zásadnì ovlivnit tímto zpùsobem:
- Všimnìte si, kdo potøebuje pomoc ve vaší ulici nebo farnosti, zvláštì vìnujte pozornost rodinám. Lidé, kteøí se dostanou do tíživé situace, se èasto ostýchají o pomoc požádat.
- Napište jejich jméno a adresu, popø. návrh, jak jim pomoci, a dejte spolu s ušetøenými
penìzi do postní kasièky. O tom, komu pomoci, se mùžete poradit s knìzem, popø.
nìkým z pastoraèní rady farnosti, ve spoleèenství, dát hlavy dohromady ve Farním
støedisku Charity.
- Modlete se za tyto lidi i na jiné úmysly u kasièky a rozžaté svíèky podobnì, jako se
modlíte u adventního vìnce.
Charita pak ve spolupráci s farností návrhy posoudí a zajistí uskuteènìní pomoci z takto
získaných prostøedkù.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

Informaèník farnosti Uh. Hradištì
Farní zabijaèka - 3.února 2018
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Zpìv na Popeleèní støedu
Popeleèní støedou zaèíná postní doba trvající bez nedìlí ètyøicet dnù. Období pøípravy
na Velikonoce, které jsou pro køesany pøipomínkou umuèení, smrti a zmrtvýchvstání
Pána Ježíše.
Popeleèní støeda, která letos pøipadá na 14. únor, pøipomíná pomíjivost pozemského
života, a to bude možné slyšet i ve skladbách, které pøi mši sv. v 18 hod. ve farním
kostele pøednese chrámový sbor. Vždy pro nás všechny platí: Napravme, co jsme
zavinili ve své slabosti a høíšnosti...
L.A.

Zapište si do kalendáøe
11. 2.
12. 2.
14. 2.
15. 2.

nedìle 15:00 Dìtský karneval v Orlovnì na Mariánském námìstí
pondìlí 19:00 biblická hodina na faøe na téma: prorok Eliáš
Popeleèní støeda - den újmy a pøísného postu od masa
ètvrtek 18:00 fara: spoleèná pøíprava dìtí s rodièi na svátosti:
dar modlitby - 1. skupina
16. 2. pátek 18:00 fara: spoleèná pøíprava dìtí s rodièi na svátosti:
dar modlitby - 2. skupina
17. 2. sobota 10:00 katedrála v Olomouci
pøijetí katechumenù za èekatele køtu arc. J. Graubnerem
19. - 25. 2.
jarní prázdniny
1. 3. ètvrtek 19:00 setkání Pastoraèní rady farnosti
XAVER, Vydává Farní úøad UH; Kontakt na P. Josefa Øíhu, dìkana: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 600 výtiskù, 11. února 2018.
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Dvùr uherskohradišské fary ožil první únorovou sobotu velkou událostí. Ráno se na
faøe sešla skupina tìch nejobìtavìjších pomocníkù v èele s panem øezníkem, aby èuníka
sprovodili ze svìta a celou sobotu pak byla vrata fary otevøena pro pøíchozí. Byl to
krásný den, naplnìný prací, povídáním, pospolitostí farníkù a samozøejmì permanentní
degustací vynikajících vepøových dobrot i sladkých kulináøských výtvorù. Velké díky
patøí otci Josefovi, že zabijaèku inicioval a pak všem, kteøí se na akci jakkoli podíleli,
panu øezníkovi, kuchaøkám, promrzlým farníkùm na dvoøe a všem, kteøí pøišli strávit èas
s pøáteli a známými.
-rm1

List arcibiskupa vìøícím
mohu ujistit, že tìm, kteøí povolání pøijmou, Bùh pøipravil mnoho dobrodružství
i pokladù, které si ani neumìjí pøedstavit, i
když od nich žádá i rùzná odøíkání. Bùh
sám si èlovìka formuje a pomáhá mu
vyrùst. I když je to nìkdy hodnì nároèné,
nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval.
Naši velkorysost Bùh odmìòuje mnohonásobnì.
Pokud se rozhodnete a máte maturitu,
nebo budete letos maturovat, obrate se
na svého knìze, který Vám pomùže pøi
rozhodování a podá potøebné informace
ohlednì pøihlášky.
Pøihlášky musí být odevzdány do konce
bøezna 2018.

Drazí bratøi a sestry,
v minulých dnech probìhl v naší arcidiecézi už 19. roèník Tøíkrálové sbírky, do
nìhož se zapojily tisíce koledníkù. Mám
radost, že pøibývá ochotných koledníkù i
štìdrých dárcù. Proto upøímnì dìkuji
všem, kteøí se do tohoto díla evangelizace
a lásky zapojili. Jsem opravdu vdìèný za
ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoèní radost z Boha, který se kvùli nám
stal èlovìkem. Mám radost, že svým
koledováním vydávají svìdectví lásky a
svou službou dávají mnoha lidem pøíležitost podílet se na službì potøebným.
Upøímnì dìkuji také všem dárcùm.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se
mohou hlásit do knìžského semináøe
kandidáti, kteøí v sobì pocítili povolání ke
knìžství a rozhodli se za svým povoláním
jít. Každého z Vás prosím o modlitbu za
knìžská povolání,
– aby milostivý Bùh byl ve své štìdrosti
velkorysý a dar povolání udìlil mnoha
mladým mužùm,
– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát
se do služby a vydat se na cestu,
– aby rodiny mìly dost dìtí, z nichž by
Bùh mohl nìkteré povolat,
– aby rodièe dìtem na cestì knìžství
nebránili, ale podporovali je,
– aby farní spoleèenství knìze pøijímala, a
tak jim pomáhala, aby se na knìžskou
službu mladí lidé mohli tìšit.
Obracím se na Vás, mladí muži.
Neèekejte, že Vás Pán bude o povolání
pøesvìdèovat. On tøeba zve jenom tím, že
Vám nìkdy vnukl myšlenku uvažovat o
knìžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby
Bohu a lidem. Z vlastní zkušenosti Vás

Každému z Vás ze srdce žehná a také o
modlitbu prosí
arcibiskup Jan

Postní almužna
Bratøi a sestry,
když jsem psal tuto výzvu, vzpomnìl jsem
si na dìti z Haiti. Ty, které chodí do škol, v
nichž Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá, dostanou zdarma jedno jídlo dennì. Na
obìd bývá rýže s fazolemi. Bývá to jejich
jediné jídlo. Kolik a èeho sníme za den
my? A kolik vyhodíme do popelnice?
Oživme nejdøíve svou vdìènost Bohu, dìti
i rodièùm, že žijeme v takovém blahobytu.
Alespoò vìtšina z nás.
V postní dobì, díky postní almužnì, si
mùžeme my dospìlí i dìti nìco odepøít a
do pokladnièky dát obnos, který bychom
za to utratili. Ušetøené peníze pak pomohou tìm, kteøí nepatøí do té vìtšiny, jíž se
daøí dobøe.
Využití takto získaných penìz pak mùžete
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