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Farní listy 2015
Advent a vánoce
Ejhle, přijde Pán a Bůh
náš, cestu připravujme.
Přijde čekaný Mesiáš,
srdce očisťujme.
Úvodník

Program bohoslužeb o vánocích 2015

„Hle blíží se dny – praví Hospodin – kdy splním
sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu“
Jer 33,14. Advent je časem očekávání naplněným
nadějí. Naděje má ale mnoho podob. Rodiče touží
po narození svého dítěte, fotbalové mužstvo čeká
na začátek důležité hry, zemědělci sejí s nadějí
veliké sklizně. Modlicí se lidi spojuje naděje.
Naděje je silou, motorem našeho lidského života.
Každý z nás neustále potřebuje nový cíl, smysl.
V adventu nám Bůh vkládá naději přímo do našich
rukou. Slíbil nám Spasitele, svého syna. Bůh
otevřel k nám lidem svou náruč, aby ve svém
Synu Ježíši Kristu nás přijal za své děti. Advent je
časem, kdy postupně otevíráme svou náruč
k malému, bezbrannému dítěti – Bohu, který se
ponížil a stal se jedním z nás. Staré přísloví
hovoří: „Tvůj život je dar od Boha. To, co s ním
uděláš, je tvůj dar Bohu.“ Když prožíváme toto
adventní období plné nadějí a radosti, dejme
Ježíšovi dar, po kterém touží: zkusme ho každý
den přijímat trochu víc. Přeji nám všem, ať
s každým dnem adventu otevíráme více svou
náruč a přijměme Božího Syna do svého života.
Tomasz Žurek, jáhen

Adventní duchovní obnova
Tuto duchovní obnovu povede P. Antonín Bachan.
První promluva bude ve farním kostele v pátek
11. prosince při večerní mši svaté, další promluvy
budou v klášteře v sobotu 12.12. v 9:00 a v 11:00.
Odpoledne bude možnost svátosti smíření od
14:00 do 16:00. V 16:00 bude duchovní obnova
zakončena mší svatou. Podrobnosti najdete na
plakátku a na webových stránkách.

Vánoční koncert
Srdečně všechny zveme na vánoční koncert, který
se uskuteční v sobotu 26. prosince ve farním
kostele. V 18:00 bude hrát a zpívat cimbálová
muzika DANAJ moravské lidové koledy, ale také
krátké skladby barokních mistrů a Credo z Malé
vánoční mše Vlastimila Peška.

Štědrý den 24.12.

farní kostel mše sv. 24:00
klášter. kostel mše sv. 7:00, 22:00
dětská mše 15:00

farní kostel mše sv. 7:00, 10:15
Slavnost Narození Páně
setkání u jesliček v 15:00 far. kostel
25.12.
klášter. kostel mše sv. 8:45, 17:30

Svátek sv. Štěpána
26.12.

farní kostel mše sv. 7:00, 10:15
koncert souboru DANAJ 18:00
klášter. kostel mše sv. 8:45, 17:30

Svátek sv. rodiny 27.12.
farní kostel mše sv. 7:00, 10:15
- obnova manželských
klášter. kostel mše sv. 8:45, 17:30
slibů

Svátek sv. Betlémských farní kostel mše sv. 17:30
dětí, mučedníků 28.12. klášter. kostel mše sv. 7:00

Sv. Silvestr 31.12.

farní kostel mše sv. 17:30
klášter. kostel mše sv. 7:00

Slavnost Matky Boží
Panny Marie 1.1.2016

farní kostel mše sv. 7:00, 10:15
klášter. kostel mše sv. 8:45, 17:30

Slavnost Zjevení Páně
farní kostel mše sv. 10:15, 17:30
6.1.2016 - žehnání vody,
klášter. kostel mše sv. 7:00, 16:00
křídy a kadidla
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Úmysly apoštolátu

Poděkování

1.Abychom
všichni
zakoušeli
milosrdenství našeho Boha, který se
nikdy neunaví nám odpouštět.
2. Za rodiny, zejména za ty, které trpí,
aby v Ježíšově narození nalezly
znamení pevné naděje.
3. Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána
Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my
pochopili, jaké poklady slávy skrývá
křesťanům jeho dědictví.

