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INFORMAČNÍK FARNOSTI UHERSKÉ HRADIŠTĚ
POZVÁNKY

JEŠTĚ DNES


se koná pěší pouť na Velehrad. Poutníci vycházejí od farního kostela
v 12:30 hodin. Pouť bude konána s úmyslem za požehnání pro naši
scholu. Proto vybízíme především zpěvačky a děti za vlastní požehnání.



… se koná charitní sbírka ve prospěch potřebných a těch, kteří jim slouží.

Ještě do 8. 11. se modleme za naše zemřelé a duše v očistci.
Se souhlasem Sv. otce Františka byla naší zemi dána možnost získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci na dva týdny. Proto od 25. října až do 8.
listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek (v tomto období vykonat
svátost smíření, ten den přijat sv. přijímání a pomodlit se na úmysl sv. otce Otče
náš, Věřím v Boha a Sláva Otci) denně získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné
pouze pro duše v očistci, navštíví-li hřbitov a pomodlí se tam jakoukoliv modlitbu
za zemřelé.

Tento text zapsal před svou smrtí Steve Jobs,
jeden nejbohatších mužů této planety, zakladatel počítačové firmy APPLE, jehož
jmění je odhadováno na 8,3 miliard dolarů. Zemřel na rakovinu slinivky ve svých
56 létech
„Došel jsem až na vrchol svého úspěchu ve světě byznysu. V očích druhých je
můj život nejspíš ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám jen málo
radosti. Na konci je bohatství jen aspektem života, kterému jsem přivykl. Když
teď ležím na nemocniční posteli a promítám si celý svůj život, uvědomil jsem si,
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že všechno uznání a bohatství, na kterém jsem si tolik zakládal, zbledlo a ztratilo
význam tváří v tvář blížící se smrti.
Ve tmě se dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě, a
slyším jejich mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smrti. Teď už
vím, že když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám vydrželo po zbytek
života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co s bohatstvím nesouvisí. Mělo by
to být něco mnohem důležitějšího: možné vztahy nebo umění, snad sen z mládí.
Bezuzdné následování bohatství nás promění v pokřivené bytosti, jako jsem já,
Bůh nám dal smysly a možnost cítit lásku v srdci každého, ne iluzi, kterou přináší
bohatství. Bohatství, jež jsem vyhrál ve svém životě, si nemůžu vzít s sebou.
Mohu si odnést jen vzpomínky vysrážené láskou. To je skutečné bohatství, které
vás bude následovat, doprovázet a dodávat vám světlo a sílu k tomu jít dál. Láska
může cestovat tisíce mil. Život nemá žádné omezení. Jděte tam, kam chcete jít.
Dosáhněte výšin, kterých chcete dosáhnout. Je to všechno ve vašem srdci a ve
vašich rukou. Jaká postel je nejdražší na světě? Nemocniční postel.
Můžete zaměstnat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás
bude vydělávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl
vaši nemoc. Ztracené materiální věci lze nalézt. Ale je tu jedna věc, která nemůže
být nikdy nalezena v případě ztráty – život. Když jede člověk na operační sál,
uvědomí si, že existuje jedna kniha, kterou má ještě dočíst – Kniha zdravého
života. Bez ohledu na stadium života, v němž se nacházíte, budete každý jednou
čelit dnu, kdy se opona zatáhne. Ochraňujte lásku k vaší rodině, lásku k svému
partnerovi, lásku vůči svým přátelům…. Mějte rádi sami sebe a s láskou opatrujte
ostatní.“

Oblastní charita Uherské Hradiště vás zve…
 Na přednáškové odpoledne a neformální diskuzi s posezením, které
povede Václav Čáp na téma: Nebezpečí New Age a okultismu, jak ho
rozpoznávat podle kritérií rozlišování a jak mu čelit. Přednáška se
uskuteční ve františkánském klášteře na Mariánském náměstí v Uherském
Hradišti, a to v úterý 6. listopadu od 15 hodin. Václav Čáp je laický
misionář, teolog a tlumočník exercitátora P. Eliase Velly. Rozhodně
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pozvěte své známé či blízké, přednáška bude pro ně přínosem a
poučením, hlavně pro mladé lidi.
 na mimořádné setkání s osobností české medicíny MUDr. Marií
Svatošovou, která je zakladatelkou hospicové péče v naší zemi. Setkání
s ní se uskuteční v pondělí 12. listopadu 2018 na dvou místech. Od
15:30 hodin bude autogramiáda její poslední vydané knížky
…………………. v knihkupectví Ave na Mariánském náměstí
v Uherském Hradišti. Můžete si přinést i ostatní její knihy, do kterých se
vám ráda podepíše. Po autogramiádě zveme všechny farníky do sálu
orlovny na Mariánském náměstí, kde od 17 hodin bude přednáška na
téma: Kurz Alfa………… Tato výjimečná žena má nám také co říci o
MUDr. Kubíčkovi, který jako lékař – gynekolog a jako kněz se stal jejím
duchovním otcem a vůdcem a který nakonec zemřel mučednickou smrtí
na své faře.

