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Myslíme na nemocné
Tak zní výzva Svatého otce Františka na měsíc únor v rámci přípravy misijního
měsíce října 2019. Někdy cítíme pokušení být křesťany, kteří se drží v bezpečné vzdálenosti
od Kristových ran v církvi nebo v rodině. Mnohdy se bráníme: Já na to nemám, já to
nedokážu, nemám odborné vzdělání. Ježíš nám dává příklad, abychom se dotýkali lidské
bídy. Láska k lidem je duchovní síla, která dává šanci nemocnému plně se setkat skrze nás s
Bohem. Láska je jediné světlo, které prozařuje temný svět. Papež František nás přímo
vyzývá: „Staňte se misionáři mezi nemocnými!“ Nemocný dokáže číst z našich skutků. Stačí
se podívat na nemocného s láskou z očí do očí, chytnout za ruku, říci povzbudivé slovo. Ten,
kdo se přiblíží k nemocnému, stává se misionářem lásky. Cílem je učinit druhého šťastným,
a to činí i mě šťastným. Zvláště, když jsme pokřtěni, jsme právě posláni, abychom žehnali,
povzbuzovali a s nemocným se modlili. Někdy není nemocný svým vzhledem přitažlivý,
vymlouváme se na málo času atd. Přibližme se k člověku, který je dílem Božím, každý
jedinec je posvátný osobitým darem života a zasluhuje naši lásku. Můj obdiv mají ti lidé,
kteří třeba nemají dar víry a nežiji v křesťanském společenství, ale rozhodnou se vzít do
pěstounské péče i 3 cizí děti, starají se o postižené dítě nebo o ležícího blízkého člověka i za
cenu, že se vzdají výhodného zaměstnání.
Velkým požehnáním v naší farnosti je nemocniční kaplan v osobě P. Antonína
Klareta. Pravidelně navštěvuje všechna nemocniční oddělení a nabízí svátosti. Nechce se až
věřit, že za rok 2018 udělil svátost pomazání nemocných 725 pacientům. Každý první pátek
navštěvuji nemocné v Uherském Hradiště a v Jarošově. Minulý týden jsem navštívil 14
nemocných, v současnosti se dvě farnice přestěhovaly do domova pro seniory a jedna
zemřela. Proto vás chci oslovit: staňte se misionáři nemocných a podívejte se kolem sebe,
kdo nám chybí v kostele jako pravidelný návštěvník. Nebo navštivte nemocné a nabídněte
návštěvu kněze s Ježíšem. Návštěva s Ježíšem je povzbuzující, především v době postní nebo
přímo na Velikonoce. Pro ty, kteří přicházíte na mši svatou, vyvrcholí doba postní možností
přijmout svátost pomazání při mši svaté v neděli 7. dubna dopoledne. Naplňme dobrý úmysl
papeže Františka v tomto nastávajícím období.
P. Josef Říha

