Duchovní služba ve farnosti za rok 2017
køty:
církevní sòatky:
církevní pohøby:
výuka náboženství:

celkem 50, z toho do 1 roku 44, do 7 let 4, do 14 let 1, nad 14 let 1
celkem 14, z toho 2 smíšená manželství
celkem 45, z toho rozlouèení pøed kremací 17, do zemì 28
celkem 298 dìtí, z toho na faøe 15

Zapište si do kalendáøe
7. 1. nedìle
8. 1. pondìlí
12.1. pátek
13. 1. sobota
13. 1. sobota
15. 1. pondìlí
16. 1. úterý
18. 1. ètvrtek
19. 1. pátek
21. 1. nedìle
22. 1. pondìlí
25. 1. ètvrtek
26. 1. pátek
27. 1. sobota

Informaèník farnosti Uh. Hradištì

01/2018/023

Žehnání tøíkrálových koledníkù

12:30 pìší pou na Velehrad za øeholníky, øeholnice
a terciáøe sv. Františka
8:15 modlitba za vlast a národ u Mariánského sloupu
na Mariánském námìstí
8:30 - 17:00
- farní kostel - adorace za dobrou volbu prezidenta
9:00 setkání ministrantù na faøe
19:30 Dìkanátní ples ve Starém Mìstì
- vstupenky za 150,- Kè ve farní kanceláøi
19:00 biblická hodina na faøe na téma: Rozpad izraelského království
18:00 mše sv. ve františkánském kostele s dr. Rudolfem Smahelem,
promluva na téma: Výchova dìtí
po mši sv. beseda o církevní škole
18:00 fara: spoleèná pøíprava dìtí s rodièi na svátosti:
dar modlitby - 1. skupina
18:00 fara: spoleèná pøíprava dìtí s rodièi na svátosti:
dar modlitby - 2. skupina
14:30 - 16:30
Zimní stadion - bruslení pro koledníky Tøíkrálové sbírky
- zdarma
19:00 biblická hodina na faøe na téma: prorok Eliáš
18:00 fara: spoleèná pøíprava dìtí s rodièi na svátosti:
dar modlitby - 1. skupina
18:00 fara: spoleèná pøíprava dìtí s rodièi na svátosti:
dar modlitby - 2. skupina
15:00 kino Hvìzda: Po strništi bos - film pro koledníky Tøíkrálové
sbírky - zdarma
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V sobotu 30. prosince 2017 jsme my, tøíkráloví koledníci, jeli do Olomouce pro
požehnání pana biskupa Josefa Nuzíka. V 10:00 jsme byli v katedrále sv. Václava na mši
svaté, bìhem které nám bylo udìleno požehnání. Po mši svaté jsme se fotili s panem
biskupem. Potom nás èekala prohlídka Arcibiskupského paláce. Je to hezký velký palác
ze 17. století plný historických památek a krásné výzdoby. Pobývaly zde rùzné významné osoby jako císaøovna Marie Terezie, svatý otec Jan Pavel II. a na trùn zde nastoupil
František Josef I. Posilnìní výbornou zelòaèkou a zahøátí teplým èajem jsme se vydali
na prohlídku expozice Pøíroda Olomouckého kraje ve Vlastivìdném muzeu. Pak už nás
pouze èekala cesta domù. Celý den byl plný krásných zážitkù. Teï už jen prosíme o
vaše štìdrá srdce pøi našem koledování.
Ester Pavlicová
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Zamyšlení nad prezidentskou volbou

Myšlenky na mìsíc leden

Volební prezidentská kampaò je v plném proudu a zaèínají se projevovat názory lidí na jednotlivé kandidáty. Jedním z kandidátù je jeden z nás - Pavel Fischer. Hlásí
se nám do služby, nám, obèanùm Èeské republiky. Má nejlepší pøedpoklady, aby úøad
prezidenta vykonával na nejvyšší úrovni. Vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze,
umí tøi svìtové jazyky, vystudoval v Paøíži prestižní školu pro státní úøedníky a ve
Švýcarsku sociální uèení církve. Ètyøi roky pùsobil v prezidentské kanceláøi prezidenta
Václava Havla, kde mìl na starosti mezinárodní vztahy, bezpeènost a práci v parlamentu. Deset let strávil v diplomatických službách jako velvyslanec ve Francii, poté jako
vrchní øeditel Ministerstva zahranièí.
Je otcem rodiny se ètyømi dìtmi, která prošla nároènými zkouškami v souvislosti s tìžkou nemocí nejstaršího syna. Neváhal opustit úøad v zahranièí, aby se spolu s
manželkou mohl nemocnému synovi plnì vìnovat, když se jeho zdravotní stav horšil.
Máme tedy kandidáta, který se osvìdèil jak v osobním životì, tak ve službách naší
zemi. Pavel Fischer je kandidát, který tady dlouho nebyl a možná už nebude. Postavíme
se za hodnoty, které mají pùvod v moudrosti, jak o ní èteme v Písmu svatém? Nebo se
pøidáme ke svìtské moudrosti, která spoléhá jen na náš rozum, naše síly? V souèasné
dobì máme pøíležitost svobodnì se rozhodnout, máme tady také èlovìka, který chce
bojovat za køesanské hodnoty a smysluplnì reprezentovat naši zemi. Pokud máme
odvahu vložit naše rozhodnutí do Boží vùle, nemusíme se bát, že budeme zklamáni.
(pøevzato z farního listu farnosti Zlín)

TIMOTHY DOLAN
KNÌŽÍ PRO TØETÍ TISÍCILETÍ
KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ BRNO 2016
!
!
!
!
!
!
!

