák
a Jakob. Mt 1,1-2.
Milost Boží velí dějinám.
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude v Psychiatrické léčebně
v pondělí 14.11.2011 v 15.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Téma: Osoby biblických dějin - rodokmen Ježíše Krista: Abraham, Izák
a Jakob. Mt 1,1-2.
Milost Boží velí dějinám.
Desátek biblického růžence.
MUDr. Pořízek Bohuslav
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Adventní duchovní obnova pro

Adventní duchovní obnova

ženy od 30 do 59 let
Téma:
„Pane, dej nám více víry.“
2. 12. – 4. 12. 2011
Místo: Kroměříž, Malý Val 1553
Vede: P. Bogdan Sikora, OFM CON V.
Pořádají: sestry vincentky
Příjezd: v pátek 2. 12.
mezi 16 - 17 hod.
Odjezd: v neděli 4. 12. po obědě
S sebou: Bibli, spacák, osobní věci
Cena: dobrovolná
Prosíme, přihlaste se nejpozději do
pátku 25. 11. 2011
Kontakt: ces.prov@vincentky.cz,
mob. 731 604 430, Malý Val 1553,
767 01 Kroměříž, více na
www.vincentky.cz

Téma:
„Jakou cenu má můj život?“
Pro dívky od 14 do 18 let
o víkendu 16. – 18. prosince 2011
s P. Romanem Macurou a se s.
Vincentou Kořínkovou
Kde? Frýdlant nad Ostravicí, ul.
Ostravská 453
Příjezd: v pátek odpoledne mezi
14-16 hod., ukončení v neděli po
obědě.
Cena: 100 Kč za ubytování (50 Kč/
noc ve spacáku) + příspěvek na
jídlo dle možností.
S sebou: Bibli, spacák, přezůvky,
teplé oblečení a boty, otevřené
srdce…
Přihlášení: nejlépe, co nejdříve
Kontakt: S.M.Vincenta Kořínková,
Palkovická 524, Frýdek-Místek,
738 01
e-mail: vincenta@boromejky.cz ,
mobil: 723 477 525

Adventní duchovní obnova pro
dívky od 18 do 30 let
Téma:
„Připrav své srdce i cestu Pánu.“
s P. Romanem Janáčem,
redemptoristou a se s. Vincentou
Kořínkovou, boromejkou
ve dnech 8. - 11. prosince 2011
Kde? Maria Hilf ve Zlatých Horách
(Jeseníky)
www.mariahilf.hyperlink.cz
Příjezd: ve čtvrtek odpoledne mezi
14-16 hod., ukončení v neděli po
obědě.
Cena: přibližně 600,- Kč (za nocleh
i jídlo)
S sebou: Bibli, růženec, breviář,
spacák, hodinky (pokud možno)
Přihlášení: co nejdříve. Kapacita
míst je omezena.
Kontakt: S.M.Vincenta Kořínková,
Palkovická 524, Frýdek-Místek,
738 01
e-mail: vincenta@boromejky.cz ,
mobil: 723 477 525
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Vzkaz pro čtenáře Bible
v Hradisku.
Od listopadu 2011 se opět můžeme
vzájemně povzbuzovat při četbě a
rozjímání Písma svatého. Tentokrát
už ne chronologicky po kapitolách,
ale na každý měsíc bude stanovené
téma a k němu odkazy, které ho
zmiňují. Na společných setkáních
nebo v rodinách tak bude dostatek
podnětů ke sdílení prožitého a
rozjímaného Božího slova.
Téma na listopad: Moc Božího slova.
Nabídka textů: Deuteronomium kap.
6, 18, 30, 32. Jozue 8, 21, 23.
Nehemjáš 8. Žalmy 33, 56, 78, 119,
147. Přísloví 16. Izajáš 9, 40, 55, 66.
Jeremjáš 23, 36, 44. Ezechiel 33.
Matouš 4. Lukáš 1, 4, 5, 7, 8, 24. Jan
6, 8, 12, 14. Skutky 6, 26. Římanům
9, 10. Efezanům 5, 6. 2 Timoteovi 2,
4. Židům 1, 2, 6, 11. List Jakubův 1,
2. 1. Petrův 1, 2. Petrův 3.