3x z Orlovny
V neděli 20. 1. 2019 v 16:30 se v sále Orlovny konala přednáška s promítáním fotografií z
poutní cesty na téma „Po stopách svatého Pavla”. Nádhernou krajinou Řecka a Itálie (hlavně
Říma) nás poutavě provedl otec Josef Říha spolu s průvodcem panem Františkem Vaškem,
který se loňské pouti zúčastnil. Mohli jsme tak jít cestou svatého Pavla do Říma, kde tento
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apoštol nalezl mučednickou smrt, avšak ještě předtím šířil evangelium vyprávěním o životě
Ježíše Krista. Na těchto cestách vznikly i jeho dopisy, které se staly součástí Nového
Zákona. Protože se poutě zúčastnili farníci z několika farnosti našeho děkanátu, přišli si
mnozí z nich připomenout nevšední zážitky z prázdninového putování. Děkuji otci za jeho
poutavé vyprávění a také za to, že jsem se mohla do Řecka vrátit alespoň tímto způsobem.
V úterý 22.1.2019 v 19:00 se v zasedačce Orlovny konal první diskuzní večer z cyklu „Ten
farář je nějaký divný“. Moderátor diskuze Pavel Černuška si pozval prvního “divného”
faráře, P. Mariána Pospěchu, který je nejenom knězem, ale i moderátorem TV NOE. P.
Marián se svým osobitým humorem nejprve odpovídal na zvídavé otázky Pavla Černušky, a
poté i na dotazy z početného publika. Beseda byla velmi osvěžujícím zastavením v dnešní
hektické době. Jestli je P. Marián Pospěcha divný nebo ne, to neposoudím, rozhodně si však
přítomné získal laskavou moudrostí a svým optimistickým přístupem k životu i víře.
Pokud Vás diskuze oslovila, srdečně Vás zvu na další, o čase a místě budete včas
informováni v ohláškách a ve farním listě Xaver. Také moc děkuji panu Františku Ingrovi,
který celou diskuzi nafotil a fotografie umístil na web Člověk a víra.
Ve čtvrtek 31. 1. 2019 se konala duchovní obnova s otcem Bernardinem na téma Setkání s
Kristem – eucharistie. Součástí duchovní obnovy byla možnost svátosti smíření a mše svatá.
Otec Bernardin v homilii mluvil a sv. Janu Bosco i o svátku Uvedení Páně do chrámu. Po
mši svaté se účastníci přesunuli do zasedačky na Orlovně, kde obnova pokračovala
přednáškou na téma Setkání s Kristem – eucharistie. V ní se otec zamýšlel nad tím, jak nás
ovlivňuje přijetí Páně v eucharistii. Další přednáška bude 11. 4. 2019 na téma Pokání.
Markéta Popelková

Rekapitulace pastoračního roku 2018
●
●
●
●
●
●
●
●

Svátost křtu udělena 59 farníkům, z toho 6 dospělým. Na letošní Velikonoce se na
svátost křtu připravují 3 katechumeni.
První svaté přijímání přijalo 43 dětí školního věku.
Svátost manželství uzavřelo 18 manželských párů.
Církevním obřadem jsme se rozloučili s 50 zemřelými farníky (z toho 25 kremací).
Svátost pomazání nemocných byla udělena jednotlivě 755 nemocným a hromadně
při mši sv. 55 nemocným.
Výuky náboženství v MŠ s křesťanským zaměřením se účastní 40 dětí.
Na základních školách navštěvuje náboženství 194 dětí. Na faře navštěvuje výuku
21 dětí. Na gymnáziu navštěvuje náboženskou výuku 18 dětí.
Na ZŠ učí 10 katechetek a jeden kněz. Na gymnáziu vyučuje náboženství 1
katecheta – jáhen.
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Farní putování ve stopách svatých a za krásami přírody
Poutní místa Itálie: termín: 30. 7. – 5. 8. 2019
Program:
30. 7. v 5:00 hod. – odjezd UHERSKÉ HRADIŠTĚ, zastávka na poutním místě (Rakousko), mše svatá.
Cesta do Itálie pouze s bezpečnostními a hygienickými přestávkami. Nocleh u Padovy.
31. 7. – snídaně v hotelu. PADOVA - prohlídka a mše svatá bazilika sv. Antonína, bazilika sv. Justiny,
nám. Prato della Valle. BENÁTKY – františkánský kostel I Frari, kostel sv. Rocha, most Rialto,
nám. sv. Marka s bazilikou, prohlídka interiéru (vstupné), Dóžecí palác (zvenku), zvonice
(možnost výjezdu - vstupné), osobní volno. Návrat k autobusu lodí po Canale Grande (lístek) s
vyhlídkou na mnoho nádherných paláců na nábřeží. Odjezd na ubytování u Padovy.
1. 8. – snídaně. RAVENNA – pěší prohlídka historických chrámů: kostel San Vitale, byzantské mozaiky z
6. stol., mauzoleum Gally Placidie, ortodoxní baptisterium Neoniano z 5. stol., náhrobek
Danteho, hrobka Theodoricha, svatý Apolinář – mozaiky z 6. stol. Mše svatá. Cesta do San
Giovanni Rottondo – večeře, nocleh
2. 8. – snídaně. SAN GIOVANNI ROTTONDO – poutní místo, stará a nová bazilika, mše svatá, ostatky
světce sv. P. Pia, jehož tělo zůstalo neporušené, Rupnikovy mozaiky (2200 m2). Klášterní
muzeum. Venkovní křížová cesta. Večeře v hotelu.
3. 8. - snídaně. LORETO – mariánské poutní místo s nazaretským domkem Panny Marie, mše svatá.
Assisi – ubytování, večeře, nocleh
4. 8. – snídaně. ASSISI - bazilika sv. Františka, mše svatá, kostel sv. Kláry, kostel sv. Damiána, katedrála
sv. Rufina. Hrad Rocca Maggiore. Návštěva blízké PORCIUNKULY s kaplí a bazilikou Panny
Marie Andělské, kde žil svatý František se svými duchovními bratry. Večeře a nocleh.
5. 8. – snídaně. ASSISI – mše sv. a návrat přes Rakousko do ČR.
Příjezd kolem 23. hod.

