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„Moudrost září a nevadne, ochotně se dává
spatřit těm, kdo ji milují, a najít těm, kdo ji
hledají.“
(Mdr 6, 12)

ÚVODNÍK

Úmysly apoštolátu

Bratři a sestry!
Letošní prázdniny skončily a vstupujeme do nového
školního roku. Po chvílích odpočinku přijde řada úkolů.
Dobře víme o změnách na Katolické škole. Po
odstoupení pana ředitele Goldmanna bylo vyhlášeno
výběrové řízení na tuto pozici. Do konce září se budou
shromažďovat přihlášky od zájemců. Zároveň se musí
přestěhovat druhý stupeň na ZŠ na Výsluní. Situace
není jednoduchá, ale věřím, že tyto změny nakonec
budou pro dobro školy. Všechny rodiče a přátele školy
nadále prosím o podporu a modlitby. Děkuji
společenství Modliteb matek i otců za novénu ke sv.
Dominiku Sáviovi, kterou jsme se modlili v srpnu.
V září zahájíme přípravu biřmovanců, na které se
budou podílet i sestry Lucie a Milada. Dá-li Pán,
biřmování bude na podzim roku 2014. Během září
bychom měli dokončit opravu kříže z věže kostela,
který byl demontován v červnu kvůli vychýlení po
bouřce a také uzavřít první etapu restaurování soch
z průčelí našeho kostela. Přispějeme tak alespoň
trochu k říjnové oslavě 280. výročí posvěcení našeho
kostela. O. Sávio z kláštera dominikánů odchází do
Jablonného v Podještědí. Chtěl bych mu moc
poděkovat za spolupráci v rámci farnosti a popřát
hodně sil a Boží požehnání na novém místě. Do
Uherského Brodu přijde o. Jan Rajlich OP, kterého
tímto také vítám a těším se na spolupráci. Hodně sil do
nového školního roku a pamatujme na sebe v modlitbě.

1. Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem,
znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli
naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a
sestrám.
2. Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí
pronásledováním, aby byli svým svědectvím
proroky Kristovy lásky.
3. Aby ti, kdo mají být nositeli kultury
a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je
zdroj skutečné moudrosti a poznání.
Poděkování otci Sáviovi
Ve čtvrtek 26. září oslaví otec Sávio Pavel Řičica
půlkulaté 55. narozeniny. Chceme mu touto cestou
popřát do dalších let hodně fyzických i psychických
sil, a protože odchází do Jablonného, chceme Vám
otče poděkovat za všechno, co jste pro
uherskobrodskou farnost vykonal a popřát Vám, ať
se Vám na novém působišti daří a líbí. Kéž Vás
provází Boží milost, láska, a ochrana Nanebevzaté
Panny Marie, u které jste 9 let sloužil u oltáře.

Děkovná mše svatá za úrodu – bude
sloužena v neděli 8. září ve farním kostele v 10:15.
Prosíme, kdo můžete, přijďte v kroji!

o. Josef
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Přihlášky do náboženství pro 1. a 3. třídu budou dětem
rozdány ve škole, ale můžete si je vyzvednout i na faře.
Žáci ostatních ročníků se přihlásí do náboženství ve škole přímo svému vyučujícímu učiteli náboženství (kněz,
katecheta, sestřička).
Po upřesnění se školami bude rozvrh hodin náboženství
vyvěšen ve vývěskách v kostele i na internetových stránkách farnosti.

