Modlitba ke sv. Marii Goretti

Vánoce s chrámovým sborem

Dítì Boží,
ty, která jsi v mládí poznala trpkost života,
døinu a zármutek a zakusila jen krátké
štìstí,
ty, která jsi byla chudobný sirotek,
ty, která jsi milovala svého bližního neúnavnì,
ty, která jsi byla starostlivou služebnicí,
dobrou, laskavou a pokornou,
ty, která jsi milovala Lásku nade vše,
ty, která jsi prolila svoji krev, abys nezradila Pána,
ty, která jsi odpustila svému vrahovi pøejíc
mu nebe,
oroduj a pros za nás u Otce, abychom
se dokázali podøídit Jeho svaté vùli.
Ty, která jsi Boží pøítelkyní a díváš se
na Jeho tváø,
vypros nám milosti, které hledáme.
Vypros nám dar církevní základní školy.
Dìkujeme ti za lásku k Bohu a k bližním,
kterou jsi zasela do našich srdcí.
Jan Pavel II.

Jako každý rok, i letos se chrámový sbor
pøipojí k oslavì narození Pána Ježíše
zpìvem pøi štìdroveèerní pùlnoèní mši sv.
ve farním chrámu sv. Františka
Xaverského ve 22 hod. a pøi slavnostní
mši ve františkánském kostele Zvìstování
Panny Marie na Boží hod vánoèní
v 18 hod. Pøi obou bohoslužbách bude
proveden výbìr z Èeské mariánské muziky a Svatoroèní muziky Adama Václava
Michny z Otradovic, jehož 340. výroèí
úmrtí si v tomto roce pøipomínáme.
Chrámový sbor doprovodí komorní
orchestr, øídí Václav Adamec, na varhany
hraje Lucie Adamcová.
-LA-

Ondrášek z Nového Jièína
V nedìli 4. 12. 2016 jsme mìli jedineènou
pøíležitost pøivítat ve farním kostele jeden
z nejlepších dìtských pìveckých sborù
v Èeské republice – Ondrášek z Nového
Jièína se sbormistrem Josefem Zajíèkem.
Své kvality tento sbor, který letos slaví
50 let své existence, prokázal nejen právì
získaným 1. místem na mezinárodní
soutìži v Bratislavì, ale pøedevším profesionálním výkonem a vskutku adventní
atmosférou, kterou dokázal vytvoøit
bìhem hodinového koncertu. Radost
ze zpìvu i krása dìtských hlasù, podpoøená tóny klavíru a hoboje, pøinesly klid
a pokoj do duší okouzlených posluchaèù,
jejichž nadšený potlesk ve stoje byl jen
malou odmìnou usmìvavým zpìváèkùm.
-LA-

Tøíkrálová sbírka v UH
Pokud se chcete zapojit do koledování pøi
Tøíkrálové sbírce 2017, a už jako vedoucí
skupinky (vìk nad 16 let) nebo jako
koledník, kontaktujte prosím místní
asistentku TS v UH, Mgr.art. Ivanu
Habartovou, tel.: 737 413 411,
email: ivana.habartova@post.cz.
V úterý 27. prosince 2016 v 19:00 v jídelnì Oblastní charity UH na Velehradské
tøídì probìhne pøedání materiálù a kostýmù vedoucím tøíkrálových skupin.
-RM-

XAVER, Vydává: Farní úøad UH
Kontakt na P. Josefa Øíhu, dìkana:
+420 736 522 845, +420 572 552 824
email: fauherskehradiste@ado.cz
Náklad: 600 výtiskù, 11.12.2016

Chcete se podílet na vydávaní Xavera?
Vaše pøíspìvky, pøipomínky èi pochvaly
:-) posílejte na email pavel@mraz.cz
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Informaèní ètrnáctideník farnosti Uh. Hradištì
Z farního kalendáøe
12. 12.
13. 12.
15. 12.
16. 12.

