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Farní listy
Římskokatolické farnosti Uherský Brod

říjen 2015
Maria – znamení na cestě:
“Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne“.

(Jan 2,5)

ÚVODNÍK
Milé sestry a bratři, vstupujeme do měsíce října. Zahájíme
ho růžencovou poutí. Dá-li Bůh, letos nás navštíví biskup
Josef Hrdlička. V polovině října se v Brně bude konat
Národní eucharistický kongres. Hlavní program bude
v sobotu 17. října.
Jak vznikl pro dominikány svátek věnovaný modlitbě
růžence a s ním celý měsíc věnovaný růženci. Musíme se
posunout o několik staletí dopředu do roku 1570. Tehdy se
7. října odehrála námořní bitva, která zlomila mýtus
o neporazitelnosti tureckého vojska. Historici poukazují na
více okolností. Ale zásadním motorem odvahy vojáků
a námořníků Svaté ligy, která se loďstvu Osmanské říše
postavila, byla modlitba růžence. V ní dostali odvahu se
postavit síle, které se všichni ve Středomoří báli. Výsledek
byl považován za zázrak.
Růženec se stal nejrozšířenější modlitbou křesťanského
západu. I dnes dává sílu křesťanům se postavit zlu ve
světě. Sv. Jan Pavel II. poprosil věřící, aby se ho modlili
především za rodinu, která je dnes největším cílem útoku
odpůrce.
Zamilujme si proto růženec a často se ho
modleme.
o. Jan

PROGRAM RŮŽENCOVÉ POUTI
SOBOTA 3.10.
15:15 modlitba růžence
16:00 mše svatá (P. Jan Rajlich OP)
18:30 světelný průvod od farního kostela do kláštera
19:00 mše svatá farnosti (P. Josef Pelc)
21:00 – 23:30 noc mládeže s Marií (adorace, chvály)

NEDĚLE 4.10.
6:00
7:30
9:00
10:00
10:30
13:00
15:00
18:30

mše svatá (P. Jan Rajlich OP)
mše svatá ( P. Josef Pelc)
mše svatá ve slovenském jazyce
průvod krojovaných poutníků
od GJAK do klášterní zahrady
mše svatá (biskup Josef Hrdlička)
Loretánské litanie a svátostné požehnání
mše svatá s bohoslovci ze semináře
mše svatá (P. Antonín Bachan)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
1.

Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které
je moderní podobou otroctví.

2.

Za křesťanská společenství na asijském
kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala
evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.

3.

Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou
v církvi dobrými hospodáři duchovního
i hmotného bohatství.