Biřmovanci pozor!!
První poprázdninové setkání bude v pátek 6. září
při večerní mši svaté. Po mši bude setkání na faře,
kde se zbytek biřmovanců rozdělí do skupinek a
doplní se ještě kontaktní údaje. Je také možnost,
aby se přihlásili k přípravě na biřmování i starší
ročníky (střední generace – rodiče biřmovanců
apod.)
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Výstava grafických prací
soutěže "Po stopách
Konstantina a Metoděje"
Při příležitosti oslav 1150. výročí příchodu
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu připravili žáci ZŠ a MŠ Prakšice za
pomoci rodičů a učitelů ,,Velehradské setkání se
Stonožkou“. Ve spolupráci s městem Uherský
Brod, Římskokatolickou farností Velehrad a za
podpory obcí Prakšice a Pašovice se
4. července 2013 uskutečnila na Velehradě
prezentace hnutí a vernisáž dětských prací
z výtvarné soutěže "Po stopách Konstantina
a Metoděje".
Výstavu grafických prací žáků si můžete přijít
prohlédnout do Městského informačního centra
v Uherském Brodě nebo v informačním centru
na Velehradě. Za zmínku stojí i to, že některé
úspěšné práce této celostátní soutěže hnutí jsou
vystaveny v římském Centru Velehrad.
Výtěžek z prodeje výtvarných prací bude zaslán
na konto hnutí Stonožka pro potřebné děti u nás
i v zahraničí.
Mgr. Jana Kovaříková
koordinátorka hnutí
Stonožka pro oblast Moravy

Hnutí modlitby matek a otců
vás zvou na MODLITEBNÍ
T R I D U U M ve farním kostele:
v pátek 27. září po večerní mši svaté v 19:15
v sobotu 28. září po ranní mši sv. v 7:45
v neděli 29. září po ranní mši sv. v 7:45
Den evropského kulturního dědictví
V neděli 15. září budou v rámci dne otevřených
památek
zpřístupněny
jako
každoročně
k prohlídce historické sály na faře a také ve
farním kostele bude komentovaná prohlídka a to
ve 14:00 a v 16:00. Sály na faře budou přístupné
od 13:00 do 17:00.
Adorace v kapli sester:

Sestry zvou na adoraci do kaple v neděli 8.9
a 22.9. od 19:30 do 20:30.

Pokladnička v Glorii
Přes prázdniny jste do pokladničky v Glorii
věnovali krásných 6 389 Kč. Z toho byl osobní
dar 2 000 Kč a 1 000 Kč na lepru. Proto
posíláme otci Krenickému na Ukrajinu 3 000 Kč
a na konto LL 3 400 Kč. Všem dárcům velké Pán
Bůh zaplať.