vhodného nářadí a začne postupně hromadu zpracovávat. Nejenže po jeho
aktivitě hromada zmizí, ale navíc se stane užitečnou. Chce to jen předem si
rozmyslet, kde a jak začít.
Křesťané mají velmi dobré nářadí, pokud ho používají, a tím je Boží slovo.
Svatý Pavel v listě Efezanům 6, 10-17 dokonce doporučuje pořádný „pracovní
oděv“, protože nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti
mocnostem zla a tmy. Každý Týdeník Kroměřížska pravidelně na první
stránce, někdy i na dalších, hlásí, kdo se stal obětí zla minulý týden v našem
regionu. Mnozí z nich podle slov apoštola Petra „přicházejí k pádu svým
vzdorem proti Slovu“ (1 P 2,8). Neboť všichni lidé jsou jako tráva a jejich
krása jako květ trávy (1 P 1,24). Tráva uschne, shnije, jen Slovo Boží zůstává
na věky. Kdybychom se sebevíc snažili jako křesťané kolem sebe proměnit
prostředí svou poctivostí, mravností, pílí, pravdivostí, budeme stát na konci
našich snah zcela vyčerpaní, opotřebovaní a frustrovaní, v mnohém velmi
podobní těm, které jsme původně chtěli změnit. Protože jsme jako lidé jedni
z nich, naše slabosti jsou spolehlivým předpokladem pro vytváření dalšího
hnoje, třebaže to vůbec nemáme v úmyslu. Je jen jediná cesta, jak čestně
před Bohem a svým svědomím obstát – když budeme žít a používat Boží
slovo a necháme ho víc a zřetelněji jednat.
Církev začíná mít jedinečnou šanci vydat dobré ovoce, protože půda kolem
je dobře prohnojená. Jestliže opustí preferování lidských struktur, bude
vytvářet společenství vzájemného respektu a lásky a každý křesťan vsadí na
život z Ducha svatého, na přátelství s Ježíšem, jestliže o Bohu, jak píše svatý
Albert, budou učit jen ti, kdo milují lidi, pak se stanou křesťané těmi živými
kameny, o kterých se před dvěma tisíci lety mluvilo v Novém zákoně. A
k tomu máme ještě nespočitatelné množství svatých pomocníků, kteří kdysi
stáli také uprostřed podobné civilizační špíny. Protože společnost bez Boha
a bez řádu se děsí sebe sama, stává se pro lidi postupně vždy oporou ten, kdo
ví kudy kam, kdo zná směr a je v klidu. Dokonané sebevraždy jsou špičkou
ledovce vnitřní prázdnoty, strachu z osamělosti, z bolesti a nemoci. Stále se
rodí nové děti, nová generace, která nechce hladovět a má šanci být nasycena.
My si nemusíme vědět rady, když spolu s kolegy, známými, rodinou stojíme
před momentálně neřešitelnými problémy. Bůh ovšem řešení pro tuto situaci
odjakživa zná a je jeho velkým přáním, nám je sdělit, abychom mohli kolem
sebe proměňovat to „páchnoucí“ v příslib nové úrody. Měli bychom si častěji
připomínat, že jsme „rod vyvolený, královské kněžstvo,…. abychom hlásali
mocné skutky toho, který nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla“.
Taky je potřeba o těch mocných skutcích v našich životech dobře vědět,
abychom mohli pravdivě hlásat.
Eva Blešová
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komplikovaná konstrukce střech udivuje mistrně zvládnutým řemeslem.
Výzdoba interiéru je rovněž celodřevěná a krásná. Další zastávka byla ve
Starém Zubří v kapli Svatého Ducha. Ta byla vystavěna náklady farníků Zubří
a dalších dárců před deseti lety. Na zděnou stavbu, která má eliptický půdorys
je napojen celodřevěný ochoz a nad ním strop. Ze stropu je spuštěna valašská
vyřezávaná holubice, jako symbol Ducha svatého. Interiér tvoří kamenná
díla: oltář, ambon a svatostánek. Nad svatostánkem je zavěšen mohutný
dřevěný kříž. Okenní výplně jsou vytvořeny z onyxových desek, které jsou
darem z Říma. Součástí našeho výletu byla také návštěva kostela Nejsvětější
Trojice ve Fulneku, kterým nás provedli místní duchovní správci a také
pracovnice Muzea umění Olomouc Martina Miláčková. Kostel nebyl dřevěný,
ale zaujal svojí barokní výzdobou, kterou také prováděli v době baroka
kroměřížští umělci a řemeslníci.
Děkujeme všem duchovním správcům a kostelníkům, kteří nám věnovali
svůj čas: kněžím řádu Palotinů, P. Motykovi, P. Víchovi a především P.
Václavovi Altrichterovi, který s námi slavil mši svatou a celou tuto cestu
absolvoval.
Vít Pořízek

