Pou do Medjugorie
5. -11. 5. 2017
Informace a organizace poutì:
Odjezd je v pátek 5. 5. v 16 hodin
z Nedachlebic, poté z Bílovic (pod kostelem od fary) a v 16:30 hodin z Uh. Hradištì
(autobusové nádraží è. 26).
Následuje noèní pøejezd Rakouskem
a Chorvatskem.
V ranních hodinách je pøepokládaná
zastávkách u Kravických vodopádù (vstup
do rezervace cca 2 eura). Kolem poledne
je pøíjezd do Medjugorje a ubytování.
Odpoledne následuje seznámení s poutním
areálem a programem pobytu.
V 17 hodin úèast na programu v poutním
kostele a mše svatá.
Cena za ubytování na 4 noci a s prùvodcovstvím je 38 euro.
Jelikož ranní a veèerní programy jsou
èasovì rùzné a nabízejí pestré využití,
budou snídanì a veèeøe dle uvážení
z vlastních potravin, které lze uchovat
v lednièkách na ubytování. Domluvili
jsme, že obìdy budou spoleèné, uvaøené v
místì ubytování v cenì 7 euro. (Tzn. 4
obìdy - 28 euro).

Program každého dne (nedìle - støeda)
bude variabilní podle poèasí. Na programu
jsou výstupy na Podbrdo, Križevac, návštìva Cenacolla a jiných míst. Jeden den
bude také fakultativní výlet do Mostaru.
Ve veèerních hodinách je vždy plánován
spoleèný duchovní program poutníkù.
Dobrým pøedpokladem pouti je vykonat si doma svátost smíøení. I na pouti
se zpovídá v rùzných øeèech. Pro dobrý
duchovní užitek je nutné si vzít malé rádio
se sluchátky na pøeklad bohoslužeb
a prùvodcovské služby.
Odjezd z Medjugorje je plánován
na støedu 10. 5. v odpoledních hodinách
s možnou zastávkou u moøe a noèním
pøejezdem do ÈR. Pøedpokládaný pøíjezd
do ÈR je ve ètvrtek odpoledne! Ještì
prosím oslovte známé v okolí a pozvìte
je na pou. Je volných 10 míst!
Prosím, složte zálohu 3.000,- Kè
do 10. dubna 2017 ve farní kanceláøi UH
Hradištì! Volejte: 736 522 845.
Na putování s vámi se tìší
P. Josef Øíha.

Korunka k Božímu milosrdenství
Korunka k Božímu milosrdenství je pobožnost, která je velikonoèním mostem mezi
utrpením Kristovým a jeho vzkøíšením. Tuto devítidenní pobožnost stanovila sv. Faustina
Kowalska na základì zjevení Ježíše Krista, které mìla v klášteøe v Krakovì. Pobožnost
je vždy v hodinu Božího milosrdenství v 15 hodin, kdy zemøel na køíži Ježíš Kristus.
V tuto hodinu plynou velké zásluhy tìm, kdo se modlí tuto Korunku. Pobožnost se modlí
po dobu devíti dnù od Velkého pátku až do soboty pøed nedìlí Božího milosrdenství,
letos od 14. do 22. dubna. Každý jednotlivý den se modlí na jednotlivé úmysly. Proto
zveme farníky ke spoleèné modlitbì do farního kostela sv. Františka X. vždy na 15 hodin.
Na setkání s vámi se tìší P. Josef.
Pøíští èíslo Xavera vychází 16. 4. 2017. Uzávìrka bude v úterý 11. 4. 2017.
XAVER, Vydává: Farní úøad UH; Kontakt na P. Josefa Øíhu, dìkana: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 500 výtiskù, 2. dubna 2017
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Informaèní ètrnáctideník farnosti Uh. Hradištì
Lektorský kurz