3. září – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele
církve
Říman Řehoř se po otcově smrti rozhodl vzdát světského života
a stal se mnichem. Otcovský dům proměnil v klášter sv.
Ondřeje. Když v Římě vypukl mor, jemuž padl za oběť i papež
Pelagia, byl zvolen jeho nástupcem. Řehoř vytvořil také nové
bohoslužebné knihy; očití svědkové tvrdili, že ho k nim
inspiroval sám Duch sv., který se mu zjevoval v podobě
holubice.
6. září – První pátek v měsíci
Výstav Nejsvětější Svátosti bude ve farním kostele od 13:00 do
18:00, v klášterním kostele od 14:00 do 16:00.
7. září – První sobota v měsíci v klášterním kostele
Modlitba rozjímavého růžence v 15:15, mše svatá v 16:00 za
Svatého otce a na jeho úmysly.
13. září – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele
církve
Byl konstantinopolským arcibiskupem známým pro svou
řečnickou a kazatelskou zdatnost (právě díky ní byl k jeho
jménu posmrtně přidán přídomek Zlatoústý). Rozhodně
odsuzoval zneužívání pravomocí světskými i církevními činiteli.
To vedlo např. k jeho sporu s císařovnou Eudokií. V roce 1568
jej papež Pius V. jmenoval učitelem církve.
14. září – Svátek Povýšení svatého Kříže
Je to křesťanský svátek, který připomíná utrpení Ježíše Krista
a den po něm se připomíná svátek Panny Marie Bolestné, který
ukazuje na žal Panny Marie při Kristově smrti.
16. září – Památka sv. Ludmily, mučednice
Byla manželkou prvního Přemyslovce, knížete Bořivoje I.
a chronologicky první českou svatou. Se svým manželem přijali
roku 882 křest na Moravě přímo z rukou slovanského
věrozvěsta, arcibiskupa Metoděje. Přijetí křesťanství umožnilo
Přemyslovcům získat politickou převahu a nadvládu nad
ostatními kmenovými knížaty v Čechách.
21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Syn Alfeův, narodil se ve městě Kafarnaum, byl celníkem. Toto
povolání považovali Židé za nečestné. Ježíš si ho však přesto
vyvolil a vyzval ho, aby jej následoval. Matouš se stal jedním
z apoštolů a zaznamenal vše, co věděl o Ježíšově životě i co
slyšel z jeho úst.
27. září – Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Byl to francouzský kněz, který se ve všech svých postaveních
snažil pomáhat chudým a pro tento účel také založil misijní řád
lazaristů/vincentinů a ženský řád Dcer křesťanské lásky
(Vincentek). Roku 1729 byl papežem Benediktem XIII.
prohlášen za blahoslaveného, roku 1737 papežem Klementem
XII. za svatého. Je patronem charity, vězňů, zajatců
a nemocnic.
28. září – Slavnost sv. Václava, mučedníka
Český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona
české země a symbol české státnosti.
Mše svaté budou jako v neděli:
farní kostel – 7:00 a 10:15
klášterní kostel – 8:45 a 18:30
Odpoledne bude pobožnost u kaple sv. Václava v 15:00.
29. září
Při mši svaté v klášterním kostele v 8:45 oslavíme sv. Justýnu,
patronku Uherského Brodu, za účasti představitelů města.
30. září – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Byl to významný křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců
a učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny.
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DVOJÍ VÝROČÍ (Z DÁVNĚJŠÍ HISTORIE)
Před 350-ti lety, na podzim r. 1663, byli moslemínští Turci poraženi u Uherského Brodu:
Ještě se naši předkové na Slovácku a Valašsku nevzpamatovali z hrůz třicetileté války /1618-1648/, a byl tu nový
nepřítel – pohanský Turek, okupující vlastně už celý Balkán a postupně i sousední Uhry. Záměrem cařihradských
sultánů bylo dostat se dále do střední Evropy. To se jim po dvaceti letech téměř podařilo r.1683, když se pokusili
dosáhnout dokonce i hlavního města habsburské říše - Vídně. Po tomto vysvětlení se zaměřme na krvavé události
onoho času, kdy došlo i na obléhání města Uh. Brodu. Odneslo to samozřejmě širé okolí, brodské odvěké
pevnosti proti četným nepřátelům z jihovýchodu, jak je to zaznamenáno ve starobylých pramenech. Výborně o tom
informují „ Paměti královského města Uh. Brodu“, sepsané vlasteneckým učitelem Janem Kučerou r. 1903. I tento
autor čerpal ještě ze starších pramenů, a je to čtení skvělé, zvláště pro toho, kdo miluje svůj rodný kraj ! (náměty
jsou použity ve volném zpracování).
„Nastálé svízele Turků v Uhrách byly novými nesnázemi pro město Brod Uherský. V měsíci červenci 1663 se
proslýchalo, že nepřítel se zase blíží k zemské hranici. Strach z takových pověstí byl ve zdejších končinách veliký.
Lid venkovský se utíkal jak do města, tak i na zámek světlovský a brumovský, spásu hledal i po horách
a hlubokých lesích. Když Brod Uherský naplněn, lidmi ze svého Předměstí a z okolních osad se ukryvšími
obyvateli / bylo zde cosi i stálého vojska; čtyři brány jsou pak zataraseny, barikády nadělány, bašty s hradbami
dobře obránci osazeny. Na hranicích stálo sice něco obrany zemské, také sbory generála de Souches jsou tam
k posile vyslány. Vetřelec zatím postupoval zcela volně a dne 3.září překročilo na 25 tisíc samotných Turků
u Nového Města nad Váhem, přece jen nedostatečně osazenou hranici.Turci lehce pobili obránce a valili se do
Moravské země několika průsmyky na Brodsko a Hradišťsko, hlavně přes Starý Hrozenkov. Celý kraj od Strážnice
až po Valašské Klobouky je zpustošen, ti z obyvatel, co se neukryli, jsou polapeni a zamordováni. Až na 2 tisíce
bylo zajatců, na vozech zvláště odváženy dívky a mladé ženy pro choutky nepřítele. – Další vpád Turků se udál
19. září, když tito všechen kraj mezi Brodem a Hradištěm zaplavili, dědiny vypálili a obyvatele zajímali. Než zvedl
se i odpor: rejtaři generála de Souches šavlemi, s nimi ozbrojení sedláci kosami i cepy, moslemínského ujařmitele
likvidovali. Poté vojáci píkami přibili na Dolní bránu města /Nivnickou/ - 4 turecké hlavy. Na žádost městské rady
bylo zemskými stavy vysláno Brodu ku pomoci něco vojska, rejtarů pod plukovníkem Sakem. Ti přirazili 23.září
a na přivítání rada rozkázala zabíti starého býka z obecního dvorku za Dolním kostelem /tenkrát to byl kostel farní/.

