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Mimořádný velikonoční čas
Nouzový stav velmi silně zasáhl do života církve. V podstatě ochromil i pastorační život v naší farnosti.
Mnoho věcí jsme nemohli dělat. Snad to byla příležitost uvědomit si základní věci a duchovní hodnoty,
které se nám během církevního roku nabízejí. Mohli jsme trávit více času s rodinou, oslovit osamocené a
nemocné nebo se zastavit v otevřeném kostele, alespoň u dveří pozdravit Pána Ježíše ve svatostánku.
Svou touhu po Ježíši jsme mohli uspokojit nedělním svatým přijímání. Zažili jsme, jakou moc mají
sdělovací prostředky, kolik lidem umí nahnat strachu nebo jak nás ovlivňují politici. Viděli jsme, jak
silný je strach ze smrti a jak málo se těšíme na nebe. I to je výzva pro naši pastoraci do budoucna. Strach
ze smrti a osamocenosti se neumenší soustředěním na sebe, ale na Ježíše, pokud vyroste a prohloubí se
vztah k němu.
Poznali jsme, jak jsou svátosti nesmírným pokladem církve. Poznali jsme, jak nám chybí farní
společenství, především to nedělní v kostele. Tak dáváme světu znamení, že církev je společenství
proniknuté Duchem svatým, viditelné znamení Kristovy přítomnosti. Vytvářeli jsme malá rodinná
společenství, ve kterých se mohla prohloubit modlitba. Mnohokrát jsme sledovali bohoslužby v televizi
nejen v neděli, ale i ve všední den. Častokrát jsem slyšel od seniorů, kteří ráno začínali mši sv. se sv.
otcem Františkem z jeho kaple ve Vatikánu. Za to je třeba poděkovat TV Noe. Mnoho farníků bylo
vděčných za přenosy bohoslužeb z toho „našeho kostela“, kde mohli být jako doma, kde mohli slyšet ty
naše varhany atd. Po skončení mimořádné situace budeme muset vyvinout z naší strany moudré aktivity
na přivedení zpět do společenství těch, kteří budou mít pokušení „plnit nedělní povinnost“ u televizní
obrazovky. Potěšilo mě svědectví jednoho z farníků, že neděli co neděli dává do obálky peníze, které by
dal do nedělní sbírky v kostele. A při první neděli je přinese všechny do košíčku. I tak se vytváří
společenství. Ale přece všichni si přiznejme, že kostel potřebujeme, potřebujeme společenství,
potřebujeme se vidět, podat si ruce, potřebujeme si společně zazpívat, potřebujeme slavit s Bohem, Jeho
oslavovat a Jemu děkovat.
Jednou z cest, jak zůstat s Ježíšem ve spojení, je přijmout jeho Slovo. Slovo, které se stalo tělem,
dovoluje Bohu vstoupit do našeho srdce a učinit ho čistým a nesobeckým. Žité Slovo nás vyvádí ze sebe,
abychom se s láskou setkávali s bratry a sestrami a podíleli se na vytváření farního společenství. Učíme
se žít jako Ježíš, který nebyl samotář, ale vyhledával a vytvářel společenství. Je-li svět nemocný
egoismem, můžeme se podílet na uzdravení světa zapojením se do života farního společenství.
Osamocený člověk nemá sílu odolávat svodům světa, ale vzájemná láska vytváří zdravé prostředí, kam
můžeme někoho přivést či pozvat. Nyní se nám nabízí prostor ke změně. I situace se mění k lepšímu. Ať
toho využijeme k vytváření dobrého farního společenství a k větší osobní aktivitě.
P. Josef

