Z farního kalendáøe
pondìlí 30. 4. 19:00 Pastoraèní rada farnosti na faøe - pozvání pro všechny farníky,
kteøí chtìjí farnosti nìco dobrého nabídnout
úterý 1. 5. 15:00 Zaèátek poutní sezony mší sv. u sv. Rocha
- slouží P. Antonín Klaret
Kvìten s P. Marií - májové pobožnosti - vždy 10 minut pøede mší svatou - píseò, ètení,
litanie.
Program májových pobožností v nedìli - farní kostel 16:00 hodin - P. Sedláèek, P. Èervenka, P. Šíma - promluva, litanie, posezení na faøe - beseda.

Informaèník farnosti Uh. Hradištì
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Knìžno máje, buï pozdravena!

FATIMSKÉ TRIDUUM :
pátek 11.5. 15:00 svátost smíøení u františkánù,
18:00 mše svatá
19:00 beseda na Orlovnì: Putování za P. Marií na kolech do Fatimy
- P. Jan Turko
sobota 12. 5. pìší pou ne Velehrad 13:00 odchod od kostela
15:00 Velehrad - pøednáška P. Ambrose, rùženec, 16:00 adorace,
17:00 mše sv. - farnost Uh. Hradištì - chrámový sbor, schola,
ministranti, lektoøi
nedìle 13. 5. 8:30 ranní mše sv. se zasvìcením farnosti P. Marii
15:00 Kytièka pro maminku - Mariánské námìstí
16:00 P. Josef Èervenka - Fatima
ètvrtek 17. 5. 16:00 mše sv. za charitu u františkánù
pá - ne 18. - 20. 5.
duchovní obnova pro lektory na Velehradì - P. Marián
Pospìcha, Martina Pavlíková
sobota 19. 5. 19:00 vigilie Ducha Svatého, farní kostel - obnova pro biømované,
zvláštì v r. 2017
úterý 22. 5. 18:00 farní kostel - setkání dìtí druhých tøíd a jejich rodièù
nedìle 27. 5.
Slavnost Nejsvìtìjší Trojice
10:00 1. sv. pøijímání
ètvrtek 31.5. 18:00 Slavnost Božího Tìla - vizitace a úèast na mši sv. biskupa
Antonína Baslera
Zhotovení ètyø oltáøù - Josef Maòák, zdobení a postavení dle obcí: UH, Jarošov,
Maøatice, františkáni.
XAVER, Vydává Farní úøad UH; Kontakt na P. Josefa Øíhu, dìkana: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 600 výtiskù, 29. dubna 2018.
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Všimli jste si v pøírodì? Ta krása barev, krása vùnì, krása ptaèího zpìvu. Vše je
darem Pannì Marii jako vstupní brána do mìsíce kvìtna. Krása Božího stvoøení pracuje
podle øádu. Jaký bude náš duchovní øád v mìsíci kvìtnu, abychom mohli Pannu Marii
obdarovat?
Hned od prvního kvìtna jsme den co den zváni na májové pobožnosti, které budou
vždy pøed mší svatou. Pøijïte si zazpívat mariánské písnì, zaposlouchat se do májového
ètení, pomodlit se loretánskou litanii. Nebo nabídnìte svou osobní modlitbu k P. Marii
nebo báseò.
Nechceme, aby nedìle vyšla naprázdno. Proto každou kvìtnou nedìli bude ve
farním kostele odpoledne májová pobožnost v 16 hodin. Každou nedìli uvítáme nìjakého knìze z mariánského poutního místa, který pøednese mariánské kázání, spoleènì si
zazpíváme a pomodlíme litanie k P. Marii. A pak budeme pozváni na faru k setkání s
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knìzem a besedì nad promluvou. Udìlejme si èas na nedìlní mariánské odpoledne.
V loòském roce putovali mnozí poutníci do Fatimy a tam byli svìdky zasvìcení P.
Marii, jejímu Neposkvrnìnému Srdci. Na závìr roku bylo zasvìcení celé vlasti P. Marii.
Letos nás vybízejí biskupové, aby se toto zasvìcení uskuteènilo v každé farnosti. Nyní
je nejpøíhodnìjší doba zasvìcení právì v nedìli 13. kvìtna. Chceme ve farnosti prožít
duchovní pøípravu formou TØÍDENÍ - TRIDUA. Na prvním místì máme slyšet výzvu
P. Marie z Fatimy: Pokání, pokání, pokání! Využijme možnost si vykonat svatou zpovìï v pátek 11. 5. odpoledne v kostele P. Marie u františkánù a veèer se setkat na besedì
o Fatimì s P. Janem Turkem. Následující sobotu 12. 5. bude pøíležitost si vykonat pou
na Velehrad, kde bude také po celý den možnost ke svátosti smíøení. Dopoledne je pou
Radia Proglas a TV Noe. Odpoledne zveme farníky na Velehrad, kde bude dìkanátní
pou za naše rodiny a duchovní povolání. Pøi mši sv. v 17 hodin bude naši farnost reprezentovat schola, chrámový sbor, ministranti, lektoøi a co nejvíce našich rodin a farníkù.
Vyvrcholením bude Nedìle 13. 5. Pøi ranních bohoslužbách se spoleènou modlitbou
zasvìtíme P. Marii Fatimské. Odpoledne uvítáme P. Josefa Èervenku s besedou o
Fatimì.
Nabízíme nìkolik dobrých cest s P. Marií po celý mìsíc kvìten. Využijte je, udìlejte si èas a hlavnì vždycky nìkoho pozvìte a nechoïte sami.
Na setkání s P. Marii a s vámi se tìší
P. Josef.

