Výbìrové øízení - Pastoraèní asistent
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výbìrové øízení na místo:
Pastoraèní asistent(ka) Dìkanátního centra pro rodinu Uherské Hradištì
Podmínky:

Nabízíme:

praktikující katolík / katolièka
aktivní orientace v církevním prostøedí spolehlivost, samostatnost,
schopnost spolupracovat a kultivované vystupování
základní uživatelská znalost práce s PC
øidièské oprávnìní sk. B

Informaèník farnosti Uh. Hradištì

06/2018/032

První svaté pøijímání

úvazek 0.5 - služební pomìr na základì dekretu dle CIC
nástup možný 1. 8. 2018

Pøihlášky zasílejte do 15. èervna 2018 na adresu:
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro rodinný život, Wurmova 9, 771 01, Olomouc
K pøihlášce pøipojte: životopis
doklad o nejvyšším dosaženém vzdìlání
motivaèní dopis
V Olomouci 21. kvìtna 2018
P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
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30. 6. 9:30

farní pìší pou na Velehrad za spoleèenství seniorù
pou knìží za vlastní posvìcení na Sv. Hostýnì
dìkovná pou dìtí spolu s rodièi na Rochus - mše sv. a
program pro dìti
Ester - celoveèerní film o biblické postavì odvážné ženy
mše sv., po ní Farní den se spoleèným obìdem na faøe
program pro rodiny s dìtmi
P. Ladislav Heryán - knìz, spisovatel, salesián, v Orlovnì
v Uh. Hradišti, osobní svìdectví o knìžském životì žitém
mezi lidmi na okraji spoleènosti
Misijní svìdectví P. Èápa - v Orlovnì UH
Olomouc, katedrála - knìžské svìcení

XAVER, Vydává Farní úøad UH; Kontakt na P. Josefa Øíhu, dìkana: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 600 výtiskù, 3. èervna 2018.
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V nedìli 27. kvìtna probìhla ve farním kostele po roce opìt slavnost prvního svatého pøijímání. Tímto obøadem tak vyvrcholila nìkolikamìsíèní pøíprava 37 dìtí
z naší farnosti a koneènì také ony mohly zakusit radost eucharistie.
Celá událost zaèala již v sobotu, kdy dìti nejprve s panem faráøem peèlivì nastudovaly prùbìh nedìlního obøadu a následnì pak spoleènì prožily první svátost smíøení.
V nedìli tak mohlo vše propuknout ve velké slávì, slavnostním prùvodem poèínaje
a svatým pøijímáním konèe. Po závìreèném podìkování dìtí probìhlo spoleèné focení
a … jak øekl pan faráø – je to jen zaèátek života dìtí v Kristu.
Na závìr se sluší moc podìkovat panu faráøi a paním katechetkám za neutuchající
sílu a trpìlivost pøi pøípravì našich dìtí – upøímné pánbùh zapla.
-MR1

Spolèo výlet

Máme komu dìkovat?
Kdo z farníkù pøišel na Noc kostelù v pátek 25. kvìtna do našich kostelù, urèitì se
pøipojí k mému podìkování všem organizátorùm a úèinkujícím. Organizátory spoèítáme snad na jedné ruce. Ale úèinkujících bylo desítky. Nejbohatší zastoupení bylo z øad
žákù ZUŠ Uherské Hradištì. Zaujali sólisté i soubory. Pozornost upoutal jak dìtský
sbor, tak i sbor sestavený z uèitelù ZUŠ. Zapojili se mladí recitátoøi a divadelníci
a divadelnice. Oživením byla scénka, která pojednávala o tom, jak se chovat (nebo
nechovat) v kostele. Program ZUŠ mìl takový spád, že èasová stopáž delší než hodinu
velmi rychle ubìhla. Mladí i dospìlí umìlci, velké díky a dá-li Pán, za rok vás zase
uvítáme.
Pomalu se blíží k závìru školní rok, bìhem kterého se rozebìhlo setkávání dìtí
bìhem nedìlní mše pod názvem Beránek. Vlastnì se vytvoøila dvì krásná spoleèenství,
skoro rovnocenná. Je zde skupina obìtavých maminek i nìjaký tatínek, kteøí vždy dìtem
pøipravují program k nedìlnímu evangeliu. A je zde skupinka dìtí od tøí do sedmi let,
kterou volá jedna z maminek na oratoø. Tam dìti poslouchají, modlí se, malují, atd. Moc
a moc dìkuji všem, kteøí pøipravují dìtem duchovní program, tisknou papíry, mají
úžasnou trpìlivost s dìtmi (i s pøipomínkami pana faráøe). Maminky, velké díky a vìøíme, že tato nedìlní školièka bude pokraèovat i po prázdninách.
Posloucháte rádi Boží slovo ve mši svaté? Osobnì mám velkou radost z našich
lektorù a lektorek, kteøí vytvoøili spoleèenství a aktivnì ètou Boží slovo pøi bohoslužbách. Dìkujeme za II. vatikánský koncil, který nám otevøel bohatství Písma sv. pøi
liturgii a dal laikùm možnost stát se tlumoèníky Božího hlasu. Na vytvoøeném rozvrhu
jsou jak lektoøi, kteøí absolvovali lektorské kurzy, tak i ti, kteøí se pøihlásí v sakristii.
Takovou šancí vyzkoušet si to jsou jak všední dny, tak i nedìle bìhem prázdnin. Pøijïte
do sakristie a zapište se. Èíst Boží slovo je velká radost. Dìkuji každému lektorovi èi
lektorce, kteøí odvahu najdou a dále vytrvají.
A komu podìkovat nakonec? Obìtavým farnicím za krásnou výzdobu na naše farní
slavnosti - Noc kostelù, první svaté pøijímání, slavnost Božího Tìla a jiné. Za obìtavou
organizaci slavnosti prvního svatého pøijímání paní Maòáskové, za pøípravu tiskovin
manželùm Doèekalovým a manželùm Kùrovým, za výrobu ètyø nových oltáøù ke slavnosti Božího Tìla panu Josefu Maòákovi. A všem bezejmenným farníkùm, kteøí se
nebojí zapojit do každé práce a ztratit èas pro farnost. A ta ztráta je velmi zisková na
obou stranách. Tedy máme KOMU dìkovat. Díky.
P. Josef

