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Farnost vyhlásila veøejnou sbírku

Zapište si do kalendáøe
Pondìlí
25. 9. 19:00 hodin
biblická hodina na faøe
Socha P. Marie Fatimské putuje po Moravì. V tìchto dnech bude v Arcidiecézi olomoucké: 24. 9. Olomouc, 25. 9. Svatý Kopeèek, 26. 9. Velehrad, 30. 9. Svatý Hostýn.
Využijte setkání ke spoleèenství modlitby a k získání plnomocných odpustkù.
Ètvrtek
28.9. - Slavnost sv. Václava - mše sv. ve farním kostele v 8:30 hodin
Pondìlí
2.10. 18:00 hodin ve farním kostele mše sv. pro rodièe spolu s dìtmi
tøetích tøíd ZŠ a informace k pøípravì na svátost smíøení a 1. sv. pøijímání
19:15 hod. - biblická hodina na faøe
Støeda
4.10. 18 hodin setkání všech èlenù Ekonomické a Pastoraèní rady
farnosti UH se zástupci rad celého dìkanátu v Orlovnì UH
Pátek
6. 10. - dopoledne návštìva nemocných
Pondìlí
9. 10. 19:00 hod. - biblická hodina na faøe
Sobota
14. 10. 10:00 - svìcení nových biskupù Mons. Antonína Baslera a
Mons. Josefa Nuzíka v Olomouci, v katedrále sv. Václava. Doporuèujeme farníkùm
zúèastnit se této slavnosti, doprava nejlépe vlaková - odjezdy z UH: 7:22 hodin, 7:43
hodin.
Nedìle
15. 10. 10:30 - slavnostní mše sv. za obèany mìsta Uherské Hradištì k
760. výroèí založení mìsta UH ve farním kostele, celebruje arc. Jan Graubner a pøenáší
Televize Noe.
Nedìle
22. 10. 15:30 - varhanní benefièní koncert ve farním kostele
XAVER, Vydává: Farní úøad UH; Kontakt na P. Josefa Øíhu, dìkana: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 500 výtiskù, 24. záøí 2017.
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I pøes pravidelné nedìlní sbírky uherskohradišských farníkù, pøíspìvky od
Ministerstva kultury Èeské republiky, Mìsta Uherské Hradištì a Zlínského kraje, zùstává
nepokrytá suma na opravu fasády našeho farního kostela bezmála 2 miliony korun.
Na základì ujednání ekonomické rady farnosti byla zøízena od 7. záøí 2017 do 30.
èervna 2018 VEØEJNÁ SBÍRKA na opravu fasády kostela sv. Františka
Xaverského na Masarykovì námìstí v Uherském Hradišti. Pro tuto pøíležitost byl
speciálnì zøízen transparentní bankovní úèet u Èeské spoøitelny a.s.:
4868662349/0800
U pøíležitosti letošních Slavností vína a otevøených památek mohli návštìvníci
Uherského Hradištì pøispìt na tento úèel i do speciálnì pøipravených a zapeèetìných
pokladnièek, s nimiž chodily v ulicích dvojice farních dobrovolníkù. Z tohoto jednorázového vybírání bude výtìžek zveøejnìn v pøíštím èísle Xavera. Velké díky všem dobrovolníkùm!
Pøímo na lešení farního kostela je umístìn poutaè s informacemi o sbírce, vznikají
webové stránky, kde bude možné se mimo jiné podívat na aktuální stav úètu, jsou vytištìny letáèky, díky nimž mohou majitelé chytrých telefonù pøispìt konkrétní èástkou prostøednictvím jednorázové QR platby. Dar nad 1000 Kè za rok pro fyzickou a nad 2000 Kè
za rok pro právnickou osobu je možné odeèíst z daní.
Farní kostel slouží celé veøejnosti, je vizitkou Uherského Hradištì a bezesporu jednou z
dominant jeho historického centra, vizitkou všech obyvatel mìsta. Vìøme, že, dá-li Pán,
budeme mít brzy krásnou fasádu kostela a nezadluženou farnost.
-rm1