(POKRAČOVÁNÍ

PŘÍŠTĚ)

Program Centra seniorů na září 2013

Pátek

6.9.2013 PODOBY VÍRY - Výstava v Muzeu JAK s promítáním filmů.
Odchod v 8:30 od Charity.
Středa 11.9.2013 MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO - Rozjímání, mše svatá a možnost
svátosti smíření s Otcem Česlavem.
Začátek v 9:00 na Domovince.
Pátek 13.9.2013 ROK VÍRY - 5. přikázání s Otcem Josefem.
Začátek v 8:30 na faře.
Pátek 20.9.2013 RECITAL - Zpíváme s…
Mgr. Marií Rosenfeldovou.
Začátek v 8:30 v budově ZUŠ.
Středa 25.9.2013 ROZJÍMÁNÍ V KAPLI - se sv. růžencem s p. Zdenou Šulekovou.
Začátek v 8:30 v kapli na Charitě.
Pátek 27.9.2013 PRVNÍ HODINA - s Otcem Zdeňkem Klimešem.
Začátek v 8:30 na faře.
Denní stacionář Domovinka
Připomínáme si:
7.9. Den evropského kulturního dědictví – do 15.9.
spolu s Oblastní charitou v Uherském Brodě Vás
8.9. Mezinárodní den gramotnosti
co nejsrdečněji zvou na den otevřených dveří, který
15.9. Mezinárodní den demokracie
se koná ve středu 18. září 2013 od 8.00 do 16.00
16.9. Den církevního školství
v rámci pomerančového dne, kterým si
21.9. Mezinárodní den míru
připomínáme
onemocnění
Alzheimerovou
Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
demencí.
22.9. Mezinárodní den bez aut
Zařízení se nachází v areálu Azylového domu /
23.9. Mezinárodní den neslyšících
dříve zvláštní škola/, vstup je boční branou
27.9. Světový den turistiky
z nádvoří. K dispozici bude informační materiál,
prohlídka zařízení a seznámení s péčí o osoby
INFORMACE
trpící
Alzheimerovou chorobou a jinými typy
15.9. Muzeum – den otevřených dveří, přístupné 9-12,
demencí.
13-15
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Římskokatolická farnost
Uherský Brod

