Kalendáø na kvìten 2017
1.5. pondìlí 8:30
1.5.
2.5.
3.5.
5.5.
5.5.
5.5.
8.5.
12.5.

ranní mše sv. ve farním kostele obìtována za požehnání Boží pøi
opravì fasády kostele sv. Františka Xaverského a za ochranu
Boží pro všechny øemeslníky
pondìlí 15:00 mše sv. v kapli na kopci Rochus za mìsto Uherské Hradištì
úterý 19:30 Duchovní koncert žákù ZUŠ Uh. Hradištì ve farním kostele
na úvod projektu Otevøené brány
støeda 8:30
setkání spoleèenství seniorù u františkánù
pátek
dopoledne návštìva nemocných
pátek 19:00 setkání biømovancù u františkánù
pátek 16:30 odjezd poutníkù do Medjugorje z parkovištì naproti
autobusového nádraží
pondìlí 8.30
mše sv. ve farním kostele, po mši sv. pobožnost za vlast a národ
u Mariánského sloupu na Mariánském námìstí
pátek 16:00 - 20:00 1. svátost smíøení dìtí pøipravujících se na svátosti

Pøipravujeme:
19.5. pátek 19:00
20.5. sobota 11:30
26.5. pátek 17:00
27.5. sobota 19:30
1.6. ètvrtek 19:00

setkání biømovancù ve farním kostele k nácviku na biømování
arc. Jan Graubner bude udìlovat svátost biømování našim
farníkùm ve farním kostele
setkání lektorù ve farním kostele s Martinou Pavlíkovou
duchovní koncert v podání tøí chrámových sborù ve farním
kostele
setkání farních rad a zástupcù spoleèenství na téma: Co farnost
nabídne jiným farnostem?

Socha P. Marie Fatimské pøiputuje do Uherského Hradištì
22.5. pondìlí 17:00 Jarošov - uvítání v kostele, fatimský rùženec,
mše sv. a mariánská pobožnost
23.5. úterý 17:00 kostel Zvìstování P. Marie - uvítání v kostele,
rùženec, mše sv. a mariánská pobožnost
24.5. støeda 17:00 farní kostel - uvítání sochy, rùženec, mše sv.
a mariánská pobožnost pro rodièe a dìti
Pøíští èíslo Xavera vychází 28. 5. 2017. Uzávìrka bude v úterý 23.5. 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.
XAVER, Vydává: Farní úøad UH; Kontakt na P. Josefa Øíhu, dìkana: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 500 výtiskù, 30. dubna 2017
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Køížová cesta na Rochus
Na Velký pátek veèer mìli farníci
možnost pøipojit se ke køížové cestì na
Rochus a ztišit se a rozjímat uprostøed
velikonoèního tridua. Vyšlo nás takto
asi padesát z Vinohradské ulice
v Maøaticích. Muži se støídali v nesení
køíže. Ètení k jednotlivým zastavením,
která se èasto zabývala milosrdenstvím, povinností pomáhat tìm, kteøí
se nemají tak dobøe jako my,
v bohatých zemích Evropy, a naší
pohodlností a neochotou slyšet
a vidìt, se støídala se zpìvem. Bìhem
køížové cesty se postupnì setmìlo
a u kaple svatého Rocha nás do tmy
pøivítala svìtla svící. Neopakovatelná
atmosféra, chvíle modlitby a naslouchání a krásného spoleèenství.
Na velkopáteèní køížové cestì jsem
byla poprvé a stala se pro mne jedním
z nejsilnìjších zážitkù letošní pøípravy
na Vzkøíšení.
-rm-

Pozvánka pro maminky a babièky ke Dni matek
Zveme všechny maminky a babièky 14. kvìtna 2017 od 15.00 na Mariánské
námìstí v UH na kulturní odpoledne nazvané KYTIÈKA PRO MAMINKY poøádané ke Dni matek. Mùžete se tìšit na písnì v podání skupiny POOL, vystoupení dìtí
ze ZUŠ UH, péèi vizážistky, sladkou pozornost a vtipné moderátory. Pro dìti bude
pøipravena výtvarná dílna, kde si pøipraví malý dárek pro maminku èi babièku
a zábavné hry a aktivity. Za nepøíznivého poèasí probìhne akce v sále Orlovny UH.
Maminky, babièky, pøijïte oslavit svùj svátek s námi!
Srdeènì zve KDU-ÈSL UH a Farní dobrovolnické støedisko sv. Rocha v UH
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Kurz pro lektory snoubencù

Ve støedu 19. dubna probìhla poslední èást kurzu pro lektory snoubencù. Všech pìt
manželských párù -Bezdìkovi, Huòkovi, Maòákovi, Obdržálkovi a Revayovi pøedvedlo interaktivní prezentaci dílèích témat, a tím potvrdilo absolvování kurzu. Po spoleèné
veèeøi, na kterou nás všechny pozval otec Josef Øíha, jsme si poslechli krátkou pøednášku otce Petra Bulvase, šéfa pastorace pro Olomouckou arcidiecézi, o køesanském
manželství. Na závìr jsme obdrželi z rukou Mgr. Venduly Kuèerové a Mgr. Josefa
Záboje potvrzení o absolvování Kurzu pro lektory snoubencù.
-jm-

