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V nedìli 29. 10. dojde ke zveøejnìní kandidátù nové ekonomické rady
farnosti a nové pastoraèní rady farnosti.
V pondìlí 30. 10. bude v 19:00 hod. biblická hodina na faøe na téma: Král
David.
Ve støedu 1. 11. je Slavnost Všech svatých, který máme slavit jako svátek
zasvìcený pøedevším úèastí na mši sv. Slavnostní mše sv. bude v 18 hodin ve
farním kostele.
Ve ètvrtek 2. 11. je Vzpomínka na všechny vìrné zemøelé. Mše sv. bude ráno
v 7:30 hodin ve farním kostele a veèerní v 18 hodin u františkánù. Zveme
všechny farníky na mimoøádnou mši sv. do høbitovního kostela v Maøaticích,
která bude v 16 hodin.
V pátek 3. 11. dopoledne bude návštìva nemocných.
V pátek 3. 11. zveme dìti na první pátek do spoleèenství na faøe a ke svátosti
smíøení v 16:30 hodin. Poté bude mše sv. v 18 hodin ve františkánském
kostele.
V pátek 3. 11. v 19:30 hodin bude ve farním kostele Duchovní koncert k
památce všech vìrných zemøelých spojený s modlitbami za zemøelé.
V sobotu 4. 11. je první mariánská sobota. Zveme ke slavení Novény prvních
mariánských sobot.
V nedìli 5. 11. pøi mši sv. v 10:00 hodin bude pøipomínka prvního výroèí
køtu dìtí od záøí 2016 do dubna 2017. Zveme rodièe spolu s dìtmi a jejich
kmotry. Svíce s sebou.
V nedìle 5. 11. bude pìší farní pou na Velehrad, odchod v 12:30 hodin od
farního kostela (nebo ve 13.20 ze zaè. poutní stezky ve Starém Mìstì).
Ve ètvrtek 9. 11. zveme rodièe dìtí a uèitele k další schùzce se zástupci
arcibiskupství olomouckého k jednání ve vìci zøízení Církevní základní
školy v Uh. Hradišti. Setkání bude na faøe v 17 hodin.
V sobotu 11. 11. je slavnostní žehnání Svatomartinského vína v 11:00 hodin
na Masarykovì námìstí.
V nedìli 12. 11. probìhnou po bohoslužbách volby do nové ekonomické rady
farnosti a nové pastoraèní rady farnosti.
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, 29. øíjna 2017.
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Pøed volbami do nových farních rad
Pøi mém nástupu do farnosti jsem byl seznámen s farní radou, kterou jmenoval
ještì otec Jan Turko. Když jsme se letos rozhodli pro opravu fasády kostela sv. Františka
Xaverského, chtìl jsem spolupracovat se stávajícími èleny farních rad, aby byly jejich
zkušenosti zúroèeny pøi nároèné opravì. Nyní se oprava farního kostela uzavírá a stojím
pøed jmenováním nové farní rady. Ještì v loòském roce jsem oslovil nìkteré farníky, kteøí
by mìli podíl na pastoraèním programu farnosti. Mnozí se svých úkolù zhostili a jeví se
jako potenciální kandidáti do pastoraèní rady farnosti. Mají podíl na vzniku Farního
dobrovolnického støediska sv. Rocha nebo zajištìní programu Farního dne.
Nyní bych chtìl upøímnì podìkovat všem bývalým èlenùm farní rady za jejich
podíl na ekonomickém vedení farnosti a na duchovním životì farnosti. Na jednání pøicházeli dle svých pracovních možností. Zvláštì chci podìkovat za setkávání nad otázkami o
životì farnosti, které nám zaslal otec arcibiskup Jan, a na vypracování souhrnných odpovìdí. Závìrem církevního roku probìhne volba dvou farních rad: ekonomické rady
farnosti (ERF) a pastoraèní rady farnosti (PRF). V èele obou rad stojí faráø farnosti. Faráø
má právo jmenovat ze zástupcù farností èleny a navrhnou kandidáty k volbám nových
èlenù. Proto do ekonomické rady farnosti jmenuji Ing. Jaroslava Tarcalu. Ostatní navržení
kandidáti do ERF jsou pøedstaveni na vývìsce farnosti. ERF bude mít s faráøem celkem 5
èlenù. Jednání ERF se zúèastní jen jmenovaní èlenové. Do PRF jmenuji P. Bernardina
Šmida (za øeholníky), sestru Hedviku Sikorovou (za øeholnice), Lucii Adamcovou (za
liturgickou hudbu), Alberta Mrázka (za vedení mládeže), Jiøího Strogana (za oblastní
charitu), Radmilu Mrázovou (za spoleèenství farnosti). Ostatní navržení kandidáti PRF
jsou pøedstavení na vývìsce v kostele. PRF bude mít s faráøem celkem 13 èlenù. Jednání
PRF je otevøené pro všechny farníky. Na každé zasedání mùže pøijít kdokoliv se svými
požadavky a návrhy. Volby probìhnou v nedìli 12. listopadu po bohoslužbách. Právo
volby mají farníci od 15 let. Vìøím, že do nového církevního roku vstoupíme spoleènì s
touhou naplòovat nový pastoraèní plán farnosti. Naším cílem bude získat do života farnosti co nejvíce aktivních farníkù, kteøí by mìli podíl na rùstu spoleèenství. Na spolupráci
se všemi se tìší
P Josef Øíha.