„Nezapomeňte, že dobrá jablka rostou jen z kvalitního hnoje.“
Tato památná věta našeho profesora katedry ovocnářství z Lednice mně
v posledních dnech velmi živě vyvstala z paměti. Během vysokoškolského
studia se nám zdálo naprosto samozřejmé, že úroda a hnůj tvoří nerozlučnou
dvojici. Přešlo pár desetiletí, úroda se „rodí“ na paletách supermarketů, hned
za nimi jsou seřazeny hektolitry „chemie“ proti veškerým pachům a nečistotě
a hnůj se stává pro dnešní mladou generaci něčím nepochopitelným až
děsivým, něčím, čeho se štítí. Přiznám se, že pachové vjemy linoucí se
z hromad na zahrádkách teď na podzim mě také nijak zvlášť nenadchnou,
ale když si představím tu armádu mikroorganismů, která se okamžitě dává
do práce, docela s chutí beru rýč do ruky. Výsledek takové práce spojených
sil se ohlásí už za pár měsíců – v předjaří tomu říkáme, že voní jaro, že je cítit
ve vzduchu příslib něčeho nového, pro nás nadějného, slibujícího nový život.
Minule jsem si posteskla nad školstvím, ale co kvalitního hnoje najdeme
v celé naší společnosti. Sféru zdravotní a sociální známe všichni, specifika
každého dalšího oboru jsou důvěrně známá těm, kdo se s nimi každodenně
potýkají, a o hromadách mravního hnoje tyčícího se v médiích a politice se
nám nikdy ani nesnilo. V posledních měsících, možná týdnech se objevují
negativa společnosti takovou rychlostí a vynalézavostí, že se už nestačíme
bránit. Takže základ máme, jenže co s ním? Takový zahradník, když přijde
do zahrady, si ovšem nesedne do té hromady, neboť by s ní postupně
minimálně pachově splynul, ale podle předchozího uvážení se chopí
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Centrum pro rodinu Kroměříž
Vás srdečně zve na předvánoční tvoření
k Korálkování
l středa 9. 11. 2011 od 15.00 – 18.00 hod.
Vytvoříte si vánoční ozdoby (hvězdu, stromeček, andílka,
zvoneček…)
pod vedením T. Štěpaníkové.
Přihlášky a úhrada příspěvku 300,-Kč (materiál a provoz centra) do 3. 11. 2011.
k Keramické vánoční dárečky
Přijďte do kroužku keramiky výtvarnice D. Wykrentové
l v úterý 15. 11. 2011 v 16 hod.
Přihlášky a úhrada příspěvku 160,-Kč (materiál a provoz centra) do 9. 11. 2011.
Těšíme se na všechny dospělé i děti!
Bližší informace cpr-kromeriz@seznam.cz, tel.: 736 522 814
k Adventní tvořivá dílnička
l Sobota 26. 11. 2011 od 9 do13 hod.
Pro všechny věkové kategorie (děti i dospěláky)
Program - adventní věnce, ozdobné vánoční závěsy
- pro dospělé svařené víno
Přírodní materiál bude zajištěn, polystyrenové věnečky, vánoční přízdoby si
zde můžete dokoupit. Vizovické těsto bude zajištěno, svíčky si přineste.
Můžete si také donést vlastní materiál dle vašich představ.
Příspěvek: 20,- Kč, informace: tel. 736 522 814
k Tvořivá šicí kavárna
Pro zájemkyně o odívání a módu.
Náplň: základy ručních prací, šití na šicím stroji, kurz šití – polštář, taška,
sukně, halenka, opravy a úpravy oděvů.
Vhodné pro dívky cca od 13 let, ženy na mateřské dovolené i v důchodovém
věku.
1. a 2. pondělí v měsíci 9.30 – 12.30 hod.
1. středu v měsíci 15.30 – 18.30 hod.
Příspěvek: 350,- Kč (5 lekcí), 480,- Kč (8 lekcí), 1 hod. 35,- Kč.
K dispozici šicí stroj, krejčovská panna, nůžky, žehlička.
Odborné vedení: Helena Župková, cpr-kromeriz@seznam.cz, tel.: 736 522 814
Termín si zajednejte telefonicky nebo e-mailem!
Těšíme se na Vás.
Podporováno dotací Města Kroměříž.
Zveme maminky na mateřské dovolené s dětmi od miminek do
předškolního věku do herny Centra pro rodinu vždy ve středu od 9.30 –
12.00 hod.
Program: tvoření, malování, hry, písničky, povídání. Připojte se k ostatním!
Můžete se připojit do těchto kroužků:
Keramika vždy v úterý od 16 hod. - dospělí i maminky s dětmi.
Angličtina pro nejmenší hravou formou. Lekce (půlhodina) pro děti od 4 do
7 let vždy v pondělí od 14 hod. Děti od 10 let konverzace, rozšiřující aktivity
(individuálně nebo menší skupinky), více informací - lektor: 603 876 916.
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Děkanátní pouť do Svaté země
5. - 12. března 2012
Pro všechny, kteří mají zájem
osobně poznat biblická místa.
Pouti se zúčastní i kněží
kroměřížských farností a okolí.
Informace
na www.izrael.kromeriz.cz a na tel.
732 724 568, popř. 573 361 040
Podrobnější informace zveřejníme
v dalších vydáních Tria a na
vývěskách v kostele.
Nejen pro zájemce o tuto pouť,
plánujeme o adventních nedělích
besedy s průvodci a s
osobami, které navštívily Svatou
zemi.

