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Farní listy
březen 2013

Ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Flp 2,8
Úmysly apoštolátu

ÚVODNÍK
Milé sestry a bratři,
celý březen je spojený s postní dobou. Je to doba
přípravy na Velikonoce. Symbolická délka 40 dní je
připomínkou Ježíšova postu na poušti a čtyřicetileté cesty
Izraele z Egypta do Zaslíbené země.
Celé dilema tohoto období bylo v tom, že Bohu, který vedl
svůj lid na svobodu, se do cesty stavěly překážky lidské
slabosti, neposlušnosti a malichernosti. Kolikrát vyvolený
národ reptal na Boha a na Mojžíše, vzpomínal na Egypt
jako na kraj hojnosti a blahobytu. Možná Vám to
připomene mnohé, co prožíváme v současnosti.
Ježíš také řešil tato dilemata, ale v odhalené podobě. Proti
němu stál ďábel se svými nabídkami, jak by mohl
realizovat své poslání, a Ježíš jeho nabídky usvědčuje ze
lži Božím slovem a odmítá.
My prožíváme v životě podobné věci. Boží vůle v našem
životě naráží na naše ne, ze stejných důvodů jako
u Izraele na poušti. Blahobyt je pro nás často důležitější
než Boží slovo, chceme od Boha ochranu na cestách, na
kterých doslova pokoušíme Boha a jsme ochotní ke
kompromisu i se samotným ďáblem. Postní doba je proto
pro nás dobou kající a přípravou na obnovu křestního
slibu. Chceme nejprve „odložit“ vše, co nám brání žít, tak
jak chce Bůh, abychom došli k spáse, nezřízenou touhu
po majetku, příjemném pohodlí a vynikat nad ostatní.
Děláme to modlitbou, postem a almužnou. Chceme ale tak
dojít k okamžiku, kdy při Vigilii Zmrtvýchvstání znovu
potvrdíme své odhodlání sloužit jenom Bohu, následovat
Ježíše Krista v jeho církvi.
P. Jan Rajlich

Všeobecný: Aby ve všech kulturách byla
respektována práva žen a jejich důstojnost.
Evangelizační: Za mladé lidi, aby mnozí z nich
přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní
život
hlásání
evangelia.
Národní: Za matky v požehnaném stavu, aby se
jejich děti mohly narodit a vyrůstat v láskyplných
rodinách.

Ohlédnutí za farním plesem
Chtěli bychom poděkovat za pěkný průběh plesu,
na jehož přípravě se podíleli především členové
pastorační rady. Děkujeme všem ochotným lidem
v bufetu, moderátorům, všem, kdo pouklízeli sál
po plese a především děkujeme všem sponzorům
za pěkné ceny do tomboly. A už nyní se můžeme
těšit na příští ples, který bude 7. února 2015!

Blahopřání
Milý otče Bartoloměji, k Vašim úžasným
93.
narozeninám
Vám
chceme
vyprošovat u Pána hodně sil, pevné
zdraví a požehnání do dalších let, ať
Vás neopouští Váš optimismus a radost
ze života.

Webové stránky farnosti :

www.farnostuherskybrod.cz
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Poděkování
Drazí dobrodinci, ať Vám dobrý Pán žehná!
S vděčností a láskou Vám všem chci
poděkovat za velkou službu a pomoc, kterou
jste pro mě vykonali. Pomohli jste mé sestře
a mně v našich nemocech. Jak všichni víte, byl
jsem dlouho nemocný a Vy, drazí bratři
a sestry, jste s velkou ochotou pro nás udělali
sbírku. Děkuji Vám všem za Vaše štědré
a velkorysé příspěvky. S Vaší pomocí jsme
mohli koupit léky a být léčeni. S velkou
vděčností Vám z celého srdce děkuji a modlím
se za vás. Nemohu zapomenout na Vaši
pomoc. Přeji Vám vše nejlepší.
Váš milující P. Irudayasamy OFMCap., Tamil
Nadu, India

5. března – Popeleční středa
Popeleční středa je dnem přísného postu a připomínkou
pomíjivosti pozemského života. Znamenání popelem, tzv.
Popelec, doprovází udělovatel slovy: „Čiňte pokání a věřte
evangeliu!“ nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš!“
Katolický křesťan je takto veden k tomu, aby zůstal nezávislý na
skutečnostech pomíjivých a věnoval pozornost hodnotám trvalým
– duchovním.
7. března – První pátek v měsíci

19. března – Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny
Marie

V měsíci únoru jste do pokladničky v Glorii
věnovali celkem 2 253 Kč.
Na Ukrajinu P. Krenickému posíláme
1 130 Kč a na konto LL také 1 130 Kč. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať.

