Nabídka poutí
CK Kuèera Zlín nabízí tyto poutì:
! 6. 5 - 13. 5. 2018 La Salette, Lurdy 8.690,- Kè.
! 4. 8. - 10. 8. 2018 Duchovní obnova v tichu hor La Salette (hlavnì pro
manžele) 6.290,- Kè.
! 30. 9. - 6. 10. 2018 Medjugorje 2.890,- Kè.
Zájemci, volejte na tel.: 777 212 175.

Informaèník farnosti Uh. Hradištì

03/2018/027

Velikonoèní dílnièka

Program Svatého týdne
25. 3. nedìle 15:00 Zemì pod Kavkazem - beseda v "zasedaèce" Orlovny UH
19:00 adorace Modliteb matek u františkánù
29. 3. Zelený ètvrtek
7:00 ranní chvály - farní kostel
9:30 mše sv. v katedrále v Olomouci - šance pro ministranty
18:00 mše sv. - kostel Zvìstování
19:00 mše sv. - farní kostel - mše sv. s umýváním nohou
20:00 adorace v Getsemanské zahradì - farní kostel
30. 3. Velký pátek
8:00 modlitba èetby a ranních chval - farní kostel
10:00 køížová cesta mìstem - od farního kostela k františkánùm
12:00 klepání od farního kostela, setkání dìtí katechumenù
15:00 obøady Velkého pátku v kostele Zvìstování
16:45 modlitba korunky k Božímu milosrdenství - farní kostel
17:00 obøady Velkého pátku - farní kostel
19:30 køížová cesta na Rochus - sraz u Vinohradské ulice
31. 3. Bílá sobota
8:00 modlitba èetby a ranních chval - farní kostel
8:30 setkání katechumenù - farní kostel
10:00 adorace dìtí u Božího hrobu - farní kostel
11:00 adorace dìtí u Božího hrobu - farní kostel
12:00 klepání od farního kostela
15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství
31. 3. vigilie
19:00 kostel Zvìstování - velikonoèní obøady
21:00 farní kostel - velikonoèní obøady
1.4.
Boží hod velikonoèní - mše sv. jako v nedìli
10:30 kostel v Maøaticích
15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství
XAVER, Vydává Farní úøad UH; Kontakt na P. Josefa Øíhu, dìkana: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 600 výtiskù, 25. bøezna 2018.
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V nedìli 18. 3. 2018 se sešli dobrovolníci a jeden dobrovolník v "zasedaèce"
Orlovny, kde probíhala Velikonoèní dílnièka. I pøes velkou nemocnost dìtí a rodin pøišly
dìti, v doprovodu svých rodièù èi prarodièù, aby si vyrobily a ozdobily velikonoèní
vìnce, nabarvily vejce a vytvoøily pøáníèka. Pøáníèka jsme pøi dílnièce vyrábìli nejen
pro sebe a své blízké, ale i pro babièky a dìdeèky žijící v Domovì pro seniory ve Štìpnicích. Dìti asi nejvíce bavilo barvení vajec pomocí barev na mramorování. Jen pro pøíštì
poprosím rodièe, aby dìtem dali starší obleèení, protože dìti v tvùrèím zápalu nabarvily
i své obleèení :-D. Dále jsme byli svìdky originálnosti a skvìlých nápadù pøi zdobení
vìncù a výrobì pøáníèek, hlavnì pøi použití barevných peøíèek. Pro nás dospìlé to byl
skvìlý odpoèinek po pracovním týdnu. Moc dìkuji všem dobrovolníkùm, kteøí si v
nedìli udìlali èas a strávili nedìlní odpoledne tvoøivì.
-mp1

Z jednání Pastoraèní rady farnosti, 1. bøezna 2018

Pøedveèer svatého Josefa

!

