Farní listy červen 2012

Aktuálně

Úvodník

Výstava fotografií ve farním kostele

Bratři a sestry.
Vychází další číslo farních listů.
Školní rok se pomalu chýlí ke
konci a žáci i vyučující se těší na
dny volna. Završujeme i přípravu
dětí k prvnímu svatému přijímání
a 3. června v Uherském Brodě a
10. června v Prakšicích děti
poprvé přistoupí ke stolu Páně.
Budou to jistě krásné chvíle pro
celou rodinu i farní společenství.
Jde vidět zájem rodičů při
přípravě a děkuji také za pomoc
při organizaci. Zároveň musím
říci, že budu mít velkou radost,
když budou děti pravidelně žít s
církví a farností i v dalších letech.
Věřím, že budou pokračovat i v
náboženství ve škole. Za několik
dnů bude slavnost Těla a Krve
Páně – Boží Tělo. Můžeme se
sjednotit v modlitbě právě za dar
víry našich dětí a rodin. V měsíci
červnu budou také farní dny,
které jsou vždy příležitostí k
neformálnímu
setkání
a
společnému posezení. Program
se ve spolupráci s farními radami
intenzivně připravuje. Těším se
na setkání. Ať vám Pán žehná.
o. Josef

Ve farním kostele se uskuteční zajímavá výstava velkoformátových
fotografií Jindřicha Štreita s texty Josefa Mlejnka nazvaná Brána naděje.
Výstava potrvá od úterý 5. června do 30. června.
Nová pastorační rada

Do Pastorační rady podle stanov zvolili farníci 4 členy - Kapsa Aleš,
Šimoníková Františka, Mahdalová Alena a Chrástek Ivan.
Jmenováni byli - Bílek František, Fojíková Terezie za Charitu, Penčáková
Renata za KZŠ, Gabriel Miloš za Jednotu Orel, Škrdlíková Jarmila za CPR,
sestra Milada a otec Savio Řičica. Předsedou Pastorační rady je P. Josef
Pelc a dále P. Pavel Martinka a jáhen František Beníček.
Úmysly apoštolátu
ČERVEN
1.
Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného,
který je provází v každodenním životě.
2.
Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu a podíleli
se s větším nadšením na hlásání evangelia.
3.
Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po
Duchu Svatém.
Aktuality z Katolické základní školy
Matematická olympiáda
Ve středu 11. dubna 2012 se 5 žáků naší školy zúčastnilo okresního kola
Matematické olympiády ve Starém Městě: Marek Stojaspal, Václav Jochim
(6. tř.), Marie Škrdlíková (7. tř.), Vojtěch Jochim, Vít Beníček (8. tř.)
Všichni velmi dobře reprezentovali naši školu a ukázali, že mohou směle
konkurovat žákům z gymnázií nebo škol s matematickým zaměřením.
Nejvíce se zadařilo Marušce Škrdlíkové, která v konkurenci 47 žáků
obsadila vynikající 6.- 8. místo a Vašku Jochimovi, který mezi 44 žáky
skončil na výborném 7.- 8. místě.
Všem účastníkům olympiády gratulujeme a přejeme další úspěchy v
příštím ročníku soutěže.
Školní rok 2011/2012 slavnostně ukončíme mší svatou, která se koná v
pátek 29. června v 9 hodin ve farním kostele. Srdečně zveme všechny
rodiče, příbuzné a příznivce naší školy.
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Pokladnička v Glorii
Celkem jsme v pokladničce v
Glorii napočítali 4 011 Kč. Na
konto LL posíláme 2000 Kč a
na misie na Ukrajinu posíláme
2000 Kč. Všem štědrým
dárcům patří Pán Bůh zaplať.
Adorace v kapli sester
Adorace v červnu: 3.6. a 17.6.
od 19.30

tisk: Libor Soukeník, Nivnice. Mob.: 732 803 379

Centrum seniorů
Čtvrtek 7.6.2012
HODINA DUCHOVNÍHO ZAMYŠLENÍ
s otcem Josefem.
Začátek v 8:30 na faře.
Středa 13.6.2012
MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
Rozjímání, mše svatá a možnost svátosti smíření s otcem Česlavem.
Začátek v 9:00 na Domovince.
Pátek 15.6.2012
POUŤ NA SV. HOSTÝN
s otcem Pavlem.
Odjezd:
8:00 z Mariánského náměstí
Příjezd:
14:00 – 15:00
Cena:
160,- Kč
Přihlášky
v Glorii.
Čtvrtek 28.6.2012
HODINA DUCHOVNÍHO ZAMYŠLENÍ
s otcem Pavlem.
Začátek v 8:30 na faře.
Pátek 29.6.2012
ROZJÍMÁNÍ V KAPLI
se sv. růžencem a křížovou cestou s paní Šulekovou.
Začátek v 8.30 v kapli na Charitě.
Charita Uherský Brod
CENTRUM SENIORŮ
Mariánské náměstí 13, Uh. Brod