Bratři a sestry, chtěl bych v tomto adventním čase (tyto listy jsou dvoučíslo
tak i na přelomu roku 2015) poděkovat všem farníkům za vaše modlitby
i jakoukoliv podporu a pomoc naší farnosti. Díky Bohu se podařilo dokončit
restaurování pískovcových prvků, nátěr fasády s výjimkou věže kostela
a začít restaurování bočního oltáře Panny Marie Lurdské. Díky vám i za vaše
příspěvky do sbírek. Vybrali jsme celkem 1.133.672,-Kč při sbírkách v kostele
(z čehož část byla použita na úhradu nákladů na nátěr fasády), dalších
108.000,-Kč věnovali dárci na náklady spojené s nátěrem fasády
a restaurování oltáře Panny Marie Lurdské. Je třeba ale také připomenout
dotace, bez kterých by se nemohlo toto dílo uskutečnit:
Ministerstvo kultury ČR poskytlo dotaci na restaurování kamenných prvků na
kostele ve výši 829.000,-Kč.
Městský úřad Uherský Brod poskytl dotaci 125.500,-Kč.
Krajský úřad Zlínského kraje poskytl dotaci na restaurování kamenných prvků
na kostele ve výši 300.000,-Kč.
Na 1. etapu restaurování oltáře Panny Marie Lurdské poskytlo MK ČR dotaci
ve výši 150.000,-Kč.
Proinvestovali jsme celkem: za restaurování kamenných prvků a nátěr fasády
1.944,532,-Kč, za lešení bude uhrazeno 357.582,-Kč
V příštím roce bych byl rád, kdybychom dokončili věž kostela a boční oltář.
Pán Bůh zaplať a těším se na další spolupráci.
O.Josef

Předvánoční svátost smíření
bude v naší farnosti v neděli 20.
prosince od 14:00 do 16:00 v obou
kostelech

Návštěva sv. Mikuláše
Svatý Mikuláš navštíví farní kostel
v pátek 4. prosince po večerní mši
svaté. Zveme všechny malé děti na
mši svatou v 17:30.

Patrocinium farního kostela
Oslavíme v úterý 8. prosince při mši
svaté ve farním kostele v 17:30. Mši
svatou celebruje P. Zdeněk Mlčoch. Po
mši svaté půjde světelný průvod
k Mariánskému sloupu, kde zasvětíme
město Panně Marii.

Setkání u jesliček
Zveme vás na setkání u jesliček
malých i velkých v pátek 25. prosince
v 15:00. Mládež za schóly zahraje
vánoční hru se zpěvy. Společně si také
zazpíváme krásné koledy.

Pozvánka na farní ples
Již nyní vás chceme pozvat na XIV.
Farní ples, který se uskuteční v sobotu
6. února 2016 v Domě kultury. K tanci
a poslechu bude hrát dechová hudba
Nivničanka.
Vstupenky se budou prodávat od
4. ledna 2016 v prodejně Gloria.
Prosíme vás také o příspěvky do
tomboly (buď finanční nebo věcné – ne
použité !!) Děkujeme.

Adorace v kapli sester
Adorace v listopadu budou v neděli 6.
a 20.12. a v lednu 3. a 17.1. 2016

Pokladnička v Glorii
V měsíci listopadu jste do pokladničky
věnovali celkem 2 044 Kč. Na misie
P. Krenickému posíláme 1 000 Kč a na
konto LL 1 050 Kč. Všem dárcům Pán
Bůh zaplať.

