farní listy

když jsem mu určil za oděv mračno
a za plénku temný mrak,
když jsem mu stanovil meze,
položil závory a vrata
a řekl: ‚Až sem smíš přijít, ale ne dál;
zde se složí tvé nespoutané vlnobití!‘

Prázdniny 2012

| VII. světové setkání rodin
S velkou pokorou v srdci jsme
vyjížděli ve čtvrtek 31. května
z Olomouce. První noc jsme strávili
v autobusu, přičemž již od začátku
byl připraven program. Doprovázel
nás novokněz Mgr. Martin Sklenář
a díky jemu proběhla celá cesta ve
velké pohodě a radostném
očekávání.
Ubytování bylo
pro většinu rodin
připraveno
v salesiánském
klášteře. Jen my
a ještě jeden
manželský pár byl
u b y t o v á n
v soukromí. Strach
a obava to vše se
nám honilo hlavou
– zejména pro to,
jak překonáme
jazykovou bariéru,
cestování a jiná
úskalí v cizí zemi.
Nás si odvedla http://miklastour.cz
paní Laura a mohu
říct, že jsme spolu prožili pár
úžasných dnů. Naše obavy byly
opravdu zbytečné. Rozuměli jsme si
za pomoci rukou, pera, mimiky, ale
i tak vzniklo krásné přátelství. Všude
nás doprovázela a nesmírně krásně
se o nás starala.
Večer jsme měli v salesiánském
klášteře společnou večeři, při níž se
sešlo na 400 lidí různých národností
. Sobotu jsme začali mší svatou
a pak začal program. Nejkrásnější
byla večerní adorace za účasti
papeže Benedikta XVI. Základním
mottem celé adorace bylo „Rodina,
práce a slavení“.
Setkání probíhalo na letišti v Miláně.
Obrovské davy lidí z různých zemí,
různých národností a přitom všichni
byli spojení v jednom duchu
a v jedné víře, v jednom Bohu. Tento

jedinečný zážitek se nedá ani slovy
vypovědět. Obdivovali
jsme
sv.Otce, jak může zvládnou tak
náročný program a ještě večer
trpělivě odpovídat na tak náročné
dotazy.Pak se s námi Sv. Otec
rozloučil – to bylo již asi 22 hodin
večer. Plni krásných dojmů jsme se
těšili na neděli.

|aktuality
úvodník
věděli jste už...
Věděli jste už,
že blízkost člověka
může uzdravit, nakazit
usmrtit a oživit?
Věděli jste už,
že blízkost člověka
může udobřit, rozzlobit
rozesmutnět a rozveselit?
Věděli jste už,
že lidský odstup
může nechat zemřít,
že příchod člověka
zase dává život?
Věděli jste už,
že hlas člověka
dokáže přivést druhého,
který byl ke všemu hluchý
znovu k naslouchání?

Slavnostní mše sv. na letišti byla
přenádherná. Bylo zde přes
1 080 000 lidí z 90 zemí světa.
Převažovaly mladé rodiny, my jsme
patřili k těm zralejším – i ti jsou
plnohodnotnou součástí rodiny.
Velmi si vážíme toho, že jsme mohli
být součástí této slavnosti, tohoto
setkání a můžeme přinést všem
poselství a požehnání od Sv. Otce.
Cestou domů jsme navštívili
baziliku Sv. Antonína v Padově a pak
jeli domů. Byl to jedinečný,
nezapomenutelný zážitek. Proto
ještě jednou děkujeme všem, kteří
nám toto umožnili. Pro nás to byl
zároveň dar k 39.výročí svatby.
Ludmila a Josef Kohoutkovi,
Nivnice, červen 2012
(redakčně kráceno)

Věděli jste už,
že slovo nebo čin člověka
může navrátit zrak tomu,
který byl ke všemu slepý,
který nic neviděl,
který v tomto světě
a svém životě neviděl žádný smysl?
Věděli jste už,
že mít čas pro člověka
je víc, než peníze,
víc než léky,
podle okolností i více
než geniální operace?
Věděli jste už,
že naslouchat člověku
působí zázraky,
že laskavost se zúročuje,
že záloha na důvěru se stokrát vrátí?
Věděli jste už,
že dělat je víc než mluvit,
už jste to všechno věděli?
Věděli jste už také,
že cesta od vědění
přes mluvení k činům
je meziplanetárně daleko?
Wilhelm Willms
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|aktuality

|kalendář

3. července - Svátek sv. Tomáše, apoštola
O sv. Tomášovi se dočteme v evangeliu sv. Jana. Informace podávají jasný obraz
o jeho charakteru, byl připraven zemřít se svým Pánem, ale skepticky se stavěl k jeho
vzkříšení. Když se přesvědčil, projevil svou víru slovy: „můj Pán a můj Bůh“.