Modleme se se Sv. otcem Františkem a našimi biskupy v mìsíci lednu 2018 na tyto
úmysly:
- Aby køesané a ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svou víru žít v
plné svobodì.
- Za zodpovìdný pøístup obèanù k prezidentským volbám v naší zemi.

!

Jednota Orla Uh. Hradištì vás zve:

!

19. 1. 2018 v 19:00
na Kurz první pomoci,
který se bude konat v zasedací místnosti Orla jednoty.
Pøednáší: MUDr. Anton Vaòo
Vzhledem k omezené kapacitì úèastníkù pøednášky, max. 15 osob, je nutné se zapsat v
sakristii kostela do formuláøe. Bližší informace budou úèastníkùm zaslány emailem.

!

21. 1. 2018 v 15:00
na besedu: Pou do Medzugorje,
která se bude konat v zasedací místnosti Orla jednoty.
Pøednáší: Toník Vaòo, poutník.
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Dobrý správce si je vìdom, jaké dary a jaké poklady má k dispozici.
Uvìdomuje si, že z nich musí neustále èerpat. My jsme správcové, a je snad
vzácnìjší dar v zásobách našeho nitra než víra?
Ve víøe nic není nemožné a slova jako úzkost, strach a nebezpeèí ztrácejí
význam, takže vìøící èlovìk kráèí životem v klidu a pokojnì, s hlubokou
radostí.
Když chceme být dokonalí, nemusíme udìlat nic víc, než dobøe konat své
každodenní povinnosti.
Poslušnost dìlá vùli ohebnou. Dává èlovìku sílu ovládnout sebe sama,
pøekonat lenost a odolávat pokušením. Poskytuje odvahu, s níž lze splnit i ty
nejnároènìjší úkoly.
Znát Ježíše, slyšet a milovat jej, dùvìøovat mu, poslouchat ho a mít v
nejhlubším nitru svého bytí podíl na jeho životì - to je náš cíl.
Pokud chcete Krista milovat a v této lásce setrvat, musíte s ním být,
rozmlouvat s ním a naslouchat mu každý den.
V srdci køesana bude pokoj a klid jedinì tehdy, bude-li víra bdìlá. Pokud
víra spí, jsme v nebezpeèí.
Víra znamená být pøipraven zemøít pro Krista, pro jeho pøikázání, v
pøesvìdèení, že taková smrt pøináší život.
Nadìje je dar, díky kterému mùžeme jít dál, i když se nám zdá, že Ježíš usnul.
Dìkujme Bohu za velký dar nadìje.
Dávej chudým a dáš sám sobì. To, co jsi odmítl dát druhým, si nebudeš moci
ponechat.
Bùh od nás nikdy nechce nìco, k èemu by nám nedal potøebnou milost. To
nám dává nadìji a motivaci.
Co se nakonec poèítá, není, kolikrát jsme uspìli nebo padli, ale jak jsme po
pádu znovu zaèali.
Abychom nìkoho více milovali, musíme s ním nejdøív trávit èas. Bez
modlitby nemùžeme rùst v lásce ke Kristu.
Abychom pøijali více a více svìtla Kristovy lásky, musíme oèistit svùj život
od høíchu. Proto musí být základní charakteristikou našeho vztahu s Pánem
každodenní odumírání høíchu a rùst v ctnostech.
Jedno z nejvìtších požehnání v životì je pøítel, který se nám nebojí øíct
pravdu, i když bolí.
Nejúèinnìjší zpùsob, jak více milovat Krista, je každý den jej s èistým srdcem
pøijímat ve svatém pøijímání.
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Po stopách sv. Pavla - apoštola - farní pou 11. - 23. 9. 2018
1. den (11.) - úterý:18:00 Uh. Hradištì + nástupní místa
2. den (12.) - støeda: Benátky - pøístav ráno trajekt do Øecka - plavba Jaderským moøem
3. den (13.) - ètvrtek: Igoumenitsa (Øecko) - pøístav - ráno vylodìní, Meteora - celodenní
prohlídka pravoslavných klášterù a pøejezd na místo ubytování Leptokaria
4. den (14.) - pátek: Soluò - rodištì sv. Cyrila a Metodìje + moøe
5. den (15.) - sobota: Kavala, Filippi - místa spojená se sv. Pavlem
6. den (16.) - nedìle: pøejezd na místo ubytování Loutraki - láznì u Korintu
7. den (17.) - pondìlí: Atény - místo spojené se sv. Pavlem
8. den (18.) - úterý: Eleusína, Mykény, Epidauros, Nauplio
9. den (19.) - støeda: Korint - pùsobení sv. Pavla, Patras - sv. Ondøej - pøístav lodí do Itálie
10. den (20.) - ètvrtek Bari (Itálie) - pøístav vylodìní a pøejezd do Øíma, ubytování - Øím
11. den (21.) - pátek: Øím - bazilika sv. Pavla - Tre fontane
12. den (22.) - sobota: Øím - baziliky + sv. Cyril - v odpoledních hodinách návrat - Itálie
13. den (23.) - nedìle: Rakousko, ÈR cesta do výstupních míst
Ubytování: 2x bus - noèní pøejezdy, 3x Leptokaria (2 - 3 lùžkové pokoje + veèeøe), 3x
Loutraki (2 - 3 lùžkové pokoje + polopenze), 2x v polském poutním domì v Øímì, 2x na
lodi ve ètyølùžkových vnitøních kajutách na lodi
Cena: Vstupy do historických objektù - cca 80 euro, 15.700,- Kè za ubytování s
polopenzí, doprava autobusem, doprava 2x lodí.
Pøihlášky: Ve farní kanceláøi Uh. Hradištì, záloha 7.000,- Kè do konce bøezna 2018,
doplatek v èervenci. Informace na tel. 736 522 845.