Křížové cesty ve farním kostele neděle

Modlitba rozjímavého růžence v 15:15, mše svatá v 16:00 za
Svatého otce a na jeho úmysly.

13. března –Výroční den volby Svatého otce Františka

Pokladnička v Glorii

ve farním kostele budou bývat vždy ve středu
a v pátek v 17:00 a v letním čase v 18:00.
Zapište se, prosím, v kostele do připravených
archů. Materiály ke křížové cestě jsou pro
zájemce připraveny na faře.
V klášterním kostele budou křížové cesty
bývat v pátek přede mší svatou v 15:20.

1. března – První sobota v měsíci v klášterním kostele

Výstav Nejsvětější Svátosti k soukromé adoraci bude ve farním
kostele od 13:00 do 17:00, v klášterním kostele od 14:00 do
16:00.

Adorace v kapli sester
Sestry zvou na adoraci do kaple v neděli
9.3. a 23.3. od 18.30-19.30.

Křížové cesty

KALENDÁŘ

Pocházel z královského rodu Davidova a v evangeliu je nazván
mužem spravedlivým. Bohem byl vyvolen za snoubence Panny
Marie. V jejich ctnostném manželství byla pojítkem Boží láska,
která je obdařila zázračně počatým plodem, jenž se stal naší
spásou. Jejich život nebyl snadný, ale naopak, protože ke spáse
nevede cesta pohodlím. Přesto je plná lásky a života ve spojení
s Bohem. Svatý Josef zemřel v Nazaretě ještě před veřejným
vystoupením Pána Ježíše.
Mše sv. ve farním kostele bude také v 10:15 hod.
25. března – Slavnost Zvěstování Páně
Při dnešní liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější
a nejpamátnější okamžik – vtělení Krista v Marii z Nazareta,
kterou si vyvolil nebeský Otec za matku pro svého Syna. Pravý
Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, obdržela
po svém souhlasu důležitou roli spolupracovnice v Božím plánu
spásy.
Boží Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás, abychom my měli
účast na jeho božství.

1. neděle postní 9.3.

14:30

Za kněze a bohoslovce – P. Josef Pelc

2. neděle postní 16.3.

14:30

Za Katolickou školu, žáky, rodiče a učitele

3. neděle postní 23.3.

14:30

Za nemocné a trpící – Charita

4. neděle postní 30.3.

14:30

Za rodiny - CPR

5. neděle postní 6.4.

14:30

Za farnost – Pastorační rada a farní úřad

Květná neděle 13.4.

14:00

Společná svátost smíření

Velký pátek

15:00

Za nevěřící a hledající – Mgr. F. Beníček

18.4.

Webové stránky farnosti :

www.farnostuherskybrod.cz
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Program Centra seniorů na březen 2014
Pokřtěni byli:
Pátek 7.3.2014

Pátek 14.3.2014

RODÁCI – J. A. KOMENSKÝ
Přednáší p. Josef Koller.
Začátek v 9:00 v klubovně DK.

Ondřej Plášek

*23.10.2013

Matěj Večeřa

*14.11.2013

MODLITBA DLE N. ZÁKONA III
s Otcem Josefem.
Začátek v 9:00 na faře.

Viktorie Pytelová

*30.10.2013

Veronika Bahulová Janíčková *13.09.2013
Lukáš Roubalík

Středa 12.3.2014 MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO popeleční
Rozjímání, mše svatá a možnost
svátosti smíření s Otcem Česlavem.
Začátek v 9:00 na Domovince.
Pátek 21.3.2014

JAK JSEM JE POZNAL II. - vzpomínání
na slavné herce s Janem Marečkem.
Začátek v 9:00 v klubovně DK.

Středa 26.3.2014 ROZJÍMÁNÍ V KAPLI
se sv. růžencem s p. Zdenou
Šulekovou.
Začátek v 9:00 v kapli na Charitě.
Pátek 28.3.2014 SEKTY - MOONISTÉ
s Otcem Zdeňkem G. Klimešem.
Začátek v 9:00 na faře.

Změna začátků programů v dubnu vždy v 9:00!