4. července - Sv. Prokopa, opata
Narodil se v Chotouni asi roku 975 a zemřel 25.3.1053. Jako životní poslání si zvolil
kněžství i když byl ženatý, protože v té době nebyl celibát kněží vyžadován. Před
rokem 1009 vstoupil Prokop do kláštera, ale brzy odešel do lesů v Posázaví a stal se
poustevníkem. Je uctíván jako jeden z českých patronů.

Bratři dominikáni z kláštera
v Uherském Brodě
Vás srdečně zvou
na slavnosti:
SVATÉHO OTCE DOMINIKA,
zakladatele našeho řádu,
ve středu 8. 8. 2012
Mši sv. budeme slavit
v našem kostele v 7.00 hod.
spolu s bratry františkány
z Uherského Hradiště.

5. července - Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa
Národní pouť na Velehradě. Podrobnosti na plakátech.
Bohoslužby farní kostel - 7:00 a 10:15, klášterní kostel - 8:45 a 18:30
11. července - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Otec západního mnišství. Narodil se kolem roku 480 v Umbrii a zemřel v Monte
Cassino asi v roce 547. Papež Pavel VI. ho prohlásil patronem Evropy.

23. července - Svátek sv. Brigity, řeholnice
Narodila se roku 1303 ve Švédsku a zemřela roku 1373 v Římě. Během svého života
měla četná vidění, podle kterých často jednala. Tyto byly podnětem cest k papežům.

25. července - Svátek sv. Jakuba, apoštola
Zemřel roku 44 v Jeruzalémě. Spolu se sv. Petrem a Janem byl svědkem Proměnění
Páně i jeho zápasu v Getsemanech. Byl sťat z nařízení krále Heroda Agrippy. Údajný
světcův hrob v Santiagu de Compostella se stal nejslavnějším poutním místem.

26. července - Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
na titulární slavnost našeho kostela
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
ve středu 15. 8. 2012
Mše svaté budou v našem kostele
v 7.00, 10.15. a 16.00 hod.
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
v neděli 26. 8. 2012
Mše sv. budou v našem kostele
v 8.45 a 18.30 hod.
O těchto slavnostech lze získat
v našem kostele plnomocné
odpustky.
Letos je program skromnější
vzhledem ke slavnostem stého
výročí korunovace na Sv. Hostýně.

31. července - Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Zakladatel řádu Jezuitů se narodil roku 1491 a zemřel v Římě roku 1556. Svatý Ignác
byl podmanivou osobností, schopnou získat si přátele. Cele se věnoval modlitbě
a dostalo se mu hlubokého náboženského osvícení.

1. srpna - Památka sv. Alfonsa z Liguory, biskupa a učitele.
Zakladatel kongregace redemptoristů se narodil roku 1696 a zemřel roku
1787.Zaměřil se především na práci na venkově. V pastoraci se neustále věnoval
kázání, tvrdě jednal se zatvrzelými hříšníky a důstojně a nerušeně sloužil mši svatou.

2. srpna - Panny Marie, Královny andělů
Dnes je možné získat plnomocné „Porciunkulové“ odpustky za těchto podmínek:
návštěva kteréhokoliv kostela Řádu sv. Františka, kde se pomodlíme Otčenáš
a Vyznání, přistoupíme ke zpovědi a sv. přijímání a pomodlíme se na úmysl Sv. otce.

3. srpna - První pátek v měsíci, Výstav Nejsvětější Svátosti
ve farním kostele od 13:00 do 18:00, v klášter. kostele od 14:00 do 16:00.
4. srpna - První sobota v měsíci v klášterním kostele
ve 14:15 modlitba růžence, v 16:00 mše sv. za Sv. otce.
Památka sv. Jana Vianneye, kněze.

Řád kazatelů
Členové řádu kazatelů (Ordo Fratrum
Praedicatorium), založeného
sv. Dominikem Guzmánem, aby pečovali
o zlepšení duchovního života křesťanů
kázáním a bojovali proti bludařství
albigenských. Papež Honorius III. roku
1216 uznal tento řád, který byl založen
podle řehole sv. Augustina a o rok později
přiznal jeho členům titul „kazatelé“, který
označoval jejich zvláštní poslání. Dnes se
řád skládá ze 42 provincií na celém světě.

Nanebevzetí Panny Marie
Nanebevzetí Panny Marie je pravda víry
(dogma), slavnostně vyhlášená Piem XII.
1.11.1950 v apoštolské Konstituci
Munificentissimus Deus. Toto tajemství
nacházíme po staletí v církvi Východu
i Západu.
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Žil 1786 - 1859. Spíše nelíčená zbožnost než vědomosti ho uschopnila, že dosáhl
kněžství a proslavila ho jako faráře z Arsu.