Centrum pro rodinu

Zveme maminky na rodičovské dovolené do Křesťanského klubu maminek s dětmi SVATOJÁNEK každý týden
vždy ve středu od 9:00 do 11:30 na faře. Přezůvky s sebou, občerstvení je zajištěno.
Zveme zejména maminky malých dětí k modlitbám v duchu hnutí MODLITBY MATEK, a to ve středu od 8:15 na
faře. Pokud nemáte možnost hlídání pro děti, přijďte i s nimi.
Zveme ženy bez rozdílu věku k setkání při BIBLICKÝCH TANCÍCH, které bude v úterý 12. června od 19:30 na
faře.
KLUBÍČKO – tvoření pro malé i velké bude v úterý 12. června od 15:30 do 17:00 na faře. Zveme děti i dospělé,
kteří rádi tvoří z různých materiálů a různými technikami. Hlaste svoji účast předem SMS nebo mailem,
abychom mohli zajistit dostatečné množství materiálu. Příspěvek 30,- Kč na materiál, předem přihlášení 20,-Kč.
TÁBORÁK na ukončení školního roku se bude konat v pátek 29.června po večerní mši svaté na faře.
TÁBOR S CENTREM PRO RODINU : Od 29. července do 4.srpna se bude konat tábor pro děti od 9 do 14 let
(mladší děti po předchozí dohodě) na faře v Jalubí. Cena tábora 1600,-Kč. Hlaste se nejdříve (kapacita
omezená). Přihlášky si můžete vyzvednout na faře nebo na našich webových stránkách.
O všech chystaných aktivitách a termínech se více dozvíte na nástěnce Centra pro rodinu ve farním kostele a
na našich webových stránkách www.cprub.webnode.cz,
Kontakt na nás: mobil: 731 402 169, e-mail: cprub@seznam.cz
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Kalendář akcí
3. června - Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost se slaví první neděli po Duchu svatém. Počátky jsou od prvních dob (druhá pol. 1. stol.), ale závazně pro celou
církev nařízena roku 1334 papežem Janem XXII. Katolická víra spočívá v uctívání jednoho Boha v Trojici. Tajemství
nejsvětější Trojice je tedy ústředním tajemstvím křesťanské víry a křesťanského života.
Při mši svaté - v 8:30 ve farním kostele přistoupí poprvé ke stolu Páně 59 dětí.
7. června - Slavnost Těla a Krve Páně
Tato Slavnost se slaví ve čtvrtek po Nejsvětější Trojici. Počátky svátku jsou ve 13. století, když roku 1264 vyhlásil papež
Urban IV. po zázraku v Bolseně. Od 15. století se po celé církvi rozšířil zvyk procesí i díky tomu, že papežové Martin V. a
Evžen IV. svátek obdařili zvláštními odpustky. Slavnost Božího Těla zahájíme mší sv. v 17:00 v klášterním kostele, pak
bude následovat průvod městem a zakončení bude ve farním kostele svátostným požehnáním. Večerní mše sv. již
nebude.
11. června - sv. Barnabáše, apoštola
„Čestný“ apoštol z Kypru. Pocházel z kněžské rodiny a do Jeruzaléma přišel za vzděláním, kde byl přijat do sboru 72
učedníků. Muž dobrý a plný Ducha svatého a víry, prodal pole a peníze dal k dispozici apoštolům. Ujal se apoštola Pavla a
doprovázel ho na první apoštolské cestě. S evangelistou Markem odešel na Kypr, kde byl od židů ukamenován.
13. června - Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Žil v letech 1195 - 1231, Portugalec, který v mládí vstoupil ke kanovníkům augustiánům. V obdivu ke františkánským
mučedníkům umučených od mohamedánů ho přivedl na myšlenku vstoupit ke františkánům. Dostal jméno Antonín a v
Assisi se setkal se sv. Františkem. Stal se z něho neúnavný kazatel a mnoha lidem pomohl nalézt ztracenou víru. Zemřel
v Padově vyčerpáním, když mu bylo 36 let.
Pouť ke sv. Antonínku
13. června – Pouť ke sv. Antonínku
Zveme vás na tradiční farní pouť ke sv. Antonínku. Odjezd z Marián. náměstí v 15:30 se zastávkou v Havřicích.
15. června - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Slaví se za týden po slavnosti Těla a Krve Páně v pátek. Původ tohoto svátku je ve zjeveních sv. Marie Markéty Ala coque
v Parayle - Monial na konci 17. století. Svátek byl nařízen papežem Klementem XIII. roku 1765.
16. června - Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Vznik této památce dala novodobá zbožnost po zjeveních ve Fatimě.
17. června - Koncert duchovní hudby
Zveme vás na koncert Duchovní hudby k 100. výročí narození akad. malíře Františka Peňáze, čestného člena Pěveckého
sboru Dvořák. Koncert se uskuteční ve farním kostele v neděli 17. června v 17:00. Vstupné dobrovolné.
21. června - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Zemřel ve 23 letech a je patronem studujících.
24. června - Slavnost narození sv. Jana Křtitele