Rande v kavárnì
Další úspìšnou akci "Rande v kavárnì - Seznamovací akce" pro všechny svobodné
katolíky, katolièky a lidi s pozitivním pøístupem k Bohu a katolické církvi, vìk 25 - 43 let
plánuje na sobotu 20. kvìtna 2017 v Uherském Hradišti Centrum pro rodinu. Sejdeme
se v sobotu dopoledne od 10 hodin v jedné známé kavárnì, kde si u kávy nebo èaje
budeme povídat o tom, co koho baví. Potom bude možnost dát si dobrý obìd a po siestì
bude následovat asi hodinová procházka mìstem Uherské Hradištì s luštìním historických zajímavostí vèetnì procházky malebným zákoutím u øeky (po cestì vhodné i pro
vysoké podpatky sleèen), pøípadnì nìjaká zajímavá varianta v pøípadì nepøíznivého
poèasí. A dál už individuálnì - odjezd domù nebo další setrvání ve spoleènosti nových
pøátel... Bude zaruèena èásteèná anonymita (ostatní úèastníci budou znát pouze vaše
køestní jméno, pokud jim sami neprozradíte víc) a pøesto se budete dobøe bavit a cítit se
pøíjemnì. Na akci je tøeba se pøedem pøihlásit.
Pøihlášky: zašlete vaše køestní jméno + vìk na e-mail: uhcpr@seznam.cz. Obratem
vám zašleme potvrzení úèasti a název kavárny v Uherském Hradišti, ve které se sejdeme. Jsi-li svobodný, svobodná a nezadaný/á, tak pøijï! Nejen na léto se noví pøátelé
èi pøítel nebo pøítelkynì budou hodit!
-ab2

Duchovní obnova pro biømovance
Ve dnech 21.4. a 22.4. probìhla v naší
farnosti duchovní obnova pro biømovance, jejich kmotry, rodiny, ale i všechny
ostatní farníky. Duchovní obnova, jejíž
hlavní motto bylo ''Nebojte se", byla
vedena bratry dominikány z Olomouce o. Jindøichem a o. Gabrielem. Bìhem
tìchto dvou dnù jsme mìli pøíležitost jak
poslouchat pøednášky, z nichž jsme si
odnesli rùzné zajímavé poznatky,
tak i s ostatními sdílet naše zkušenosti
s vírou a modlitbou pøi práci ve skupinách. První den pøednášel otec Jindøich
o strachu a odkazoval se na Bibli. Dále
mluvil o tom, že bychom mìli své høivny
promìòovat a být smíøeni sami se sebou.
Poté následovala adorace a požehnání pro
biømovance. Dalšího dne duchovní obnova pokraèovala mší svatou, na kterou
navázaly dvì pøednášky otce Gabriela, po

nichž byla diskuse ve skupinkách.
Mezitím otec Jindøich poskytoval možnost svátosti smíøení èi duchovního rozhovoru. Tato obnova pro nás byla dalším
povzbuzením v duchovním životì. Velký
dík za ni patøí bratøím dominikánùm,
ale také otci Øíhovi, sestøe Janì a všem
ostatním, kteøí se podíleli na organizaci.
Tìšíme se, až se opìt zadaøí nìjakou
podobnou akci zorganizovat.
biømovanci P.H. a O.M.

Týden modliteb za duchovní povolání 1. -7. kvìtna 2017
Poselství Svatého otce k 54. Svìtovému dni modliteb za povolání 7. kvìtna 2017
Drazí bratøi a sestry,
v minulých letech jsme mìli možnost uvažovat o dvou aspektech týkajících se køesanského povolání: o výzvì "vycházet ze sebe", abychom zaèali naslouchat Pánovu
hlasu, a o dùležitosti církevního spoleèenství jakožto pøednostního prostøedí,
kde se povolání od Boha rodí, posiluje se a vyjadøuje.
Nyní, u pøíležitosti 54. Svìtového dne modliteb za povolání, bych se chtìl zastavit u
misijního rozmìru køesanského povolání. Ten, kdo se nechal pøitáhnout Božím hlasem
a zaèal následovat Ježíše, velmi rychle v sobì objeví neodolatelnou touhu pøinášet
radostnou zvìst bratøím prostøednictvím evangelizace a služby v lásce. Všichni køesané
jsou povoláni k tomu, aby byli misionáøi evangelia! Vždy uèedník nedostává dar Boží
lásky pro svou soukromou útìchu. Není volán k tomu, aby pøinášel sám sebe nebo se
staral o firemní zájmy. Prostì se ho dotkla a promìnila ho radost z toho, že se cítí být
Bohem milovaný, a tento prožitek si nemùže nechávat jen pro sebe: "Radost evangelia,
která naplòuje život spoleèenství uèedníkù, je radostí misijní".
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