pondìlí
úterý
ètvrtek
pátek

19:00
6:30
6:30
6:30
19:00

18. 12. nedìle
19. 12.
20. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.

pondìlí
úterý
ètvrtek
pátek
sobota
nedìle

19:00
6:30
6:30
6:30
15:00
11:00
15:00
26. 12. pondìlí 15:00
30. 12. pátek 7:30
8:15
19:00
31. 12. sobota 16:00
2. 1.
pondìlí 9:00

12/2016/002

biblická hodina na faøe - téma Noe
roráty ve farním kostele
roráty ve farním kostele
roráty ve farním kostele
adorace pro biømovance a jejich rodièe ve farním kostele
sbírka trvanlivého peèiva v sakristii
Adventní jarmark MŠ s køesanským zamìøením
biblická hodina na faøe - téma Pradìjiny
roráty ve farním kostele
roráty ve farním kostele
poslední roráty se snídaní na faøe
vánoèní vigilie pro dìti a mládež
Stalo se v Betlémì - vánoèní divadlo zahrají dìti z farnosti
vánoèní koncert ve farním kostele
vánoèní koncert ve farním kostele
mše svatá s obnovou manželských slibù
pou po betlémech - Vsetín
(slavnostní požehnání koledníkùm arcibiskupem Janem
Graubnerem), Horní Lideè - pohyblivý betlém
Vánoèní koncert ve farním kostele - sbor Svatopluk
a Cantus Morkovice
dìkovná mše sv. a Te Deum
pìší pou dìtí po betlémech - Staré Mìsto, Velehrad, zpìt
autobusem

Pou koledníkù 30. prosince 2016
Zveme všechny koledníky Tøíkrálové sbírky a vedoucí skupinek na pou po betlémech.
8:15
odjezd z autobusového nádraží UH
10:00 Vsetín - žehnání koledníkùm o. arcibiskupem Janem Graubnerem
11:00 návštìva vsetínského zámku a obèerstvení
14:00 Horní Lideè - návštìva pohyblivého betléma
17:00 návrat domù
Dìti mají cestu zdarma, dospìlí za 100,- Kè. Hlaste se v sakristii nebo farní kanceláøi.
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Slavnost Matky Boží P. Marie 1. ledna
7:00 a 18:00 mše sv.

Duchovní obnova pro ženy
se s. Veronikou Barátovou

Svátek Køtu Pánì 8. ledna
mše sv. obvykle jako v nedìli
konèí doba vánoèní

Slavnost Zjevení Pánì - sv. Tøi králové
6. ledna
18:00 (žehnání vody, køídy)

Možnost návštìvy u jeslièek ve farním
kostele:
25., 26.12 a 1.1. 14:00 - 16:00 hodin

Svátek Køtu Pánì
8. ledna
mše sv. obvykle jako v nedìli -konèí doba
vánoèní

JSEM ŽENA,
DÁVÁM LÁSKU A ŽIVOT…
V sobotu 21. ledna 2017 vás zveme
do kina Hvìzda v Uherském Hradišti
na jednodenní duchovní obnovu pro ženy.
Program povede s. Veronika Barátová
z Komunity Blahoslavenství. V jednotlivých vstupech bude mluvit o výjimeènosti poslání žen, o vztazích a rolích,
které ve svém životì prožíváme.
Pøedevším pak o vztahu k Bohu, k sobì
a k našim blízkým. Dále se mùžete tìšit na
krásnou modlitbu chval a modlitbu prožívanou gesty. Díky ní si lépe uvìdomíte
svoji ženskost a dùležitost poslání ženy.
O pøestávkách bude pøíležitost pøistoupit
ke svátosti smíøení, v závìru duchovní
obnovy bude sloužena mše svatá
za všechny úèastnice a jejich rodiny.
Duchovní obnovu poøádá nadaèní fond
Credo, záštitu nad akcí pøevzal uherskohradišský dìkan P. Josef Øíha.
Pøihlašovat se mùžete buï online
na internetových stránkách
www.duchovniobnova.cz, nebo osobnì
ve farní kanceláøi na Masarykovì námìstí
è. 36 v Uherském Hradišti. Úèast na
duchovní obnovì mùžete také nìkomu
vìnovat jako pìkný vánoèní dárek.
K tomuto úèelu budou ve farní kanceláøi
pøipraveny dárkové poukazy.
Cena duchovní obnovy je 100,- Kè,
lze si pøiobjednat i obìd.
Více na www.duchovniobnova.cz.