Rok Božího milosrdenství
začne od slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, do
slavnosti
Ježíše
Krista
Krále
(8.12.2015
–
20.11.2016)
O odpustcích ve Svatém roce milosrdenství papež František řekl: „Je mojí
touhou, aby se tento rok stal živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je
možné téměř hmatatelně vnímat.“ Zvláštním znamením svatého roku je pouť,
protože je obrazem cesty, kterou se každý člověk ubírá ve svém životě.Lidská
bytost je poutník, který jde po cestě ke kýženému cíli. Rovněž ke Svaté bráně
v Římě a kdekoli jinde bude každý muset vykonat pouť podle svých sil. Bude
to znamením skutečnosti, že také milosrdenství je cílem, kterého je třeba
dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť. Pouť je tudíž podnětem
k obrácení.
Nemocní a nemohoucí mohou obdržet odpustky účastí na bohoslužbách
prostřednictvím sdělovacích prostředků a prožíváním svého utrpení jako
zkušenosti přiblížení se Pánu, který v tajemství svého umučení, smrti
a vzkříšení ukazuje cestu, jež dává smysl každé bolesti i osamění.
V naší diecézi bude Svatá brána otevřena v katedrále v Olomouci, na
Svatém Hostýně a na Velehradě.
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Katolická základní škola Uherský Brod
It´s all about London
Letos jsme se do Londýna podívali v rámci Evropského
projektu. Deset žáků v neděli 18.10.2015 vyrazilo na
dlouhou cestu přes Německo, Francii a Belgii, přes
hory, doly a hranice, do Anglie. Hned na začátku bych
ráda vyzdvihla profesionálnost řidičů. Nikomu nebylo
špatně, nikdo si na nic nestěžoval a v autobuse jsme se
cítili jako doma. Se studenty SPŠ stavební z Opavy
a jejich vyučujícími jsme brzy navázali velmi hezké
vztahy.
Po náročné, téměř 24 hodinové cestě jsme v pondělí
ráno konečně "přistáli" v centru britské metropole.
A hned jsme se vydali na okružní cestu. Začali jsme
u London Eye, odkud jsme měli výhled na celé město,
pokračovali jsme kolem Westminster Abbey přes St.

James´s park až k Buckinghamskému paláci. Na
Trafalgar Square jsme se rozdělili. Někteří se vydali do
muzea dopravních prostředků a zejména dámy ocenily
interiéry národní galerie. Po krátké návštěvě Covent
Garden, kde jsme na chvíli ztratili pojem o čase
(a několik účastníků výpravy), jsme se vydali zpět
k autobusu, který nás rozvezl do rodin.
V úterý jsme navštívili Stonehenge a překrásnou
katedrálu v Salisbury. Jejími interiéry jsme se kochali
celou hodinu. V katedrále je vystavena Magna Charta,
dějepisáři si tedy přišli na své.
Následující dny byl dopolední program totožný - výuka
s rodilým mluvčím v centru Millfield. Odpoledne se lišila.
Ve středu jsme jeli do Oxfordu, ve čtvrtek jsme navštívili
královské sídlo Windsor a kolej Eton. V pátek jsme pak
prošli Londýnem k pevnosti Tower, kde jsme měli
možnost vidět nejen korunovační klenoty.
Zájezd se žákům velmi líbil, pochvalovali si pobyt
v rodinách, možnost navštívit památky i výuku.
Doufáme, že příští rok budeme mít také možnost
ochutnat něco málo z kultury a jazyka Británie.
Mgr. Lenka Kebrlová

