Z farního kalendáře
8. 2.

9. 2.
10. 2.
11. 2.
17. 2
20. 2.
21. 2.

22. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.

středa 8:15 modlitba za vlast a národ u Mariánského sloupu
středa 8:30 setkání seniorů u františkánů
středa 17:00 mše sv. za MŠ s křesťanským zaměřením a zřízení církevní
základní školy v UH
17:30 setkání pro rodiče v kostele se zástupci Arcibiskupství o zřízení
církevní základní školy
čtvrtek 16:00 mše svatá v Nemocnici UH, Chirurgie
pátek 19:00 setkání biřmovanců u františkánů
sobota 9:00 setkání ministrantů na faře
15:00 mše svatá v Nemocnici UH, Interna, Světový den nemocných
pátek 17:00 odjezd z aut. nádraží do Brna na balet Labutí jezero
pondělí 19:00 biblická hodina na faře na téma: Praotec Jákob
úterý 18:00 setkání všech členů farních rad a zástupců společenství a řeholí
na téma: 1. Co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako
místní církev, aby nás přibývalo?
2. Jak oslovíme vlažné a vzdálené? Co nabídneme hledajícím?
středa 8:30 setkání seniorů u františkánů
středa 18:00 katecheze dětí spolu s rodiči na svátosti na faře
pátek 17:00 katecheze dětí spolu s rodiči na svátosti na faře
pátek 19:00 setkání biřmovanců ve skupince - 1. skupinka
sobota 10:00 setkání biřmovanců ve skupince - 2. skupinka
11:30 setkání biřmovanců ve skupince - 3. skupinka
19:30 Orelský bál na Orlovně, pořádá Orel -Jednota Uh. Hradiště
neděle 15:00 dětský karneval pro všechny děti na Orlovně v UH
pondělí 19:00 biblická hodina na faře na téma: Josef Egyptský

Připravujeme:
1. 4. sobota
1. 4. sobota
2. 4. neděle

děkanátní pouť za duchovní povolání a rodiny na Velehradě
děkanátní setkání mládeže ve Zlíně
udílení svátosti pomazání nemocných při mši sv. ve farním
kostele a u františkánů

Nabídka práce v sociálních službách
Hledáme 2 pracovníky (ženy či muže) v sociálních službách v Domově pokojného
stáří v Boršicích u Buchlovic. Práce na denní směny i o víkendu a 3 noční do měsíce.
Kurz v sociálních službách je výhodou. Požadavky: nekonfliktnost, pracovitost a empatie
k seniorům. Nabízíme práci v příjemném a přátelském kolektivu.
Nástup ihned. Tel. 602 381 821.
XAVER, Vydává: Farní úřad UH; Kontakt na P. Josefa Říhu, děkana: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 500 výtisků, 5. února 2017
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Duchovní obnova pro ženy se sestrou Veronikou Barátovou

Duchovní obnova s názvem "Jsem žena, dávám lásku a život…" se uskutečnila v sobotu 21. ledna v kině Hvězda v Uherském Hradišti.
Program vedla sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství.
Vrcholem obnovy byla odpolední mše svatá za požehnání pro zúčastněné a jejich
rodiny. Mši svatou sloužil uherskohradišťský děkan P. Josef Říha, který také převzal
záštitu nad akcí. Adoraci vedla taktéž sestra Veronika. Sbírka, která při mši svaté
proběhla, byla věnována sestře Veronice a Komunitě Blahoslavenství.
Součástí programu byla také modlitba gesty. V prostorách kina bylo možné
zakoupit křesťanskou literaturu a dárkové předměty z Komunity Blahoslavenství.
Hlavní program probíhal od 8.30 do 16.30 hodin.
Duchovní obnovu velmi krásně hudebně doprovázela schola z Uherského
Hradiště. Během přestávek byla příležitost ke svátosti smíření. Děkujeme všem,
kteří se připojili modlitbou za požehnání této duchovní obnovy. Ať Duch Svatý
působí v srdcích všech žen a jejich rodin. Děkujeme také našemu panu děkanovi
a nadačnímu fondu Credo za uspořádání duchovní obnovy i všem dobrovolníkům,
kteří se na ní podíleli a starali se o nás po materiální stránce. Děkujeme i všem čtyřem
stům žen, které přišly a vytvořily krásné společenství. Duchovní obnova byla velmi
povzbuzující.
Maminky z UH
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Jaký byl Děkanátní ples 2017

foto: František Ingr st., Člověk a víra
Společensko-kulturní centrum
ve Starém Městě se 14. ledna 2017
zaplnilo podobně smýšlejícími lidmi
z celého děkanátu, aby se společně
pobavili na Děkanátním plese.
Nemohla chybět sklenička slivovice
na přivítanou ani tradiční koláček na
stole. Hrála dechová hudba Staroměstská
kapela, cimbálová muzika Bálešáci
a taneční skupina Trinom. V tombole
čekalo na své výherce téměř 300 cen,
z nichž byla zajímavostí např. "Večeře
s děkanem pro 2 osoby", která své výherce i dárce určitě příjemně překvapila.
Hlavní cenu, jízdní kolo v hodnotě
13 tisíc korun, věnovala prodejna Kola
Číhal spolu s farností Staré Město.
O zpestření večera se postarala staroměstská mládež svým tanečním vystoupením, v jehož choreografii byly předvedeny ukázky několika klasických i latinskoamerických tanců.
Výtěžek plesu činil cca 80 tisíc korun.
Pan děkan rozhodl, že 60 tisíc se použije
na nový kostel ve Starém Městě a 20 tisíc
bude využito na provoz děkanátu.
O organizaci Děkanátního plesu se starali
obětaví lidé ze staroměstské farnosti.
Všem dárcům tomboly srdečně
děkjeme.
KP

