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FARNÍ LIST Y
DUBEN 2016
„Proč hledáte živého mezi
mrtvými? Není zde , byl
vzkříšen“
(L 24, 5)
ÚVODNÍK

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU

Milí farníci, zdravím vás všechny v období velikonoční
radosti ze vzkříšení našeho Pána. Přál bych si, aby to
nebyla pro nikoho z nás jen radost tzv. liturgická nebo
„kostelová“, o které se mluví jen při mších, ale aby se
opravdu dotkla našeho ţivota. Aby to nebyla jen zboţná
teorie, ale naše zkušenost. Třebaţe drobná, nenápadná,
ale velmi silná a důleţitá. Nejedná se o radost z různých
veselých historek z natáčení, kterých jsou plná rádia
i televize. Spíše je podobná té, kdyţ po dlouhé cestě
lesem konečně najdeme rozcestník a rázem víme, kde
jsme a kudy jít. Nejistota neznámého prostředí mizí
a i temný les je najednou krásným místem. Po
čtyřicetidenním postu je před námi padesát slavnostních
dnů vítězství nad hříchem, beznadějí, smrtí. Kéţ nám
pomohou uvědomit si, kým a kde jsme v tomto často ne
úplně vlídném světě a především pomohou znovu
s radostí uvidět i cíl našeho putování. Jeţíš Kristus
Vzkříšený nás očekává, ale i doprovází v kaţdém dnu
našeho ţivota. Hodně sil a radosti!

1. Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za
svoji neocenitelnou práci.
2. Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboţenských
střetů vydávali svědectví lásky a víry v Jeţíše Krista.
3. Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný
zájem o lidi hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby
poznali naši církev jako rodinu a našli v ní svůj domov.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO
ŽENY A DÍVKY – T{nčící
milosrdenství
Sestra Milada zve ţeny a dívky na duchovní obnovu
s biblickými tanci, rozjímáním nad Boţím slovem, adorací
…v sobotu 9.4.2016 od 9:30 – 17:00 v sále
dominikánského
kláštera.
Přihlášky
na
adrese:
sestry.ub@seznam.cz Podrobnosti najdete na plakátcích.

o. Josef

NEMOCNIČNÍ KAPLANI V UHERSKÉM BRODĚ
S tímto titulem se můţete setkat při pobytu nebo návštěvě
na lůţkovém oddělení uherskobrodské nemocnice. Mnohé
tento titul zmate, jelikoţ tuto funkci nevykonává kněz, ale
ţenatí muţi František Bílek a Vít Kadlčík.
Toto označení vzniklo v ekumenickém prostředí. Je to
takové kompromisní označení pro všechny křesťanské
církve. Kaplanem tedy můţe být kněz, řeholník, muţ, ţena,
katolík, či nekatolík, který pečuje o duchovní potřeby
nemocných a je k tomu pověřen – vyslán svou církví.
Laicky řečeno jedná se o pastoračního asistenta
v nemocnici.
V případě Uherského Brodu jsme byli otcem arcibiskupem
ustanoveni dva „nemocniční kaplani“. Byli jsme pověřeni na
základě našich předchozích zkušeností s péčí o nemocné
a také proto, ţe oba pracujeme v charitě. Abychom však
mohli odborně růst, bude po nás časem poţadováno
teologické vzdělání a další odborný výcvik. Obecně se ví,
ţe ke konci ţivota nebývá největším utrpením fyzická
bolest, ale bolest „duševní“ – pocity viny, ztráta smyslu,
nesmíření se. Vyškolený nemocniční kaplan, pracující na
plný úvazek je pak schopný doprovázet nemocného
v těchto nejtěţších chvílích.

Na lůţkovém oddělení jsme k dispozici 2 hodiny týdně.
Mezi naše priority patří umírající pacienti, kterým se
snaţíme poskytnout duchovní útěchu a pokud moţno
zprostředkovat návštěvu kněze.
Máme také pověření přinášet nemocným svaté přijímání.
V tomto případě je vţdy „poptávka“ větší neţ jsme schopní
zvládnout.
Pokud chcete zajistit svým blízkým svaté přijímání nebo
víte o někom, kdo by uvítal naši sluţbu, můţete nás
kontaktovat. František Bílek: 724651321, Vít Kadlčík:
724 651 295.
Chtěl bych vás také přizvat do pomoci této sluţbě
nemocným a to skrze modlitbu. Nazýváme ji „SOS
modlitba“. Pokud při svých návštěvách po nemocnici nebo
i jinde narazíme na lidi, kteří akutně potřebují modlitbu
(jedná se hlavně o umírající), napíšu vám krátkou SMS
s prosbou o ni. Jiţ se takto několik lidí modlí a věřím, ţe je
to velká pomoc.
Pošlete mi SMS na mé číslo se
svým jménem a příjmením a jste do této pomoci zapojeni.
Ing. František Bílek, Ph.D.

