Náš bál
Poslední "fašankovou" sobotu letošního roku uspoøádali spoleènì uherskohradišská
farnost, Orel a MO KDU-ÈSL Uherské Hradištì Náš bál. V pøíjemném prostøedí sálu
Orlovny a neménì pøíjemné komorní spoleènosti (nejen) hradišských farníkù jsme
strávili bájeèný veèer. Po slavnostním zahájení zástupci všech poøádajících organizací
jsme se pustili do tance, který hudebnì doprovázela skupina Pool. Pro pøípad, že by
nìkdo nevìdìl, jak na to, pøedvedli ukázky standardních i latinskoamerických tancù
špièkoví mladí taneèníci z TK Rokaso. Kdo by se snad cítil tancem pøíliš vysílen, mohl
se obèerstvit u bohatého rautu. Že je vìhlas bálu minimálnì na evropské úrovni, potvrdila svojí návštìvou europoslankynì Michaela Šojdrová. Všem zúèastnìným a zejména
poøádajícím dìkujeme!
Ladislava Švehlová

Informaèník farnosti Uh. Hradištì
Dìtský karneval 11.února 2018
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Zapište si do kalendáøe
4. 3.
5. 3.
11. 3.
15. 3.
16. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.

nedìle 12:30
pondìlí 19:00
pondìlí 19:00
ètvrtek 18:00
pátek 18:00
pátek 18:00
sobota 9:00
nedìle

18. 3. nedìle 16:00
19. 3. pondìlí

pìší pou od farního kostela na Velehrad za spolèa mladých
biblická hodina na faøe
biblická hodina na faøe
farní kostel - pobožnost køížové cesty - 1. skupina
udílení sv. pomazání nemocných pøi mši sv. v kostele P. Marie
farní kostel - pobožnost køížové cesty - 2. skupina
ministrantská schùzka
farní kostel - svátost pomazání nemocných
pøi mši sv. 8:30, 10:00, 14:45 hodin (Maøatice)
vigilie sv. Josefa ve farním sklepì - ochutnávka vín
slavnost sv. Josefa, kterou máme prožít jako svátek zasvìcený
úèastí na mši svaté
biblická hodina na faøe
fara - pøíprava dìtí spolu s rodièi na svátosti - 1. skupina
fara - pøíprava dìtí spolu s rodièi na svátosti - 2. skupina
Dìkanátní setkání mládeže na Velehradì - program na vývìsce

19. 3. pondìlí 19:00
22. 3. ètvrtek 18:00
23. 3. pátek 18:00
24. 3. sobota 9:00
25. 3. Kvìtná nedìle
Pobožnosti køížové cesty:
pátek 7:00 ve farním kostele
nedìle 14:15 v kostele v Maøaticích
nedìle 17:30 v kostele P. Marie