Návštěva anglických studentů
z Londýna v Uherském Brodě
Stojanovo gymnázium na Velehradě vždy bylo
spojeno s hudbou. V letošním roce dokonce
sbor gymnázia doprovázel prezidenta České
republiky do Vatikánu a rovněž zpíval českou národní
hymnu při předávání státních vyznamenání 28. října na
Pražském hradě. Každým rokem na podzim Stojanovo
gymnázium rovněž pořádá na našem krásném poutním
místě Festival duchovní hudby. Přijíždějí sem i zahraniční
hosté. V tomto roce se našeho festivalu zúčastnila
katolická škola St. Richard Reynolds, která se nachází
v části Twickenham v jihozápadním Londýně. Jako
Broďanka, ale zároveň vyučující anglického jazyka na
Stojanově gymnáziu, jsem získala možnost vzít komorní
sbor z Anglie s dirigentkou Caroline Firman do našeho
města. Naše první cesta vedla na místní katolickou školu,
kde se nám všem dostalo vřelého přijetí od pana ředitele,
folklórního souboru Holúbek a jejich žáků. Již při vstupu do
školy nás přivítala hudecká muzika, krásné písničky,
vdolečky a čerstvě upečený domácí chléb. Následně se
angličtí
studenti aktivně
zapojili do
vyučování.
Uvědomovala jsem si, jak v tomto přívětivém prostředí
katolické školy se vytváří hodnoty a postoje tak důležité pro
život. Na závěr naší návštěvy se konal společný koncert
chrámového sboru z Londýna a folklórního souboru
Holúbek. Soubor Holúbek hudebně vyjádřil naše tradice,
zvyky svými malebnými písněmi a tancem. Obě hudební
tělesa však měla jedno společné. Svou interpretací písní či
tanců nezapomínali na duchovní hodnoty a oslavu Boží.
Další cesta anglického sboru vedla k muzeu a soše Jana
Amose Komenského.
Zde se Angličané seznámili
s osobností našeho významného rodáka. Celou dobu nás
doprovázel pan děkan farnosti Josef Pelc, který byl
duchovní oporou nás všech. Jeho výborná znalost
anglického jazyka výrazně pomohla k rozvíjení vzájemné
komunikace s Angličany.
V dominikánském klášteře nás přivítal Otec Jan, který nám
anglicky povídal o tomto působivém místě a odpovídal na
položené dotazy. Poslední naši zastávkou byl farní kostel,
kde si mohli angličtí studenti ještě zazpívat. V úvodu nám
pan děkan při tlumočení objasnil význam názvu anglické
školy. Následně varhaník Petr Kučera představil velké
české hudební skladatele. Zahrál ukázky z cyklu
symfonických básní od Bedřicha Smetany - Má vlast,
Antonína Dvořáka - Novosvětské symfonie a mnoha
dalších. Melodie naší klasické hudby ještě jistě doznívala
Angličanům v uších při zpátečním večerním letu do
Londýna, tak jako vzpomínka na naše město a především
na dobré lidi, se kterými se měli možnost zde setkat.
Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
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Žáci z Katolické základní školy postoupili do
divizního finále Školské futsalové ligy 7
Každý rok se účastníme soutěže - Školská futsalová liga.
Tato soutěž se hraje ve dvou věkových kategoriích – do
7. a do 9. třídy. Letos tým sedmáků opět čekala cesta do
Slavičína. Z loňského vzájemného zápasu se Slavičínem
jsme věděli, že nás čeká skvěle sehraný tým, který
dosahuje mnoha úspěchů. Na jejich rychlou kombinační
hru je pro milovníky tohoto sportu opravdu krásné
podívání. Jako další soupeř přijeli žáci z Kašavy. Postoupit
mohl jen jeden.
Už první zápas ukázal neskutečnou sílu Slavičína.
Rozdrtili Kašavu 15:0!
Nás tento výsledek nepřekvapil. Jen to potvrdilo taktiku,
kterou jsme na zápas s favority připravili. Naši hráči museli
důsledně bránit už od soupeřovy brány, obsazovat
protihráče a zodpovědně se vracet. Šanci na úspěch
nabízely rychlé přihrávky na útočníka Kryštofa Dubského.
A dařilo se. První poločas jsme vyhráli 2:0. Kluci překvapili
zodpovědností a odhodláním, se kterým nastoupili. Šance
soupeře pak pochytal jako vždy skvělý Štěpán Bachůrek.
V obraně dřeli Šimon Moravanský s Frantou Šobáněm.
Vepředu pak Kryštofa střídavě podporovali Marek Matulík
s Jirkou Javorem. Nic ale nebylo rozhodnuto a potvrdily to
první tři minuty druhého poločasu, kdy jsme vypadli
z tempa a rychle prohrávali 3:2. Za normální situace by se
soupeř rozjetého Slavičína položil, ale ne naši kluci.
Neuvěřitelnou bojovností dokázali tento zápas ještě otočit
a k naprostému překvapení všech zúčastněných zvítězit
6:4!
Vzhledem k tomu, že jsme měli jen jednoho hráče na
střídání, byli kluci po zápase na pokraji vyčerpání. Jenže
je po pár minutách odpočinku čekal další soupeř –
Kašava. Únava se projevila a brzy jsme prohrávali 2:0.
Kluci to opět nevzdali, dokázali postupně svou fotbalovou
převahu a zvítězili 5:3.
Po závěrečném hvizdu neměli ani sílu nějak přehnaně se
radovat. Jen podat ruce soupeři a odpočívat.
Nyní nás čekají vítězové skupin v Divizi H – jižní Morava.
Náš tým si svou bojovností postup zasloužil, bohužel se
do dalšího turnaje nestihne uzdravit zraněný Ondra
Dubský, tak vše záleží na zdraví zbytku hráčů.
Michal Slinták