OSTATKY SV. VOJTĚCHA VYSTAVENY V NAŠÍ FARNOSTI
Ve dnech 22. a 23. října večer budou u sester Neposkvrněného početí Panny Marie v kapli vystaveny ostatky tohoto
světce. Podrobnější program bude upřesněn v ohláškách v kostele.
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KALENDÁŘ - ŘÍJEN
1. října – Památka sv. Terezie od Dítěte
Ježíše, panny a učitelky církve
Pocházela ze severozápadu Francie. Ve 14
letech byla prosit papeže o výjimku pro
dřívější vstup na Karmel. V dalším roce už
byla postulantkou kláštera v Lisieux. Od
složení slibů žila touhou dokonale milovat
Ježíše. Byla mimořádně trpělivá, skromná
a pokorná. Svým životem ukázala cestu
duchovního dětství a učí nás milovat Boha
jednoduchým a přitom dokonalým způsobem.
Asi měsíc před svou smrtí řekla Terezie jedné
ze svých novicek: „Až budu v nebi, musíte
často naplňovat mé malé ruce prosbami
a obětmi, bude mi dělat potěšení, když je
budu jako déšť milostí házet na duše.“ Tato
výzva platí i nám. Sama církev nás učí, že
přímluva svatých je jejich nejvyšší službou,
jakou prokazují Božímu plánu, že je můžeme
a máme prosit, aby se přimlouvali za nás i za
celý svět.
Patronka: Francie; misií, misionářů,
karmelitek, zahradníků, letců, nemocných.
Atributy: růže, karmelitka
2. října – Památka svatých andělů
strážných
Bůh nám dal každému při křtu svatého
anděla, aby nás střežil a vychovával.
První pátek v měsíci
Výstav Nejsvětější Svátosti k soukromé
adoraci bude ve farním kostele od 13:00 do
18:00, v klášterním kostele od 14:00 do
16:00.
3. října – První sobota v měsíci
v klášterním kostele
Modlitba rozjímavého růžence v 15:15, mše
sv. v 16:00 za Svatého otce a na jeho úmysly.
7. října – Památka Panny Marie Růžencové
Slavení této liturgické památky ustanovil od r.
1572 papež Pius V. ve výroční den vítězství
křesťanů v boji s Turky u Lepanta. Dne 7. 10.
1571 došlo k rozhodující námořní bitvě mezi
islámem a křesťanstvím. Dnešní oslava nás
má podnítit k rozjímání o Kristových
tajemstvích pod vedením Panny Marie, která
byla zvláštním způsobem spojena s vtělením,
utrpením a slávou vzkříšeného Božího Syna.
15. října – Památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
17. října – Památka sv. Ignáce
Antiochijského, biskupa a mučedníka
25. října – Slavnost 282. výročí posvěcení
farního kostela
Tuto neděli bude ve 14:30 svátostné
požehnání.
28. října – Svátek sv. Šimona a Judy,
apoštolů
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ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
Odpovídá: Ondřej Talaš,
bohoslovec z naší farnosti
Ondro, kolik je ti let, co jsi
studoval, než jsi vstoupil do
semináře, ve kterém jsi
ročníku?

starám o hudební stránku liturgie
v semináři) a jiné. Nedílnou
součástí života bohoslovce je
i studium teologie, jež probíhá na
fakultě, která není určena
výhradně bohoslovcům. Z celkem
více
jak
t i s í c o v k y
studentů
je
bohoslovců jen
pětačtyřicet.
Podstatným
prvkem formace
je silentium. Je
to čas v tichosti,
kdy
člověk
odloží
všední
s t a r o s t i
a disponuje své
s r d c e
k
naslouchání
Pánu (Mt 6,6). Takový prostor pro
Pána mám od večera do rána
a jednou za měsíc při víkendových
rekolekcích. Za tento čas jsem
velmi vděčný, neboť zvláště
o prázdninách zjišťuji, jak těžké je
si takový čas pro Pána vyhradit.
Kdo je tvůj oblíbený světec?

