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„Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno
Hospodina“.
(Ž 113, 3)

ÚVODNÍK

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU

Bratři a sestry, prázdniny skončily a pomalu je tady
podzim. Uvědomil jsem si, že začínám už pátý rok služby
ve farnosti Uherský Brod. Jsem vděčný za zkušenosti,
které ve farnosti získávám i za vaši podporu a pomoc.
V červnu přijal jáhenské svěcení pastorační asistent
Pavel Macura, který v naší farnosti pracuje od listopadu
2013. Jistě jste si všimli, že ve farnosti máme teď dva
jáhny. Pana Beníčka a Pavla. Přiznám se, že je to trošku
zvláštní pocit slavit eucharistii v doprovodu dvou jáhnů.
Každá mše sv. je o to více malou slavností. Jáhen Pavel
se aktivně zapojil do služby slova i v udělování svátostí,
které mu přísluší. Jsem za to rád a věřím, že vy farníci
také. Čeká nás zahájení školního roku v Katolické
základní škole, který bude další výzvou k vzájemné
spolupráci při vzdělávání a výchově dětí v křesťanském
duchu. V září poznáme, že „odešli“ bratři dominikáni. Jistě
bude znát, že v klášteře už nejsou tři bratři, ale pouze
otec Jan, který má klášter připravit na příchod sester
dominikánek. S kněžími děkanátu se pokusíme zajistit
zpovědní službu, která v klášteře dobře funguje.
Bohoslužby v klášterním kostele zatím budou tak, jak je
obvyklé. Chystáme také zahájení výmalby farního
kostela, která má začít kolem 15. září. Celá akce bude
stát přes milion korun. Jenom lešení bude stát půl
milionu. Získali jsme dotaci z kraje a města asi 400 tis.
Zbytek musíme posbírat při sbírkách. Vím, že přispíváte
pravidelně. A děkuji za vaši štědrost. Bude jí potřeba
i nadále. S ekonomickou radou jsme ve výběrovém řízení
rozhodli, že zakázku bude realizovat firma Atlas – Jiří
Míček ze Vsetína, která má zkušenosti s výmalbou
sakrálních staveb. Věřím, že s pomocí Boží, i vás farníků,
vše dobře dopadne. Během malování budou bohoslužby
přesunuty do klášterního kostela. Prosím o vaše modlitby
za nové období, které nás čeká. Těším se na spolupráci.
Dětem i rodičům vyprošuji Boží požehnání pro nový
školní rok.

Všeobecný: Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny
láskou a pomocí, kterou potřebují k důstojnému životu.
Evangelizační: Aby křesťané inspirováni Božím slovem
sloužili chudým a trpícím.
Národní: Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti
a studenty, jejich rodiče a učitele.

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 vyučování se školami bude rozvrh hodin
vyvěšen ve vývěskách v kostele a na internetových
stránkách farnosti.

OTEC ČESLAV SLAVÍ JUBILEUM
JUBILEUM
V neděli 28. září oslaví otec Česlav své neuvěřitelné
70. narozeniny.
Milý otče, přejeme Vám k tomuto životnímu jubileu ať Vás
na další cestě životem (ať Vás tato cesta zavede kamkoli)
provází Boží láska, pomoc, Duch svatý, ochrana a přímluva
Panny Marie a také líbezné tóny houslí a dalších hudebních
nástrojů, které máte tak rád. A protože z Brodu odcházíte,
děkujeme Vám za vše, co jste pro nás a naši farnost
vykonal – za Vaši velkou trpělivost, zpovědní službu a za
velký příklad pokorného a skromného kněze.

o. Josef

www.farnostuherskybrod.cz
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KALENDÁŘ
3. září – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Vratislava se usadila na vdovském sídle Tetíně u Berouna,
kde byla od najatých vrahů uškrcena.
církve
Pocházel z římské patricijské rodiny. Stal se prefektem, ale
vzdal se výhodného úřadu i velkého majetku, aby šel za
Kristem jako mnich. Byl ale povolán na Petrův stolec
a z něj velmi úspěšně řídil církev přes velké množství
nesnází. Zanechal mnoho dopisů a spisů, upevnění liturgie
a zpěvu. Nejznámějším je „gregoriánský chorál“.