*16.10.2012

Ve farnosti jsme se rozloučili:
Cyril Vráblík
Karel Man
Věra Bauerová
Marie Skočovská
Anna Vrágová
Vladimír Kaisler
Josef Sedláček
Anna Ručková
Štěpán Kročil
Vladimír Kandrnál
Ignác Krajsa
Anežka Mazáčová
Marie Vaculová
Ludmila Sopůšková
Karel Bršlica
Anežka Zigová

*02.05.1931 +21.12.2013
*22.07.1940 +01.01.2014
*02.01.1936 +06.01.2014
*18.09.1961 +09.01.2014
*27.07.1939 +06.01.2014
*05.02.1931 +12.01.2014
*18.11.1919 +12.01.2014
*22.05.1935 +15.01.2014
*26.08.1960 +21.01.2014
*13.09.1955 +21.01.2014
*19.07.1931 +25.01.2014
*11.03.1934 +01.02.2014
*27.04.1933 +08.02.2014
*17.09.1934 +09.02.2014
*15.12.1945 +11.02.2014
*16.10.1937 +10.02.2014

Centrum pro rodinu
Zveme maminky na rodičovské dovolené do Křesťanského klubu maminek s dětmi SVATOJÁNEK který se koná
každou středu vždy od 9:00 do 11:30 hod v Centru pro rodinu na klášteře.
V době Jarních prázdnin ve středu 5.března se nekoná.
Zveme maminky k modlitbám v duchu hnutí MODLITBY MATEK, a to vždy ve středu od 8:30 na faře.
MODLITBY OTCŮ: Otcové z farnosti zvou další muže ke společné modlitbě každý čtvrtek po mši svaté v 18.30 na
faře. kontaktní osoba: František Bílek, frantisekbilek@seznam.cz
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 hod 10,- Kč.
Hlídání nabízíme i ve svátky, kdy je dopoledne mše sv. Stačí předem zavolat a domluvit se.
POPORODNÍ TĚLOCVIK– 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.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ každý čtvrtek od 17:00 v sále kláštera. Jedná se o cvičení vhodné především pro ženy,
které trpí hypokinezí, úzkostmi a bolestmi zad. Cena za 1 hodinu je 50,- Kč
Kvůli omezené kapacitě je potřeba se na cvičení přihlašovat předem pomocí formuláře na stránkách CPR nebo
zasláním SMS. Bližší informace o obou cvičeních poskytne paní Marcela Stašová tel. 732 182 294
PŘIPRAVUJE PRO DĚTI NA LETNÍ PRÁZDNINY
Letní tábor – se bude konat od 20. do 27. července 2014 ve Starých Hutích
Příměstský tábor – v prostorách CPR na klášteře se bude konat od 25. do 29. srpna 2014
Bližší informace a přihlášky v Centru pro rodinu a na našich webových stránkách.
Centrum pro rodinu zajišťuje od svého vzniku v roce 2005 přípravu snoubenců formou 4 besed, které vedou
manželské páry, bez jejichž pomoci bychom tento nám svěřený úkol dělat nemohli. V současné době nám schází
manželský pár, který by byl ochotný přednášet snoubencům téma sexualita a plánované rodičovství. Proto se
obracíme na vás farníky s prosbou o pomoc v této službě. Pokud by jste vy sami, nebo někdo z vašich známých
(nemusí být z Uh. Brodu), byl ochoten nám pomoci, obraťte se na nás nebo na otce Josefa.
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
Webové stránky farnosti :