Restaurátorská oprava jižní
věže kostela sv. Mořice
Římskokatolická farnost svatého
Mořice Kroměříž provedla rozsáhlou
a náročnou restaurátorskou obnovu
pískovcových prvků v nejvyšších
patrech
jižní
věže
kostela.
Nejvýraznější ozdoby – pískovcové
kytky byly rozpadlé a hrozilo zřícení.
Nyní jsou tyto po rekonstrukci a jsou
celé restaurovány. Práce byly
vzhledem
k objemu
a
také
v náročných výškových podmínkách
– cca 46m od chodníku Stojanova
náměstí neobvyklé. Současně bylo
nutno provést vyspravení omítek
oktagonu věže. Farnosti byla na tyto
práce odsouhlasena dotace Zlínského
kraje
z Programu
regenerace
městských památkových rezervací a
městských památkových zón ve výši
851.000,- Kč a od Města Kroměříž
121.572,- Kč. Farnost se bude podílet
na těchto pracech cca 300.000,-Kč.
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Dokončení restaurování kenotafu
arcibiskupa Somerau-Beeckha na
východním průčelí kostela
Na tuto letošní, závěrečnou etapu
byla přiznána dotace z Fondu kultury
Zlínského kraje ve výši 30. 000,-Kč
a podíl farnosti je 32.700,-Kč.
Restaurátoři doplnili rozpadlé díly.
Opět to byla rozpadlá kytka, která je
umístěna
v nejvyšším
místě
pískovcového zdobení výklenku.
Současně byly restaurovány umělcem
vytvořené ozdoby. U kenotafu
s plastikou olomouckého biskupa
M.J.Somerau-Beeckha bývá často
první zastavení návštěvníků města
Kroměříže, jejichž kroky vedou do
chrámu svatého Mořice.
Vít Pořízek