Po základní škole
jsem
studoval
Arcibiskupské
g y m n á z i u m
v Kroměříži, které mi
poskytlo jak kvalitní
vzdělání,
tak
výborné zázemí pro
rozvoj nejen osobní,
ale i duchovní. Nyní,
ve
22
letec h,
pokračuji ve studiu
3.
ročníku
na
C yr i l o m e t o d ě j s k é
teologické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, ale
zároveň prožívám již 4. rok
formace ke kněžství. Teologické
fakultě a kněžskému semináři
(AKS) totiž předcházel jednoletý
propedeutický rok v Teologickém
konviktu.
Co ovlivnilo tvoje rozhodnutí jít
do semináře nebo jak jsi
Rád
si
pročítám
životopisy
objevoval svoje povolání ke
různých
svatých,
které
si
připomínáme během roku. Ale
kněžství?
Pamatuji si, že jako malý nejblíže mám asi ke svým
ministrant jsem se jednou ptal biřmovacím patronům, jimiž jsou
našeho kaplana, co je ten vnitřní sv. Filip Neri a Pater Pio. Už od
hlas, kterým si Bůh povolává, mala mě však provází i Panna
a jak ho uslyším. Otec mi Maria, vždyť oba brodské kostely
mariánské.
Její
život
s šibalským úsměvem odpověděl, jsou
nepřestane
být
aktuální
výzvou
že když budu žít s Pánem, určitě
to poznám. Čas šel dál a jakoby pro každého z nás.
nic. Ale když se člověk ohlédne, Máš nějaký vzor mezi kněžími
může jasně rozpoznávat Boží (v historii nebo současnosti)?
vedení ve svém životě. A všechny Měl jsem příležitosti, a stále mám,
ty "náhodné" situace mu pomalu setkat se s mnoha výbornými
začínají zapadat do sebe jako kněžími. Velmi si však cením
dílky mozaiky, až začne s údivem i těch, kteří nějakým způsobem
odhalovat krásu Božího plánu, selhali. Ukazuje to reálnost života.
který má Bůh s každým člověkem. Kněz je také pouze člověk.
Je to podobné, jako když se dva Nemůžeme od něho očekávat
lidé stále více poznávají, až nadlidské výkony. Ale zároveň
dojdou k rozhodnutí strávit spolu nesmíme
podceňovat
Ducha
zbytek života.
Božího, který se může tím zřejměji
Jak prožíváš svů život v
projevit v lidské slabosti. Zmiňuje
to již svatý Pavel (2Kor 12,9-10;
semináři?
Velm i intenzivně. Kněžsk ý 2Tim 2,1).
seminář je taková zvláštní V čem vidíš svoje poslání ?
komunita, kde většinu času Být vždy tam, kde mě Pán chce
p r o ž í v á t e s e s p o l u b r a t r y mít. Ale rozpoznat to není vždy
bohoslovci. K programu dne patří jednoduché. Proto stále prosím
modlitby v kapli s každodenní mší Ducha Svatého, abychom vždy
svatou, společné jídlo, studium na byli naladěni na Jeho frekvenci.
pokoji, povinnosti spojené se
službami (hraji na varhany, vedu Děkujeme za rozhovor. (Redakce
seminární sbor a celkově se FL)
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PŘEDŠKOLIČKA KZŠ 2015/2016
Katolická škola zve předškoláčky a jejich rodiče na
nový ročník setkávání v Předškoličce.
Paní učitelky z Katolické školy se opět těší na předškoláčky a jejich
rodiče. Tento rok nás čekají čtyři setkání. Každé z nich je zajímavé
a přiblíží dětem školní prostředí. Současně je to příležitost pro
rodiče získat potřebné informace o škole a přípravě na školní
výuku.
Nejbližší setkání s názvem „Tajuplná škola“ se uskuteční ve středu
14. října 2015 od 16.00 hodin na I. stupni na Jirchářské.
Pro bližší informace můžete psát na e-mail: info@kzsub.cz, volat do
kanceláře školy: 577 440 481 nebo se přímo zastavit v naší škole:
Jirchářská 823, Uherský Brod.
Těšíme se na Vás

DEN CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ
Letošní Den církevního školství zůstane žákům Katolické ZŠ jistě dlouho vrytý v paměti. Nebyl to totiž „obyčejný“
vyučovací den. Žáci 1. stupně tvořili v rámci projektového dopoledne pozornosti pro naši spřízněnou slovenskou
církevní školu v Nové Dubnici. Kromě toho hráli hry, zdobili chodník před školou a povídali si o patronu školy sv.
Dominiku Saviovi a jeho učiteli – sv. Janu Bosku a pochopitelně o sv. Ludmile, na jejíž svátek Den církevních škol
každoročně slavíme.
Žáci 2. stupně na kamarády z jiných církevních škol nemuseli jen myslet. Ti se s nimi rovnou setkali na Stojanově
gymnáziu na Velehradě, kam zavítali také nejstarší žáci Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou.
Společně s písničkářem Pavlem Helanem vymýšleli písničky, prohlédli si prostory gymnázia, baziliku
a lapidárium a po obědě si spolu se studenty Stojanova gymnázia poslechli koncert Pavla Helana.