Vlaková pou do Lurd s arcibiskupem Janem

.... pokraèování ze str. 2
hor. Pøi veèerním procesí mìli naši muži èest nést v prùvodu milostnou sochu P.
Marie. Nedìlní dopoledne pøedèilo naše oèekávání. Více jak 20 tisíc poutníkù slavilo
mezinárodní mši sv. spolu s desítkou biskupù a dvìma stovkami knìží. Úchvatné
byly sborové zpìvy a výkon varhaníka. Odpolední program si každý naplnil po svém
- nákupy, koupele, køížová cesta, …
V pondìlí ráno zaèal sypat hustý déš, který mnohé neodradil od rozlouèení se s P.
Marií v jeskyni a naèerpat vodu. Autobusy nás pøepravily na nádraží a pøesnì v 10
hodin jsme zamávali Lurdám. Cesta domù ubíhala ještì rychleji. Svìøovali jsme si
své dojmy, otec arcibiskup mìl veøejnou tiskovou konferenci. O. Jaroslav Knichal,
hlavní kaplan Armády ÈR, seznámil poutníky s èinností v armádì a v cizinì. Ještì
brzo ráno v úterý jsme mìli dìkovnou mši svatou a krátce po poledni jsme stáli opìt v
Bøeclavi na nádraží.
Osobnì jsem byl v Lurdech ponìkolikáté, ale poprvé s arcibiskupem. A to bylo pro
poutníky motivující a skuteènì to stálo za to. ÈBK nabízela arcibiskupu Janovi pøistavit v pondìlí letadlo a pøevést ho do Fatimy. Ale on øekl: "S poutníky jsem pøijel do
Lurd, a s poutníky se zase vrátím domù."
Panno Maria Lurdská, oroduj za nás.
(poutník P. Josef)

Program s Beránkem

V úterý 5. 9. se vydalo na 450 poutníkù z celé ÈR vlakem smìr Lurdy. Mezi poutníky byl arcibiskup Jan Graubner a 16 knìží. Z Bøeclavi vyjela vlaková souprava deseti
vagónù. Bìhem cesty knìží zpovídali a vedli duchovní rozhovory, modlili jsme se
spoleènì breviáø, rùženec a jiné pobožnosti. Slavili jsme i mši svatou. Tak cesta ubíhala a do Lurd jsme dorazili ve støedu v 15 hodin. V pìti hotelech jsme mìli výborné
ubytování a výbornou plnou penzi. V èele devíti skupinek byla vždy mladá prùvodkynì v klobouku a knìz. Spoleèný program zaèal ve ètvrtek ranní mši sv. v jeskyni
zjevení P. Marie. Dopoledne jsme šli ve stopách sv. Bernadetty - rodný dùm, mlýn,
Cachot (vìzení) a farní kostel. Odpolední program byl naplnìn køížovou cestou pro
nároèné nebo pro nemocné kolem Gávy. Každý veèer vždy vyvrcholil svíèkovým
procesím. Bránou páteèního programu byla mše sv. v Rùžencové bazilice s pøipomínkou obnovy jubilejního praporu z r. 1907, na jehož obnovì se pracuje ve Francii.
Mnoho poutníkù využilo èas ke koupelím v lurdské vodì. Velkým zážitkem bylo
eucharistické procesí s nemocnými za sluneèního svitu, které bylo ukonèeno v podzemní bazilice Pia X. Sobota zaèala mší sv. v jeskyni, kde se k nám pøidali i poutníci
smìøující do Fatimy. Každou mši sv. slavil otec arcibiskup a knìží se støídali v kázáních. Sobota nabízela fakultativní zájezdy k moøi, k návštìvì jeskyní nebo výlet do
.... pokraèování na str. 5
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Od záøí se v naší farnosti rozbìhl program s Beránkem. Dìti mìly možnost
seznámit se s ním už dvakrát, což se pokaždé odehrálo v hojném poètu, a to více
než dvaceti dítek. Na pøípravì programu se
podílí vždy jeden ze skupiny jedenácti
farníkù.
Scházíme se vždy bìhem nedìlní mše
pro rodiny s dìtmi. Pøed prvním ètením
odcházíme do prosklené místnosti nad
sakristií. Po pøivítání a pohlazení Beránka
máme úvodní modlitbièku. Jádrem našeho
setkání je pøevyprávìné evangelium, o
kterém si potom povídáme a pøemýšlíme
nad ním. Baví nás i tvùrèí úkoly, které
tematicky navazují. Louèíme se závìreènou modlitbou a vracíme se zpìt za ostatními oslavit našeho Pána.
Tímto zveme všechny dìti, zejména ty
od tøí let do první tøídy, na poutavá setkávání s naším Beránkem.
-lš-
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První soboty podle zjevení ctihodné služebnice Boží sestry
Konsoláty Betrone
Sté výroèí zjevení Panny Marie ve Fatimì si nìkteøí pøipomenou poutí do Fatimy, jiní
pøi putování Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvìcením Neposkvrnìnému Srdci
Panny Marie. Už øada papežù zasvìtila svìt i rùzné národy vèetnì Ruska Pannì Marii, jak
si to pøála. I my jsme jí zasvìtili náš národ na Velehradì pøi cyrilometodìjské pouti v roce
1993, kdy vznikla souèasná Èeská republika. Pøi 25. výroèí bychom rádi po øádné pøípravì zasvìcení národa obnovili. Èas pøíštích devíti mìsícù nabízí pozvání k osobní pøípravì
slavením novény prvních sobot v mìsíci. Zvažte, jestli právì Vy nepotøebujete dary, které
Spasitel slíbil tìm, kteøí slaví devìt prvních sobot v mìsíci.
– „Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udìlím ještì
bìhem novény, když o to prosí s dùvìrou.
– Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
– Mír, porozumìní a láska zavládne v duších a rodinách.
– V rodinách nebude svárù, zklamání a nespravedlnosti.
– Manželé se nebudou rozvádìt a rozvedení se zase vrátí k sobì.
– Rodiny si budou rozumìt a až do konce vytrvají v pravé víøe.
– Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co
pro sebe a své dítì vyprošují.
– Chudým se dostane pøíbytku a chleba.
– Duše získají zálibu v modlitbì a utrpení a nauèí se milovat Boha, bližního i nepøítele.
– Høíšníci se obrátí bez zvláštních pøekážek, i když je pro nì novéna konána jinou
osobou.
– Høíšníci neupadnou znovu do svých døívìjších høíchù a dosáhnou nejen odpuštìní
høíchù, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu køestní nevinnost.
– Kdo tuto novénu vykoná v køestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet
žádným tìžkým høíchem až do smrti.
– Duše, která se upøímnì obrátí k Bohu, ujde nejenom vìèné záhubì, ale i oèistci.
– Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké dobì dosáhnou
nejvyšší dokonalosti a svatosti.
– Když rodièe nebo nìkterý èlen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítì ani
nikdo jiný z rodiny zavržen.
– Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
– Nevìøící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
– Duchovní a øeholníci zùstanou vìrni svému povolání. Ti, kteøí se zpronevìøili svému
povolání, obdrží milost pokání a návratu.
– Rodièe a pøedstavení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
– Duše se lehce vyprostí z pokušení tìla, svìta a ïábla.
– Pyšní se v krátké dobì stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
– Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a obìti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude
trápit.
– Umírající budou z tohoto svìta odcházet bez smrtelného zápasu a bez útokù ïábla.
3

