Podnìty z arcibiskupství
Jubileum Fatimy
Blíží se mìsíc kvìten, zahájení jubilea
100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimì.
Jubileum zahájí 12.–13. kvìtna ve Fatimì
Svatý otec František.
Èeská biskupská konference povìøila
Èeskomoravskou Fatimu v Koclíøovì
pøípravou i prùbìhem slavení jubilea
Fatimy, a to pøi národní pouti v 5. den
výroèí zjevení 12.–13. záøí a pøevzetím
sochy Panny Marie Fatimské z místa
zjevení v Cova D´Iria ve Fatimì a následným programem v našich diecézích
a Apoštolském exarchátu v katedrálách
a na hlavních poutních místech, a to od
15. záøí do 7. øíjna 2017, kdy po teologickopastorálním sympoziu o významu Fatimy
probìhne odevzdání naší zemì Pannì
Marii a skrze ni zasvìcení Bohu.
Podrobnosti jsou na webu:
www.fatima2017.cz.

Národní pochod pro život a rodinu
v sobotu 22. dubna v Praze
Má plnou podporu Èeské biskupské
konference i moji. V situaci, kdy
Ministerstvo sociálních vìcí pøedkládá
Koncepci rodinné politiky, která ruší
ochranu rodiny postavené na trvalém
svazku muže a ženy a otevøené pro pøijetí
dìtí, považuji za potøebné, abychom
manifestaènì projevili svou podporu
rodinì. Prosím duchovní správce,
aby podpoøili úèast svých farníkù.
Podrobné informace a pøihlašovací
formuláø je na adrese:
http://pochodprozivot.cz.
Organizátorùm pomùže vèasné pøihlášení úèastníkù. Prosíme, neodkládejte
pøihlášení. Velmi ulehèíte organizaci
zvýhodnìné vlakové dopravy, pøípravu
bezpeènostních kontrol na Pražském hradì
i obìda na Klárovì. Pokud by pøihlášeným
napø. onemocnìly dìti a nemohli nakonec
pøijet, staèí napsat.

Den modliteb za úctu k životu
Z rozhodnutí ÈBK již od roku 1991 slavíme den Zvìstování Pánì jako „Den modliteb
za úctu k poèatému životu a za nenarozené dìti“. Žádáme všechny knìze, aby o slavnosti
Zvìstování Pánì zaøadili do pøímluv vhodnou modlitbu a toto téma také zmínili v homilii. V naší diecézi se v ten den už øadu let scházíme k bohoslužbì v Napajedlích,
kde Anièka Zelíková kdysi obìtovala svùj život Bohu na smír za potraty.
Zveme na tuto pou, konanou letos v sobotu 25. 3. 2017, vìøící alespoò z blízkého
okolí. V 17.15 hod. zaèíná adorace, v 18 hod. mše sv. a po mši svaté se jde na høbitov,
kde se modlíme rùženec.
Pøíští èíslo Xavera vychází 2. 4. 2017. Uzávìrka bude v úterý 28. 3. 2017.
Uvítáme, pokud pøispìjete èlánkem èi zprávou o tom, co jste zažili nebo na co se chystáte, co by ostatní farníky mohlo zajímat. Budeme rádi i za podnìty k vylepšení ètrnáctideníku èi ochotu se na vydávání farního èasopisu podílet. Kontakt viz. níže.
pmXAVER, Vydává: Farní úøad UH; Kontakt na P. Josefa Øíhu, dìkana: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 500 výtiskù, 19. bøezna 2017
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Oprava fasády farního kostela

Milí farníci,
v minulém týdnu probìhlo výbìrové øízení stavebních firem ve vìci opravy fasády
farního kostela. S vybranou firmou bude uzavøena smlouva o dílo: Oprava fasády farního
kostela sv. Františka Xaverského. S výsledkem vás seznámíme pøíští nedìli. Hodnota
díla èiní 6.7 mil. Kè.
Ekonomická rada na svém jednání rozhodla, že se farnost bude podílet
na opravì svou spoluúèastí jen èástkou, která nepøesáhne 3 mil. korun. Tzn. že státní
správa poskytne 3.7 mil. korun. Jistou podporu máme od mìsta Uherské Hradištì
a Fondu regenerace MK ÈR. Koneèná jednání probíhají na Zlínském kraji
a jiných státních úøadech. Farnost nyní disponuje èástkou 1.4 mil. korun. Za rok 2017
pøedpokládáme zisk 0,6 milionu korun z farních sbírek a darù vìøících. Dlouhodobá
pùjèka z Arcibiskupství olomouckého by tak èinila 1 mil. korun.
Proto vyhlašujeme na nedìli 19. bøezna farní mìsíèní sbírku na opravu kostela
sv. Františka Xaverského.
Za Ekonomickou radu farnosti, P. Josef Øíha, faráø
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Zapište si do kalendáøe