XAVER, Vydává Farní úøad UH; Kontakt na P. Josefa Øíhu, dìkana: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 600 výtiskù, 4. bøezna 2018.
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Poslední nedìli pøed postní dobou se zaplnil sál Orlovny v Uherském Hradišti dìtmi
v nejrùznìjších nápaditých a krásných kostýmech. Pøišlo nìkolik pirátù, princezen a víl,
kovbojové, berušky, ale tøeba i šmoula, jednorožec, rocker èi muzikant. Odpoledne
probíhalo v duchu plnìní úkolù, tance, zábavy s kamarády a dìti se mohly i samy pochlubit zpìvem èi pøednesem. Karneval moderoval klaun Pea a asistovaly mu krásné
masky: Jaro, Léto a Podzim. Velký dík patøí hlavní organizátorce Šípkové Rùžence,
známé také jako Markéta Popelková, která místo toho, aby usínala, zajistila DJe, postarala se o krásnou výzdobu sálu i odmìny pro všechny dìti. Dìkujeme také hodným
dobrovolnicím z naší farnosti za dobré pohoštìní, díky nìmuž dìtem, i pøes vydatný
pohyb, nekruèelo v bøíškách.
Olympijská fanynka RM
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A nás pùst posílí!
Tak znìla jedna z vìt úvodní modlitby na Popeleèní støedu. Ještì pøed postní dobou
nás posílilo spoleèenství pøi farní zabijaèce. Velká úèast dìtí, rodin a mužù byla podpoøena bohatou ochutnávkou všeho druhu. A po týdnech se lidé zastavují a dìkují. A kladou otázku: Kdy pøíštì?
Máme první zkušenosti z úvodních postních dnù, i když nás ponìkud rozptylovala
televizní nabídka programu zimních olympijských her v Koreji (ještì že byly prázdniny). I tady jsme se mohli pouèit, že podat mistrovský výkon není zásluhou jediného
okamžiku, ale usilovného tréninku a odøíkání. I nám køesanùm musí být jasné, jak nám
to napovídá sv. Pavel, že "my usilujeme ne o vìnec pomíjející, ale o nepomíjející".
Mimoøádnou událost jsme prožili se skupinkou našich 4 katechumenù, kteøí byli pøedstaveni v sobotu 17. února v Olomouci arc. Janu Graubnerovi. Doprovázeli je kmotøi,
kteøí mají za úkol nejen je dovést ke svátosti køtu o letošních Velikonocích, ale doprovázet je i v dalším životì a ukazovat jím praktický život v Církvi. V naší farnosti jsou ještì
4 školní dìti, které se výukou ve škole a na faøe spolu s rodièi pøipravují na svùj køest o
Velikonocích, aby se mohli pøipravovat na slavnost prvního sv. pøijímání. Tuto nedìli
také ukonèím nedìlní vizitace farností v našem dìkanátu. Výmìnou knìží získáváme
oboustranné zkušenosti. Knìží považují za dobrou zkušenost v naší farnosti aktivní
zapojení scholy, práci s dìtmi a zpívající spoleèenství pøi mši svaté. Jediná záporná
zkušenost je chlad a zima v kostele pøi oltáøi. Tady vèas doporuèuji: teple se obléci. Z
farností mohu také do naší farnosti pøivést podnìty do pastoraèní rady.
Ještì je pøed námi mnoho postních dnù. Ještì je èas. Jen se rozhodnout. Nabídka
následuje.
Postní dobou s vámi putuje P. Josef.

Pozdì, ale pøece. Ještì není pozdì. Jen se rozhodnout!
!
!
!
!
!
!
!
!

Posunout si budík o 5-10 minut døív. Jak je dobré pozvat modlitbou Ježíše do
práce, na cestu, do školy. Vìøte, že tìch pár minut je daleko cennìjších než ve
spánku.
Vyndat si na stùl knížku a pøeèíst si ji. Proè na stùl? Aby nám pøekážely a
nedovolily nám na nì zapomenout.
Vzít si adresáø v mobilu a každý den vždy nìkomu poslat SMS s pozdravem
nebo krátkou povzbudivou myšlenkou. Mùžeme udìlat radost a obnovit
zapomenuté vztahy.
Položit na televizi fialový pøehoz, který nám bude zakrývat obrazovku. A
najednou zjistíme nìco neuvìøitelného, co jsme dlouho nemìli: mám ÈAS.
Každý postní týden jít ve všední den na mši svatou.
Udìlat si seznam lidí, kterým nìco dlužím - návštìvu, slovo, podání ruky,
modlitbu - a každý týden se rozhodnu jednu vìc uskuteènit.
Každý den do kasièky postní almužny vložím nìjaký peníz a pøinesu je urèité
rodinì, která má hodnì dìtí.
DÁME SE DO TOHO.
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Orel jednota Uherské Hradištì
dìkuje MUDr. Antonu Vaòovi za
Kurz první pomoci, který probìhl
19. 1. 2018 v 19:00. Seznámili jsme
se s nepøímou masáží srdce a všichni
úèastníci byli proškoleni teoreticky a
poté si masáž srdce vyzkoušeli na
figurínì dospìlého èlovìka, miminka
i dítìte.
Podìkování patøí i Toníkovi
Vaòovi za jeho besedu Pou do
Medžugorje konané 21. 1. 2018, na
kterou vzpomínal v prùbìhu skvìlé
prezentace. Zvláštností celé besedy
byla modlitba medžugorského
rùžence, který jsme se pomodlili.
Toník rád vzpomínal na pou a
prezentaci oživil zajímavými efekty a
piktogramy.
Dìkujeme i Mgr. Magdalenì
Èoupkové za to, že nás v nedìli 25.
2. 2018 seznámila a provedla
elektronickou encyklopedií mìsta
Uherské Hradištì, která je na
webových stránkách mìsta Uherské
Hradištì. Díky ní jsme se seznámili s
používáním encyklopedie a
vyhledáváním odkazù na osobnosti
mìsta, stavby, ulice a další zajímavé
èásti encyklopedie. Magda nás
seznámila i se svojí prací v archivu a
také vyprávìla o autorech této
encyklopedie. I jim patøí velký dík za
jejich úsilí.
Všem, kteøí zatím v Orlovnì
pøednášeli, dìkujeme za jejich èas a
ochotu podìlit se s námi o zážitky a
svoji práci. Pán Bùh jim žehnej v
jejich úsilí a práci.