23. září – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

V 15ti letech vstoupil do řádu kapucínů a r. 1910 byl
vysvěcen na kněze. Od 20. 9. 1918 měl jako jediný kněz
viditelná stigmata. Místem jeho pastorace byl klášter
v městečku San Giovanni Rotondo. Vynikal pokorou
a životem sjednoceným s Kristem, pro který obdržel mnoho
charismat k duchovnímu vedení věřících. V jeho srdci byla
5. září – První pátek v měsíci
starostlivá péče o trpící, která se zviditelnila ve zbudování
Výstav Nejsvětější Svátosti k soukromé adoraci bude ve
Domu úlevy. Svou pozemskou pouť prožil připodobněný
farním kostele od 13:00 do 18:00, v klášterním kostele od
Ukřižované lásce.
14:00 do 16:00.
27. září – Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
6. září – První sobota v měsíci v klášterním kostele
Z prostého pasáčka se Vincenc stal knězem. Později
Modlitba rozjímavého růžence v 15:15, mše sv. v 16:00 za
vystudoval církevní právo a působil v Paříži. Zde začal
Svatého otce a na jeho úmysly.
organizovat svépomocnou péči o chudé a nemocné
zakládáním charitativních bratrstev. V roce 1625 založil
8. září – Svátek Narození Panny Marie
misionářskou kongregaci lazaristů. Jeho snahou bylo
Patří k nejstarším mariánským svátkům. Den jeho slavení
pomáhat dětem i starcům, dívkám i matkám, chudým,
byl vybrán v 5. století v Jeruzalémě jako výroční den
nemocným i vězňům. Na zajištění péče o chudé
posvěcení baziliky postavené v místě, kde se Panna Maria
a nemocné založil s Ludvíkou de Marillac kongregaci „Dcer
podle tradice narodila svatým rodičům Jáchymovi a Anně. křesťanské lásky“.
K oslavení Mariina narození je pro nás žádoucí, abychom
si pro ni udělali čas, snažili se jí udělat radost a hovořili 28. září – Slavnost sv. Václava, mučedníka
s ní. Panna Maria si přeje, abychom svůj život stavěli na
Byl vnukem Bořivoje a Ludmily. Ta jako matka jeho otce
modlitbě otevřeného srdce, díky které naše duše budou co
Vratislava I. mu pro život dala cennější výbavu než jeho
nejčastěji v Boží blízkosti.
vlastní matka Drahomíra. Naučila ho křesťanským
zásadám, ctnostem, základům moudrosti i rozvaze. Václav
13. září – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
dospěl v panovníka, který ochránil český národ před
a učitele církve
podmaněním od nepřátel, usiloval o mravní i kulturní
Pocházel ze Syrské Antiochie. Po studiu řečnictví přijal
povznesení Čech a dal důkaz naší rovnocennosti
křest a věnoval se poustevnickému životu. V roce 381 přijal
s ostatními zeměmi Evropy. Svým příkladem vedl lid z vlivů
jáhenské svěcení a roku 386 kněžské svěcení. Ve svém
pohanství ke křesťanskému životu. Zaplatil za to svým
působení se stal významným kazatelem. Strhujícím životem u dveří kostela ve Staré Boleslavi a stal se hlavním
ohnivým kázáním a výmluvností při hlásání pravd víry si patronem naší země.
vysloužil pojmenování „Zlatoústý“. Jeho heslem bylo:
29. září – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
„Sláva Bohu za všechno“.
archandělů
14. září – Svátek Povýšení svatého kříže
Michael – jeden ze tří andělů stojících před trůnem Božím
Počátky slavení tohoto svátku sahají do 5. století, kdy se
– velitel vítězných nebeských vojsk v bitvě proti satanovi
14. září vystavovaly v Jeruzalémě zbytky dřeva z Kristova a jeho silám.
kříže k uctění věřícími. K svátku se pojí i další události
nalezení svatého kříže, o které se zasloužila císařovna Gabriel – v Bibli se objevuje čtyřikrát, pokaždé v úloze
Helena při své poutí do Svaté země kolem r. 325. Kříž – Božího posla.
znak naší spásy – byl povýšen z nástroje smrti na nástroj
Rafael – ukazatel Boží lásky, poráží ducha nečistoty,
spásy a ze symbolu zla na symbol života. Na něm Kristus
nestoudnosti a poživačnosti. Pomáhá nám, abychom se
zvítězil nad „ZLEM“ a přemohl tak propast vytvořenou
pod dohledem Neposkvrněné a s její pomocí stali čistí na
hříchem.
těle i na duši a poráželi hřích smilství.
15. září – Památka Panny Marie Bolestné
30. září – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Tato památka nás zve k rozjímání o sedmi událostech,
Pocházel z chorvatského území. Studoval v Římě a několik
kterými bylo poznamenáno její neposkvrněné srdce.
let žil jako poustevník poblíž Antiochie. Byl vysvěcen na
Bolesti Panny Marie bývají označovány číslicí 7, která
kněze a pobýval v Konstantinopoli, odkud se vrátil do
symbolicky vyjadřuje plnost. Sedmero Mariiných bolestí
Říma. Na pokyn papeže Damasa pracoval na revizi
představuje život naplněný utrpením, kterým procházela ve
překladu Nového zákona podle původních textů. Byl
spojení se Synem Božím jako jeho matka.
nazýván lvem křesťanské polemiky. K Bibli (Vulgata), jejíž
překlad dokončil během 30ti let v Betlémě, přidal obsáhlé
16. září – Památka sv. Ludmily, mučednice
komentáře. Napsal mnoho obranných listů a podporoval
Pocházela z pšovských knížat v Čechách. Provdala se za
řeholní život.
knížete Bořivoje, který po sňatku přijal křest od sv.
Metoděje. I ona přijala křesťanskou víru a horlivě ji
praktikovala. V lásce k slovanské bohoslužbě vychovala
své syny Spytihněva a Vratislava i vnuka Václava. Po smrti
www.farnostuherskybrod.cz
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PROGRAM CENTRA SENIORŮ
SENIO RŮ NA ZÁŘÍ 2014
Pátek 5.9.2014