Děti ze školních družin recitují
Svatý Martin na bílém koni sice nepřijel, do Uh. Brodu na
Dům dětí a mládeže se však ve středu 11. listopadu sjely
děti ze sedmnácti družin uherskobrodského okrsku
v rekordním počtu 116 soutěžících. Přijely ukázat své
dovednosti v uměleckém přednesu na okrskovou recitační
soutěž školních družin, kterou pořádá školní družina při
KZŠ.
Děti byly rozděleny do čtyř kategorií, ve kterých jejich
výkony hodnotila odborná porota ve složení: Věra Lovecká
(vedoucí Knihovny Fr. Kožíka), Alena Baďurová (z
dětského oddělení Knihovny Fr. Kožíka), Roman Švehlík
(režisér Divadla Brod), Zuzana Gregůrková (moderátorka
rádia Kiss publikum), Jitka Josková (herečka Slováckého
divadla) a Klára Vojtková (herečka Slováckého divadla).
Porota neměla vůbec jednoduchou úlohu, protože ocenit
mohla pouze 4 nejlepší soutěžící z každé kategorie. Čas
během porady nad výkony vyplnil dětem Jakub Smítal
z DDM hudebně pohybovými aktivitami.
Pilná příprava dětí z KZŠ se vyplatila, protože porota
ocenila hned několik našich zástupců. V kategorii 1. tříd to
byl Jiří Jochim, který získal cenu poroty. V 2. kategorii si
dokonce 1. místo odnesl Marek Soviš (2. třída). V kategorii
3. tříd byla prvním místem oceněna i Marie Hrubošová
a v nejstarší kategorii jsme měli rovnou dvojitou radost a to
z 1. místa Patricie Guričkové (5. třída) a z ceny poroty pro
Michala Bartoše.
Všem dětem, které se na tuto soutěže připravovaly,
děkujeme a vítězům gratulujeme.
L. Goldmannová, vychovatelka ze ŠD při KZŠ v UB

Zápis do 1. třídy
Zápis do první třídy Katolické základní školy v Uherském
Brodě na školní rok 2016/2017 se uskuteční v úterý 19.
ledna 2015 od 13.00 hodin v budově školy na adrese
Jirchářská 823. Další informace nejen k zápisu, ale také
o škole samotné, lze získat na webových stránkách
www.kzsub.cz, tel. čísle 577 440 481 nebo e-mailu
kzsubrod@gmail.com.