04/2017/009

Kurz pro lektory aneb "všemohoucího Boha", nikoliv "šemoucio Boa".
Témìø sto zájemcù z celého dìkanátu projevilo zájem o úèast na Lektorském kurzu,
jehož první dvì èásti probìhly v pátek 17. bøezna 2017 po mši svaté v kostele Zvìstování
Panny Marie a následující sobotní dopoledne v sále Orlovny UH.
P. doc. Petr Chalupa ThD. nás vtáhl do úvodu do studia Písma svatého a svou poutavou pøednášku doplnil projekcí napø. míst a mìst v Bibli, chronologického seøazení
vzniku jejích èástí èi vizualizací všech knih Bible jako jedné velké knihovny. Po zodpovìzení nìkolika dotazù úèastníkù kurzu jsme šli domù rozmrznout a odpoèinout si pøed
druhou èástí kurzu - pøednáškou MgA. Martiny Pavlíkové, odbornice na kulturu mluveného slova. Kromì velmi zajímavých podnìtù k vylepšení techniky ètení, tvorby hlasu,
artikulace, pøízvukù a vìdomému tvoøení pauz, bylo stìžejním poselstvím pøednášky:
"Co mi, Pane, chceš tímto textem sdìlit?" a snaha paní Pavlíkové pøedat chu èíst správnì nahlas a s pochopením texty Písma svatého a sloužit právì tímto zpùsobem ve svých
farnostech. Budoucí lektoøi se mohou tìšit ještì na ètení Písma v kostelech za pøítomnosti zkušeného lektora a závìreèné pøedání osvìdèení absolventa kurzu otcem biskupem.
Za obì pøednášky velké díky!
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Zapište si do kalendáøe

Pøíprava na svátost biømování vrcholí!

5. 4. støeda
støeda
7. 4. pátek
8. 4. sobota
8. 4. sobota
9. 4. nedìle
10. 4. pondìlí

Více jak rok se setkává skupina mladých jak na katechezích, tak farních akcích v pøípravì na svátost biømování. V dobì postní se zúèastnili diecézního setkání mladých ve
Zlínì nebo pouti na Velehrad. Bìhem svatého tøídení budou bdít u Božího hrobu.
Vyvrcholením pøípravy v naší farnosti bude duchovní obnova ihned po Velikonocích.
Otec Jindøich z øádu dominikánù z Olomouce povede duchovní obnovu, která zaène už v
pátek 21. dubna v 19 hodin v kostele Zvìstování P. Marie. Následující den v sobotu 22.
dubna bude obnova pokraèovat mší svatou v 7.30 ve farním kostele. Po snídani na faøe
bude v 9 hodin pøednáška s rozjímáním ve farním kostele. Následuje pøednáška v 11
hodin. Odpoledne bude možnost k osobním rozhovorùm nebo k pøijetí svátosti smíøení.
Duchovní obnova je pøedevším pro mladé kandidáty biømování a pro jejich kmotry a
rodièe, ale vùbec pro všechny farníky, kteøí chtìjí prožít naplno velikonoèní radost.
A nyní zmìna: V týdnu nám bylo sdìleno otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, že
v souèasné dobì, kdy emeritní biskup Josef Hrdlièka nekoná ze zdravotních dùvodù
biskupské funkce, se pøesouvá termín udílení svátosti biømování v kostele sv.
Františka Xaverského v Uherském Hradišti na sobotu 20. kvìtna 2017 v 11:30
hodin.

8:30
18:00
17:00
8:15
9:00
16:00
19:00

setkání spoleèenství seniorù u františkánù
katecheze dìtí spolu s rodièi na faøe
katecheze dìtí spolu s rodièi na faøe
modlitba za národ a vlast u mariánského sloupu
setkání ministrantù na faøe
promítání velkofilmu BEN HUR na faøe v "kinokavárnì"
biblická hodina na faøe na téma: MOJŽÍŠ

