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JEŠTĚ DNES …..
…… proběhne misijní akce zvaná Misijní štrúdlování. Maminky s dětmi přinesou
jablečné štrúdly do kostela a nabídnou je k ochutnání. Na stolku bude možnost
přispět na misie pro PMD dětí.
…… při mši sv. v 10 hodin budou představeny ty děti, které se připravují na svátost
smíření a 1. sv. přijímání. Rodiče obdrží program přípravy a také osobní pozvánku k
přípravě na svátost křtu nebo sv. biřmování.
…… se koná farní pěší pouť na Velehrad. Sraz poutníků je v 12:30 hodin u kostela
sv.Františka Xaverského. Pouť se koná s úmyslem za farní středisko sv. Rocha.
Připojte se k nám.
……. odpoledne zveme děti na orlovnu na Mikulášskou besídku. Sv. Mikuláše s
doprovodem uvítáme v 14 hodin.
….... v 16 hodin si připomeneme putování po stopách sv. Pavla – promítáním z
pouti po Řecku a Itálii na faře v Březolupech.

UŽ ZÍTRA …..

……. slavíme v naší farnosti PATROCINIUM SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO,
patrona našeho farního kostela. Slavnost zahájí v 16:30 hod. adventní varhanní
koncert. Hodinový program naplní žáci a učitelé ze ZUŠ Uherské Hradiště, kteří
zahrají na varhany díla českých a světových skladatelů.
……. po koncertu následuje slavnostní mše sv. ke cti sv. Františka Xaverského. Mši
sv. v 18 hodin bude slavit P. Jan Svozílek, novokněz a kaplan ve farnosti Bílovice.
Po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. Proto přijďte oslavit našeho
patrona a také získat plnomocné odpustky při této slavnosti.

V ÚTERÝ …..

……. v 6:30 hod. budou první roráty ve farním kostele. V době adventní budou
roráty vždy v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu v 6:30 hod. Po mši sv. jsou jak děti, tak i
dospělí zváni na faru na snídani. Nenechte děti dlouho vyspávat, ale dopřejte jim
zakusit výjimečnost ranní mše sv. spojené se světlem a adventními zpěvy.
P. Josef Říha
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Restaurování dřevěného polychromovaného
betléma z kostela sv. Františka Xaverského
V kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti se nachází dřevěný
polychromovaný betlém, pocházející z konce 18. století, jehož autorem je Ondřej
Schweigl. Betlém se skládá ze tří výjevů, jež jsou movitými kulturními památkami:
Zvěstování Panně Marii rejstř. číslo: 195505
Narození Páně
rejstř. číslo: 195506
Klanění tří králů
rejstř. číslo: 195507
Restaurátorský průzkum a záměr na soubor Betlém zpracovala v roce 2014 paní
MgA. Veronika Medková z Napajedel. Na Městský úřad Uherské Hradiště, odbor
architektury, plánování a rozvoje, byla pak podána žádost o vydání závazného
stanoviska na restaurování. Městský úřad Uherské Hradiště vydal dne 12. 5. 2014
Rozhodnutí č. 21/2014 o schválení restaurování dle předloženého restaurátorského
záměru. Na základě výběrového řízení byl k restaurování souboru osloven pan Jiří
Látal, akad. malíř z Litomyšle. Celkové náklady na restaurování dle předložené
cenové nabídky činily 698 050 Kč včetně DPH. Restaurování se realizovalo v
ateliéru pana Látala po etapách v letech 2016 - 2018. Závěrečný kontrolní den s
předáním restaurovaného díla se uskutečnil ve středu 15. 11. 2018 na faře v
Uherském Hradišti.
Vyčíslení nákladů a dotací na restaurování souboru Betlém
Výjev

FA č.