Akce Jednoty Orla
!

!

V pátek 11. kvìtna uvítáme v 19 hodin úèastníka cyklistické pouti do Fatimy
2017 P. Jana Turka. Otec Jan nás seznámí nejen s prùbìhem výjimeèné pouti
na kolech, ale s celou historií fatimských mariánských zjevení, od nichž
loòském roce uplynulo 100 let.
Ve ètvrtek 21. èervna v 19 hodin k nám zavítá P. Ladislav Herián - knìz,
salesián Dona Bosca a spisovatel. Zvláštì mladí by si nemìli nechat uniknout
pøíležitost vyslechnout si jeho životní cestu a osobní svìdectví o knìžském
životì žitém mezi lidmi na okraji spoleènosti.

Synoda
Milí mladí,
v øíjnu 2018 se bude ve Vatikánu konat biskupská synoda (celosvìtové setkání
biskupù s papežem), jejímž tématem je "Mladí lidé, víra a rozlišování povolání". Je
to vùbec první synoda, která je vìnována nám mladým - proto by byla škoda ji nevyužít. Samotné synodì pøedcházela pre-synoda, která se konala koncem bøezna tohoto roku, kdy papež František pozval 300 mladých z celého svìta a vyzval je, aby
stateènì hovoøili o svých problémech a názorech. ÈR mìla na pre-synodì dva zástupce. Naši republiku bude zastupovat plzeòský biskup Tomáš Holub. Ten nás
vybízí, abychom se do diskuse zapojili a dali mu do ruky materiál, který bude øíkat toto si myslí mladí v Èeské republice. Do diskuse se nemusí zapojit jen vìøící lidé,
ale i nevìøící a proto vás prosíme, abyste je k tomuto dílu také pøizvali.
Prostøednictvím Facebooku se do synody nyní mùže zapojit kdokoli na stránce
Synoda o mládeži 2018. Zde také naleznete podrobnìjší informace. Pro pøidávání
vlastních pøíspìvkù a podnìtù je tøeba se zaregistrovat v diskusní skupinì. Tam
budou postupnì pøidávány tematické otázky, ke kterým se bude možné do konce
srpna vyjadøovat. Odkazy ke skupinì naleznete na plakátcích (posíláme do všech
farností - prosíme o vyvìšení). Ještì jednou prosíme - nebojte se zapojit, pozvìte do
diskuse také vaše kamarády a už vìøící èi nevìøící a pomozme vytvoøit podklady
pro papeže a naše biskupy, aby vìdìli, jakou církev bychom si my mladí pøáli. Je to i
na vás.
Animátoøi UH

Pìší pou na Velehrad
V nedìli 8. dubna 2018 se konala pìší farní pou na Velehrad. Tentokrát byla za dìti,
které letos pùjdou ke sv. pøijímání a jejich rodièe. Vyrazili jsme ve 12:30 hodin od farního kostela. Na úvod jsme se pomodlili a O. Josef Øíha nám dal požehnání. Cestou se
pøidalo ještì nìkolik dalších poutníkù. Modlili jsme se na poutní cestì radostný a slavný
rùženec.
Bylo krásné poèasí, svítilo sluníèko a hodnì nám do zad foukal vítr. Cesta rychle
ubíhala a ve 14 hodin jsme byli na kraji Velehradu. Dostali jsme nakonec požehnání od
pana faráøe a pak mìl už každý svùj volný program. Pou se mi líbila, jenom škoda, že
nás bylo dìtí tak málo. Asi 6. Zveme další farníky na kvìtnovou pou.
Helenka Paluøíková
2