DRAKIÁDA 2015

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a Sdružením sv. Dominika
Savia pořádá KZŠ v Uherském Brodě další ročník Drakiády.
Zveme všechny kluky a holky, akce proběhne na Ulehlách v neděli 11. října 2015 od 14.30 do 16.00
hodin. Na účastníky čeká diplom a odměna. V případě nepříznivého počasí se akce odkládá na
18. října 2015.

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.
KLUBÍČKO – odpolední tvoření pro všechny zájemce, kteří rádi
něco hezkého vyrábí z různých materiálů a různými technikami.
Jednou za 14 dnů v Centru pro rodinu. První tvoření bude ve
středu 7.10.2015 od 15:30. Bližší informace na plakátcích, webu
a v CPR.
KURZ JAK VÉST DĚTI K ODPOVĚDNOSTI – nabízíme všem
rodičům, zahájení kurzu 14.10.2015 v 16:00. Cena kurzu 250,Kč, manželský pár 400,- Kč. Přihlášky a informace v CPR
SPOLEČENSTVÍ PRO ŽENY se sestrou Miladou bude v pondělí
12.10.2015 od 18:00 v CPR na klášteře. Program: zamyšlení
podle knihy „Síla manželčiny modlitby“ a modlitba. Toto vše bude
proloženo několika biblickými tanci.
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
O všech chystaných aktivitách a termínech se více dozvíte na
nástěnce Centra pro rodinu ve farním kostele a na našich
webových stránkách www.uhersky-brod.dcpr.cz
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CENTRUM SENIORŮ
Pátek 2. 10. 2015 PROGRAM SE NEKONÁ
z důvodů pořádání potravinové sbírky
v prodejnách COOP. Nabízíme možnost se do ní
dobrovolnicky zapojit.
Pátek 9. 10. 2015 SVĚDECTVÍ ZE ŽIVOTA
ŘEHOLNÍKŮ
Promítání krátkých svědectví řeholníků a řeholnic
se skupinovou aktivitou.
Začátek v 9:00 na faře
Středa 14. 10. 2015 MODLITEBNÍ
SPOLEČENSTVÍ
Rozjímání a mše svatá s P. Josefem Pelcem.
Začátek v 9:00 na Domovince.
Pátek 16. 10. 2015 SETKÁNÍ NA FAŘE
Začátek v 9:00 na faře.
Středa 21. 10. 2015 ROZJÍMÁNÍ V KAPLI
Začátek v 9:00 v kapli na Charitě.
Pátek 23. 10. 2015 SETKÁNÍ NA FAŘE
Začátek v 9:00 na faře.
Pátek 30. 10. 2015 VÝTVARNÉ PRÁCE S CPR
Sraz v 9:00 na faře.
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KRONIKA FARNOSTI
DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE JSME
PŘIJALI:
Marek Gössel

*03.01.2015

Anna Victoria Gössel

*14.04.2013

Nela Viktorie Kupcová

*22.06.2015

Štěpán Mikulička

*08.06.2015

Vojtěška Chovancová

*30.06.2015

Patrik Staš

*04.05.2015

Sára Mlynářová

*12.05.2015

Adam Petr Konopka

*16.07.2015

Amálie Juračková

*13.07.2015

Antonín Blahůšek

*29.06.2015

Dominik Jiří Miklas

*09.09.2014

Lukáš Cyril Metoděj Sukup

*05.07.2015

SVÁTOST MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:
Adam Pekarovič

Hluk

Kateřina Tichá

Uherský Brod

VE FARNOSTI JSME SE ROZLOUČILI:
Josef Škabraha

*25.03.1933 +09.08.2015

Josef Pokorný

*07.03.1930 +10.08.2015

Zdeněk Šťáva

*23.12.1954 +11.08.2015

Josef Uherek

*16.03.1937 +18.08.2015

Jana Fojtíková

*12.10.1939 +16.08.2015

POKLADNIČKA
V měsíci září jste do pokladničky v Glorii
věnovali celkem 1 821 Kč, z toho 1 000 Kč
posíláme na konto LL a 830 Kč
P. Krenickému na Ukrajinu. Všem dárcům
Pán Bůh zaplať.