Nabídka pomoci od farního støediska
Farní dobrovolnické støedisko sv. Rocha nabízí pomoc lidem, pøedevším seniorùm, kteøí
si kvùli nemoci èi handicapu nemohou obstarat bìžné nákupy. Dále je možnost požádat o
ostøíhání od kadeønice, která by pøišla pøímo k vám domù. Telefon pro zprostøedkování
služby: 777001061.
-RM1

FAR-ní KA-fe
Káva po mši desáté!
Pøijïte, a se setkáte
s lidmi, které vídáte,
ale èasto neznáte…
Milí farníci, nechali jsme se inspirovat v jiných farnostech a spojili pøíjemné s užiteèným.
Po každé nedìlní desáté mši jste zváni na dobrou kávu a nìco sladkého k zakousnutí do
farní jídelny (vchod z námìstí, projdete prùjezdem a doprava…vùnì kávy vás navede).
Setkání není dlouhé, ale o to intenzivnìjší. Pøijïte si popovídat a lépe se navzájem poznat.
MMMP

Z knihy O radostech lidské duše s Maxem Kašparù
Prosím Tì, Pane, daruj mi humor a milost porozumìt vtipu a mám radost ze
života a radost umím druhým dát.
sv. T. More
Pan faráø se ptal dìtí v hodinì náboženství, kdo je to svìtec. Kromì dobrých i ménì
dobrých odpovìdí zaslechl také, že svìtec je ten, kdo barevnì záøí. Takové odpovìdi
nerozumìl, a proto žádal doplnìní. Dítì vysvìtlovalo, že v obci, kde bydlí babièka, mají v
kostelních oknech barevná sklíèka, vitráže, kde jsou vyobrazeny postavy svìtcù. Když pøi
nedìlní mši svaté svítí do kostela sluníèko, prochází jeho svìtlo barevnými sklíèky a
obrazy svatých záøí barvami.
Tak si mùže svatého pøedstavovat jenom dítì. Pøedstava dospìlých vìøících už bývá
prozaiètìjší, ale zároveò chudší a v urèitém smìru i zkreslenìjší.
Svìtec podle jejich pøedstav musí být bezdìtný, protože rodièovské povinnosti jsou
pøekážkou k plnému vìnování se svatosti. Nejlépe by mìl být svobodný, protože v manželství mùže dojít i na sex - a jak je známo, ten není pro kandidáta svatozáøe zrovna to
akorátní. Ale pøedevším a nade všechno by se mìl chovat vážnì. Doporuèuje se až smrtelná vážnost, nebo ještì lépe: mìl by se chovat pøímo smrtelnì. Veselá mysl, dobrá nálada a
smysl pro humor jsou vlastnosti dozajista pochybné a nevypoèitatelné.
Osobnì si myslím, že pøesnì takové pøedstavy naplòují nebe smíchem. Pokud se svatí
nìèemu smìjí - a nemusí to být jen ti uvedení v kalendáøi-, tak pøedevším našim pokøiveným pøedstavám o obsahu jejich svatosti. Život svìtcù je skuteènì barevný. Ono dítì mìlo
svým zpùsobem pravdu.