5

Akce ke Dni matek

Soustøedìní scholy

I letos se druhou kvìtnovou nedìli, tedy 13. kvìtna, od 15 hodin uskuteèní na
Mariánském námìstí kulturní odpoledne s názvem Kytièka pro maminku vìnované
našim maminkám a babièkám. Na své si pøijdou i dìti, pro které bude pøipraven skákací
hrad, soutìže, malování na oblièej a výtvarná dílnièka. O nìco dobrého na zub se postarají
šikovné farní dobrovolnice.
Srdeènì zve KDU-ÈSL UH a uherskohradišská farnost. Pøijïte s námi strávit pohodové odpoledne plné zábavy, milých lidí a pøíjemné hudby.

Dne 16.3. jsme v pozdním odpoledni vzali sbalené vìci a vyrazili smìrem do
Knìždubu. Cesta probìhla hladce a bìhem pùl hodiny jsme dorazili na knìždubskou
faru. Po pøíjezdu jsme se ubytovali, vychutnali si veèeøi a zaèali zkoušet. Když už se
nám to zdálo nacvièené, šli jsme spát. Poté, co jsme se probudili a nasnídali, opìt jsme
cvièili až do aleluja. Na obìd jsme mìli vynikající guláš v místní Sokolovnì. Po obìdì
následoval klid, ve kterém jsme mohli sledovat biatlon, hrát všemožné hry anebo si jen
tak povídat. Opìt jsme si trochu zazpívali a veèer jsme se vydali do Tvarožné Lhoty,
abychom zde pro mladé farníky odzpívali chvály. Vše se vydaøilo a po návratu jsme
rovnou šli spát. Následující ráno jsme se už jen sbalili a bylo na èase vyrazit zpìt do
Hradištì…
Hlava Dìravá
Za všecky malé i velké zpìváky, zpìvaèky a hudebníky velký dík otci Turkovi za
pøijetí, ubytování, jídlo, zábavu i obrovskou podporu. Také díky naší úžasné vedoucí
Hanièce Kostrùnkové a jejím pomocníkùm za pøípravu, organizaci a všechen vìnovaný
èas.
matka Hlavy Dìravé

Farní brigády
Kdo by chtìl potrápit své tìlo, poznat se lépe s jinými pracovitými farníky a provìtrat
si hlavu od povinností bìhem týdne, má možnost to uèinit na farních brigádách na
Starých Hutích, a to v termínech 12. kvìtna, 2. èervna a 23. èervna. Práce je tam dost pro
muže i ženy. Zájemci se prosím hlaste v sakristii nebo u Alberta Mrázka èi Stanislava
Hladkého.

Jak vidí naši charitu

foto: František Ingr st.

Štìstí s handicapem - Život v tìle bez rukou a bez nohou
Staromìstská farnost a KDU-ÈSL Staré Mìsto srdeènì zvou na besedu s uznávaným
rakouským psychologem Georgem Frabergerem, který navzdory svému fyzickému
postižení došel daleko...
Kde: Jezuitský sklep, Staré Mìsto
Kdy: 17. kvìtna 2018, v 17 hodin
Vstupné dobrovolné.
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V minulém týdnu zavítala na naši faru studentka Stojanova gymnázia Velehrad, která se
rozhodla v rámci výuky podat svìdectví o pùsobení charity v podmínkách našeho
dìkanátu Uherské Hradištì. Položila nìkolik otázek, v nichž chtìla získat pohled církve
na Charitu Èeské republiky. Shodli jsme se na tom, že charitní dílo je souèástí života
církve a svìdectvím o službì církve. Na studentce jsem obdivoval, že mìla už v mnoha
pohledech jasno. A to pøedevším díky tomu, že vedla podobné rozhovory s pracovníky
charity a jejich klienty. Musel jsem ji pochválit za její iniciativu získat osobní zkušenosti
ze života charitního díla a pøedat tyto zkušenosti dále mezi mladé lidi, pøedevším svým
spolužákùm ve škole. Vítám tuto cestu, jakým zpùsobem se k mladému èlovìku dostanou informace ze svìdectví jiného mladého èlovìka. Je na každém z nás, jak se zajímáme o celé dílo Oblastní charity Uherské Hradištì. Èinnost OCH je velmi široká. Dìkuji
všem, kteøí se zajímají o projekty, na kterých pracují naši spolupracovníci. Získané
informace o díle OCH pak mùžeme pøedávat dále v prostøedí, ve kterém žijeme a lidem,
kterým sloužíme.
P. Josef Øíha, dìkan
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