Pozvánka na festival studentských sborù
Ve dnech 10. - 12. listopadu 2017 se na Velehradì uskuteèní již 7. roèník mezinárodního
festivalu duchovní hudby, kterého se úèastní pìvecké sbory církevních gymnázii. Letos se
posluchaèùm pøedstaví mladí zpìváci z Èeských Budìjovic, Hradce Králové a Velehradu,
zahranièí zastupují sbory z Trenèína a maïarského Miskolce. Na koncert, který se koná v
sobotu 11. 11. 2017 v 15 hod. ve velehradské bazilice, srdeènì zve poøadatel - Stojanovo
gymnázium Velehrad. Ti, kteøí v uvedeném termínu nemohou koncert navštívit, mají
pøíležitost si mladé zpìváky poslechnout pøi obou mších sv. v nedìli 12. 11. v kostele sv.
Fr. Xaverského v Uh. Hradišti.
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Pidi tábor na Starých Hutích

Zapište si do kalendáøe
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biblická hodina na faøe na téma Král David
cvièení maminek s dìtmi v sále na orlovnì
výstava ve farním kostele
farní sbírka na opravy kostela
Cecilka - hudební pøehlídka schol dìkanátu UH
setkání ekonomické rady farnosti UH
setkání pastoraèní rady farnosti UH

Pøipravujeme
! Ve ètvrtek 30. 11. v 17 hodin vás zveme do kina Hvìzda na film Psi Pánì,
který pojednává o øeholním spoleèenství øádu dominikánù.
! V sobotu 2. 12. 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, nást. è. 26.
! Na první nedìli adventní 3. 12. bude Adventní duchovní koncert chrámového
sboru ve farním kostele v 16 hodin.
! Na pátek 8. 12. pøipravujeme farní pou k P. Marii na Turzovku. Odjezd
autobusu v 6:00 hodin z è. 26 v UH, cena 250,- Kè.

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.
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V pátek 27. øíjna ráno jsme se spoleènì sešli na Starých Hutích, kde nás pøivítal sám
øímský císaø. Abychom si však získali jeho dùvìru, museli jsme splnit spoustu nelehkých
úkolù......míchali jsme léky pro øímskou armádu, sestavili Matoušovo evangelium, zdárnì
jsme vyluštili na první pohled tìžkou šifru a vyøešili spoustu hádanek, no a samozøejmì
nechybìla ani stezka odvahy, kterou jsme všichni úspìšnì zvládli. Souèástí tábora byla i
mše svatá, kterou nám sloužil náš otec Josef. V nedìli jsme se všichni vrátili domù, tábor
jsme si moc užili a už se nemùžeme doèkat letního tábora!
-AV1

Bez pøestání se modlete, za všechno Bohu dìkujte (sv. Pavel)

Mikulášská besídka a Ježíškova dílnièka

Dvì spojené nádoby: modlitba a dìkování patøí nutnì k sobì. Svou zkušenost nám pøedává sv. Pavel v listì Øímanùm. Mám radost, když se farníci sejdou na
adoraci v pondìlí a pátek. Èas po mši sv. v pondìlí a støedu vìnovaný modlitbì veèerních chval je požehnáním pro farnost. Díky za každé setkání modlitby matek jak
na faøe, tak u františkánù. Tak se mobilizuje duchovní síla, která je stále potøebná.
Jsem vdìèný za ochotu darovat finanèní prostøedky pøi vyhlášených sbírkách na dané úèely. V krátké dobì za sebou byla farní sbírka na opravu (65.500,- Kè)
a misijní sbírka (38.000,-Kè). Minulou nedìli jste darovali pøi sbírce na charitu
27.800,- Kè. Za vaši štìdrost patøí vyslovit upøímné Pán Bùh zapla.
Ještì stále pøicházejí dary na konto veøejné sbírky na opravu fasády kostela,
které budou použity na úhradu poslední faktury. Urèitì èekáte závìreèné vyúètování
celé opravy farního kostela. Blížíme se k tomu. V pøíštím èísle farního listu bude
zhodnocení celé opravy. V tomto týdnu byly ukonèeny poslední práce, pøednì
pøedláždìní chodníku a nátìr soklu kostela. Myslím, že s opravou mùžeme být
spokojeni. Nad oèekávání jste jako vìrní farníci kostela projevili finanèní štìdrost
jak pøi sbírkách, tak svými osobními dary, za které moc dìkuji.
Vedle darù hmotných máme ve farnosti také mnoho farníkù, kteøí jsou nositelé darù duchovních. Musím moc podìkovat za iniciativu maminek a také nìkolika
tatínkù, kteøí rozebìhli pøi nedìlní mši sv. v deset hodin pro dìti pøedškolního vìku
setkání s beránkem. Pøed dìti na úvod vystupuje malá loutka beránka, ale v podstatì
se dìti setkávají s Beránkem - Pánem Ježíšem v evangeliu. Vedle katecheze mají dìti
pøipraven také pracovní list, který si pak mohou odnést domù.
Dìkuji za iniciativu, která se rozbíhá v Jednotì Orla. Maminky s dìtmi do 3
let budou mít ve støedu pravidelné cvièení a setkání. A na úvod doby adventní budou
mít dìti setkání se sv. Mikulášem (3. 12.) a pøipravují se pro nì i Ježíškovy dílnièky
(9. 12.). A když se k tomu pøipojí i úèast na rorátech, myslím, že se mohou dìti s
rodièi na mnoho tìšit. Když vás nìco dobrého napadne, pøijïte to sdìlit do pastoraèní rady.
Dnešní nedìli probìhly volby do nových rad farnosti. Noví èlenové obdrží
jmenovací dekrety. Vedle ekonomické rady farnosti, která bude mít 5 èlenù, bude
také pastoraèní rada farnosti, která bude mít oficiálnì 15 èlenù. Ale na setkání pastoraèní rady mùže pøijít každý, kdo chce nabídnout svùj talent, svùj èas a své síly. Co
budeme potøebovat všichni - modlitbu a prosbu o dary Ducha svatého.