Náklady

Dotace MK

ŘKF UH

132016

181 700 Kč

100 000 Kč

81 700 Kč

Narození Páně

92017

244 950 Kč

200 000 Kč

44 950 Kč

Klanění tří králů

192018

271 400 Kč

220 000 Kč

51 400 Kč

698 050 Kč

520 000 Kč

178 050 Kč

Zvěstování Panně Marii

Celkem

P. Josef Říha
Adventní duchovní obnova s otcem Bernardinem proběhne ve čtvrtek
13.12.2018. Obnova začíná v 17:00 hod. možností svátosti smíření ve
františkánském kostele. V 18:00 hod. následuje mše svatá s kázáním na téma
„Co nás učí prorok Izaiáš?“, a poté v 19:00 hod. přednáška na Orlovně na téma
„O Zvěstování Panně Marii se sv. Lukášem“.
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Pastýřský list arcibiskupa Jana k Adventu 2018
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do Adventu v roce, kdy na základě výzvy papeže Františka věnujeme
zvláštní pozornost misiím. Při tom nemáme myslet jen na misie v zahraničí, ale i na
ty v nejbližším okolí. V adventním čase se připravujeme na příchod Spasitele.
Pokusme se letos připravit vánoční příchod Božího Syna nejen do svých srdcí, ale
pomozme pro něho připravit cestu i do srdcí lidí kolem nás.
Rád bych upřímně poděkoval všem rodinám, které často zvou Pána Ježíše do svého
středu jako vítaného hosta, které se společně modlí a společně chodí do kostela,
kterým záleží na náboženské výchově dětí, a kde se taky společně snaží Bohu líbit.
Na druhé straně mě mrzí, když poměrně často slyším od kněží, že mnohé děti dnes
nechodí do náboženství proto, že nemají čas, že mají moc kroužků. Ministranti
nemohou přijít ani jednou týdně ve všední den ministrovat a děvčata zazpívat žalm,
protože jsou moc unavení ze školy. Věřím, že jejich rodiče to myslí dobře a chtějí
dětem dopřát to nejlepší, i když to třeba stojí hodně peněz. Ale o tyto rodiny si
dělám vážné starosti. Jsou skutečně všechny ty kroužky pro děti důležitější než
věčná spása? Žádný z rodičů si jistě nepřeje, aby jejich dětem chybělo štěstí, nebo
skončily ve věčném zavržení. Bojím se ale, že někteří rodiče se tak soustřeďují na
pozemské štěstí dětí, na svou kariéru, či budoucí kariéru dětí, že zapomínají na
věčnost. Přitom přátelství s Bohem není jen věcí budoucnosti či věčnosti, ale
současnosti. Ani dobrá výchova se nemusí vždy podařit, ale pokud dětem ani
nenabídneme život s Bohem jako to nejdůležitější v životě, nemůžeme se později
divit, že se tak zvaně spustí se špatnými kamarády. Odborné průzkumy ukazují, že
za problémy s bulimií či anorexií, za užíváním drog, alkoholu, či za jinými
závislostmi mladých často nejsou zlí kamarádi, ale nějaká chyba v rodině, ve
vztazích, ve výchově.
Využijme letošního Adventu k tomu, abychom si ujasnili své hodnoty a případně
změnili svou praxi, pokud zjistíme, že cesta, po které dosud jdeme, nevede k tomu
pravému cíli. Někdy zjistíme, že dítě má větší radost z toho, když mu věnujeme svůj
čas, než z drahého dárku, nebo když se nemusí strachovat o rodinné zázemí a
bezpečí kvůli rozpadu rodiny, když zakouší vzájemnou věrnou lásku obou rodičů.
Jiné dítě bude šťastné, když dostane dalšího sourozence. Výchova je umění, ale
může se mu naučit každý, kdo se nechá vychovávat Bohem.
Vím, že mnozí křesťanští rodiče mě dnes neslyší, protože v neděli v kostele nejsou.
Proto prosím vás přítomné: Myslete na rodiny vašich přátel, či rodiče spolužáků
vašich dětí a pokuste se s nimi promluvit, přátelsky je oslovit, vyměnit si s nimi
zkušenosti a pozvat je mezi sebe. Takový misijní krok bude třeba připravit v
modlitbě... Vezměte si to jako adventní úkol. I to jsou misie. I to patří k adventnímu
snažení dětí, mládeže, dospělých i seniorů.
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Připravujte cesty Pánu nejen do svého srdce, ale i k těm, kteří žijí kolem vás. Papež
František zdůrazňuje, že všichni pokřtění jsou posláni hlásat evangelium a dělit se o
dar víry s těmi, kteří víru nemají. Letošní Advent prožijme v duchu misionářského
poslání a začněme ve své rodině.
Chiara Lubichová jednou napsala: „Rodina je tajemstvím lásky. Nic jiného než láska
rodinu neutváří, nespojuje a nečiní ji rodinou. A pokud rodina ve světě ztroskotává,
je to proto, že chybí láska. Kde láska vyhasíná, tam se rodina rozkládá. Proto rodiny
musejí čerpat tam, kde je zdroj lásky... Pokud v srdcích členů rodiny žije Boží láska,
nerodí se neřešitelné problémy, netyčí se nepřekonatelné překážky a nemusejí se
oplakávat nenapravitelné pády. Rodina se znovu stává krásnou, sjednocenou a
zdravou, jakou ji Bůh zamýšlel.“
K pravému misijnímu snažení po celý Advent Vám ze srdce žehná