VÁNOCE 2016 VE FARNOSTI UHERSKÉ HRADIŠTÌ
Farní kostel sv. Františka Xaverského - poøad bohoslužeb:
Štìdrý den
24. prosince
15:00 mše sv. pro dìti, rodièe, staré
a nemocné
22:00 pùlnoèní mše sv. (pøi této mši sv.
provede chrámový sbor nìkolik
èástí z Èeské mariánské muziky
a Svatoroèní muziky Adama
Michny z Otradovic)

Klášterní kostel Zvìstování
Panny Marie - poøad bohoslužeb

Boží hod vánoèní 25. prosince
8:30 a 10:00 mše sv..
11:00 zahrají dìti vánoèní divadlo
Stalo se v Betlémì
15:00 benefièní vánoèní koncert
Charity: CM Kunovjan + pìvecký sbor
Svatopluk

Štìdrý den
24. prosince
24:00 pùlnoèní mše sv.

Svátek sv. Štìpána 26. prosince
8:30 a 10.00, mše sv.
15:00 benefièní vánoèní koncert
Charity: Rockové koledování
pìveckého sboru uèitelù ZUŠ
Svátek Sv. Rodiny 30. prosince
7:30 pøi
mši sv. bude obnova
manželských slibù
19:00 Vánoèní koncert sbor CANTUS
Morkovice + pìvecký sbor
Svatopluk
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Štìdrý den
24. prosince
20:00 mše sv.

Domov pro seniory
Uh. Hradištì - Štìpnice

Svátek sv. Štìpána
7:00 a 18:00

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie - Maøatice

26. prosince

Svátek sv. Silvestra 31. prosince
18:00 mše sv.
po mši sv. bude podìkování
za pøijatá dobrodiní v uplynulém
roce a krátká adorace

Zjevení Pánì (Tøi Králové) 6. ledna7:30 mše sv., žehnání vody a køídy

kaple v Uh. Hradišti - Jarošov

Boží hod vánoèní
25. prosince
7:00 ranní mše sv.
18:00 veèerní mše sv. (pøi této mši sv.
provede chrámový sbor nìkolik
èástí z Èeské mariánské muziky
a Svatoroèní muziky Adama
Václava Michny z Otradovic)
16:30 CIFRA cimbálová muzika
(vánoèní zpívání)

Svátek Svaté Rodiny 30. prosince
18:00 pøi mši sv. bude obnova manžel
ských slibù

Svátek sv. Silvestra 31. prosince
16:00 mše sv. za pøijatá dobrodiní
v minulém roce a krátká
adorace
Matky Boží P. Marie 1. ledna
8:30 a 10.00 mše sv.

Možnost návštìvy u jeslièek
v klášterním kostele:
25. až 27. 12. a 1. 1. od 14:00 do 17:00
hodin.

Boží hod vánoèní
10:30 mše sv.

25. a 26. prosince

Štìdrý den
24. prosince
09:00 Vánoèní pásmo - Schola a dìti
25. prosince . a 1. ledna
09:00 mše sv.

Boží hod vánoèní 25. prosince
10:30 mše sv.
Nový rok
1. ledna
14:45 mše sv.

Ohlédnutí za farní brigádou
Dne 26. listopadu se sešla skupina mužù uherskohradišské farnosti, aby pomohla
uklidit pùdu fary a vìž kostela. Spoleèná práce mìla tmelící efekt, zvláštì
po výborném svaøeném vínì pøipraveném otcem Josefem.
-PM3

