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23. ledna – 3. neděle v mezidobí - Neděle Božího slova
Vážení přátelé, obracím se na vás o 3. neděli v liturgickém mezidobí, která se v
katolické církvi po celém světě slaví jako neděle Božího slova. Podle výzvy papeže
Františka uvažujeme teď v církvi o tom, jak bychom mohli ještě důsledněji jít
společnou cestou, kterou nás všechny vede Bůh dějinami. Ať už patříme ke kterékoliv
části Božího lidu nebo se na jakémkoliv stupni podílíme na přípravě synodu o
synodalitě, uvědomujeme si, jaký význam má Písmo svaté pro celý tento proces.
Novozákonní Skutky apoštolů dokládají na mnoha místech, jak samozřejmé bylo pro
vznikající církev, že se každý z věřících podílel svým nenahraditelným způsobem na
životě církevního společenství. Neděle Božího slova je pro nás příležitostí, abychom
si tyto základy znovu připomínali a pokusili se na nich dál tvořivě stavět.
O neděli Božího slova se podle rozhodnutí ČBK koná ve všech farnostech sbírka na
podporu biblického apoštolátu. Rád bych vám všem poděkoval za vaši velkorysou
podporu, ať už ji provádíte modlitbou nebo finanční podporou.
P. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla
P. S. V této souvislosti chci poděkovat všem obětavým lektorkám a lektorům, kteří
slouží v našem farním společenství četbou Božího slova při mši sv. Velkým
požehnáním pro různá společenství byla aktivita – 24 hodin četby z Písma sv. na
začátku měsíce října. Nabízí se zkušenost tuto akci zopakovat.
P. Josef

Nový začátek – nová naděje
Nejen v kalendáři, ale i na stránkách farního listu Xaver začínáme něco nového. K
napsání letošního roku 2022 stačí jen dvě číslice. K napsání farního listu potřebujeme
dát hlavy dohromady a šikovné ruce, které dají zprávy a informace na papír. Jak se
zdá, i covid 19 napadl Xaver. Tisková a informační „karanténa“ byla poněkud dlouhá.
Je to v nás, že skoro čtyři měsíce Xaver nevyšel. Dát informace do ohlášek nebo na
farní stránky je jednoduché, ale pro některé nedostupné. Když máme něco v ruce,
můžeme si sami přečíst, co je nového, a ještě lépe: můžeme farní list také někomu
předat a nabídnout.
Tak jsme tady na počátku nového roku. Myslím, že jste zaregistrovali, že koncem
minulého roku začala synoda vyhlášena Svatým otcem Františkem. Papež nás pozval
____________________________ 1 _______________________________

na synodální cestu, která bude ukončena na podzim 2023. Kdo se za synodu modlí ať
v kostele nebo doma soukromě, dělá mnoho. Kdo přijal pozvání a zapojil se ve
farnosti do synodální skupinky, dělá ještě více. A pokud setkání ve skupinkách bude
pokračovat v dalších měsících, tak to je to nejlepší. Děkuji za záštitu a koordinaci v
naší farnosti paní Michaele Psíkové. Jak nám podala informace na pastorační radě,
schází se ve farnosti asi deset synodálních skupinek. Do konce února paní Psíková
shromáždí zápisy z jednotlivých skupinek.Ty budou zaslány k jednání diecézním
koordinátorům, kteří podají zprávu otci arcibiskupovi. Věřím, že vzejdou zajímavé
impulsy „zdola“ a s některými z nich vás pak seznámíme. Předem děkuji všem, kdo
se zapojili do synodální cesty, a ať zakusí radost ze setkání a dále v nich pokračují.
V loňském roce se nám úplně rozpadl pastorační program ve farnosti. Za co
především můžeme děkovat, že se můžeme scházet na bohoslužbách v kostele a také
v malých společenstvích. Děti spolu s rodiči jsou rády, že škola a výuka náboženství
běží podle plánu. Na posledním jednání pastorační rady farnosti vzešlo několik
podnětů, jak znovu oživit setkávání a putování ve farnosti. Nástin pastoračního
programu na tento rok najdete na poslední stránce. Své naděje vyjádřeme se sv.
Jakubem biblicky: „Dá-li Pán Bůh, budeme to nebo půjdeme tam a tam.“
V neposlední řadě chci oslovit a probudit vedoucí různých společenství. Pokud vedete
nějakou farní aktivitu, dejte na papír krátkou zprávu nebo informaci, co děláte, nebo
pozvánku do nějakého společenství a zveřejníme ji v příštím čísle farního listu.
Mohou to být i vzpomínky, jak to bylo dříve ve farnosti. Nebo vzpomenout na
nějakou osobnost.
V této souvislosti chci poděkovat Lucii Adamcové a Albertu Mrázkovi, kteří mají
hlavní podíl na přípravě a tisku farního listu Xaver. Udělejme jim radost, že jim
zašleme nějakou informaci.
Na společné cestě je s vámi a žehná P. Josef