Předškolička
Předškoláky a jejich rodiče srdečně zveme na předvánoční
Předškoličku „Půjdem spolu do Betléma“ Toto již třetí
setkání proběhne ve středu 16. prosince na I. stupni –
Jirchářská 823 od 16.00 do 17.00 hodin. Více informací na
webových stránkách školy.
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Kalendář
3. prosince – Památka sv. Františka Xaverského, kněze 26. prosince – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27. prosince – Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie
a Josefa

4. prosince – První pátek v měsíci

Výstav Nejsvětější Svátosti k soukromé adoraci bude ve
farním kostele od 13:00 do 17:00, v klášterním kostele od 28. prosince – Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků
14:00 do 16:00.
1. ledna – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
5. prosince – První sobota v měsíci v klášterním
Závazný zasvěcený svátek.
kostele
2. ledna – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře
Modlitba rozjímavého růžence v 15:15, mše sv. v 16:00 za
Naziánského, biskupů a učitelů církve
Svatého otce a na jeho úmysly.
První sobota v měsíci v klášterním kostele
7. prosince – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele
církve
Modlitba rozjímavého růžence v 15:15, mše svatá v 16:00
za Svatého otce a na jeho úmysly.
8. prosince – Slavnost Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
6. ledna – Slavnost Zjevení Páně
Roku 1854 vyslovil papež Pius IX. dogma: „Blahoslavená
Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro
zvláštní milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem
k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu,
uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu.“

Žehnání vody, křídy a kadidla.
10. ledna – Svátek Křtu Páně
Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu
křesťanů

14. prosince – Památka sv. Jana od Kříže, kněze 21. ledna – Památka sv. Anežky Římské, panny
a učitele církve
a mučednice
Pocházel z chudé španělské rodiny. Ve 21 letech vstoupil
ke karmelitánům v Medině del Campo. Po seznámení se
s Terezií z Avily a za souhlasu představených se s ní
podílel na šíření reformovaného Karmelu. Musel snášet
mnoho příkoří, ale v utrpení dosáhl hlubokého spojení
s Bohem i vrcholu mystického života. Zastával větší počet
funkcí, ale dle svého přání skončil opuštěn od nich i od
slávy související s uznáním. Zemřel v Ubedě po velkém
utrpení. O jeho moudrosti svědčí duchovní spisy, které
zanechal.

25. ledna – Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
26. ledna – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
28. ledna – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze
a učitele církve

Byl vychován v montekasinském klášteře a později dán na
vysokou školu do Neapole. Vstoupil do dominikánského
kláštera, a proto byl od rodných bratrů vězněn, aby nečinil
vznešenému rodu hanbu a aby se vzdal úmyslu žít
řeholním životem. Po 18 měsících se mu podařilo
Postavení: kněz a učitel církve, mystik
uprchnout zpět do kláštera, kde ihned složil řeholní sliby.
V Paříži se stal profesorem a doktorem bohosloví. Jako
Atributy: karmelitán, kniha, kříž, pero
učitel a spisovatel dosáhl světové pověsti. Odpovědi na
17. prosince – Výroční den narození papeže Františka všechny otázky hledal v modlitbě, která naplňovala jeho
(1936)
život.
25. prosince – Slavnost Narození Páně

Patron: dominikánů, filozofů, katolických škol a fakult,
knihkupců, studentů, teologů, výrobců tužek a je vzýván při
Ježíšovým narozením se otevírá nebe, Bůh sestupuje mezi
sporech o pravost nauky i jako ochránce za zlého počasí.
lidi a přináší pokoj, který je naplněním starozákonních
příslibů.
Atributy: dominikán, drahokam, holubice, hvězda, kalich,
kniha, lilie, monstrance, pero, slunce.