Drazí bratři a sestry,
Kristův pokoj a radost každému z vás!
Jednotlivým farnostem píši pastýřský list zřídka. Tentokrát mě k psaní takového dopisu vede
péče o církevní školu ve Vaší farnosti. Obdržel jsem petici na podporu Katolické základní
školy v Uherském Brodě, kterou podepsali někteří z vás. Děkuji vám za zájem, který škole
věnujete. Vážím si Vašeho úsilí o zlepšení situace na škole, která i mě leží na srdci. Při této
příležitosti vyslovuji poděkování a uznání všem, kteří mají podíl na vybudování školy a na
jejím životě.
Poslední dva roky jsem se spolu se svými spolupracovníky Vaší školou zabýval zvláště
často. Dělal mi totiž starost klesající počet přihlášených dětí do první třídy. Letos, kdy
nastupují do základních škol populačně silné ročníky, nastoupí do první třídy Vaší školy jen
7 dětí. Záležitosti školy jsme řešili i s panem ředitelem, jehož práce jsem si vždy vážil, ale
nelepšící se situace vyústila v jeho rozhodnutí přijmout nabídku odejít z funkce a dát
příležitost novému vedení, které vzejde z výběrového řízení a probudit zvýšený zájem
o vzdělávání v katolické škole.
Prosím především Vás rodiče o podporu Vaší školy a využití nabídky, kterou v Uherském
Brodě církev Vašim dětem ve vzdělání nabízí. Přeji si, aby se prohloubila spolupráce
farnosti a církevní školy tak, že farnost bude hrdá na to, že patří k nepočetným farnostem
majícím svou školu. Toužím po tom, aby díky škole měly Vaše děti kvalitní vzdělání i dobrou
výchovu v křesťanském duchu a byly znamením šťastného rozvoje farního života v dalších
generacích.
Všechny farníky prosím také o modlitbu za školu. Vám všem, zvláště pak žákům, rodičům,
pedagogům a přátelům školy ze srdce žehnám
Váš
arcibiskup Jan Graubner
Olomouc, 2013-08-23
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Aktuality z katolické základní školy
Vážení rodiče, přátelé školy
během letošních prázdnin došlo na Katolické základní škole v Uherském Brodě k podstatným změnám. Po
odstoupení pana Goldmanna z funkce ředitele se změnilo vedení školy. Byl také vypsán konkurz na nového
ředitele/ředitelku. Dříve jste byli informováni, že škola bude od nového školního roku 2013/2014 přestěhována na
Máj. Toto stěhování se pak odsunulo na 1. 11. 2013. Teď už víte, že situace se opět mění. Za současného stavu
první stupeň naší školy zůstává na Jirchářské.
Chápeme, že všechny tyto změny Vás mohou znepokojovat. Rád bych Vás ujistil, že škola pokračuje dál a má
budoucnost. V současné situaci je setrvání prvního stupně v budově na Jirchářské tím nejlepším řešením. Vše
v této budově je už zajeté, bez problémů funguje. Budova je v centru, blízko nádraží.
Stěhování se týká druhého stupně. Díky vstřícnosti radních města Uherský Brod nám byl odsouhlasen pronájem
jednoho patra v budově školy Na Výsluní, kam se druhý stupeň do konce srpna přestěhuje. Patro v budově školy
Na Výsluní je připravené. Stačí některé místnosti vymalovat a okamžitě můžeme nastěhovat lavice, tabule, atd.
K dalším výhodám patří vyhlášená školní jídelna, tělocvična a blízká venkovní hřiště.
Naše škola má vynikající studijní i soutěžní výsledky. Vše si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
(www.kzsub.cz). V přijímacím řízení v roce 2013 na gymnázium v Uherském Brodě naši absolventi dosáhli
nejlepšího výsledku ze všech škol. Myslím, že pro Uherskobrodsko je to důležité porovnání. Dále se naši žáci
v soutěžích v dějepise, v recitaci a ve folkloru dostali do státních kol. V jiných předmětech se dostáváme do kol
krajských.
Kromě kvalitního studia nabízíme klidné rodinné prostředí pro Vaše děti. Vytváříme pro ně místo pohody, kde se
jim věnujeme maximálně vstřícně, individuálně. Vychováváme z nich zodpovědné občany, kteří chápou a žijí tradicí
víry a rodiny. Katolická škola má duši, která žije a bude na nás působit. To vše s Boží pomocí a našimi modlitbami.
Zaměstnanci jsou odhodláni pro školu bojovat a hájit její místo mezi námi. K tomu potřebujeme Vás – rodiče. Vaše
důvěra, kdy nám svěříte své děti, je pro nás nepostradatelná. Vy jste naši partneři, kteří nám pomáhají školu
vytvářet a formovat její duši. Všechny nesnáze i s Vaší pomocí překonáme.
Michal Slinták – zastupující ředitel KZŠ Uherský Brod
Zahájení školního roku 2013/2014 na Katolické základní škole
Nový školní rok zahájíme v pondělí 2. září 2013 v 9 hodin mší svatou ve farním kostele v Uherském Brodě. Sraz
žáků je v 8:45 před kostelem. Prvňáčci si vezmou s sebou aktovky, které jim budou požehnány. Zveme všechny
rodiče, prarodiče a příznivce naší školy, aby spolu s námi při této příležitosti vyprošovali Boží pomoc a ochranu do
nového školního roku.