ADORACE U SESTER
bude v neděli 11. a 18. října od 19:30 v kapli
sester.

MODLITBA RŮŽENCE
Jako každý rok i letos se budou jednotlivá
modlitební společenství modlit ve farním
kostele růženec před večerní mší svatou tj.
od 18:00. Sledujte proto prosím rozpis, který
bude vyvěšen ve vývěskách kostela.
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NEK BRNO
V sobotu 17. října 2015 se naše farnost
zúčastní v Brně Národního eucharistického kongresu.
Na Biskupském gymnáziu od 15. do 17. 10. probíhá konference za
účasti delegátů z diecézí. Náš děkanát bude zastupovat Mgr. Aleš
Kapsa. Zahájení bude 15. 10. v 10.30 hodin v katedrále sv. Petra a
Pavla.
Slovo „kongres“ možná vyvolává představu odborného setkání, ale
v tomto případě tomu tak není – Národní eucharistický kongres
(NEK) je totiž záležitostí celé naší církve. Eucharistické kongresy se
v církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či
celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Tento kongres je první
NEK od vzniku samostatné České republiky.
NEK je určen k prohloubení naší úcty ke Kristu Pánu v eucharistii.
Slavením eucharistie 17. 10. 2015 v Brně směřujeme k obnově
smlouvy člověka s Bohem.

EUCHARISTIE JAKO NOVÁ SMLOUVA
Eucharistie je smlouva nová a věčná! Ke každé smlouvě je třeba
dvou stran. Jednou stranou je Bůh, který se bezvýhradně dal a na
druhé straně máš být ty, který řekneš k Jeho ANO své ANO.
Přirovnáním je uzavření manželské smlouvy! Nestačí, když ženich
řekne před oltářem své „ano“, jestliže nevěsta mlčí, smlouva je
neplatná, nebyla vůbec uzavřena!
Bůh už ve Starém zákoně uzavřel s Božím lidem smlouvu. Při
u z a v ř e n í
s m l o u v y
s Abrahámem si Hospodin žádal smrt. Symbolizovalo ji několik
zabitých zvířat. Proč byla oběť zvířat nezbytná? Proč to byl jediný
způsob, jak vstoupit do smlouvy? Proto, že oběť symbolizuje smrt
každé ze smluvních stran. Zabité zvíře vyjadřovalo: „Toto je moje
smrt. Toto zvíře zemřelo místo mne. Zemřelo na mém místě. Teď,
když už jsem ve smlouvě, nemám právo žít pro sebe“. Smrt
obětovaného zvířete byla tělesná, ale symbolizovala jiný druh smrti
pro toho, kdo oběť přinášel. Ten, kdo tak činil, se od toho okamžiku
vzdával práva žít pro sebe. Je to vyjádřeni slov: „Když bude třeba,
položím za tebe život (i fyzický). Od nynějška mají tvé zájmy
přednost před mými. Budu-li mít něco, co budeš potřebovat
a nebudeš schopen si to opatřit, to, co mám, je tvoje. Již nežiji sám
pro sebe, ale pro tebe.“ Smrt oběti představovala smrt toho, kdo
jejím prostřednictvím vstupoval do smlouvy. Zvířata, obětovaná
Mojžíšem, pouze připomínala Izraelitům ten princip, že smlouva je
platná jen skrze smrt! Tyto oběti byly předobrazem jiné oběti, která
však ještě nebyla obětována.

EUCHARISTIE JAKO POKRM
Všechno živé potřebuje pokrm. Rostliny
potřebují živiny, jinak by nemohly
nasadit na květ a vytvořit plody.
I zvířata hledají neustále potravu a tak
doplňují látky, které tělo potřebuje.
Člověk se kromě svého fyzického života
musí postarat také o život nadpřirozený,
který získal křtem. Jak obyčejný pokrm
je posilou pro tělo tak Eucharistie je
pokrmem, posilou a lekem pro duší.