Náhlá a nenadálá smrt je nepøekvapí.
– Umírající dostanou tak velkou touhu po vìèném životì, že se odevzdají do mé vùle a
klidnì zesnou v náruèí mé Matky.
– Pøi soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
– Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitøní
soucit a lásku.
– Ti, kteøí touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky:
pokoru, èistotu, lásku.
– Bude je provázet uklidnìní, vnitøní a vnìjší radost ve zdraví a v nemoci.
– Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly pøítomnost mé Matky, jakož i
moji pøítomnost bez zvláštních obtíží.
– Duše, které pokroèily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony,
ale já v nich – to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich
jazykem, sloužím celou jejich bytostí. – Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné,
mírné, poslušné, štìstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí,
Nekoneèný, Samovládce, jediný Bùh, jediná Láska.
– Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou vìènost záøit jako lilie kolem
Neposkvrnìného Srdce mé Matky.
– Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem Svatým se budu vìènì radovat z tìchto duší,
které záøí na Neposkvrnìném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvìtìjší Srdce
dojdou vìèné slávy.
– Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životì snadno postupovat.
Jestli duše chtìjí, aby se má zaslíbení naplnila, a milují a uctívají Neposkvrnìné Srdce
mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devìt po sobì jdoucích prvních sobot
mìsíce po kající pøípravì pøijímat mé Tìlo s úmyslem, aby usmiøovali mé Božské Srdce
Spojené s Neposkvrnìným Srdcem mé Matky.” Co k tomu dodat? Žádá se sv. zpovìï, sv.
pøijímání, modlitba rùžence a ètvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. rùžence.
Svatou zpovìï se smírným úmyslem staèí vykonat v týdnu pøed první sobotou.
Rozjímání mùže nahradit ètvrthodinka duchovní èetby o jednom nebo o více tajemstvích.
Jde o první soboty v mìsíci, a ne vždy o soboty po prvním pátku. Dìkuji všem, kteøí
pøijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy, a všem ze srdce žehnám.
arcibiskup Jan
ZÁSVÌTNÁ MODLITBA
Panno Maria, Matko Boží, zasvìcuji se Tvému Neposkvrnìnému Srdci se vším, co
jsem a co mám. Pøijmi mì pod svou mateøskou ochranu. Uchraò mì ode všech nebezpeèí.
Pomáhej mi pøemáhat pokušení, která mì svádìjí ke zlému, abych si zachoval èistotu
duše i tìla. Tvé Neposkvrnìné Srdce a je mým útoèištìm a cestou, která mne vede k
Bohu.
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši èasto modlil a obìtoval za obrácení høíšníkù
a na smír za høíchy proti Tvému Neposkvrnìnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v
dokonalé oddanosti Nejsvìtìjší Trojici. V ni vìøím, jí se klaním a ji miluji. Amen.
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