HASIČI RADÍ…
Přednáší por. Ing. Adam Fuksa.
Začátek v 9:00 v malém sále DK.

Pátek 12.9.2014

„SEKTY“ – APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Ukončení cyklu s P. Zdeňkem G. Klimešem.
Začátek v 9:00 na faře.

Středa 17.9.2014

MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
Rozjímání, mše svatá a možnost svátosti smíření s P. Josefem.
Začátek v 9:00 na Domovince.

Pátek 19.9.2014

ZPÍVÁNKY V – SLOVÁCKÉ PĚSNIČKY
s Mgr. Marií Rosenfeldovou.
Začátek v 9:00 v budově ZUŠ.

Středa 24.9.2014

ROZJÍMÁNÍ V KAPLI
se sv. růžencem s p. Zdenou Šulekovou.
Začátek v 9:00 v kapli na Charitě.

Pátek 26.9.2014

CREDO I – HISTORICKÝ KONTEXT
s P. Josefem,
Začátek v 9:00 na faře.

AKTUALITY Z KATOLICKÉ
KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Informace z Katolické základní školy www.kzsub.cz
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 NA KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Nový školní rok zahájíme v pondělí 1. září 2014 v 9 hodin mší svatou ve farním kostele v Uherském Brodě. Sraz žáků
a učitelů 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.
DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL V UHERSKÉM BRODĚ
V úterý 16. září zveme všechny příznivce Katolické základní školy v Uherském Brodě na mši svatou, která se bude
slavit v 8:00 u příležitosti Dne církevních škol.
DRAKIÁDA
Katolická základní škola, Centrum pro rodinu a Farnost Uherský Brod Vás zvou na IX. ročník DRAKIÁDY, která se
uskuteční v neděli 21. září od 14:30 na louce za Úlehlami. Přijďte si s námi zasoutěžit! V případě nepříznivého počasí se
drakiáda přesouvá na neděli 12. října 2014.

CENTRUM PRO RODINU
SVATOJÁNEK zveme maminky na rodičovské dovolené k pravidelnému setkání vždy ve středu od 9:30 v herně Centra
pro rodinu. Můžete se těšit na společnou modlitbu, pohádku pro děti, písničky i sdílení rodičovských radostí a starostí.
Začínáme se středu 3.9.2014
KLUBÍČKO zveme rodiče s dětmi do nového klubu pro rodiče s dětmi, který bude každé pondělí od 10:00 do 11.30
v herně Centra pro rodinu. Na programu je tvoření s dětmi, motivované krátkým příběhem. Začínáme v pondělí
8.9.2014.
KURZY ANGLIČTINY nabízíme několik kurzů angličtiny podle pokročilosti, které se budou konat vždy ve čtvrtek
dopoledne i odpoledne. Přesné časy budou stanoveny podle počtu přihlášených. Cena kurzu 50,- až 100,-Kč podle
počtu ve skupině. Maminkám na rodičovské dovolené můžeme v době kurzu pohlídat děti. Přihlášky a bližší informace
v Centru pro rodinu.
NABÍDKA RODIČŮM - Máte malé děti a chcete jít 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. Za každou další započatou půl hod 10,-Kč.
Zveme maminky k modlitbám v duchu hnutí MODLITBY MATEK, a to vždy ve středu od 8:30 a v pátek od 17:30 na
faře. Kontaktní osoba:Vlasta Hermanová, tel:734 912 294, beruska.ub@seznam.cz.
MODLITBY OTCŮ: Otcové z farnosti zvou další muže ke společné modlitbě každý čtvrtek po večerní mši svaté na faře.
Kontaktní osoba: František Bílek, frantisekbilek@seznam.cz
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
www.farnostuherskybrod.cz
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PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ TÁBOR