Synoda 2021 – 2023
Jak již několikrát otec Josef zmínil v ohláškách, již od podzimních měsíců probíhá v
celé církvi setkávání nad 10 tématy, které navrhl papež František. Nejinak je tomu i v
naší uherskohradišťské farnosti.
Od konce listopadu se již schází několik skupinek, které si na prvním setkání vybraly
jedno z oněch desíti témat, následně o tomto tématu jednotliví členové skupinek
rozjímali a při druhém setkání všech členů ze vzájemného sdílení vyplynuly
konkrétní závěry. Nyní se tedy celý synodální proces v těchto skupinkách nachází ve
fázi tvorby písemného souhrnu závěrů.
Touto cestou bych chtěla všem členům aktivních skupinek poděkovat, že se do této
výzvy papeže Františka zapojili.
Kdo by se chtěl ještě zapojit, tak má stále možnost, protože termín farní části je
prodloužen až do konce února. Je tedy stále možné vytvořit skupinku v počtu 6 -10
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členů a podniknout dvě setkání, vybrat si jedno z témat a nad ním se následně
zamyslet.
Závěrem prosím vedoucí jednotlivých skupinek, aby písemný souhrn poslali na
emailovou adresu psikova@email.cz. V závěru března budu všechny tyto dokumenty
posílat arcidiecéznímu koordinátorovi, který je určen pro náš děkanát.
Jménem otce Josefa a jménem svým všem děkuji za spolupráci.
Michaela Psíková

I ty se staň ministrantem
V sobotu 15. ledna se poprvé v letošním roce uskutečnila ministrantská schůzka. Tyto
schůzky jsou určené ministrantům ve věku 6-15 let. Budeme se scházet pravidelně
každý měsíc, abychom se naučili a procvičili všechny úkoly, které má ministrant při
své službě zvládnout. Také se budeme nenáročným způsobem vzdělávat v
jednotlivých otázkách víry a čas si necháme i pro zábavu, aby naše ministrantské
společenství bylo poučné i příjemné. Budeme se tak snažit posílit kamarádské vztahy
mezi námi.
Všechny, kteří navštěvují základní školu srdečně zvu na další setkání 19. 2. 2022
Lukáš Psík ml.

Pozdrav z velehradského Stojanova gymnázia
Milí čtenáři,
jistě všichni víte, že na Velehradě, hned vedle baziliky, v monumentální budově
bývalého kláštera, sídlí gymnázium, nazvané podle významné osobnosti církevního i
politického života Antonína Cyrila Stojana „Stojanovo gymnázium“.
Život na Stojanově gymnáziu je stejně jako na jiných školách již třetí školní rok
ovlivněný současnou koronavirovou pandemií. Uvědomujeme si však, že naši mladí
musí už dlouhou dobu opravdu hodně ztrácet a jsou často ochuzeni o sociální
kontakty a prožitky, které k jejich věku přirozeně patří a rozvíjejí je. Proto se snažíme
navzdory všem omezením zajistit nejen kvalitní výuku, ale také nabídnout a
uskutečnit co nejvíce akcí a projektů, které nám aktuální situace dovoluje.
Pozadu nezůstává ani zapojování se do různých soutěží, jako Přírodovědný klokan,
Ekolympiáda či Bobřík informatiky. V prosinci složila dvacítka studentů mezinárodní
jazykovou zkoušku Cambridge na úrovni FCE či CAE. Usilujeme o to, aby bylo
vyučování nejen teoretické, ale také názorné.
Mimoškolní činnost SGV zajišťuje Středisko volného času Ponto, které během
podzimu rozběhlo téměř třicet kroužků
Přirozenou součástí Stojanova gymnázia je stálá nabídka duchovního programu.
Každoročně se naši druháci připravují na přijetí svátosti biřmování, a tak jsme i tento
podzim mohli ve velehradské bazilice prožít krásnou slavnost, při níž dary Ducha sv.
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přijalo více než čtyřicet biřmovanců. Chceme, aby naše víra přinášela ovoce, a proto
vedeme studenty k dobrovolnictví.
Za zmínku by stála celá řada dalších aktivit, výjezdů a projektů, kterými naše
gymnázium žije – zájemci mohou do života naší školy více proniknout na webových
stránkách ww.sgv.cz nebo na našem facebookovém profilu. Stojanovo gymnázium je
samozřejmě možné také navštívit - budova prošla v posledních letech kompletní
rekonstrukcí a stojí za zhlédnutí. Všichni jste vítáni!
Jsme rádi, že se nám i ve ztížených podmínkách daří uskutečnit mnoho dobrého a do
nového roku se díváme s nadějí. A právě naději spolu s radostí v srdci přejeme i Vám.
Mgr. Michal Hegr, ředitel SGV
(redakčně zkráceno)

Návrh pastoračního programu 1. pololetí roku 2022
19. 2.
2. 3.
17. 4.
30. 4.
14. 5.
5. 6.
10. 6.
16. 6.

farní zabijačka na farním dvoře
Popeleční středa (den přísného postu) začíná postní doba
slavnost Zmrtvýchvstání Páně s žehnáním pokrmů
děkanátní pouť za duchovní povolání a rodiny na Velehradě
dlouhodobě odkládaná pouť do poutního místa Králíky a do Neratova
slavnost Seslání Ducha svatého – letnice
Noc kostelů
slavnost Těla a Krve Páně s průvodem

XAVER, vydává Farní úřad UH email: fauherskehradiste@ado.cz Náklad: 400 výtisků.
Své příspěvky do dalšího čísla Xaveru můžete posílat do 6. 2. 2022
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