Opravy na farním kostele
Jak jste si jistě všimli, před prázdninami bylo postaveno lešení na průčelí kostela a začalo restaurování 5-ti soch na
atice. Soubor čtyř evangelistů s Kristem uprostřed od Jana Jiřího Schaubergera z roku 1729 tvoří jistě podstatnou
část dominanty farního kostela na náměstí a je naší povinností se o ně postarat. Zhruba před rokem ze sochy sv.
Matouše odpadla část na zem před vchod do kostela. Ukázalo se, že sochy jsou značně poškozeny erozí,
rozpraskány a je nutné jejich restaurování. Od té doby jsme začali shánět prostředky na restaurování a podařilo se
nám zajistit podporu z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací (Zlínský kraj), z fondu kultury
Zlínského kraje a z rozpočtu města Uherský Brod. Prací se ujal Mgr. A. Josef Petr, podle jehož slov jsme začali za
pět minut dvanáct. Cena 1. etapy (restaurování tří soch evangelistů a sochy Ježíše Krista) bude včetně lešení
498 575,- Kč. Z toho 99 715,- Kč je podíl Města UB, 180 000,- z Programu regenerace městských památkových
zón a 131 745,- je dotace z fondu kultury Zlínského kraje. Náš podíl činí 87 115,- Kč. Ukázalo se ale, že dvě sochy
(Ježíš a sv. Matouš) budou muset být sneseny ze střechy a po restaurování umístěny do interiéru kostela. Na atiku
kostela budou umístěny kopie. Výroba kopií bude stát cca 1 mil. Kč, což bude nesnadný úkol sehnat tak velký
finanční obnos. Budeme se nadále snažit shánět podporu nejen při sbírkách v kostele a u výše jmenovaných
institucí, ale také u sponzorů a občanů města. S Boží pomocí věřím, že se podaří toto cenné dědictví zachovat i
budoucím generacím.
V červnu jsme byli také nuceni sundat kříž z věže kostela, který byl v důsledku jarních bouří nakloněn a hrozil jeho
pád. Díky pojištění se pokryjí náklady spojené s demontáží, zpětnou montáží a opravou nosného trámu (cca 100
tis. Kč). Opravu hromosvodu a kříže (včetně pozlacení báně a paprsků kříže) musíme uhradit z farních prostředků
(cca dalších 100 tis. Kč). Práce by měly být provedeny během měsíce září. Proto moc děkuji všem dárcům za vaši
štědrost a prosím o podporu jak finanční tak v modlitbě, abychom vše zdárně zvládli.
o. Josef
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Září v centru pro rodinu
Zveme maminky na rodičovské dovolené do Křesťanského klubu maminek s dětmi SVATOJÁNEK, který bude od
4. září probíhat každý týden vždy od 9:00 do 11:30 v Centru pro rodinu na klášteře. Je připraven program pro děti,
zpívání, povídání a jednoduché tvoření. Maminky se mohou pomodlit, vzájemně se sdílet o radostech i strastech
rodičovství, inspirovat se a načerpat klid a pohodu. Přezůvky s sebou, občerstvení je zajištěno. Příspěvek za jedno
setkání 10,- Kč.
Zveme maminky k modlitbám v duchu hnutí MODLITBY MATEK, a to vždy ve středu od 8:30 na faře.
Volná herna pro rodiče s dětmi. Můžete přijít každé pondělí a čtvrtek od 9:00 do 11:30 popovídat si s ostatními
o rodičovských radostech i strastech. Zatím co si budete povídat, můžete si dát malé občerstvení v podobě kávy
nebo čaje a vaše děti se mohou hrát ve vybavené herně s ostatními dětmi. Příspěvek je 20,-Kč za rodinu.
NABÍDKA RODIČŮM - Máte malé děti a chcete jít ve čtvrtek dopoledne nebo v pátek odpoledne ke zpovědi do
klášterního kostela, nebo si potřebujete zařídit něco na úřadech či jít k lékaři? Zavolejte nám a my vám je v Centru
pro rodinu na klášteře pohlídáme. Příspěvek za hlídání je 20,- Kč za půl hod. a za každou další půl hodinu 10,- Kč.
Hlídání nabízíme i ve svátky, kdy je dopoledne mše sv. Stačí předem zavolat a domluvit se.
POPORODNÍ TĚLOCVIK– nově nabízíme cvičení maminkám po porodu. Cvičení se koná každé úterý od 17:00
hod. v sále kláštera. Cena za 1 hodinu je 50,- Kč. V době cvičení je možné nechat si pohlídat své dítě v herně CPR.
Příspěvek za hlídání 20,- Kč. Kvůli omezené kapacitě je potřeba se na cvičení přihlašovat předem pomocí
formuláře na stránkách CPR nebo kdo tuto možnost nemá zasláním SMS. Bližší informace poskytne paní Marcela
Stašová tel. 732 182 294
Od října bude opět v některých školkách probíhat kroužek SEDMIKRÁSEK – náboženství pro nejmenší. Děti
můžete přihlásit ve své školce. Bližší informace vám poskytneme v CPR.
Tradiční DRAKIÁDA se bude konat v neděli 22.září. Bližší informace na plakátcích.
O těchto a dalších 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
Do společenství církve jsme
přijali:
Tomáš Šimoník