Kuøátko Pípo
Spolèáci i jiné dìti z UH se dne 21. 5. 2018 zúèastnili pøednášky o finanèní gramotnosti. Název byl Kuøátko Pípo. Dozvìdìli jsme se, jaké máme bankovky, jak to chodilo
v pravìku nebo jsme se pobavili o internetových mìnách. Mohli jsme si „ošahat“ støíbrnou cihlu a pravé èeské platné mince a bankovky.
Jsou peníze dùležité? K èemu se dají využít? Na tyhle otázky jsme dostali odpovìdi.
Nejdùležitìjší vìci jsou støecha nad hlavou, obleèení, jídlo a pití... Pøednáška byla moc
zajímavá a bavila mì. Rozhodnì doporuèuji všem ostatním zvìdavým dìtem!
-JŠ-
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Osmnáctého až dvacátého kvìtna se uskuteènil výlet Støedního spolèa na Staré Hutì.
Hned jak jsme pøijeli, vybalili jsme si vìci a šli jsme hrát hry. Snažili jsme se najít proroctví a to se nám také povedlo. Pøes noc jsme naèerpali síly a další den jsme mìli na snídani
výborné buchty od našich maminek. Dále jsme malovali støedovìkou tapiserii, kterou
mùžete vidìt v naší spolèovnì (na faøe). Byl také duchovní program o Duchu Svatém.
Na obìd bylo výborné rizoto. Po poledním klidu jsme šli do lesa stavìt strážní vìže. Poté
jsme na høišti hráli šátek. Velkým pøekvapením byl pøíjezd krále, který nás pasoval
na rytíøe. A jelikož jsme køesanské spolèo, tak jsme v sobotu veèer šli na mši svatou
na Stupavu. Následovalo opékání špekáèkù a veèerní program, který si pro nás pøipravila
Eliška s Jendou. Spoleènì jsme se zasmáli u televizních novin a zároveò zavzpomínali na
historii spolèa. V nedìli ráno jsme vstali, posnídali, uklidili a sbalili si vìci. Poslední hrou
byl kolotoè na høišti a nakonec jsme mìli skvìlý obìd. Po obìdì jsme se smutkem odjeli
domù. Dìkujeme vedoucím a holkám v kuchyni za krásnì prožitý víkend.
dìti ze spolèa

Pøímìstský tábor na faøe
Letos poprvé poøádáme na faøe UH pøímìstský tábor. Akce bude od 20.-24. 8. 2018,
dennì od 8 do 16 hodin, pro dìti od šesti let (ty, které po prázdninách nastupují
do 1. tøídy) do 12 let. O pøihlášky a podrobnìjší informace si pište na
email: manakova.radka@seznam.cz, nebo volejte na telefon: 736 607 992. Snad se nám
podaøí vytvoøit novou tradici.
Na Vaše dìti se tìší Radka Maòáková a spol.

Animátorský kurz
Poslední dubnový víkend se tøi zástupkynì našeho dìkanátu vydaly do Rajnochovic,
kde je èekal závìreèný víkend animátorského kurzu (celý kurz je 10 víkendù + týden
o prázdninách), tudíž závìreèné zkoušky. Tyto zkoušky se skládaly z písemného testu,
ústního zkoušení a dále také z hodnocení samostatného projektu a praxe. Holky zkoušky
zvládly a všechny mìly výslednou známku 1! Z kurzu si odváží nejen nové vìdomosti,
ale také nová pøátelství a spoustu zážitkù.
-HM3