!

!
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Orel jednota Uherské Hradištì zve
rodièe s dìtmi na Velikonoèní
dílnièku, která se bude konat na
Orlovnì 18. 3. 2018 od 14:00 do
18:00. Budeme vyrábìt drobné
dáreèky a malovat vajíèka a také
velikonoèní pøáníèka. Maminky,
pøijïte si vyrobit velikonoèní
vìneèek na stùl. Vstupné
dobrovolné, pro maminky je vstup
slamìný nebo polystyrenový vìnec
menšího prùmìru, který si nazdobí
papírovými ozdobami a kvìty.
Orel jednota zve na besedu Zemì
pod Kavkazem - Gruzie,
Azerbajdžán, která se bude konat v
nedìli 25. 3. 2018 v 15:00 v
zasedaèce Orlovny. Besedou nás
provede Mgr. Tomáš Chrástek,
archeolog Slováckého muzea.

Farní dobrovolnické støedisko sv. Rocha Uherské Hradištì
tek, spolu s místní KDU-ÈSL),
Mikulášské setkání, a v adventním èase
Ježíškovu dílnièku. Ve farnosti se pak
èlenové støediska podíleli na hladkém
prùbìhu Farního dne na konci èervna
2017 a také novì na farní zabijaèce (únor
2018), která se pro kladné ohlasy z øad
farníkù, doufejme, stane tradicí. Zapojili
se pøi chystání rorátních snídaní, instalaci
topení v kostele sv. Františka Xaverského
èi jako vedoucí a kuchaøky na farním
táboøe ve Starých Hutích.
Velkou pomocí byli farní dobrovolníci
pøi organizaci i prùbìhu Tøíkrálové sbírky
v letech 2017 i 2018. Pomáhali vydávat
vìci vedoucím skupinek, zajišovali
obèerstvení pro koledníky veèer hlavního
dne sbírky a sami pøitom byli èasto vedoucími tøíkrálových skupin.
Vìk dobrovolníkù je v rozmezí od
prvního stupnì základní školy až po vìk
dùchodový. Jsou èasovì vytíženi ve
škole, v práci, ve vlastních rodinách,
stejnì jako mnozí z vás. Snaží se v rámci
svých možností nabídnout nezištnì nìco
pro druhé: èást svého èasu, schopnosti,
radu, modlitbu, kontakt…vše mùže
pomoci a vše se ve spolupráci s ostatními
mùže násobit pro dobré Boží dílo kolem
nás. Zkuste se zamyslet, kolika dary jste
obdaøeni, a co mùžete nabídnout. Cokoli.
I co vám tøeba pøijde nepodstatné, mùže
nìkoho velmi potìšit. Nebojte se k nám
pøidat a pomoci dle svých možností. A se
jednou neptáme jako v Matoušovì evangeliu: "Pane, kdy jsme tì vidìli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vìzení, a neposloužili
jsme ti?"
Dìkuji všem, kteøí dokážou myslet s
láskou na druhé a pomáhají s radostí.
Radmila Mrázová, vedoucí FS sv.
Rocha, UH, radunka@mraz.cz