CENA: 9.590,- Kč
Zahrnuje: doprava autobusem, vjezdy do měst, ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích – 6x, polopenze – 4x,
snídaně – 2x, všechna pojištění, průvodce, kněz, denně mše svatá.
Nezahrnuje: vstupy a kapesné, pobytové taxy v hotelích, celkem 60-80 eur.
Pouť pořádá P. Josef Říha a cestovní kancelář Mgr. Jindřich Miklas, Prostějov.

HLASTE SE VE FARNÍ KANCELÁŘI DO DUBNA 2019!

Charita Uherské Hradiště přijme ihned zdravotní sestru
pro Charitní domov pro seniory v Hluku
Požadavky:
SZŠ + platná registrace, časová flexibilita (směnný provoz 7 dní v týdnu bez nočních služeb)
Další informace: Mgr. Eva Malůšková - tel. 606 714 433
Žádost zasílejte na e-mail dalibor.jirasek@uhradiste.charita.cz
nebo na adresu:
Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uh.Hradiště
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Slovo z kůru
Snahou každého varhaníka by měl být správný nácvik písní a ordinárií a následně dohled nad
tím, aby nedocházelo k jejich "samovolným úpravám". Pokud se vyskytne obtížnější nebo
hůře pochopitelné místo, je na důslednosti varhaníka, aby je dobře nacvičil a dále věřící
společným zpěvem utvrzoval v jeho správnosti. A proč se o tom tak široce rozepisuji?
Ačkoliv jsem se tvrdošíjně držela notového zápisu a neustále přesvědčovala zpěváky v
lavicích o jeho správnosti, v novém vydání Jednotného kancionálu došlo ke změně, a to na
"verzi z lavic". Konkrétně se jedná o ordinárium Petra Ebena (č. 504), část Beránku Boží.
Ano, slovo "Boží" už můžete zpívat tak, jak velí čeština, bez pocitu, že jdete proti varhanám.
I když možná ještě chvíli půjdete… než se to varhanice přeučí!
Krásné dny plné krásných tónů přeje Lucie Adamcová

Farní kostel….
●
●

●

bude během měsíce února a března otevřen jen v době bohoslužeb.
nabízí farníkům adoraci před mši sv. Po dobu února a března bude
adorace v pondělí od 17:30 hodin a v pátek v 7:00 hodin. Využívejte
adoraci k osobní modlitbě a poděkování.
je krásný a čistý díky pravidelnému úklidu, na kterém se podílí pět
skupin žen, většinou důchodkyní. Jedna skupinka potřebuje posílit
ženami mladších ročníků. Najde se 4-5 žen, které obětují jednou za 5
týdnů svůj čas pro krásu kostela?

Farní kalendář
11.2. pondělí

19:00

Biblická hodina NEBUDE

16.2. sobota

8:30

Velká brigáda: vyklízení hospodářské budovy - fara

18.2. pondělí

19:00

Příprava na biřmování I. - Ježíš Kristus - fara

20.2. středa

19:00

Příprava na biřmování II. - Ježíš Kristus - fara

21.2. čtvrtek

18:00

Příprava dětí spolu s rodiči na svátosti - fara

22.2. pátek

18:00

Příprava dětí spolu s rodiči na svátosti - fara

23.2. sobota

9:00

Ministrantská schůzka - fara

24.2. neděle

Diecézní sbírka „Svatopetrský haléř“ - při mších sv.

XAVER, vydává Farní úřad UH
email: fauherskehradiste@ado.cz. Náklad: 600 výtiskù.
Své příspěvky do dalšího čísla Xaveru můžete posílat do 17. února 2019
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