6. srpna - Svátek Proměnění Páně
Slavíme změnu Ježíšova vzezření, když se na hoře Tábor ukázal Petrovi, Janovi
a Jakubovi ve svém Božství.

8. srpna - Památka sv. Dominika, kněze, zakladatele Řádu kazatelů
9. srpna - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
10. srpna - Svátek sv. Vavřince, mučedníka
15. srpna - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
24. srpna - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Svatý Bartoloměj pocházel z Kány Galilejské. Kristus o něm řekl „pravý a bezelstný
Izraelita“. Bartoloměj zase ohodnotil Krista „Ty jsi Syn Boží, král Izraelský“.

Mše sv . na Maršově bude v neděli 26. srpna v 15:00.
28. srpna - Výročí posvěcení klášterního kostela,
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
Žil v letech 354 - 430. Syn sv. Moniky. Po letech tápání, nevěry, pochybností, bludů
a hříchu zakotvil v Bohu, dík modlitbám matky a milosti Boží.

29. srpna - Památka umučení sv. Jana Křtitele

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

farní listy Prázdniny 2012

| z organizací
| prázdninový program centra seniorů
Služba je jako den Centra seniorů zachována i přes prázdniny
Čtvrtek 8:00 – 12:00

Základní sociální poradenství
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Např. zprostředkování kontaktu s knězem (i jiného vyznání)
Sociálně terapeutické činnosti
Individuální psychická podpora při zvládání nepříznivé situace,
individuální podpůrné rozhovory
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných
zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při
vyplňování formulářů – Žádost o příspěvek na péči atd.)
Dále
Předávání klubek dobrovolným pletařkám.
Převzetí upletených obvazů od dobrovolných pletařek
Telefonická domluva pracovní dny 7:00 – 15:30
Bc. Jana Hrdinová
724 651 279

prázdninový program centra pro rodinu
Modlitby v duchu hnutí Modlitby matek budou během prázdnin
vždy ve středu od 8:15 na faře.
V době prázdnin nabízíme dětem možnost PŘIJÍT SI ZASKÁKAT
NA TRAMPOLÍNU. A to denně od 9:00 do 14:00 hod.

aktuality
|aktuality
|pokladnička v glorii
Za červen jste do pokladničky
v Glorii věnovali celkem 2 006 Kč.
Na misie na Ukrajinu posíláme
1 000 Kč a na konto LL pro malomocné
posíláme též 1 000 Kč. Všem dárcům
Pán Bůh zaplať.

|farní knihovna otevřena
Od 8. srpna 2012 bude nově
otevřena farní knihovna, kde si
budete moci půjčovat knihy
1x týdně a to každé
Úterý - hodinu po mši svaté
na faře.
(V době letního času 19:15 - 20:15,
v době zimního času 18:15 - 19:15.)
Poprvé bude otevřeno
mimořádně ve středu 8. srpna,
další týdny už platí úterky.
Vzhledem k tomu, že máme na
půjčování pouze jednu paní,
prosíme ještě jednu ochotnou ženu
nebo muže, kteří by jí vypomohli.

Zveme rodiny na diecézní pouť rodin na Svatém Hostýně
v sobotu 25.8.2012. Bližší informace na plakátcích.

|fotky a DVD z přijímání...

Všem rodinám naší farnosti přejeme příjemné prožití
prázdnin, spoustu společných zážitků, radosti a načerpání
nových sil. Opět se těšíme na viděnou při našich aktivitách
zase v září.
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

Fotografie z 1. sv. přijímání
a DVD jsou již hotové!
Fotografie z 1. sv. přijímání jsou
hotové a je možné si je vyzvednout,
případně i další objednat
u fotografa Kastnera v jeho
fotoateliéru. Můžete si je dopředu
vybrat na jejich webových
stránkách - www.fotokastner.cz
Také DVD z přijímání je již
k dispozici na faře pro ty, kdo si ho
objednali.

tisk: Libor Soukeník, Nivnice. Mob.: 732 803 379
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| z organizací | téma
|kzš

| Otázka oblečení...

Zasloužené prázdniny
Máme za sebou další školní
rok a před sebou vytoužené dva
měsíce prázdnin. Přejeme všem
žákům krásné sluníčkové dny plné
radosti, nových zážitků a setkání.
Všem zaměstnancům
pohodovou dovolenou,
ať načerpají nových sil do další
práce. K tomu všemu
vyprošujeme Boží požehnání
a ochranu Panny Marie.
Společně se setkáme
v pondělí 3. září 2012 v 9 hodin
ve farním kostele při mši svaté,
kterou zahájíme školní rok
2012/2013.
Mgr. Marie Suchá, ZŘŠ

|Úmysly apoštolátu
1. Aby každý mohl pracovat
v bezpečných podmínkách.
2. Aby křesťanští dobrovolníci
v misijních územích svědčili o lásce
Kristově.
3. Za prohloubení vztahu
k biřmovacím patronům, kteří nás
provázejí na cestě k Bohu.