Na nedìli 18. bøezna pozval otec Josef všechny farníky k slavení vigilie sv. Josefa. Od
16 hodin mìl pro nás nachystané posezení ve farním sklípku. Kdo se rozhodl v zimním
poèasí opustit vyhøátý domov, nelitoval. Pøišli i otcové Antonín a Bernardin a radost ze
setkání mohla zaèít. Do veèerních hodin jsme zpívali rùznorodé písnì, povídali si a
hlavnì jsme prožívali radostné spoleèenství.
Zvláštní podìkování patøí otci Josefovi, který se o nás staral jako vzorný hostitel.
farnice
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Po schválení Ekonomickou radou farnosti se poøídí nové sedáky do lavic
farního kostela.
Nebyl schválen návrh umístìní obrazù køížové cesty na vnitøní stìny sloupù v
kaplích farního kostela. Je tøeba oslovit výtvarníka, který by doporuèil
vhodné umístìní nebo nové obrazy.
Ve Svatém týdnu bude umístìní Getsemanské zahrady a Božího hrobu v
zadní pravé kapli farního kostela.
Návrh na zakoupení obrazu Božího milosrdenství nebyl pøijat pro nevhodnost
do našeho kostela.
Od 26. do 28. 3. dopoledne bude ve farním kostele program pro ZŠ "Jak se
slaví Velikonoce".
Probíhá pøíprava dìtí na svátosti spolu s rodièi. Celkem 39 dìtí pøistoupí ke
svátosti smíøení (26. 4. a 26. 5.) a k 1. sv. pøijímání 27. 5.
Pøíprava na svátost biømování pro dospìlé bude probíhat od øíjna 2018 do
roku 2019. Dospìlé bude dobré oslovit v našich øadách, rodinách a
spoleèenstvích.
Byl pøedložen návrh na ocenìní zasloužilých farníkù, které se koná v sobotu
5. 5. v rámci pouti ke sv. Janu Sarkanderovi v Olomouci.
Letošní program Noci kostelù bude v pátek 25. 5. Uskuteèní se ve farním a
františkánském kostele. Uvažuje se mimo jiné pro tuto akci zøídit farní
kavárnu buï na faøe, nebo na nádvoøí Reduty. Moderátorem bude Lucie
Adamcová.
Slavnost Božího Tìla bude ve ètvrtek 31. 5. v 18:00 hodin. Rozhodnuto bylo
o umístìní ètyø venkovních oltáøù v prostoru pøed farou, na Zelném trhu, u
sochy sv. Floriána na Mariánském nám., u Mariánského sloupu. Výzdobu
jednotlivých oltáøù by mìly na starosti farnosti: Uh. Hradištì, Maøatice,
Jarošov a františkáni.
V nedìli17.6. probìhne farní den. Po mši sv. bude spoleèný obìd na zahradì a
program.
Pøipravujeme nové webové stránky farnosti pod vedením Martina Kùry.
Informace o poutích na Rochus: 1. 5. - 15:00 hodin - prvomájová, 10.6. 15:00 hodin rodiny prvokomunikantù, 19. 8. patrocinium sv. Rocha.
Další poutì: 5.5. - Olomouc, Dub, 12.5. - Velehrad (farnost vede mši sv. objednat autobus), 14.7. - sv. Hostýn, 29.7. - pou ke sv. Antonínkovi
(15:00h) Èervenec - Dolomity (obsazeno), do Øecka v záøí jsou tøi volná
místa.
Knìží dìkanátu Uherské Hradištì podali návrh na zøízení Moravskoslezské
køesanské akademie. Farnost chce posílit èinnost Jednoty Orla, který se také
zabývá pøednáškovou èinností.
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Národní pochod pro život a rodinu
Praha / sobota / 7. dubna 2018
Záleží Vám na podpoøe rodin, manželství a respektu k životùm tìch nejmenších z nás?
Rodiny založené na manželství jsou tím nejlepším prostøedím pro dìti narozené i nenarozené. Kde jsou dìti, tam je život. Pøijïte to ukázat.
Pøihlaste se co nejdøíve na http://pochodprozivot.cz (pøednostní kontrola, obìd, doprava,
trièka), abychom s Vámi mohli poèítat.
Tìšíme se.
Hnutí Pro život ÈR
http://hnutiprozivot.cz
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Je nutno sjednotit èinnost lektorù ve farním kostele. Proto byl podán návrh na
setkání lektorù farnosti. Pøípravou pravidelného rozpisu na nedìli byla
povìøena Michaela Kaplanová.
Byl pøedložen návrh na duchovní obnovy ve farnosti: Komunita Emmanuel
Brno, manželé Smékalovi - manželské veèery, kurz Alfa pro hledající kurz
Sievers pro modlitební spoleèenství.
Ve farnosti vystoupí Divadlo Mimo - v Orlovnì, 27. 4. 2018 v 16:00 hodin.
Mše sv. za úctu k nenarozenému životu v Napajedlích (Anièka Zelíková) se
uskuteèní 7. 4. 2018 (návrh na objednání autobusu).