Zasedání Ekonomické rady farnosti Uh. Hradištì
dne 11.10.2017
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Ing. Tarcala zajistí "elektro" pro pøenos mše sv. z farního kostela pro televizi
NOE na nedìli 15. 10. slouženou k 760. výroèí založení mìsta UH a zajistí
pozvání vzácných hostù
P. Miroslav Bambuch pøedloží finanèní kalkulaci k novému osvìtlení farního
kostela a na dalším jednání rady bude posouzena nabídka
" V objektu Staré Hutì byla provedena èásteèná revize elektrozaøízení. Dle
vyjádøení revizního technika musí dojít k výmìnì rozvadìèe, který
nevyhovuje souèasným normám. Další revize budou projednány technikem
AO.
Financování opravy fasády kostela sv. Františka Xaverského: k dnešnímu dni
bylo firmì Papp uhrazeno na fakturách 5.900.000,- Kè, poslední fakturace
bude do konce mìsíce øíjna, celkové vyúètování do konce listopadu. Po
pøedložení faktury za lešení oèekáváme dotaci 500.000,- Kè od Zlínského
kraje.
Restaurování Betléma, tj. tøí hlavních postav a chléva je ukonèeno.
Ministerstvo kultury ÈR se podílelo na restaurování èástkou 200 tis. Kè,
farnost pøispìla èástkou 45 tis. Kè.
Kostel v Maøaticích: se souhlasem památkové péèe provede Mìsto UH, které
je vlastníkem kostela, zhotovení døevìného stupnì v presbytáøi. Do realizace
je nutno zainteresovat místostarostu Ing. Procházku, zajistí Ing.
Rochovanský. Je nutná také oprava varhan. Bude pozván organolog P.
Gottwald a vypracuje rozsah opravy, který bude pøedán MÚ. Zajistí P. Øíha.
Odvlhèení farní kanceláøe: projektovou dokumentaci a rozsah opravy posoudí
ing. arch. Wieriová. Zajistí ing. Tarcala s ing. Halodou (tech. administrátor).
Èlenové také rozhodli, že dojde k zámìnì farní kanceláøe za místnost Centra
pro rodinu. S pí Blahušovou projedná P. Josef Øíha.
Vytápìní ve farním kostele: pan Rochovanský zajistí kontakt na odborníka v
tìchto záležitostech ve Státním památkovém ústavu v Praze. Také vìci
projedná s PhDr. Janou Spathovou.

Pøipravujeme
!
!

!

