Z farního kalendáøe
19. 2. nedìle
pøi všech bohoslužbách bude sbírka Svatopetrský haléø
20. 2. pondìlí 19:00 biblická hodina na faøe na téma: Praotec Jákob
21. 2. úterý 18:00 setkání všech èlenù farních rad a zástupcù spoleèenství a øeholí
na téma: 1. Co udìláme u nás, abychom byli pøitažliví
jako místní církev, aby nás pøibývalo?
2. Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím?
22. 2. støeda 8:30 setkání seniorù u františkánù
18:00 katecheze dìtí spolu s rodièi na svátosti na faøe
24. 2. pátek 17:00 katecheze dìtí spolu s rodièi na svátosti na faøe
18:00 setkání biømovancù k pohovorùm na faøe - 1. skupinka
25. 2. sobota 9:00 setkání ministrantù na faøe
10:00 setkání biømovancù k pohovorùm na faøe - 2. skupinka
13:00 setkání biømovancù k pohovorùm na faøe - 3. skupinka
19:30 Orelský bál na Orlovnì, poøádá Orel -Jednota Uh. Hradištì
26. 2. nedìle 15:00 dìtský karneval pro všechny dìti na Orlovnì
27. 2. pondìlí 19:00 biblická hodina na faøe na téma: Josef Egyptský
1. 3. støeda 18:00 katecheze dìtí spolu s rodièi na svátosti na faøe
3. 3. pátek
dopoledne - návštìva nemocných
17:00 katecheze dìtí spolu s rodièi na svátosti na faøe
4. 3. sobota 10:00 pøijetí dvou èekatelek sv. køtu z naší farnosti v Olomouci
Pøipravujeme:
12. 3. nedìle
19. 3. nedìle
26. 3. nedìle
1. 4. sobota
2. 4. nedìle

Informaèní ètrnáctideník farnosti Uh. Hradištì
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Hodiny na vìži kostela se znovu rozbìhly...

køestní nedìle
farní sbírka na opravu farního kostela
Svatojosefská ochutnávka vín ve farním sklepì
Chlapská brigádní pou do severních Èech (do støedy 29. 3.)
dìkanátní pou za duchovní povolání a rodiny na Velehradì
dìkanátní setkání mládeže ve Zlínì
udílení svátosti pomazání nemocných pøi mši sv. ve farním
kostele a u františkánù

Pou do Mariazell
CA PANDABUS poøádá v úterý 9.5. 2017 zájezd na poutní místo do rakouského
Mariazell, kde se bude v 9:00 konat èeská bohoslužba. Cena zájezdu: 750 Kè.
Odjezd z Uherského Hradištì ve 3:00 (èerpací stanice Mol).
Pøihlašovat se mùžete na telefonu: 775 674 884
XAVER, Vydává: Farní úøad UH; Kontakt na P. Josefa Øíhu, dìkana: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 500 výtiskù, 19. února 2017
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...a za to mohou muži! Jedenáct brigádníkù, kteøí se sešli v sobotu 4. února ve vìži
kostela, aby ji vyèistili od holubího trusu a staletého prachu, které znaènì škodily chodu
hodinového stroje ve vìži kostela. Muži vyèistili 5 døevìných pater - od mìdìné bánì až
po schody, které vedou na chrámovou loï. Všechny neèistoty dali do pytlù a pøipravili
k odvozu. Kdo by mìl zájem o hnojivo na zahrádku, a se staví na faøe. Muži, znaènì
zneèištìni, uklidili prostory tak, že ihned mohli pøijít hodináøi a hodinový stroj dát znovu
do chodu. Dìkujeme mužùm za obìtovaný èas a síly. Možná, že "chlapské spolèo" by se
mohlo setkat nejen pøi práci na vìži, ale také na faøe k duchovnímu setkání a vzájemnému sdílení.
Muži, bratøi! Dávejte pozor na ohlášky nebo farní stránky, a jak bude výzva k setkání,
pøijïte a urèitì toho nebudete litovat. Rád se s vámi setká
P. Josef Øíha.
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Nepospíchej a zastav se

Církevní základní škola má nadìji

Blahoslavený, kdo se umí zasmát vlastním chybám a nedostatkùm - má stále o zábavu
postaráno.
Blahoslavený, kdo umí rozeznat horu od krtince - ušetøí se zbyteèného rozèilování.
Blahoslavený, kdo dokáže veèer klidnì odpoèívat a usnout bez výèitek svìdomí - stane
se spokojeným èlovìkem.
Blahoslavený, kdo dokáže naslouchat druhým a mlèet - dozví se mnoho vìcí.
Blahoslavený, kdo sám sebe nebere pøíliš vážnì - stoupne v cenì u svých bližních.
Blahoslavený, kdo umí ocenit úsmìv a zapomenout na urážky - má svou cestu stále
prozáøenou sluncem.
Blahoslavený, kdo umí brát drobnosti lehce a vìci dùležité klidnì - prodlouží si tím svùj
život.
Blahoslavený, kdo se snaží chování druhých vysvìtlovat v dobrém - bude sice považován za naivku, ale je to pøimìøená cena pravé lásky.
Blahoslavený, kdo døív uvažuje, než zaène jednat, a kdo se døív modlí, než zaène uvažovat - vyhne se mnoha hloupostem a stane se spokojeným èlovìkem.