Z jednání Ekonomické rady farnosti, 15. bøezna 2018
!
!
!
!
!

ERF dává souhlas ke zhotovení a zakoupení nových sedákù do farního
kostela.
Dne 22. 3. bude projednán s projektantkou a Ing. Borunskou rozsah opravy
hospodáøské budovy pro rok 2019. Také bude posouzen stav oken na faøe a
nutnost nového nátìru.
Kostel v Maøaticích: probíhají jednání s MìÚ UH o opravì varhan, možné
montáži topných tìles do lavic a zhotovení døevìného stupnì pøed oltáø.
Farnost obdržela dvì žádosti o prodej dvou pozemkù ve Starých Hutích. ERF
prodej zamítla.
Na budovách ve Starých Hutích bude provedena revize elektrozaøízení a
provedeno šetøení protipožární ochrany.

Akce Jednoty Orla

25. 3. 2018 Beseda Zemì pod Kavkazem (Gruzie, Ázerbajdžán) od 15:00 v "zasedaèce", zemìmi nás provede Mgr. Tomáš Chrástek.
6. 4. 2018 od 19:00 Beseda Cyklopou Ze Solunì na Velehrad,
v "zasedaèce", na cyklopou bude vzpomínat Mgr. Vít Tomaštík.
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Beránek
Milí rodièe, je to už pùl roku, co pøipravujeme na nedìlní mši svaté v 10 hod ve
farním kostele program pro dìti.
Program, kterým nás provází loutka
Beránka, je urèen pro dìti od tøí let do
první tøídy. Rodièe s menšími dìtmi jsou
samozøejmì také vítáni. Starší dìti už
chodí samy a pravidelnì, což nás velice
tìší. Podpoøte Vaše pøedškoláky a prváèky,
kteøí na programu s Beránkem ještì nebyli, aby za námi pøišli také!
Vidíme, jak jsou tyto dìti šikovné, velmi
aktivnì se zapojují a tím ukazují tìm
menším, že se nemusí bát a pøirozenì je
motivují k interakci s námi. Naše setkání
probíhají v prosklené oratoøi nad sakristií,
kde je teplo a dìti tam sedí na koberci s
podsedáky. Velké díky patøí jedné rodinì
ve farnosti, která dìtem nový koberec do
oratoøe zakoupila. Dìti si z kostela odvádíme pøed bohoslužbou slova, tj. pøed 1.
ètením. Prosíme tedy všechny rodièe, kteøí
na program s dìtmi chodí, aby byli pøipraveni a pøicházeli ke knìžišti o nìco døíve,
než dìti vyzýváme k odchodu na program
s Beránkem.

Šilhavíková, Markéta Popelková, Eva
Bednaøíková, Radka Maòáková, Tomáš
Vala, Petra Kašková, Eva Èoupková,
Radmila Mrázová, Alena Vrtalová.
Velmi rádi mezi sebe pøivítáme další
farníky, kteøí by se do programu pro dìti
rádi zapojili! Zájemci se mohou hlásit v
sakristii.
Michaela Kaplanová

Program bývá následující:
1) Pøivítání se s loutkou Beránka.
2) Krátká úvodní modlitba.
3) Evangelium - pøevyprávìné, pøepsané
adekvátnì pro dìti (èerpáme ze zdrojù
www.kanan.cz, nebo www.deti.vira.cz).
4) Krátké zamyšlení + kvíz, støíhání,
lepení, skládání, obrázek na vybarvení,
pracovní listy, písnièka.
5) Rozlouèení se.

Vtípky z Nezbedy
Potká hroch se slonem dinosaura a ptají se
ho: "Nazdar, dinosaure, má tì Noe na
facebooku v pøátelích?"
"Ne, nemá..." odpoví dinosaurus.
"Hm, tak to máš asi problém, co?"
Jeden muž èetl ve vlaku knihu.
Spolucestující zaèal rozhovor: "Co to
ètete?" "Nový zákon," odpovìdìl tázaný.
"No jo, ono jich dneska vychází, viïte!"

Program pro dìti v souèasnosti pøipravují: Marcela Králíková, Petr Králík, Lenka
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