Narození Jana Křtitele „předchůdce“ Krista a ohlašovatele údobí spásy vylíčil podrobně sv. Lukáš (1,5). V evangeliu sv.
Matouše (11,11) se sám Ježíš o Janovi vyjadřuje „Mezi narozenými z žena nevystoupil nikdo větší nad Jana Křtitele... on
je Eliáš, který má přijít“.
24. června - Farní den
Srdečně všechny zveme na farní den, který se uskuteční v neděli 24. června na Orelském stadionu ve 14:30. Občerstvení
zajištěno v orelském bufetu. K poslechu zahraje Folková skupina Děvčice složená z děvčat z okolí Uh. Hradiště. Pro děti
jsou připravené soutěže, zaměřené na téma Dary a symboly Ducha svatého. Farní den v Prakšicích: bude také v neděli
24. června od 14:00 na hřišti.
29. června - Slavnost Petra a Pavla, apoštolů
Sv. Petr se původně jmenoval Šimon a pocházel z galilejské Badsaidy. Ke Kristu ho přivedl jeho bratr apoštol Ondřej.
Mezi Mistrem a Petrem vznikl hlubší vztah. Přestože Ježíše zapřel, obdržel moc nejvyššího pastýře. Pohřben je ve
Vatikánu. Zachovaly se dva jeho listy. Sv. Pavel se původně jmenoval Šavel (Saul). Byl horlivý farizej z Tarsu, vyučený
stanař a vzdělaný ve škole Gamalielově v Jeruzalémě. Byl svědkem smrti jáhna Štěpána, kterou schvaloval a pak zatýkal
křesťany. U Damašku se ale obrátil a horlivě působil na apoštolských cestách. S radostí přijímal příkoří, nouzi,
pronásledování, věznění - všechno snášel pro Krista. Ve farním kostele bude mše sv. v 9:00 pro KZŠ na ukončení
školního roku.
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Modlitby matek
Modlitby matek
jsou darem Všemohoucího Boha matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a
naději.
Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha...
Drahé maminky,
jsem velmi ráda, že Vám mohu sdělit něco o Modlitbách matek.
V mém životě jsem poznala, že síla modlitby s plnou odevzdaností přináší neočekávané události, které
nejsme schopni ani v největším skrytu duše předpokládat. Proto když se mi na jedné z našich dovolených
dostala do rukou brožurka Modliteb matek, vytušila jsem, že se zřejmě nejedná o náhodu, ale Pán Bůh si mne
chce nasměrovat určenou cestou. Trvalo mi to celý rok než řada dalších okolností způsobila, že jsem se
poprvé modlila za problémy týkající se našich dětí ve skupince Modliteb matek. A tyto modlitby přinesly do
života naší rodiny opět své ovoce.
Stále si kladu otázku, proč jsme schopné věnovat mnoho času řadě činností, pro zabezpečení života našich
dětí, ale k modlitbě se obracíme, až když vyvstane nějaký vážný problém nebo na modlitbu úplně
zapomínáme. Myslíme si, že je v našich silách vše vyřešit, ale opak je pravdou. Pokud se obrátíme s
odevzdaností k Ježíši v našich modlitbách, mnohé naše problémy naleznou neočekávaná řešení.
Jsem ráda, že se našly další maminky, se kterými se mohu modlit společně za naše děti. Rády bychom vás
pozvaly, abyste se k nám připojily. při modlitbách v dalších skupinkách.
Je velmi povzbudivé vědět, že nejsme samy a že se za naše děti modlí další matky v mnoha zemích světa.
Pokud se chcete zeptat, jak se můžete modlit za své děti, scházíme se na faře vždy ve středu v 8.15 nebo se
můžete informovat v Centru pro rodinu.
Podrobněji www.modlitbymatek.cz (odkud převzata část textu).
Z Jeremiáše 31, 16:
"Přestaň hlasitě plakat
a ronit slzy,
vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala,
je výrok Hospodinův,
však oni se vrátí
z nepřátelské země.
Je naděje pro tvé potomstvo,
je výrok Hospodinův.
Synové se vrátí na své území."
Bůh Vám žehnej.
S láskou k Ježíši
VH

Kronika
Do společenství církve jsme přijali:

V našem farním společenství jsme se rozloučili:

Michaela Švehlíková
Natálie Šimčíková
Štěpán Zajda
Laura Juračková
Kateřina Kurová
Antonín Bílek
Matyas Šupák
Martin Buráň

Marie Knechtlová
Marie Říhová
Marta Jurná
Josef Zlámalík
Stanislav Ušela
Antonín Lovecký
Josef Kozák
František Králík
Anežka Kunčarová
Vlasta Zerzáňová

*27.09.2005
*17.09.2002
*12.03.2012
*02.03.2012
*20.01.2012
*06.04.2012
*17.02.2012
*10.03.2012

*15.09.1930
*11.10.1921
*14.05.1950
*06.10.1918
*15.05.1944
*01.12.1933
*13.03.1941
*08.11.1929
*22.05.1939
*19.08.1944

+12.04.2012
+16.04.2012
+16.04.2012
+19.04.2012
+16.04.2012
+23.04.2012
+25.04.2012
+01.05.2012
+02.05.2012
+13.05.2012

Pro Boží požehnání na cestu životem si přišli:
Tomáš Herkel‘
Prešov
Zuzana Kundratová Uherský Brod
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