www.farnostuherskybrod.cz
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KALENDÁŘ
1. dubna – První pátek v měsíci

svém souhlasu důleţitou roli spolupracovnice v Boţím
plánu spásy. Boţí Syn, náš Vykupitel, stal se jedním z nás,
Výstav Nejsvětější Svátosti k soukromé adoraci bude ve abychom my měli účast na jeho boţství.
farním kostele od 13:00 do 18:00, v klášterním kostele od
14:00 do 16:00.
Tento den je dnem modliteb za úctu k počatému ţivotu
a nenarozené děti.
2. dubna – První sobota v měsíci v klášterním kostele
Pouť za úctu k ţivotu v Napajedlech
Modlitba rozjímavého růţence v 15:15, mše sv. v 16:00 za
Svatého otce a na jeho úmysly.
17:15 – adorace
3. dubna – Neděle Boţího milosrdenství

18:00 – mše svatá (celebruje otec arcibiskup Jan)

Svátek Boţího milosrdenství zavedl papeţ Jan Pavel II. Po mši sv. průvod se svícemi na hřbitov ke společné
30. dubna 2000, v den svatořečení Faustyny Kowalské, modlitbě růţence u hrobu Aničky Zelíkové.
kterou si Jeţíš vyvolil za hlasatelku Boţího milosrdenství.
5. dubna – Památka sv. Vincence Ferrerského, kněze
V září 1936 Jeţíš řekl Faustyně: „Dcero má, říkej celému
světu o mém nesmírném milosrdenství. Touţím, aby 7. dubna – Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny 11. dubna – Památka sv. Stanislava, biskupa
duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno a mučedníka
nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do
duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíţí. Duše, 23. dubna – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne 25. dubna – Svátek sv. Marka, evangelisty
úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena
všechna stavidla Boţí, skrze něţ proudí milosti; ať se 29. dubna – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny
ţádná duše nebojí ke mně přiblíţit, i kdyby její hříchy byly a učitelky církve, patronky Evropy
jak šarlat… Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, Svůj ţivot zasvětila Bohu a vstoupila do třetího řádu sv.
touţím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Dominika. Zvolila si cestu připodobnění se Jeţíši
Velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí v bolestech a často rozjímala o jeho utrpení. Byla vytrvalá
ke zdroji mého milosrdenství.“ O Velikonocích si celá v modlitbě, usmiřovala, obracela hříšníky, přispěla
církev připomíná dílo Boţího vykoupení, které je úzce k duchovní očistě církve a k návratu papeţe z Avignonu do
spjaté s Boţím milosrdenstvím.
Říma. Diktovala dopisy a spisy, které byly vedle skvělé
Dnešní svátek je Jeţíšovým velkým darem, protoţe jde nauky plné duchovní vroucnosti. Ţila jen 33 let.
především o den mimořádných milostí pro celý svět.
Patronka: celé Evropy, dominikánských terciářek
a pradlen; je pomocnicí proti moru, bolestem hlavy
4. dubna – Slavnost Zvěstování Páně
a přímluvkyní umírajícím.
Při dnešní liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější
okamţik vtělení Krista v Marii z Nazareta, kterou si vyvolil Atributy: dominikánka s trnovou korunou, chudí, kříţ nebo
nebeský Otec za matku pro svého Syna. Pravý Bůh přijal srdce s kříţem, kniha, lilie, růţenec, prsten, stigmata.
naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, obdrţela po

Pokračování otázek s. Milady dětem v ZŠ z 1. a 2. třídy v H{vřicích
Co je to milosrdenství?
Co znamená, ţe Bůh je milosrdný?