Jednota Orla Uherské Hradištì a Farní dobrovolnické støedisko sv. Rocha srdeènì zvou
dìti na
Mikulášskou besídku, která se koná 3. 12. 2017 od 15:00 v sále Orlovny. Pro dìti je
pøipraven bohatý program, obèerstvení a návštìva Mikuláše a jeho pomocníkù - èerta a
andìla
a
Ježíškovu dílnièku, která se koná 9. 12. 2017 od 9:00 do 17:00 v sále Orlovny. Dìti si
mùžou vyrobit drobné dáreèky pro rodièe, prarodièe a pro babièky a dìdeèky z Domova
pro seniory v Uherském Hradišti. Tìšíme se na vás, dìti!
-MP-

Dobré duchovní ovoce na závìr církevního roku vyprošuje
P. Josef.

Setkání s L. Engelmannem - Specifika mužské a ženské výchovy
Farnost Staré Mìsto vás zve na setkání s P. PhLic. Mgr. Lukášem Engelmannem, téma:
Specifika mužské a ženské výchovy
(P. Engelmann je faráø farnosti Ostrava-Tøebovice, psychoterapeut, absolvent Institutu
psychologie na Gregoriánské univerzitì v Øímì)
KDY:
18. listopadu 2017
KDE:
Orlovna Staré Mìsto
ZAÈÁTEK:
9:00 hodin
Program:
Orlovna - od 9:00 hod. 2 pøednášky
obìd
13:00 ukonèení tématu a prostor pro dotazy
Kostel Svatého Ducha - 14:30 hod. možnost osobního rozhovoru a svátosti smíøení
16:00 hod. mše svatá
Mužská a ženská výchova je odlišná a specifická. Pro dìti je velice prospìšné, když zažijí
výchovu celistvou. Setkávám se totiž s pøedsudkem, že výchova je záležitost žen a pro
muže je to jen "doplòková èinnost". Avšak výchova otcù je stejnì dùležitá a podstatná jako
výchova matek, i když má jiné dùrazy. Budeme se tedy zabývat specifiky výchovy mužù
a žen i extrémy, se kterými je možno se setkat.
Pøihlašování:
na email Zuzany Psotkové: zuzi.kon@seznam.cz,
nebo na arch papíru na stoleèku vzadu v kostele Svatého Ducha. Uzávìrka pøihlášek 10.
listopadu 2017.
Obìd a obèerstvení zajištìno. (Pøíspìvek na obèerstvení, obìd atd. 100,- Kè.)
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Volby do Ekonomické a pastoraèní rady farnosti
Ekonomická rada farnosti Uherské
Hradištì (bude mít 5 èlenù):

Jiøí Strogan - za Oblastní charitu
Helena Minaøíková ml. - za spoleèenství
mládeže a dìtí
Lucie Adamcová - za liturgickou hudbu
Helena Minaøíková st. - za katechezi a
výuku náboženství
Radmila Mrázová - za spoleèenství a farní
skupiny
Markéta Popelková - za Jednotu Orla

Pøedseda - faráø P. Josef Øíha
Èlenem byl jmenován Jaroslav Tarcala.
Kandidáti k volbám 12. 11. 2017 (zatrhují
se 3 jména):
Caudr Josef
Èoupek Lukáš
Èoupek Jiøí
Daòková Ludmila
Kaplan Tomáš
Mráz Pavel
Mrázek Albert
Rochovanský František

Kandidáti k volbám 12. 11. 2017 (zatrhuje
se 6 jmen):
Bednaøíková Eva
Borošová Marie
Èoupková Magdalena
Èoupková Eva
Kamrlová Ludmila
Kaplanová Michaela
Kaška Vladimír st.
Kostrùnková Hana
Obdržálek Pavel
Šilhavík Josef
Vrtalová Alena
Zapletal Radim

Pastoraèní rada farnosti Uherské
Hradištì (bude mít 15 èlenù):
pøedseda - faráø P. Josef Øíha
Øádnými èleny byli jmenováni:
P. Bernardin Šmid - za spoleèenství OFM
ses. Hedvika Sikorová - za spoleèenství
sester III. øádu sv. Františka

Ke dni 8. listopadu 2017 je na transparentním úètu farnosti èástka 117 852,23 Kè. Odkaz
je pøístupný na webových stránkách sbírky http://sbirka.uh.cz
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