Hospodaøení farnosti za rok 2017
Pøíjmy:
sbírky nedìlní a úèelové 1.902.000,- Kè
sbírky mìsíèní na fasádu 477.000,- Kè
z nájmu nemovitostí
144.000,- Kè
dary na hlavní èinnost
300.000,- Kè
celkem 2017
zùstatek k 1. 1. 2017

Výdaje:
bohoslužené
49.000,- Kè
ostatní materiál
207.000,- Kè
elektro
169.000,- Kè
plyn
63.000,- Kè
voda
36.000,- Kè
opravy drobné
55.000,- Kè
opravy okenic, sítì, nátìry1.639.000,- Kè
oprava fasády a betléma 5.280.000,- Kè
ostatní výdaje
280.000,- Kè
daò z nemovitostí
24.000,- Kè
odvody úèelových sbírek 384.000,- Kè
splátka pùjèky AO-1. díl 500.000,- Kè
Výdaje celkem 2017: 8.686.000,- Kè

2.823.000,- Kè
492.000,- Kè

dotace MK na betlém
200.000,- Kè
dotace Fond regenerace 1.810.000,- Kè
dotace Zlínský kraj-lešení 500.000,- Kè
dotace Mìsto UH
1.000.000,- Kè
pùjèka Arcibiskupství ol. 2.000.000,- Kè
Pøíjmy celkem
8.827.000,- Kè

Stav k 1. 1. 2018:
bìžný úèet u ÈS
pokladna
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128.160,- Kè
12.840,- Kè

Dolomity 2018
Farnost Uh. Hradištì poøádá týdenní turisticko - duchovní pobyt v italských
Dolomitech s ubytováním v èeském Pastoraèním domì Velehrad v horském údolí v obci
St. Martin / Gsies v Itálii. Termín pobytu je od 7. 7. (sobota) do 14. 7. 2018. (sobota).
Zálohou je èástka 3.200,- Kè, která slouží na úhradu dopravy autobusem po celou dobu a
plnou týdenní penzi od nedìlní snídanì do sobotního návratu domù. Jídelníèek zahrnuje
snídanì, balíèky na cestu a teplé veèeøe. Nápoje dle vlastního výbìru. Pastoraèní dùm
Velehrad nabízí ubytování (7 nocí), stravování (plná penze) a duchovní zázemí. Každý
den ráno je duchovní rozcvièka. Po spoleèné snídani vyjíždí dle poèasí autobus do rùzných horských støedisek Dolomit a do prùsmykù, které se stávají výchozími místy pro
turistiku rùzné nároènosti. Po návratu je spoleèná veèeøe a úèastníci jsou seznámeni s
programem pøíštího dne, obdrží mapu a mohou si vybrat trasy ze ètyø variant podle
zdravotních dispozic. Úèastník si zajistí cestovní pojištìní na dobu osmi dnù v horském
terénu.Každý úèastník si s sebou vezme 120 €. Èástka slouží k úhradì ubytování (7 nocí)
a turistického poplatku obci. Èástka se bude vybírat v autobuse. Po celou dobu lze jak v
autobusu, tak i v PD Velehrad zakoupit všechny nápoje, kávu a èaj za koruny i eura.
Zálohu 3.200,- Kè uhraïte do konce bøezna 2018 ve farní kanceláøi. Telefonicky nebo
osobnì pøedejte osobní údaje (jméno, pøíjmení, adresa, datum narození) k registraci.
Srdeènì zve P. Josef Øíha.
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