Ve støedu 8. 2. k nám zavítali zástupci z Arcibiskupství olomouckého (AO) Mgr. Zdislava Vyvozilová a Mgr. Štìpán Bekárek, otec pìti dìtí, které všechny prošly
církevní základní školou v Kromìøíži. Na faøe se nejprve setkali s radním mìsta Uherské
Hradištì (UH) dr. Frolcem. Na setkání si obì strany vzájemnì vyjasnily pøedstavy, jaké
spoleèné kroky podniknout ke vzniku Církevní ZŠ v Uh. Hradišti. Zástupci AO pøedložili
rámcovou pøedstavu života církevní školy na základì už existujících církevních škol
v diecézi. Mìsto UH chce pronajat nìjakou budovu, ve které by škola našla své místo.
Poté se zástupci AO setkali s deseti uèitelkami a uèiteli, kteøí projevili zájem podílet se na
vzniku církevní školy, a tak vytvoøit pedagogický sbor, který by se opíral o køesanské
zásady a zapojoval se do života farnosti. V živé diskuzi došlo jak na finanèní otázky,
tak na výuku náboženství a duchovní vedení dìtí. Škola bude otevøena pro všechny dìti
bez rozdílu vyznání.
Vìtšina uèitelek se pak zúèastnila mše sv. spolu s rodièi. Po mši sv. mìli možnost
rodièe klást otázky zástupcùm AO, a tak se seznámit s duchem církevní školy.
Pøekvapující na složení besedujících byla úèast vedle místních farníkù i pøítomnost farníkù
z okolních farností Pøišli také zástupci nejstarší generace, kteøí slíbili, že pøedají své zkušenosti mladým rodinám. Aby zøizovatel církevní základní školy, kterým je arcibiskupství
olomoucké, mìl základní body pro vznik školy, musí mít podporu ze stran rodièù. Proto
bude za tím úèelem po Velikonocích probíhat ve farnosti Uherské Hradištì i v okolních
farnostech anketa, která bude vyhodnocena. Další podpora je nutná ze strany mìsta UH
a musí být urèena budova, ve které by dìti, nejprve od první do šesté tøídy, našly støechu
nad hlavou. Pak se musí podat žádost o registraci školy na ministerstvu školství. Ta se øeší
po dobu jednoho roku. To znamená, že otevøení školy se rýsuje nejdøíve v záøí 2018.
Škola potøebuje podporu rovnìž duchovní. Osobní modlitba a úèast na mši sv., která je
vždy obìtována za MŠ s køesanským zamìøením a vznik školy každou první støedu
v mìsíci, dávají nadìji, že škola vznikne. Školu jsme svìøili do ochrany sv. Marie Goretti,
která obìtovala svùj život pro ctnost èistoty jako dvanáctiletá.

Kde bydlí Ježíš?
Maminka øekla pìtiletému Dominikovi: "Ježíš je v nebi!" - "Ne, Ježíš není v nebi.
Je v mém srdci!" Maminka mu vysvìtlovala, že si to neprotiøeèí, že nebe není místo
a že Ježíš je také v jejím srdci. "Ne, maminko, Ježíš není v nebi, je v mém srdci. A v mém
srdci je nebe!"
(Bruno Ferrero)

FARNÍ PASTORAÈNÍ PLÁN 2017 - upravené 1. pololetí
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21. 2.
25. 3.
1. 4.
1. 4.
2. 4.
5. - 10. 5.
6. 5.
27. 5.
9. 6.
11. 6.
15. 6.
25. 6.

Setkání všech èlenù farních rad
Patrocinium kostela Zvìstování P. Marie
Dìkanátní pou za rodiny a duchovní povolání na Velehradì
Diecézní setkání mládeže ve Zlínì
Mše svatá za nemocné s udílením sv. pomazání
Farní pou do Medjugorje
Diecézní pou ke cti sv. Jana Sarkandra v Olomouci
Zmìna ternínu! Slavnost svátosti biømování
Noc kostelù
Slavnost prvního svatého pøijímání dìtí
Slavnost "Božího Tìla" s prùvodem
Farní den v rajské farní zahradì
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