http://sbirka.uh.cz
2

V nedìli 19. listopadu bude diecézní sbírka na charitu.
V sobotu 2. prosince poøádáme zájezd do Brna do Mahenova divadla na
operu George Bizeta CARMEN. Hlaste se ve farní kanceláøi s èástkou 800,Kè na vstupenku a dopravu autobusem. Odjezd autobusu v 15 hodin z
autobusového nádraží, nástupištì è. 26.
První nedìli adventní bude Adventní duchovní koncert Chrámového sboru ve
farním kostele.
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Co zaznìlo na setkání zástupcù pastoraèních rad dìkanátu
Uherské Hradištì dne 5.10.2017
1. Co bychom mìli udìlat u nás, abychom byli pøitažliví jako místní církev a aby nás
pøibývalo?
! je tøeba vyjít z kostela a sami ze sebe, být dùvìryhodní, vstøícní, otevøení ke
kontaktu s novými lidmi, oslovit nové farníky, napø. ty, kteøí se pøistìhovali
! farní aktivity: žehnání polím, Farní den, Noc kostelù, Dušièková pobožnost,
Novoroèní koncert, veèery chval, rozsvìcování vánoèního stromu, farní
besedování, filmové veèery na farní zahradì, atd. - pozvat širokou veøejnost
prostøednictvím webu farnosti, obce, zpravodaje i farního listu (nejen v
ohláškách)
2. Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím?
! organizováním zájezdù na poutní místa, do italských Dolomit
! zájezdy spoluorganizovat s obecním úøadem, místními spolky
! objevováním "silných stránek" vlažných a jejich zapojením je do života
farnosti
! prezentováním farností na stránkách obecních zpravodajù
! pozváním žákù a uèitelù ZŠ a SŠ k prohlídce kostela - spojit historii,
souèasnost i duchovní rozmìr
! úèastí knìží na zahájení školního roku, obecních dožínkách, poøádání plesu a
jiných aktivitách obce
! odvahou mluvit o své víøe na každém místì, kam jsme posláni
! aktivitou "Otevøené brány" a prùvodcovskou službou v kostelích z øad farníkù
3. Co musíme zmìnit, abychom mìli co nabídnout, kam pozvat, èím oslovit, aby se
jim u nás líbilo?
! musíme zaèít sami u sebe, být více nadšeni z Boží pøítomnosti, mìlo by z nás
nìco "vyzaøovat"
! uživatelsky zatraktivnit webové stránky farnosti, zøídit webové stránky
dìkanátu
! vybudovat dobré vztahy s rodinami prvokomunikantù a peèovat o nì i po
udìlení svátosti (napø. prostøednictvím MM), týká se i biømovancù,
manželských párù, rodin
! vybudovat místa k setkávání (pastoraèní centra, farní sály)
4. Máme v tìchto oblastech nìjaké zkušenosti? Jaké?
! Františkánské misie, Den matek, Mezifarní den, Myslivecká silvestrovská
pou, Jeslièkový pochod po kaplích a kostelích farnosti, ukonèení školního
roku a ukonèení prázdnin mší sv. v pøírodì, pìší poutì na Velehrad, ochutnávka
vína ve farním sklípku, farní zabijaèka, Misijní klubko - možnost spojení s
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módní pøehlídkou, Tøíkrálová sbírka (více viz bod 1)
! víkendové a prázdninové pobyty pro dìti a mládež, otevøení oratoøe sv. Filipa
Neriho
! biblické hodiny, pravidelné adorace - nejen v rámci Eucharistické hodiny,
Modlitby matek a Modlitby otcù, spoleèenství mladých i seniorù
! pobožnosti k Pannì Marii v rámci prvních sobot v mìsíci (veèeøadlo)
! vize: veèeøadla "uvedeme do života" ve vìtšinì farností
! zapojení do projektù Adopce na dálku, Vánoèní balíèek pro Ukrajinu, atd.
5. Jak pøispívají k životu farnosti øehole, spolky, hnutí (Modlitby matek a otcù, Orel,
Fokolare,..)
! modlitbou
! pomocí pøi organizování farních akcí, výukou náboženství a dalšími aktivitami
pro dìti, péèí o knìžské hroby
! intenzivním zájmem o sociálnì znevýhodnìné bratry a sestry (napø. v
nemocnicích, domovech dùchodcù), též prostøednictvím Farních
dobrovolnických støedisek
! vize: iniciovat zøízení Farních dobrovolnických støedisek i v dalších farnostech
dìkanátu
6. Jaké zkušenosti máme s lidovými misiemi, kurzy Alfa nebo jinými pastoraèními
projekty?
! malé procento farností má zkušenost s lidovými misiemi, pokud probìhly, jsou
velmi kladnì hodnoceny
! kurzy Alfa nejsou vnímány jako dostateènì oslovující, v pøíštích letech se
chceme soustøedit na Farní evangelizaèní buòky, do nich zapojit rùzná
spoleèenství farnosti, aby evangelizace byla dílem všech
! duchovní obnovy vedou k intenzivnìjšímu prožívání církevního roku
! nejlepší evangelizace je evangelizace svým každodenním životem
7. Co potøebujeme k oživení naší farnosti od biskupa, kurie èi pastoraèních
center?
! vzkaz: vdìènost farností za pastýøské listy
! možná tématika nìkterého z dalších pastýøských listù - seznámení se se
správnými liturgickými postoji, jasné slovo k problematickým otázkám dneška
! vèasné zasílání materiálù k vedení spoleèenství, vìtší spolupráce s Centrem pro
rodinu
! ustanovení oblastního duchovního rádce pro skauty
! pøedávání zkušeností napøíè farnostmi
! zahájení jednání s MŠMT za úèelem získání akreditace pro katechetické kurzy
! pozitivní vnímání farností ze strany arcibiskupství - peèlivé zvažování zmìny v
obsazování farností knìžími
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