Trest nebo test?
Pomalu nám končí omezení, vyhlášená v souvislosti s pandemií koronaviru a možná je tedy čas
rekapitulovat.
Zažili jsme něco, co už dlouho nikdo. Možná nejstarší z nás si matně vzpomenou na epidemii španělské
chřipky. Pomalu zvedáme hlavu a vracíme se do starých kolejí. Ale ještě než se do nich znovu
dostaneme, není právě teď ta pravá chvíle na přemýšlení nad tím, jestli je ten návrat nutný se vším
všudy? Není tady něco, co by stálo zato opustit nebo naopak něco, co jsem přijal jako nouzové opatření a
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ono se to osvědčilo? Obrazně řečeno, je opravdu třeba ten X let starý kabát obléci znovu i s tím, co na
něm za ta léta nošení ulpělo?
Virus nás zcela jistě potrápil, ať už na zdraví nebo druhotně všemi těmi opatřeními či jejich dopady.
Skoro se zdá, že jde o nějaký trest. Možná. Kdyby Bůh praktikoval kolektivní tresty. Protože věřím, že
Bůh netrestá, nabízím pohled na současnou situaci spíše jako na výzvu ke změně smýšlení – vždyť se
první opatření téměř kryly se začátkem doby postní. Je to příležitost. Nebo test. Kolik takových testů se
nám v poslední době dostalo a jak jsme v nich obstáli?
Jak jsme zvládli test z národnostních menšin? Hlasujeme pro ghetta a vyloučené lokality pro „sociálně
nepřizpůsobivé a opálené spoluobčany“? Co test z uprchlíků? Odbyli jsme jej vyjádřením o obraně
křesťanství a evropských hodnot a zabouchli jsme dveře i dětem, pocházejícím prokazatelně z oblastí
válečných konfliktů? Vzpomeneme na další a další testy, kterých se nám dostává?
Máme snad už téměř za sebou bezpříkladné omezení i v oblasti náboženských úkonů, jak těch ve
společenství, tak individuálních. Osobně se velmi těším na opětovné slavení svátostí. Není teď čas si
zhodnotit, čím jsem je v době kovidové nahradil? Pustil jsem do svého vztahu s Bohem tvořivost?
A co empatie a solidarita? Mně osobně tak nějak víc přišlo na mysl, jak to asi mají ti, co nemohou
eucharistii přijímat dlouhodobě. Myslím teď na ty, kdo třeba lásku a porozumění pro sebe a své děti našli
až ve druhém vztahu po rozpadu prvního manželství… Souzníme tady s Kristovým učením, že lékaře
nepotřebují zdraví, s jeho voláním „Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi“, s hostinami i u lidí, kteří
vzbuzovali veřejné pohoršení?
Mě v době kovidové napadlo, že naši bratří a sestry, žijící ve druhém vztahu, jsou na tom z pohledu
přístupu k Eucharistii hůř, než kdejaký vrah a násilník.
Vím, že řešení není na mě, ale snad se počítá alespoň ta solidarita a pochopení. Přeju nám všem otevřené
srdce při čekání na další test.
Vladimír Kaška

Centrum pro rodinu ožívá
Přátelé, oznamuji, že Centrum pro rodinu zase žije. Snoubenci jistě ocení, že už zase pokračujeme v
Přípravách na manželství. Sice máme trochu ztížené podmínky, lektoři se v rouškách určitě zapotí, ale už
se na vás těšíme. Na webových stránkách Centra pro rodinu najdete také nové termíny Přípravy na
manželství na první pololetí následujícího školního roku. Konečně můžeme v úterý 2. 6. v 10 hodin
pozvat maminky s malými dětmi na první setkání MIMISPOLČA. Přijďte na faru, těším se na vás.
Zároveň dávám na vědomost, že PŘÍFARNÍ TÁBOR, který bude probíhat je od 10. 8., je už obsazený.
Některé věci jdou prostě samy .
Radka Maňáková