kdyţ je někdo hodný
 ţe nám dává do srdce lásku a je prostě na nás
hodný

kdyţ má někdo někoho rád
 má nás rád, chrání nás, bude nás vţdycky chránit při

kdyţ se lidé k sobě chovají hezky
dobrém i zlém

kdyţ dáme mamince pusu

pomáhá nám

kdyţ kamarád spadne, tak mu pomůţeme

kdybychom udělali nějaký zlý hřích, ţe nám Pán

kdyţ mají lidé čisté srdce
Jeţíš odpustí a pomůţe nám, abychom ho uţ

kdyţ mají v srdci lásku, mají se rádi
nedělali

kdyţ třeba někomu nechtěně podkopneme nohu a

pomáhá nemocným lidem, aby uţ byli zdraví
ten, komu jsme nechtěně podkopli nohu, si myslí, ţe

kdyţ je nějaké děťátko na tom špatně, tak Pán Jeţíš
jsme tu nohu podkopli schválně a on nám to odpustí
něco poradí v hlavě jeho mamince, jak má pomoci
děťátku
 pomáhá v soutěţi, při matematice
 kdyţ máme průšvih, tak nás z něho nějak dostane
 kdyţ máme průšvih a maminka je na nás naštvaná,
tak Pán Jeţíš mamince řekne: “Odpusť jí to!“

ADORACE V KAPLI SESTER POKLADNIČKA V GLORII
neděle 10. a 24. dubna v 19:30

V minulém měsíci jste do pokladničky v Glorii věnovali
celkem 2 287 Kč, z toho na konto LL posíláme 1 150 Kč
a P. Krenickému na Ukrajinu 1 150 Kč. Všem dárcům Pán
Bůh zaplať.
www.farnostuherskybrod.cz
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INFORMACE Z KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Celostátní kolo 23. ročníku soutěže Bible a my
Ve středu 16. března proběhlo v prostorách Biskupského gymnázia v Brně ústřední kolo soutěţe pro děti a mládeţ
nazvané Bible a my. Jak uţ název napovídá, všichni přítomní soutěţili ve znalostech a dovednostech vycházejících
z obsahu nejčtenější knihy světa, která je také dodnes jedním ze základních kamenů naší kultury.
Jak celostátní kolo soutěţe probíhalo?
Na úvod ke všem zúčastněným promluvil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, také nás pozdravil zástupce Řádu
piaristů ze Stráţnice P. Lukáš Karpinski a samozřejmě ředitel hostitelské školy.
Poté všechny soutěţící čekal písemný test, po jehoţ vyhodnocení byly známy 4 šestice nejlepších soutěţících, kteří
postoupili do veřejného finále, kde před porotou a ostatními soutěţícími v hledišti odpovídali na další otázky. Správnost,
úplnost, samostatnost a také rychlost rozhodly o konečných vítězích.
Jak soutěţ dopadla?
Letos do Brna přijelo přes 120 mladých znalců Písma. Z našeho děkanátu se letos mezi tuto špičku dostalo 5 ţáků
a studentů: Radim Kopunec, Pavel Brencus, Matěj Šobáň, Matouš Cimala a Alţběta Lekešová.
Dva z nich, Radim a Matěj, jsou zároveň ţáky naší školy a s potěšením mohu konstatovat, ţe se oba dva probojovali ve
své kategorii do finále. Radim skončil na pěkném 6. místě a Matěj získal ve velmi vypjatém finálovém souboji 2. místo.
Oběma patří velká gratulace a dík za reprezentaci naší školy.
Mgr. Marie Suchá

KZŠ pořádá sedmidenní POUŤ DO ITÁLIE (pro dospělé a děti - nejen
z KZŠ)
Pátek 3. 6. – čtvrtek 9. 6. 2016: Doprava do Itálie a zpět + výlety, 4x nocleh v osvědčených apartmánech Rosolina Mare
(jiţně od Benátek) – bazén hostům k dispozici, pedagogický dozor k dětem a pojištění, to vše za 3.900 Kč. Pro zájemce
plná penze z českých surovin a rukou českých kuchařek – 4 dny za 600 Kč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V podvečer odjezd z UB, UH
Assisi
Padova, Verona
Volný den u moře
Ravenna (stavby raného středověku, od 5. století!)
Benátky (tady je to na dlouhé povídání…)
Ráno příjezd domů

Zájemci volejte 739 296 824 (Ivo Vojtík)