Triduum modliteb matek
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Srdeènì zveme maminky, babièky,
ženy, dívky, ale i otce, dìdeèky, muže…
prostì všechny na modlitební TRIDUUM
MODLITEB MATEK. Modlitby budou
probíhat v pátek 24. 3., v sobotu 25. 3.,
nedìli 26. 3. po veèerní mši svaté v kostele
Zvìstování P. Marie pøi adoraci NSO.
Hnutí Modlitby matek se již rozšíøilo
do 122 zemí svìta. Každého ètvrt roku se
po tøi dny všechny maminky hnutí MM
duchovnì spojují v modlitbì za jednotné
úmysly. Po celém svìtì se spoleènì modlí
ve stejné dny, na stejné úmysly.
V pátek se postíme a odprošujeme
za své vlastní høíchy vùèi svým dìtem
a rodinì. V sobotu se zástupnì kajeme
a prosíme za ty, kteøí ublížili nám a našim
dìtem. Odpouštíme a prosíme za jejich
obrácení. V nedìli se radujeme a chválíme
Pána za všechno, co nám a našim rodinám
dopøává.
Jsou to tøi dny modliteb, kdy také všechno,

16:00

biblická hodina na faøe na téma: Josef Egyptský
farní shromáždìní na faøe pro všechny farníky, hlavnì èleny
farních rad zastavení nad otázkami o. arcibiskupa Jana
setkání spoleèenství seniorù u františkánù
katecheze dìtí spolu s rodièi na faøe
katecheze dìtí spolu s rodièi na faøe
setkání ministrantù na faøe
odjezd na chlapskou brigádu od fary na sever Èech
dopoledne návštìva nemocných
dìkanátní pou za duchovní povolání a rodiny na Velehradì,
program od 15 hodin rùženec nebo pøednáška P. Amboze
o postu, poté adorace a mše svatá
dìkanátní setkání mládeže ve Zlínì, hlavnì pro biømovance
udílení svátosti pomazání nemocných pøi mši sv. ve farním
kostele a františkánù
promítání velkofilmu BEN HUR na faøe

Na cestì k Velikonocùm
sluneèní svit, který se dral skrze pestrobarevné vitráže. Po mši svaté byli všichni
pozváni do arcibiskupského paláce. Tam
panovala pøíjemná atmosféra, ještì vylepšena chutným pohoštìním a krásnými
prostornými interiéry. Kolem dvanácté
hodiny byli všichni sezváni do hlavního
sálu, kde byla pøipravena krátká pøednáška, zakonèena vystoupením mladé ženy,
která si prošla tím vším, co pøítomní
katechumeni, ale už je dva roky pokøtìna.
Sdìlila, jak se dostávala k víøe a jaké
pocity prožívala pøi køtu i po nìm.
Po pøednášce byla zájemcùm nabídnuta
prohlídka po arcibiskupském paláci.
Návrat do Uherského Hradištì byl kolem
pùl tøetí. Byl to velmi krásný den, ve
vzduchu bylo cítit jaro, slunce záøilo
z èisté modré oblohy a teplý vítr se prohánìl ovzduším. Toto poèasí celému dnu
dodalo ještì vìtší kouzlo.
Katechumenka Gabriela

V sobotu 4. 3. 2017 byly dvì katechumenky z naší farnosti v katedrále
sv. Václava v Olomouci pøijaty mezi
èekatele na svátost køtu. Mši v tomto
nádherném chrámu celebroval arcibiskup
Jan Graubner. Zúèastnili se ji lidé z mnoha
farností z celé olomoucké arcidiecéze.
V chrámì bylo pøeèteno jméno každého
katechumena èi katechumenky, kteøí na to
povstali a poklonili se arcibiskupovi.
Pùsobivou mši svatou ještì podkresloval
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co dìláme a prožíváme, obìtujeme
na úmysl dne. Mùžeme se sejít i ke spoleèné modlitbì. Ne náhodou je toto "tøídenní"
pøipomínkou Velikonoèního tridua.
Modlitby matek jsou inspirované životem
Panny Marie a jejího prožívání
Velikonoèního tajemství.
-mbSvátost smíøení:
24.3, pátek, u františkánù 19 - 21 hodin
25.3, sobota, farní kostel 8 - 10 hodin

Týden modliteb za mládež
V týdnu pøed Kvìtnou nedìlí (2.–9. 4. 2017) se uskuteèní „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen našimi biskupy. I letos Sekce pro mládež ÈBK pøipravila brožurku k tomuto úèelu.
Obracím se na Vás s prosbou, abychom spoleènì v celé èeské a moravské církevní
provincii jeden týden vìnovali modlitbì za mladé lidi. Navržené pøímluvy jsou sestaveny pro použití v Týdnu modliteb za mládež, ale je možné je využít i bìhem bohoslužeb
v jiných dnech èi bìhem osobní modlitby èi modlitby v menších skupinách. Cíle tohoto
týdne jsou tøi:
– doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež spoleènou modlitbou,
– pomoci mladým lidem uvìdomit si, že jsou živou souèástí spoleèenství církve,
– vnímat krásu i nároènost životního období, ve kterém se uskuteèòují volby ovlivòující celý následný život, spoleènost i církev.
Jménem všech spolupracovníkù ze Sekce pro mládež Vám dìkuji za všechno, co pro
mládež dìláte a za to, že jako dobøí pastýøi vedete mladé lidi ke Kristu Ježíši. Brožurku
k Týdnu modliteb za mládež najdete na: tmm.signaly.cz
P. ThDr. Jan Balík Ph.D., øeditel Sekce pro mládež ÈBK
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