KOSTELNICKÁ SLUŽBA

Jménem
rodičů
bychom
chtěli
moc
poděkovat
organizátorům a vedoucím farního tábora, který se
uskutečnil od 12. do 19. července ve Starých Hutích. O jeho
úspěšnosti svědčí především pochvalná uznání z řad dětí
(i těch nejnáročnějších a nejvíc ubrblaných). Někteří si
dokonce vyzdobili svůj pokoj trofejemi z tohoto tábora.

V červnu ukončil kostelnickou službu pan Josef
Lekeš. Pán Bůh zaplať za jeho službu. Od září se
ve
službě
kostelníka
budou
střídat
čtyři
spolupracovníci. Pan Hlavica s panem Mlýnkem
a paní Suchánková s paní Pařízkovou. Děkuji jim za
ochotu ke spolupráci ve službě farnosti. Věřím, že
s pomocí Boží zajistíme vše potřebné k důstojnému
O. Josef
průběhu bohoslužeb.

HNUTÍ MODLITBY MATEK A OTCŮ VÁS ZVOU NA MODLITEBNÍ
TRIDUUM V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
v pátek 26. září po večerní mši sv. v 19:15
v sobotu 27. září po ranní mši sv. v 7:45
v neděli 28. září po ranní mši sv. v 8:00

DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ ZA ÚRODU – se uskuteční v neděli 7. září v 10:15. Kdo můžete, přijďte v kroji.
BIŘMOVANCI

– první setkání biřmovanců po prázdninách bude v pátek 5. září v 19:15 na faře.

SLAVNOST SV. VÁCLAVA - V neděli 28. září bude u kapličky sv. Václava pobožnost ve 14:30. Jste srdečně zváni.
ADORACE V KAPLI SESTER
SEST ER

7. a 21. září od 19:30 hod.

DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRAD
VE LEHRAD

V sobotu 27. září vás zveme na děkanátní prosebnou
pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání.
Program: 15:00 růženec, 16:00 adorace a v 17:00
POKLADNIČKA V GLORII
pontifikální mše svatá s otcem arcibiskupem Janem
Přes prázdniny jste do pokladničky v Glorii věnovali celkem 6 110 Graubnerem. Odjezd autobusu z Marián. náměstí ve
Kč. Z toho byl jeden osobní dar 2 000 Kč na konto LL a jeden 14:00. Podrobnosti jsou na plakátku.
osobní dar pro o. Krenického také 2 000 Kč. Na misie pro
o. Krenického posíláme 3 050 Kč a na konto LL také 3 050 Kč.
POKŘTĚNI BYLI
Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať.
Michal Jan Miškář
*05.05.2014

DEN EVROPSKÉHO KULTURNÍHO
KULTU RNÍHO DĚDICTVÍ

Sebastian Alexandr Peters

Zveme vás na den otevřených kulturních památek v neděli Tomáš Moravanský
21. září. Bude otevřen k prohlídce klášterní kostel a farní sály –
Samuel Mikuláš Uko
odpoledne od 13:00 do 17:00. (farní kostel z důvodu výmalby
Jiří Gregovský
uzavřen)
Karolína Anna Dostálová

ODDÁNI BYLI
Pavel Medek
Kateřina Klevarová

Praha
Praha

Jan Ratajský
Emílie Zapletalová

Uherský Ostroh
Uherský Brod

Jaroslav Valenta
Silvie Zatloukalová

Uherský Brod
Uherský Brod

Daniel Duda
Eva Maliková
Martinus Theodorus Peters
Marta Chovánková

*14.01.2014
*16.06.2014
*27.04.2014
*11.06.2014
*31.03.2014

VE FARNOSTI JSME SE ROZLOUČILI
Marie Mošťková

*17.09.1945 +13.06.2014

Otílie Michalčíková

*07.09.1925 +19.06.2014

Věra Polášková

*05.11.1932 +26.06.2014

Milan Bumbálek

*14.02.1949 +30.06.2014

Plzeň
Prešov

František Josefík

*16.04.1945 +02.07.2014

Josef Šůstek

*09.03.1934 +23.07.2014

Uh. Brod
Uherský Brod

Františka Fojtáchová

*01.03.1927 +27.07.2014

Věroslava Vašinová

*10.05.1921 +30.07.2014

www.farnostuherskybrod.cz