aktuality
|kronika
Do společenství církve jsme přijali:

Valérie Terezie Ulčíková
Agáta Šťávová
Denis Šťáva
Tereza Matušková

*20. 3. 2012
*03. 3. 2009
*18. 2. 2012
*12. 2. 2010

Svátost manželství si udělili

Roman Jančář
Havřice
Kateřina Kočicová Uherský Brod

Ve farnosti jsme se rozloučili

Vlasta Zerzáňová
*19.08. 1944
+13. 5. 2012
Ladislav Petřivalský
*28. 10. 1928 +16. 5. 2012
Anežka Blahošová
* 4. 7. 1934
+19. 5. 2012
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Nastaly krásné slunné dny.
Bohu díky za ně. S teply přichází
také možnost volit letní oblečení
a vzniká každoroční problém pro
věřícího křesťana. Jaké oblečení je
vhodné do
kostela na
b o h o s l u ž b y.
Doufám, že
všichni máme
rozum a vkus.
Č l o v ě k
nepřichází do
kostela, aby
ukazoval sám
sebe a strhával
na sebe pozornost výstředním
oblečením (co do pestrosti
a velikosti nebo jeho nedostatku),
ale proto, aby se ve společenství
setkal v modlitbách s Bohem. Svým
oblečením vyjadřujeme úctu
k Pánu našeho života.
On jistě naše pěkné oblečení
nepotřebuje ke své větší slávě. Je
to důležité pro nás. Každé

vyjádření úcty a lásky k Bohu Pána
těší. Také by každý měl brát
přiměřený ohled na druhé, aby se
nestával důvodem k zbytečnému
pohoršení. Proto vybízím
k odpovědnému
přístupu v oblasti
oblékání. Je to
drobnost, ale
i z drobností
vznikají důležité
věci. Šaty na
r a m í n k a ,
nátělníky,
odvážné modely,
žabky na pláž
atd… jak asi sami také cítíte,
do kostela nepatří.
V Itálii, kde mají s horky
zkušenost větší než my, to řeší
s elegancí sobě vlastní. Pomocí
lehkého šátku se letní outfit doplní
a stává se přijatelným i pro
návštěvu posvátného prostoru.
Díky za pochopení. Krásné
prázdniny.
o. Josef

| Zavírák
Téměř každý rok lze v těchto
dnech od „kazatelny” zaslechnout,
že sice začínají prázdniny, ale od
Boha prázdniny nemáme nikdy.
Řečeno obráceně - že jsme stále
v Boží škole. Ale jakými jsme
žáky?
Pak vzal Ježíš své učedníky na
horu, svolal je k sobě a učil je řka:
Blahoslavení chudí duchem, neboť
jejich je království Nebes.
Blahoslavení plačící…
Blahoslavení tiší…
Blahoslavení ti, kdo hladovějí a
žízní po spravedlnosti…
Blahoslavení milosrdní…
Blahoslavení čistého srdce…
Blahoslavení ti, kdo působí
pokoj…
Blahoslavení ti, kdo jsou
pronásledováni…
Radujte se a jásejte, neboť hojná
je vaše odplata v nebesích.

Pak Šimon Petr řekl: „Máme si
dělat poznámky?“
A Ondřej se zeptal: „A to se máme
učit nazpaměť?“
A Jakub : „Bude se z toho psát
písemka?“
A Filip se přidal: „Co z toho
můžeme zapomenout?“
A Jan navrhl, že stačí, aby se to
naučil jen jeden z nich.
A Matouš se ozval: „A jak to
všechno souvisí s reálným
životem?“
A Jidáš to uzavřel: „Kdy už
půjdeme na oběd?“
Nakonec jeden z přítomných
farizeů požádal, zda by mohl vidět
Ježíšovy učební plány, a ptal se,
jaké konkrétní cíle sleduje
Ježíšovo vyučování v kognitivní
oblasti, jestli je v souladu s
Rámcovými vzdělávacími
programy a jaké podporuje klíčové
kompetence....
A Ježíš zaplakal…

http://www.katolik.cz/texty/vtipy

Všem našim čtenářům přejeme požehnané prožití
dnů prázdnin a dovolených.
Ať dobře naplníme tento čas k osvěžení na těle i na duši. Redakce FL.

Tento leták je neprodejný. Je určen pro vnitřní potřebu farností Uherský Brod a Prakšice. Náklady na výtisk činí asi 5 Kč, za
dobrovolné příspěvkyděkujeme. Příspěvky lze zanechat v Glorii, na faře nebo zaslat emailovou poštou. Redakční radu řídí P. Josef.
Grafika: jsmr@seznam.cz. Toto číslo vyšlo 29. 6. 2012.