*3.12.2012

Hubert Mikulinec

*1.4.2013

Matyáš Jan Baďura

*12.4.2013

Štěpán Vaškových

*18.5.2013

Sára Koníčková

*3.2.2013

Veronika Lukášová

*6.4.2013

Kateřina Kučerová

*26.6.2012

Beata Marianna Šmerdová *22.5.2013
Sňatek uzavřeli

V našem farním společenství jsme se rozloučili
Anna Polanská
*22.7.1937 +16.6.2013
Marie Minaříková

*27.11.1925 +16.6.2013

Jindřich Ptáček

*27.11.1959 +18.6.2013

Zdenka Matušová

*14.2.1938 +18.6.2013

Ludmila Machálková

*4.11.1940

+6.7.2013

Jaroslav Pospíšil

*21.7.1934

+7.7.2013

Emil Klimeš

*27.4.1922

+9.7.2013

Ludmila Hřibová

*9.10.1950 +11.7.2013

Jaroslav Borýsek

*29.8.1964 +12.7.2013

František Haluza

*10.9.1924 +24.7.2013

Ludmila Uherková

*7.1.1934 +24.7.2013
*8.5.1924 +25.7.2013

Karel Machala

Zlín

Marie Kolajová

Věra Šrámková

Zlín

Anna Ondrůšková

Marcel Machala

Kunovice

Petra Ondrůšková

Šumice

Josef Nevařil

Uh. Brod

Tomáš Vrba

Uh. Brod

Adriana Šobáňová

Hradčovice

Michaela Ondrůšková

Uh. Brod

Alois Maršálek

Březová

Roman Lasák

Uh. Brod

Lucie Ondrůšková

Uh. Brod

Aneta Popelková

Uh. Brod

Tomáš Beníček

Nivnice

Lukáš Uher

Újezdec

Ladislava Uherková

Uh. Brod – Havřice

Marie Marková

Vlčnov

*21.4.1924

+2.8.2013

Web.: www.farnostuherskybrod.cz
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