Od kvìtna roku 2016 funguje v uherskohradišské farnosti dobrovolnické
støedisko. Stabilnì v nìm pùsobí tøicet
èlenù, kteøí se podílí na nejrùznìjších
pravidelných i výjimeèných aktivitách
farnosti i jiných akcích.
Z pravidelných je to od poèátku fungování støediska pomoc pøi mších v
Nemocnici UH a Domovì pro seniory
UH a návštìva pacientù a seniorù, úklid
kostela, u mladších èlenù zpìv ve schole,
vedení spoleèenství dìtí a ministrování,
novìji pak zapojení do katecheze pro dìti
pøi nedìlních mších (setkání s Beránkem)
a zajištìní servisu pøi Farkafe (farní kavárnì, která je otevøena všem pøíchozím po
nedìlní mši v deset hodin). Farkafe je
výbornou pøíležitostí ke sdílení, komunikaci a plánùm nejen dobrovolníkù, ale i
celé farnosti a nabízí se možnost zapojit i
"nesmìlejší" farníky, kteøí by jinak po mši
šli hned domù.
V prùbìhu kalendáøního i církevního
roku je pak mnoho pøíležitostí, kdy jsou
farní dobrovolníci osloveni buï otcem
dìkanem P. Josefem Øíhou, nebo zamìstnanci Oblastní charity UH, s prosbou o
konkrétní pomoc. FS sv. Rocha uspoøádalo ve spolupráci s Jednotou Orla UH v
roce 2017 masopustní Karneval pro dìti,
Kytièku pro maminky (akce ke Dni ma-
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Maltézská pomoc

Maltézská pomoc, o. p. s., je renomovaná organizace pomáhající v Èeské republice
široké škále potøebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního øádu
maltézských rytíøù zakládá svou èinnost na nepøetržité 900leté tradici pokorné pomoci
trpícím. Hlavní èinností Maltézské pomoci je pomoc potøebným na území Èeské republiky, mezi nìž patøí mimo jiné osoby se zdravotním postižením, senioøi, rodiny s dìtmi a
osoby ohrožené sociálním vylouèením.
Centrum Maltézské pomoci v Uherském Hradišti poskytuje sociálnì aktivizaèní
služby pro rodiny s dìtmi zamìøující se na podporu fungování rodin a zdravého vývoje
dìtí. Dále je možno se zde zapojit v rámci dobrovolnických programù, které jsou celkem
tøi: Sociálnì aktivizaèní programy pro dìti, mládež a podporu rodiny, Pomoc osamoceným seniorùm a osobám se zdravotním postižením a Pomoc osobám se zdravotním
postižením pøi jednorázových akcích.
Maltézská pomoc v Uh. Hradišti aktuálnì shání nové dobrovolníky do svých øad.
Dobrovolnictví je èinnost konaná ve prospìch druhého a bez nároku na odmìnu. I když
tato aktivita nepøináší finanèní výdìlek, dává èlovìku zažít dobrý pocit na duši i na srdci.
A to stojí za to! V našem centru si mùžete vybrat z nìkolika èinností, po celou dobu vás
bude doprovázet koordinátor, získáte pojištìní a také odborné zaškolení. Dobrovolnictví
lze vykonávat i v období nezamìstnanosti a svou aktivitu si zaznamenat do životopisu.
Mgr. Štìpánka Malinová, DiS.
Sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolníkù,
732 662 573, stepanka.malinova@maltezskapomoc.cz,
Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Uh. Hradištì, Studentské nám. 1531
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