CENTRUM PRO RODINU UHERSKÝ BROD
LETNÍ TÁBORY – Pobytový se bude konat od 6.8. do 14.8.2016 v Bratřejově. Příměstský tábor se bude konat od
22.8. do 26.8.2015 přihlášky a informace v CPR.
PŘEDNÁŠKA PhDr. Daniela Ţákovského „Jak jinak na problémy dětí“ se bude konat ve středu 6.4.2016 od 14:00
v dominikánském klášteře. Jedná se o přednášku přeloţenou z prosince 2015. Přihlášky telefonicky nebo e-mailem.
KOLOBĚŢKOVÉ ZÁVODY se budou konat v neděli 24.4.2016 od 15:00. Bliţší informace na plakátcích a v Centru pro
rodinu.
NOVÁ MOŢNOST PODPORY CENTRA PRO RODINU – je tady nový způsob finanční podpory, který Vás nic nestojí.
Pokud nakupujete v e-shopech stačí, kdyţ před nákupem ve vámi vybraném obchodě nejdříve navštívíte stránky
www.givt.cz a tam si vyberete mezi neziskovými organizacemi Centrum pro rodinu Uherský Brod z.s. a mezi
obchody váš obchod (jsou tam registrovány stovky běţně navštěvovaných e-shopů) a část peněz z vašeho nákupu
bude připsáno na náš účet. Vy nebudete platit víc a nám to pomůţe.
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

VE FARNOSTI JSME SE ROZLOUČILI
Anna Knechtlová
Vladislav Hruboš
Pavel Ševčík
Jiří Ďurďa
Anna Rachunková
Jaroslav Struhelka
Jaroslav Čadek
Ludmila Tomečková

*15.07.1931 +09.02.2016
*30.06.1936 +05.02.2016
*23.07.1966 +08.02.2016
*03.10.1928 +09.02.2016
*01.10.1925 +14.02.2016
*18.05.1955 +14.02.2016
*09.05.1940 +16.02.2016
*26.01.1933 +18.02.2016

Aneţka Borýsková
Alena Matyášová
Eduard Hrabalík
Pavel Gajdůšek
Boţena Krajčová
Marie Polvanová
Marie Jančářová
Drahomíra Janíčková

www.farnostuherskybrod.cz

*28.05.1940 +22.02.2016
*18.09.1957 +19.02.2016
*04.05.1945 +21.02.2016
*04.03.1952 +21.02.2016
*21.07.1929 +23.02.2016
*01.03.1943 +25.02.2016
*12.12.1927 +01.03.2016
*07.12.1933 +04.03.2016
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VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ
Jméno: …………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………….
Bydliště: ……………………………………………………
Telefon + email: ……………………………………………………………..
Podpis………………………………………….
Uzávěrka tohoto kola bude 11. 4. 2016
1.Co znamená slovo KÁNON – napiš vlastními slovy.
2. Do kolika etap podle Katechismu je moţné rozdělit vznik Evangelií?
a.
2
b.
3
c.
4
3. Jak definuje víru Katechizmus. Napiš přesnou citaci z Katechizmu.
4. Jakým slovem Ţidé s bázní boţí nahrazovali slovo JHVH v Písmu?
a.
Adonaj
b.
Šacharit
c.
Mincha
d.
Maariv
5. Který svatý výrazně ovlivnil nauku Církve o předávání prvotního hříchu?
a.
Tomáš Akvinský
b.
Sv. Augustin
c.
Sv. Cyril
d.
Sv. Klement Alexandrijský
6. Co znamená slovo HOMOUSIOS?
a.
Jedné podstaty
b.
Zrozený
c.
Nestvořený
7. Jak se jmenuje rabínský komentář k TANAKU?
a.
Midraš
b.
Ketuvim
c.
Megilot
8. Z jakého města odcestoval Abram, kdyţ byl k tomu povolán Bohem?
a.
Ur
b.
Charan
c.
Chebron
9. Jak se jmenují tři patriarchové Izraele?
a.
Abraham, Izák, Jakub
b.
David, Šalomoun, Rechabeám
c.
Izajáš, Ezechiel, Daniel
10. Ve které knize najdeme ţidovské vyznání víry: Šema Izrael?
a.
První Samuelova
b.
Deuteronomium
c.
Jozue
d.
Kazatel

PROGRAM KLUBU SENIORŮ
Pátek 1. 4. 2016
Pátek 8. 4. 2016
Pátek 23.4.2016
Pátek 30.4.2016

–
–
–
–

9:15
9:00
9:00
9:00

rozjímavý růţenec v kapli na Charitě
Mgr.Tomasz Ţurek - vzpomínka na svatého Jana Pavla II.
P. Josef Pelc - poslechová hra Květy Legátové „Pro kaţdého nebe“
Bc.L. Gregůrková a Mgr. J. Škrdlíková – sv. Jan z Boha – průkopník péče o nemocné

www.farnostuherskybrod.cz
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