TRIDUUM - velikonoèní tøídení:¨
13. 4. Zelený ètvrtek
9:30 Olomouc, katedrála - obnova knìžských závazkù a žehnání olejù
18:00 kostel Zvìstování P. Marie - mše sv. - ustanovení eucharistie
19:00 farní kostel - mše sv. - ustanovení eucharistie, následuje
adorace v Getsemanské zahradì
den pøísného postu od masa a postu újmy
farní kostel - modlitba církve ranní chvály
farní kostel - Korunka k Božímu milosrdenství
kostel Zvìstování P. Marie - Velkopáteèní obøady
farní kostel - Velkopáteèní obøady, následuje bdìní u Božího
hrobu
19:30 køížová cesta od sousoší na poèátku Vinohradské ulice
na Rochus

14. 4. Velký pátek
8:00
15:00
15:00
17:00

15. 4. Bílá sobota
8:00
10:00
11:00
15:00
19:00
21:00

den bdìní u Božího hrobu
farní kostel - modlitba církve ranních chval u Božího hrobu
farní kostel - adorace dìtí u Božího hrobu - I. skupina
farní kostel - adorace dìtí u Božího hrobu - II. sk.
farní kostel - Korunka k Božímu milosrdenství
kostel Zvìstování P. Marie - Vigilie Zmrtvýchvstání Pánì
farní kostel - obøady a Vigilie Zmrtvýchvstání Pánì se køtem
dospìlých

16. 4. nedìle Zmrtvýchvstání Pánì
farní kostel a kostel Zvìstování P. Marie - mše svaté jako v nedìli
10:30 Maøatice - mše svatá
15:00 farní kostel - Korunka k Božímu milosrdenství
17. 4. Pondìlí velikonoèní
farní kostel i kostel Zvìstování P. Marie jako v nedìli
19:00 biblická hodina na faøe na téma: MOJŽÍŠ
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Poutní okénko: Pou Francie 2017 po stopách francouzských svìtcù
dých - mše sv., odpoledne bazilika Sacré
Coeur, Montmartre, námìstí malíøù Place
du Tertre, námìstí Pigalle, ubytování
18. 7. úterý - výjezd - Chartres (katedrála),
Lisieux (bazilika, hrob sv. Terezie
od Dítìte Ježíše, mše sv.), návrat na noc
do Paøíže, ubytování
19. 7. støeda - program v Paøíži - ostrùvek
Ile de la Cité, katedrála Notre Dame
de Paris, pøejezd metrem k Eiffelovì vìži,
park Champs de Mars, Trocadéro,
Vojenská škola (Napoleon), Invalidovna
odjezd ve 21.00 hodin - noèní pøejezd pøes
Nìmecko
20. 7. ètvrtek - zastávka po cestì Regensburg (katedrála sv. Petra), pøíjezd
do Uh. Hradištì a Kromìøíže v odpoledních hodinách

Termín:14. 7. - 20. 7. 2017
(pátek - ètvrtek).
14. 7. pátek - odjezd v 17:00 hodin
z Kromìøíže, v 18:00 hodin z Uh. Hradištì
Smìr: Rozvadov - noèní pøejezd Nìmecko
- Francie
15. 7. sobota - pøíjezd do Reims (Remeš) mše svatá
dopoledne - prohlídka katedrály, dojezd
do Paøíže - Gare St. Lazare
Paøížské boulevardy, Vítìzný oblouk,
Champs Élysées, øeka Seina a výlet lodí,
Place de la Concorde, ubytování
16. 7. nedìle - Rue de Sévres - kaple
sv. Vincence de Paul - místo uložení tìla
svìtce, památka sv. Louisy de Marillac
Rue du Bac - sv. Kateøina Labouré, kaple
Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse,
mše sv., muzeum Louvre, Tularejské
zahrady, Muzeum d´Orsay, ubytování
17. 7. pondìlí - kostel sv. Vincence de Paul
(námìstí France Liszta), místo pùsobení
kongregace lazaristù - evangelizace chu-

Cena: 7.900,- Kè (autobus, pojištìní, 4x
ubytování + polopenze).
Hlaste se ve farní kanceláøi UH
a tel. 736 522 845.
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