Centrum pro rodinu
ZDRAVÉ VÁNOČNÍ PEČENÍ – zveme vás na praktickou ukázku pečení vánočního cukroví bez cukru s ochutnávkou asi
15 druhů cukroví s posezením u dobrého čaje a zdravého punče. 11.12.2015 v 16 hodin na faře. Je potřeba se
přihlásit: Ludmila Gregůrková 737 863 859
SPOLEČENSTVÍ PRO ŽENY - se sestrou Miladou bude v pondělí 7.12.2015 od 18:00 v CPR na klášteře. Program:
zamyšlení podle knihy „Síla manželčiny modlitby“ a modlitba. Toto vše bude proloženo několika biblickými tanci.
KURZ MANŽELSKÉ VEČERY - zveme manželské páry bez rozdílu věku, kteří chtějí prohloubit svůj vztah, na kurz,
který jim k tomu může pomoci. Jedná se o 8 společných večerů se zamyšlením na různá témata týkající se
manželského vztahu. Bližší informace a přihlášky v Centru pro rodinu. Zahájení kurzu 12. února 2016.
JARNÍ PRÁZDNINY v CPR – v průběhu jarních prázdnin od 1.2.do 7.2.2016 připravujeme příměstský tábor pro děti.
Je možné přihlásit děti i na jednotlivé dny. Informace a přihlášky v Centru pro rodinu.
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
Kontakt na nás: mobil: 731 402 169, e-mail: cpruherskybrod@ado.cz

www.farnostuherskybrod.cz
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Centrum seniorů
Pátek 4. 12. 2015 SETKÁNÍ NA FAŘE.
Začátek v 9:00 na faře
Středa 9. 12. 2015 MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ.
Rozjímání a mše svatá s P. Josefem
Pelcem. Začátek v 9:00 na Domovince
Pátek 11. 12. 2015 VÝTVARNÉ PRÁCE S CPR.
Začátek v 9:00 na faře
Středa 16. 12. 2015 ROZJÍMÁNÍ V KAPLI.
Začátek v 9:00 v kapli na Charitě
Pátek 18. 12. 2015 SVATÁ RODINA V OBRAZECH
A V BETLÉMECH.
Promítání s vyprávěním Aleny
Mahdalové. Začátek v 9:00 na faře.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka bude v Uherském Brodě probíhat ve
dnech 8. a 9. 1. 2016. Výtěžek z této sbírky je významnou
pomocí pro lidi v nouzi, nemocné a starší z našeho
regionu. Malí koledníčci při něm můžou zažít krásná
setkání a možnost podílet se na charitním díle. Sbírka má
však i rozměr evangelizační. Je to skvělá příležitost jak
do každé domácnosti našeho města přinést světlo Boží
lásky. Proto prosím o modlitební podporu této akce o modlitbu za koledníčky a naše spoluobčany, zvlášť ty, co
jsou od Boha vzdálení.
Během adventu budete mít možnost vylosovat si konkrétní
ulici z Uherského Brodu. Obyvatele této ulice si do Vánoc
tímto způsobem „adoptujete“ a můžeme je předkládat Pánu
(např. během večerní procházky). O slavnosti Tří Králů se
pak uskuteční společná adorace za město.
František Bílek, koordinátor TKS pro Uherský Brod
email: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz

Do společenství církve jsme přijali

Svátost manželství uzavřeli

Adriana Justýna Koníčková

*02.02.2006

Radek Jiří Koníček

*02.02.2006

Robin Petr Uher

*29.10.2014

Vít Josef Struhár

*10.08.2015

Veronika Cahlová

*30.06.2015

Tereza Křapová

*29.04.2015

Lubomír Petr Kubáník

*12.08.2015

Marie Vincourová *23.03.1943 +15.10.2015

Roman Josef Bulejko

*30.09.2015

Milena Vaculíková *03.05.1971 +25.10.2015

Mikuláš Rozboril

*31.12.2014

Adam Roubalík

*13.08.2015

Martin Mandík
Olga Maršálková

Uherský Brod
Uherský Brod

Ve farnosti jsme se rozloučili
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