Putování po pravoslavných
chrámech
V sobotu 17. září se asi tři desítky
zájemců
zúčastnily
zájezdu
„Putování
po
pravoslavných
chrámech“.
Zájezd byl pořádán místní
skupinou České křesťanské akademie
v součinnosti s Úřadem eparchiální
rady Olomoucko-brněnské eparchie
pravoslavné církve a oběma
kroměřížskými farnostmi P. Marie a
sv. Mořice. Zájezd vedl Dr. Jurik
Hájek se značným přispěním
pravoslavného kněze, otce Libora
Raclavského, jehož hlas znají mnozí
z Radia Proglas.
První zastávkou byl Přerov,
současné působiště otce Libora, kde

byla po roce 1989 za pomoci místních pravoslavných přestavěna bývalá
židovská synagoga do podoby ortodoxního chrámu. Nejen skvělá akustika,
ale i malá výstavka o historii pravoslavné církve ve zdejším regionu, mnohé
z nás zaujala.
Další zastávkou byla Olomouc se svým eparchiálním chrámem sv.
Gorazda. Přivítal nás současný duchovní správce, který nám barvitě popsal
stavbu chrámu, včetně současných oprav a částečných dostaveb po záplavách
v roce 1997. Společně s otcem Liborem odpovídali na četné dotazy, které se
týkaly především současného provozu chrámu, symboliky pravoslavných
ikon, liturgických rozdílů i názorů na ekumenismus.
Téměř na předměstí Litovle, v Chudobíně, jsme navštívili dva původně
pravoslavné kostely. Jeden z nich je v současné době ve správě církve
Československé husitské a oba jsou tak svědky bouřlivého vývoje církevní
historie nejen v tomto kraji po roce 1920. Ve Střemeníčku, na malebném
návrší nad vesnicí, skrytý mezi stromy, stojí malý pravoslavný kostelík sv.
Václava, který přímo vybízí k tichému rozjímání.
Největší dojem na nás asi zanechal kostel sv. Ludmily v Římicích. Jeho
správce, rumunský pravoslavný mnich, který slouží v České republice už 8
let, nás nejen srdečně přivítal, ale také nám ve své mateřštině i v češtině
zazpíval.
Putování po pravoslavných chrámech zanechalo ve všech účastnících
hluboký dojem. Rozšířily se nám nejen znalosti o pravoslavné historii na
našem území, ale v mnohém toto putování napomohlo vztahům mezi
jednotlivými věřícími různých křesťanských církví.
Milan Němec

Výlet společenství manželů
Druhou říjnovou sobotu jsme se vypravili osobními auty na celodenní
výjezd po dřevěných kostelech Lašska a Valašska. Navštívili jsme kostel
Všech svatých v Sedlišti, jehož datace založení je v polovině 17. století. Je
umístěn na návsi obce, uprostřed malého hřbitova. Kostel s mohutnou
čtyřpatrovou kvadratickou věží má krytý ochoz a původní řezbářskou a
barevnou výzdobu. Zde jsme slavili společně mši svatou. Poté jsme
pokračovali na Frýdecko-Místecko na vrchol hory Prašivá, kde byl vystavěn
v roce 1640 kostel sv. Antonína Paduánského. Stavba je provedena ze silných
trámů a jeho stěny jsou pokryty šindelem. Naše pouť směřovala na
moravskoslovenské pomezí do Bílé. Zde nás přivítala dcera pana kostelníka
v dalším krásném dřevěném kostele sv. Bedřicha z roku 1874. Kostel byl
vystavěn i vybaven náklady olomouckého arcibiskupa Furstenberga podle
plánů stavitele, který se inspiroval severskou architekturou. Štíhlá věž a
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