Jednota Orla
zve farníky, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. Pravidelně v úterý vždy od 16
hodin až do 18 hodin ve dvou hodinových blocích na rehabilitační cvičení pod
vedením odborné fyzioterapeutky Janků. Účastníci cvičení, kteří mají své první
zkušenosti, zvou další, aby udělali něco pro své zdraví a tělesnou kondici.

Studium
Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice, 4letý maturitní
obor:Předškolní a mimoškolní pedagogika pořádá dny otevřených dveří a
„přijímačky na nečisto“.
Termíny: pátek 30. 11. 2018
Sobota 1. 12. 2018
Čtvrtek 20. 12. 2018
Čtvrtek 10. 1., 24. 1. 2019
Čtvrtek 7.2., 14. 2., 21. 2. 2019
Více na www.cirkevka-bojkovice.cz
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13 – 17 hod.
9 - 14 hod. – „přijímačky na nečisto“
9 – 14 hod. „projektový den“
9-14 hod „přijímačky na nečisto“
14-17 hod. – „přijímačky na nečisto“
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Národní setkání Modliteb matek v
Pardubicích 19. - 20. 10. 2018
V naší farnosti jsou 2 skupiny mladších i starších maminek, které se 1x týdně
setkávají a odevzdávají své děti pod Boží ochranu. Takto odevzdávají své děti
maminky ve více než 112 zemích světa! Jsme rády, že jsme jejich součástí!
Patříme do Hnutí modliteb matek v ČR, www.modlitbymatek.cz, které pro nás 2x
ročně připravuje zpravodaj plný povzbuzení, svědectví maminek, babiček, ale také
pozvánek na duchovní cvičení, děkanátní setkání, tridua a především pro nás
organizuje Národní setkání Modliteb matek. Letos jsme dostaly pozvání do
Pardubic, které bylo v duchu: "VLÍDNÉ A LASKAVÉ SRDCE"
"A kdo přijme jediné takové dítě ve Jménu Mém, Mne přijímá." (Mt 18,5)
Přijelo nás 700 maminek a babiček z celé republiky, pro svátost smíření nám bylo
k dispozici cca 25 kněží! Úvodní slovo si pro nás připravila národní koordinátorka
Markéta Klímová a pozdravit nás přišel pomocný biskup královéhradecký Mons.
Josef Kajnek. Mše svaté celebrovali v pátek českobudějovický biskup Mons.
Vlastimil Kročil a v sobotu duchovní rádce Hnutí Modliteb matek P. Šebestián
Pavel Smrčina, OFM.
Hlavními pilíři
pardubického setkání
byly přednášky nám
všem dobře známých
osobností P. Vojtěcha
Kodeta ThD. O.Carm,
který přednášel na
téma "VLÍDNÉ A
LASKAVÉ SRDCE",
Kateřiny Lachmanové
ThD., přednášející k
tématu "LÁSKA A
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HRANICE". Je pro mě náročné podělit se s vámi o to, co konkrétně bylo obsahem
výše zmíněných přednášek. Každé z nás se totiž slova P. Kodeta a K. Lachmanové
dotkla jinak, každá totiž prožíváme ve svém osobním životě jiné období těhotenství, mateřství, střední věk, stáří, radost, smutek - ale On nám dopřál, že i
když jsme byly v jakékoli fázi života, byl to dotek citlivý a osobní. Tak, jak to umí
jedině Bůh.
Díky o. Josefovi, že přijal službu a jel s námi na toto setkání. Je pro nás velkým
povzbuzením, že nás podporuje! Díky také hradišťské děkanátní koordinátorce
Modliteb matek Marušce Borošové, že byla součástí organizačního týmu
Národního setkání a že nás v Hradišti povzbuzuje k aktivitě ve skupinkách a
především podporuje nově vznikající skupinky…
M. Kaplanová

XAVER, Vydává Farní úřad UH; Kontakt na P. Josefa Říhu, děkana: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 600 výtiskù,
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