www.farnostuherskybrod.cz
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NOVÝ ROK NA KZŠ
Výsledky práce žáků za prvních 5 měsíců jsou viditelné nejen na pololetním vysvědčení, ale u některých
i na umístění v olympiádách a soutěžích. Očividně přípravě věnovali hodně času, protože výčet
následujících úspěchů je opravdu pestrý.
Sněhové království
Do této zajímavé soutěže se v polovině ledna zapojila skupinka žáků převážně z 9. třídy. V doprovodu paní učitelky
Andreji Kapsové a Dagmar Kašíkové se vypravili na Pustevny nedaleko Rožnova pod Radhoštěm, kde měli za úkol
vytvořit sochu z ledu, která zaujme nejen porotu, ale také diváky. I když se nakonec z důvodu teplého počasí museli
naši umělci spokojit s dřevěnou deskou místo ledu, získali za svého velmi propracovaného anděla 3. místo mezi
družstvy a 1. místo od odborné poroty.
Úterý 21. ledna se naši žáci zúčastnili rovnou několika soutěží. A to ve Zlíně soutěže Mladý Demosthenes, kde se
podařilo Miriam Lisoňkové ze 6. třídy získat krásné 2. místo. Irma Babulová a Zuzana Vidová se zase s paní
učitelkou Alenou Zemkovou vypravily do Starého Města, kde se konala Matematická olympiáda devátých tříd.
I přes tvrdou konkurenci 55 žáků (včetně gymnazistů) získala děvčata pěkná 25. a 34. místa.
Okresní kolo Dějepisné olympiády
Po skvělých vítězstvích Doroty Hermanové a Jožky Škrdlíka v okresních kolech Dějepisné olympiády v minulých
letech další žák naší školy nedal šanci soupeřům v této soutěži. Marie Škrdlíková vybojovala i v konkurenci studentů
z gymnázií 1. místo se ziskem 94 bodů ze 100. Nadvládu žáků Katolické základní školy potvrdil i Marek Stojaspal,
který získal místo druhé s 84 body. Další soutěžící Zuzce Vidové unikl postup do krajského kola o 3 body.
Poděkování patří i šesťačce Mirce Fornůskové, která se jako nejmladší z účastníků vydala získávat zkušenosti do
dalších let.
Školní kolo recitační soutěže
Další oblíbenou „disciplínou“ mezi našimi žáky je umělecký přednes. Z třídních kol v tomto roce postoupilo do
školního kola 28 žáků, mezi kterými porota vybírala reprezentanty do okrskového kola. To se koná v druhé polovině
měsíce únor a tak držte palce Nelle Urbancové (1. třída), Matěji Dubskému (2. třída), Viktrorii Ondrášové a Petru
Dleštíkovi (3. třída), Amálii Burešové a Veronice Strakové (5. třída), Mirjam Lisoňkové (6. třída), Terezii
Goldmannové (7. třída) a Madlen Hermanové (9. třída).
Zvláštní ocenění od poroty získali: Michal Bulejko (2. třída), Patricie Guričová (3. třída), Denisa Dokupilová (4. třída),
Wendy Hermanová (6. třída) a Josef Polehňa (7. třída).
Olympiáda v českém jazyce
Na olympiádu ze svého mateřského jazyka se 12. února vypravila Irma Babulová a Marie Škrdlíková (obě z 9. třídy).
Ty nás také velmi mile potěšily, protože mezi dalšími 55 soutěžícími obsadily slušné 17. a 19. místo.
Máme velkou radost, že se tolik žáků s chutí a odhodlaně pouští do příprav na soutěže, které je mnohdy stojí hodně
času a energie. Děkujeme také rodičům, že své děti v jejich snažení podporují. V následujících dnech budou
probíhat postupová kola. Myslete, prosíme, na všechny naše zástupce, aby dokázali případné úspěchy přijímat
s pokorou a vděčností a nezdar je neodradil od jejich snažení, ale byl pro ně motivací k další práci.
Zápis do 1. třídy 2014/2015 – 21. ledna
Zápis na Katolické základní škole v Uherském Brodě proběhl již úterý 21. ledna. V tento den se škola proměnila
v malé pohádkové království, ve kterém mohly děti, přicházející na svou první velkou „zkoušku“, potkat mimo jiné
Červenou karkulku, Šebestovou z 3.B, lesní žínku Evelínku, piráta až z Karibiku nebo neohroženého námořníka.
Nad všemi pohádkovými postavičkami i návštěvníky dohlížel šerif s hvězdou, kterého si zahrál přímo ředitel školy
Mgr. Ivo Ertl.
Máme proto velkou radost, že se v příštím školním roce můžeme těšit na 17 nových prvňáčků.
Ke zmírnění obav z tohoto dne snad dětem i rodičům pomohla společná setkávání v Předškoličce, kde děti
zábavnou formou zjišťovaly, co budou vlastně ve škole všechno dělat. Předškolička však ještě nekončí. Těšíme se,
že se opět uvidíme:
19. 3. 2014 – Protáhneme se; 23. 4. 2014 – Kreslíme a malujeme; 21. 5. 2014 – Příroda kolem nás.
Lyžařský výcvik 2. ledna – 7. ledna 2014 Horní Bečva
Každé dva roky pořádá KZŠ pro žáky dvou nejstarších ročníků lyžařský výcvik. Tento rok se na něj vypravilo 23 žáků
a tři lektoři v čele s Mgr. Dagmar Kašíkovou. Již tradičně jim k zázemí velmi dobře posloužila horská chata Brian na
Horní Bečvě.
Závěrečnou prověrkou byl pro mladé lyžaře
slalom. Vítězem se stala Verča Kučerová, která
byla o pár desetinek sekundy rychlejší než
druhý Martin Kelíšek a třetí Zdeněk
Moravanský. Nejlepší mezi lyžaři začátečníky
byla Katka Mahdalová. Ocenění „Nejlepší
lyžař“ získal od instruktorů za svůj osobitý styl
Jonáš Lekeš.
Nejdůležitější ale je, že se všichni vrátili
v pořádku domů a že se naučili LYŽOVAT!
Zaměstnanci KZŠ
Webové stránky farnosti :

www.farnostuherskybrod.cz