Jednota Orla Uherské Hradiště a Centrum pro rodinu ŘKF
Uherské Hradiště oznamují vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Jednotlivá dílka, která vytvořili účastníci soutěže, budou k vidění v sále Orlovny v
sobotu 1. 12. 2018 od 9:00 do 12:00, poté bude možnost si je prohlédnout v zasedací
místnosti až do 9. 12. 2018, kdy budou výtvory v čase od 14:00 do 18:00 hod. zase
umístěny na sále Orlovny.

Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií se bude konat 9. 12. 2018 od
18:00 hod. v sále Orlovny, po vyhlášení bude následovat dražba jednotlivých prací.
Vydražená částka bude použita na financování Papežského misijního díla.
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LAVICE PROHLÉDLY
Po mnoha desetiletích došlo na výměnu čalounění lavic ve farním kostele. Je krásné,
pevné, pohodlné, ale něco tomu chybí. Vlastně přebývá: pořád se řada věřících
nemůže rozloučit se svými hadříky a poduškami a iniciativně je přemístila do nově
upravených lavic. Otec děkan tam minulý týden napočítal takových “skvostů” asi
dvanáct!
Velice prosíme majitele, aby si tyto věci odnesli. Nemohou trvale zůstávat v
lavicích, které hyzdí, nemohou se věšet na háčky kvůli požáru - zakrátko se bude
topit, a nemohou být ani pod klekátky, kde překážejí při úklidu. Každá žena chodí s
kabelkou nebo taškou, takže si potřebné záležitosti v případě nutnosti může přinášet
a odnášet. Pánové samozřejmě také.
Neodstraněné předměty budou shromažďovány v krabici za lavicemi a po cca 14
dnech zlikvidovány.
S pozdravem “Veteši zmar!”
Kostelník