Oslavte s námi
Týden manželství!
Národní týden manželství (NTM)
je název celonárodní kampaně, která v
České republice letos proběhne stejně
jako v minulých letech ve "valentýnském" týdnu, 13 - 19. 2. 2017. Jde o to
zviditelnit nějakým zajímavým způsobem
NTM a vyjádřit tak veřejně podporu
manželství jako instituci, a tím i rodině
jako základu společnosti. Kromě České
republiky se k této iniciativě připojily
i další země.
V Uh. Hradišti nabídneme manželským párům i jednotlivcům možnost
zapojit se v úterý 14. 2. 2017 od 11.00 do
13.00 hodin v prostorách u Restaurace
Orlovna na Mariánském náměstí
a ve čtvrtek 16. 2. 2017 od 16. do 18.
hodin na faře. Na připravený ozdobený
stojan s logem NTM můžete provázkem
nebo stužkou přivázat vlastnoručně vyrobené papírové srdce z tvrdšího papíru, bílé
nebo barevně ozdobené, na kterém bude
napsáno datum svatby manželů + jejich
křestní jména, snoubenci napíší své křestní jméno + rok plánované svatby, ostatní
namalují dvě malá spojená srdíčka. Pro
každého, kdo přinese srdíčko, bude připravena malá pozornost. Nejhezčí srdíčka
budou s logem NTM vystavena ve vývěsce na faře. Organizátoři a Centrum
pro rodinu děkují všem, kdo takto dají
široké veřejnosti najevo, že manželství
je pro ně i v dnešní moderní době důležité.
Více na www.tydenmanzelstvi.cz
za Centrum pro rodinu AB
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Impulsy z arcibiskupství
pokřtěny.
! CK Kučera pořádá při příležitosti 110.
výročí od 2. České vlakové pouti
do Lurd v r. 1907 Vlakovou pouť v termínu
5. - 12. 9. 2017. Cena je 17.990,- Kč.
Poutníky doprovází arc. Jan Graubner.
! V neděli 19. února 2017 se v celé
diecézi koná sbírka Svatopetrský haléř
ve prospěch Sv. otce pro postižené ve světě.
V roce 2016 vynesla sbírka v naší diecézi
3.400.125,- Kč.
! V době postní proběhne ve farnostech
opět Postní almužna. Sbírka se koná
v rodinách a učí nás podívat se očima
milosrdenství a vkládat potřebné do našich
modliteb. Do papírových pokladniček
je možno také vložit úmysl, které potřebné
rodině je dobré dar věnovat.
! Arcidiecézní setkání mládeže
se uskuteční v sobotu 1. dubna 2017
v prostorách SPŠ ve Zlíně. Nebude chybět
mše sv. a katecheze o. arcibiskupa Jana
a svědectví mladých. Odpolední program
bude na náměstí. Mladí se představí
s muzikálem Až na smrt. Rodiče, umožněte
svým dětem účast na mimořádném setkání
mladých.

! Arc. Jan Graubner podal Sv. otci
žádost o jmenování nového pomocného
biskupa. Tento čas vyřizování žádosti
je dobrou příležitostí k modlitbám
za šťastnou volbu nového biskupa.
! Arc. Jan Graubner oslovil svým listem
mladé muže k podání přihlášek
do kněžského semináře. V současné době
studuje za 3 moravské diecéze v semináři
a na fakultě 33 bohoslovců.
! Arc. Jan Graubner vybízí věřící
k setkáním u mariánských sloupů za pokoj
v naší zemi a svěření obcí do ochrany
P. Marie. Záměrem setkání je snaha, aby se
mariánské sloupy staly místem veřejného
svědectví a hlásání víry a modliteb
za pokoj v naší zemi.
! Od 3. do 5. března se v Kněžském
semináři v Olomouci koná pro mladé muže
(17 - 35 let) duchovní obnova pod vedením
P. Miroslava Herolda SI. Doporučujeme
našim starším ministrantům a akolytům.
! V sobotu 4. března 2017 se uskuteční
v katedrále v Olomouci přijetí katechumenů za čekatele křtu za účasti o. arc. Jana.
Z naší farnosti budou přijaty 2 katechumenky, které budou o Velikonocích

Pozvánka pro rodiče dětí
Milí rodiče, Římskokatolická farnost Uherské Hradiště vstoupila v jednání
s Arcibiskupstvím olomouckým a s městem Uherské Hradiště o možnosti zřízení
Církevní základní školy v Uherském Hradišti. Chci vás jménem farnosti pozvat
na informativní setkání, které se uskuteční ve středu 8. února 2017 v 17:30 hodin
ve farním kostele sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí. Za zřizovatele
Arcibiskupství olomoucké vystoupí Mgr. Zdislava Vyvozilová. Se svým svědectvím
vystoupí Mgr. Štěpán Bekárek, současný učitel na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži, jehož vlastní děti prošly církevními školami - jak základní, tak střední.
Setkání bude předcházet v 17 hodin mše svatá, která bude obětována za děti
Mateřské školky s křesťanským zaměřením v UH a jejich rodiče a za vznik církevní
základní školy pod ochranou sv. Marie Goretti.
Milí rodiče, přijďte podpořit tento záměr v našem městě, srdci Slovácka, a iniciovat
vzdělávací alternativu pro naše děti.
P. Josef Říha, farář
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