S.O.S.!
Naši pozornost zcela upoutala koronovirová pandémie. Avšak i sami politici a zvláště zemědělci vidí
daleko větší nebezpečí s přicházejícím suchem. Shodují se v názoru, že takové sucho bylo naposledy
před 500 lety. Otec arcibiskup Jan nás vybízí k modlitbám za déšť a příhodné počasí, protože nás
nezachrání ani politici, ani sdělovací prostředky. Je třeba vyjít do polí a sepnout ruce k modlitbě. Ať jsou
nám vzorem proroci Eliáš nebo Mojžíš. Nedali na reptání lidí, ale obraceli se na Boha, a ten je vyslyšel.
Nenechejme se oklamat plnými regály čerstvé zeleniny a ovoce v obchodních centrech. Co bude za rok,
za 5 let…?
Bože, do tvých rukou svěřujeme své životy. Bože, buď milostiv a žehnej nám!
P. Josef

Být či nebýt…(na mši svaté), to je, oč tu běží!
Uzavření škol a následně divadel, restaurací, obchodů, zrušení akcí nejrůznějšího typu a hlavně
nemožnost fyzicky se účastnit mše svaté. Realita půlky března 2020… a co teď? Jsou to prázdniny?
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Nebo domácí vězení? Ať si každý doplní, kde se na pomyslné ose, na níž jsou toto dva mezní body,
nachází.
Jak týdny ubíhaly a my jsme stále sledovali nedělní přenosy mše svaté z klášterní kaple bratří františkánů
nebo později i přenosy z farního kostela sv. Františka Xaverského, potřeba účasti na slavení eucharistie i
sdílení se s ostatními farníky rostla. Po uvolnění vládních nařízení a možnosti účasti na mši svaté alespoň
pro patnáct věřících už to začalo být veselejší. A po pondělním zvýšení počtu na sto (bez ministrantů) už
se snad (kromě neděle) není třeba obávat, že by se kdokoli s živým Ježíšem nemohl setkat. Aleluja! Tak
honem do kostela a chválit, slavit, prožívat a hlavně: děkovat. Máme za co!
Radmila Mrázová

Malé putování rodin
V pátek 8. května jsme
museli zrušit naplánovanou
"Pouť rodin a za rodiny" do
Neratova, na kterou jsme se
moc těšili. Abychom si to
aspoň trochu vynahradili,
vydali jsme se v menším
počtu na malé putování.
Naše pouť se uskutečnila za
doprovodu
dvou
duchovních, P. Jana Turka a
Felixe Marii OFM.
Sešli jsme se u hřbitova v
Mařaticích. Po vyřešení
počátečních zmatků, kdy
jsme pochopili, že ne
všichni lidé v rouškách patří
do naší skupinky, jsme se vydali směrem k rozhledně. Tam jsme se rozhlédli, zkontrolovali, jak to
vypadá s řepkou (nebojte, vypadá to dobře, bohužel je jí plno), a vydali jsme se k Amfíku Bukovina v
Popovicích. Tady bylo to nejlepší místo pro konzumaci svačiny a řádění dětí. Po malém odpočinku naše
putující skupinka pokračovala dál. Cesta vedla podél přírodní památky Popovické rybníky, kde se nám
ukázal pan labuťák v celé své kráse a dával nám jasně najevo, že zbytek jeho rodinky můžeme obdivovat
jen z bezpečné vzdálenosti.
Po chvíli jsme přišli ke kapličce Panny Marie Růžencové, kde vyvěrá studánka. Toto bylo to správné
místo k modlitbě za déšť. Naše putování jsme ukončili zase u mařatického hřbitova. Tímto děkuji všem
zúčastněným za krásný a Bohem požehnaný čas a těším se na nějakou další společnou akci.
Radka Maňáková