IZRAEL
Dne 9. listopadu 2018 jsem se na Orlovně zúčastnila přednášky „Židé v Izraeli a
nahlédnutí do života minulých a současných dnů“ s Mgr. Hanou Brigitou
Reichsfeld. Původně jsem si myslela, že se přednášky nezúčastním, ale díky tomu,
že můj 22 měsíční syn usnul dříve, mohla jsem prožít tento nezapomenutelný
zážitek.
Na úvod přednášky bylo promítání ze života v Izraeli a poté následovala prezentace
se slidy s podrobným popisem a zajímavostmi. Celá přednáška byla zaměřena na
život ve Svaté zemi, život Izraelitů a jejich zvyky, judaismus, architektonické
skvosty a další zajímavosti. Společně jsme s paní Hankou procházeli místy, kudy
procházel i Pán Ježíš. Najednou místa, která známe z Bible, dostávala i svou
podobu. Vrátili jsme se v čase do dob Ježíše Krista.
Paní Hana nás vtáhla svým vyprávěním do centra Svaté země. Spolu s ní jsme
poznali její rodinu a nejbližší přátele. Seznámila nás s nelehkými osudy svých
nejbližších, ukrýváním Židů za druhé světové války v klášterech a nejen v nich a
další skutečnosti, které zanechaly v jejím životě hlubokou stopu.
Ze současnosti Izraele jsme se dozvěděli o zvycích, které dodnes převládají v Izraeli,
o tom, že i ženy chodí na vojnu, o tom jak vypadá růže z Jericha a jak ji lze proměnit
v nádhernou zelenou růžici, a třeba i o tom, že se dá stát v Mrtvém moři, kdy jste po
kolena ve vodě a stojíte. Velkým překvapením pro mne byla série snímků z
katolického kostela sv. Petra v Jaffě, kde jsem v letošním roce nechala zapálit svíčku
za blízkého člověka.
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Musím přiznat, že tato přednáška ve mně zanechala hluboký dojem, neboť se dotkla
mého srdce, mých osobních prožitků a vztahů k určitým místům a určitým věcem.
Paní Hanka nám dokázala během 90 minut přiblížit Izrael zajímavými a cennými
informacemi a dojemnými, ale i veselými příhodami.
Ráda bych tímto poděkovala nejen paní Hance, ale i organizátorům za
zprostředkování této jedinečné přednášky, která byla pro nás všechny obohacujícím
zážitkem.
Renata Macháčková Dostálková

Adventní věnce
V sobotu 24. listopadu v odpoledních hodinách přišli do zasedací místnosti na
Orlovně Ti z nás, kteří měli čas a chuť vyrábět adventní věnce. V příjemném
prostředí se sešly nejen ženy a děti, ale také muži. Čekala nás velmi bohatá nabídka
materiálu ke zdobení. Různé druhy korpusů, chvojí, svící, stuh, korálků, přírodnin…
Mnozí z nás
nezůstali
u
výroby
jen
jednoho věnce a
vyrobili
další,
třeba druhým pro
potěšení.
Bylo
příjemné
pozorovat zaujetí,
snahu a nadšení z
tvoření
všech
kolem. Každý z
nás
si domů
odnesl
svůj
„originál“, kterým
ozdobí stůl nebo
dveře.
Příští
neděli zapálíme
na adventním věnci první svíci symbolizující POKOJ. Druhou neděli svíci VÍRY,
třetí neděli svíci LÁSKY a čtvrtou neděli svíci NADĚJE. Každý z nás by měl
plamen pokoje, víry, lásky a naděje stále udržovat.
Přejeme Vám požehnaný vánoční čas s chvílemi klidu a rozjímání u hořících svící
na Vašem věnci.
P.S. Velké poděkování patří Markétce za přípravu krásně naplněného odpoledne :-)
Renata Kůrová
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Jak se žije v Kazachstánu a Kyrgyzstánu
Dne 16.11.2018 v 19:00 hodin jsem se zúčastnila přednášky o Kazachstánu a
Kyrgyzstánu na Orlovně. O těchto pro mě velmi exotických zemích vyprávěl Tomáš
Chrástek, povoláním archeolog Slováckého muzea, který osobně tyto země navštívil
minulý rok v létě a v zimě. Tomáš nás seznámil s geografickými údaji a pak začal
poutavě popisovat první zemi - Kazachstán a jeho hlavní město Astanu, kde se
minulý rok za účasti České republiky konala světová výstava Expo. Výstava se
zabývala využitím energie v našem životě a vystavovatelům se podařilo spojit
moderní technologie s tradičním folklórem zemí. Tomáš promítal kromě fotografií i
krátká videa, ve kterých jsme obdivovali prezentace jednotlivých zemí. Největší
úspěch měl pavilon Korey, kde zájemci o vstup museli čekat až dvě hodiny. Tomáš
se na světové výstavě zdržel tři dny a poté spolu s manželkou Eliškou pokračovali
objevovat krásy Kazachstánu směrem k hranicím s Kyrgyzstánem. Po překročení
hranic na ně čekalo rozčarování z velké chudoby země, ale tím větší byla vstřícnost
a srdečnost místních obyvatel. Také krajina v Kyrgyzstánu je velmi krásná a
okouzlující. Tomáš s Eliškou se vydali na cestu do Biškeku, hlavního města
Kyrgyzstánu, dále na trek kolem jezera Čonkol a následně nádhernými horami
kolem termálních lázní. Cestou využívali pohostinnosti místních nabízejících k
ubytování svoje jurty. Poté se vrátili do Biškeku, odkud odletěli domů. Protože se
Tomáš do Astany vrátil ještě v zimě letošního roku, mohli jsme si prohlédnout
působivé fotografie tohoto města v zimní scenérii.
Ráda bych poděkovala za skvělou přednášku a těším se na tu jarní, tentokrát o
jihovýchodní Asii.
Sestra Jana

„Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou:
„Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty“,
a my jsme její naléhavé pozvání přijali“.
Milí přátelé,
kteří jste putovali „Po stopách svatého Pavla“, ale také Vy, kteří chcete strávit příjemně čas
popovídáním a prezentací fotografií, přijměte pozvání na setkání:
- v neděli 2. 12. 2018 v 16 hod. na faře v Březolupech
- v neděli 20. 1. 2019 v 16:30 hod. v Orlovně na Mariánském náměstí v Uh. Hradišti
„Milost Pána Ježíše Krista buď s Vámi.“
Těší se na Vás P. Josef Říha a OT.
P. S. Přineste si s sebou flashdisk, bude možnost si vyměnit fotografie. Dále si Vás dovolujeme
vyzvat, abyste se zapojili do soutěže. Tento list začíná i končí slovy Písma. Napište si na lístek
přesnou biblickou „navigaci“, souvislost s naším společným putováním, český výraz pro úplně
poslední slovo a budete zařazeni do slosování o ceny.
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Rozpis bohoslužeb ve vánoční době

farní kostel

24.12.

25.12.

26.12.

30.12.

31.12.

1.1.

6.1.

15:00

8:30

8:30

8:30

16:00

8:30

8:30

22:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

7:30
24:00

7:00
18:00

7:00
18:00

7:00
18:00

7:00
18:00

7:00
18:00

15:00

15:00

15:00

10:30

10:30

10:30

(dětská)

františkánský
kostel
Mařatice
Jarošov

10:30
20:00

10:30

10:30

7:30

Farní kalendář
3.12. pondělí

Poutní slavnost k patrociniu sv. Františka Xaverského:
16:30 Adventní varhanní koncert žáků ZUŠ UH
18:00 Poutní mše sv. s novokněžským požehnáním P. Svozílka

3.12. pondělí

19:00 Kurz Alfa - Orlovna

4.12. úterý

6:30

První roráty ve farním kostele – po mši sv. snídaně na faře

7.12. pátek

19:00 Beseda o Nepálu - Orlovna

8.12. sobota

12:30 Pouť na Turzovku – odjezd z aut. nádraží – cena 250 Kč

9.12. neděle

15:00 Ježíškova dílnička - Orlovna

9.12. neděle

18:00 vyhlášení výsledků výtvarné soutěže – Orlovna

15.12. sobota

16:30 Adventní koncert – na podporu Nemocnice UH

16.12. neděle

14:30 Vystoupení scholy na Masarykově nám.

16.12. neděle

16:30 Benefiční koncert – na podporu střediska PAHOP

XAVER, Vydává Farní úřad UH; Kontakt na P. Josefa Říhu: 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz, Náklad: 600 výtiskù
Své příspěvky do dalšího čísla Xaveru můžete posílat do 9.prosince 2018
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