Oprava varhan II.
Milí farníci,
do posledního čísla Xavera jsem chystala pozvánku na postní koncert
Komorního pěveckého sboru Dvořák z Olomouce s dirigentem Janem
Gottwaldem a varhaníkem Janem Šprtou. Jednalo se o první z řady akcí na
podporu generální opravy našich varhan. Jako do všech oblastí života, i
tady však zasáhla koronavirová pandemie, a tak nezbývá než doufat, že po zklidnění situace budeme mít
šanci setkat se s umělci z Olomouce v září.
V každém případě jsem moc ráda, že se už můžeme pomalu ale jistě opět setkávat v našem kostele, že
při bohoslužbách zní zpěv věřících za doprovodu varhan Bohužel nucená přestávka našim varhanám
neprospěla. Zůstávají viset pedály, to znamená, že zní, když by neměly. Proto je zatím nelze používat. V
příštím týdnu přijedou pánové Richard a Karel Stehlíkovi, naši “dvorní varhanáři” z Hodonína, kteří se
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pokusí pedály zprovoznit, případně doladí některé rejstříky. Jsou před námi významné církevní slavnosti,
či Noc kostelů a bez varhan si je zatím jen těžko umíme představit. Bohužel kvalita nástroje klesá
rychleji, než bychom chtěli. Proto pokračujeme v hledání dalších cest k dotacím. Také bude nutné
vypracovat další, tentokrát podrobnější zprávu, týkající se postupné demontáže jednotlivých částí varhan.
Ráda bych opět poděkovala všem dárcům, kteří ani v této době nezapomněli na naše varhany a přispěli
finančními dary na náš transparentní účet. Pán Bůh zaplať!
Lucie Adamcová
Transparentní účet: 000000-5605424319/0800
Majitel transparentního účtu: Římskokatolická farnost Uherské Hradiště
Celkový zůstatek na běžném účtu k 13. 5. 2020 - 323 847,88Kč

Jak také může vypadat neděle v rodině
Neděle v křesťanské rodině může mít svou ustálenou tradiční podobu, nebo ji můžeme prožít s
přispěním moderních komunikačních technik. Koronavirová karanténa nám kromě přenosů na TV Noe
ukázala také nové možnosti. Například na webové adrese 
www.mseonline.cz najdeme odkazy na
přenosy z nedělních bohoslužeb - díky Albertu Mrázkovi i z našeho farního kostela (u františkánů
zajišťoval přenosy na Facebooku o. Felix Mária). Stránka www.nedelevrodine.cz zase přináší podněty ke
křesťanskému prožívání neděle - liturgické texty, nahrávky, nápady, a je určena zejména pro rodiny s
dětmi.
Lucie Adamcová

Farní kalendář
18.5. pondělí

17:00

Adorace - farní kostel

18.5. pondělí

19:00

Příprava na sv. biřmování - fara

20.5. středa

19:00

Příprava na sv. biřmování - fara

25.5. pondělí

… a následující dny – účast na bohoslužbách do 500 věřících

25.5. pondělí

začíná výuka náboženství na 1. stupni

25.5. pondělí

17:00

Adorace - farní kostel

27.5. středa

8:30

Setkání seniorů u františkánů

28.5. čtvrtek

18:00

Příprava rodičů spolu s dětmi na svátosti - fara

29.5. pátek

18:00

Příprava rodičů spolu s dětmi na svátosti - fara

30.5. sobota

19:00

Svatodušní vigilie - františkánský kostel

30.5. sobota

21:00

Slavnostní vigilie seslání Ducha sv. se křtem dospělých a mše sv. - farní kostel

31.5. neděle

slavnost Seslání Ducha sv. s obnovou biřmovacích závazků, bohosl. jako v neděli

1.6. pondělí

19:00

Pouť s křížovou cestou pro kandidáty biřmování

4.6. čtvrtek

18:00

Svátost smíření pro děti připravující se na svátosti - farní kostel

6.6. sobota

9:00

Generální úklid farního kostela – každá ruka je vítána

11.6. čtvrtek

18:00

Slavnost Těla a Krve Páně s průvodem - farní kostel

12.6. pátek

19:00

Noc kostelů s programem v obou kostelích

20.6. sobota

10:00

Slavnost svátosti biřmování - farní kostel

XAVER, vydává Farní úřad UH email: fauherskehradiste@ado.cz Náklad: 600 výtisků.
Své příspěvky do dalšího čísla Xaveru můžete posílat do 24. 5. 2020
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