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Postní doba se vším všudy
Rád vzpomínám na svá vojenská léta ve Vyškově v roce 1979, kdy jsem se těšil v
postní době, že se dostanu v neděli odpoledne na vycházku a mohu v kostele prožít
křížovou cestu. Pak si zajdu do restaurace na smažený sýr, hranolky a sodovku (vše
za 10,- Kč) a vrátím se zpět do kasáren. Dnes jsme v jiném světě a jiné době. A téma
je opět vojenské. Tolik nám jde o dobro, ale jsme silně konfrontováni se zlem. Brali
jsme dobu dvou roků jako velký boj s covidem 19. Ano, ztratili jsme mnoho dobrých
lidí. Ale nyní jsme vtahováni do skutečného válečného střetu, který je nedaleko nás.
Chraňme se jednoho: nesnažme se bojovat proti duchu Zla, ale dejme své síly do
konání dobra, Božího dobra. Velmi si vážím všech, kteří darovali své finanční dary na
Ukrajinu, na sbírku Svatopetrský haléř nebo velmi rychle reagovali na sbírky na
charitu nebo na orlovně. Vším tím dáváte najevo, že tak je prožívána postní doba se
vším všudy. Až do morku kostí. Máme ještě druhou polovinu postní doby. Dejme
najevo, že modlitba je silná zbraň proti Zlu. Modlitba křížové cesty a adorace jsou
silnou zbraní. Máme několik nabídek ke křížové cestě a využijme je třeba jako rodiny.
Velmi dobře jste reagovali na výzvu k Hodině za Ukrajinu u františkánů. Je to velmi
silná duchovní síla.
Vstupme do slavení Svatého týdne slavením Květné neděle. Ať zvolíme naší farnost
za skutečný Jeruzalém, kde se budeme celý týden setkávat s Ježíšem trpícím.
Vyvrcholením budou křížové cesty na Velký pátek. Chci vás pozvat na křížovou cestu
městem v pátek dopoledne, kterou scénicky provedou mladí přátelé z farnosti. Ať
hlavně přijdou rodiny s dětmi. Působivá bude již tradiční večerní křížová cesta na
Rochus. A pokud mohu vyslovit velkou prosbu: setkejme se na slavení noční Vigilie
vzkříšení Páně. Stále se nám nedaří pochopit, že noční slavnost sobotní noci je
nejslavnější událostí celého církevního roku. A tak málo se nás jí účastní. To je ta noc,
kdy Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vstal z hrobu. Už teď volám – dávám to
závorky (aleluja).
Postní dobou s vámi putuje P. Josef
Manželské setkání - Jedno srdce - pozvání
V úterý 29. března v 17:00 se uskuteční u františkánů další měsíční setkání pro manžele.
Srdečně zveme všechny manžele, kteří mají touhu posílit svůj vztah. Setkání je vždy
otevřeno, takže můžete přijít, i když jste ještě mezi námi nebyli. Stačí jen napsat mail bratru
Felixovi na felix.maria@ofm.cz
____________________________ 1 _______________________________

Modlitby za pokoj a mír ve světě. Zvláště v našich
srdcích.
V tomto čase se naše pozornost ubírá směrem na Ukrajinu. Hrůzy vojny se nás
dotýkají o mnoho víc, než jsme si mohli jen představit. Od prvních minut v nás
zaznívá otázka: "Jak mohu pomoci?" A hledáme různé možnosti, jak přiložit ruce k
dílu. Od finanční pomoci, přes materiální pomoc, až po podělení se o příbytek nebo
prostor pro ubytování. Stále v nás tkví množství otázek - co bude dál…?
Přirozený je i strach. Kdo by v sobě neměl množství otázek, které se dotýkají jeho
samotného, nebo i bližních? Někde tam tkví i hněv a nenávist. I proto je důležité pro
nás křesťany hledat pokoj a odpuštění v modlitbě. Od pátku 4. března jsme se u
františkánů denně modlili novénu k Panně Marii rozvazující uzly. Uzly našich bolestí
je důležité odevzdat Bohu. Jenom tak můžeme naleznout pokoj a mír. Proto vás
zveme, aby jsme denně mysleli v modlitbách na tento úmysl. Každodenní modlitby
jsme ukončili v neděli 13.března, ale pokračujeme "doma".
My všichni potřebujeme odpustit těm, kteří způsobili tuhle válku. Ne, naše úloha není
hledat viníka. Naše úloha je milovat. Všechny - Ukrajince i Rusy. Sami v našem srdci
ukončeme válku proti našim nepřátelům a staňme se TVŮRCI POKOJE. Pro nás
františkány je velkým vzorem svatý František z Assisi. Jeho doba nesla mnohá
znamení nepokoje a vojen. On se však vybral cestou budování mostů, tvorby pokoje a
pomoci těm, kteří to nejvíce potřebovali a zůstali na okraji společnosti. Zveme vás k
osobní modlitbě za odpuštění, ale také ke společné modlitbě. Třeba ve čtvrtek večer v
19:00 v kostele Zvěstování Panny Marie.
Panna Maria se svým Neposkvrněným Srdcem, kterému papež František a biskupové
zasvětili Ukrajinu i Rusko, ať za nás všechny oroduje.
bratr Felix Mária OFM

Velké spolčo v Kněždubu
V pátek 11. března po mši svaté ve františkánském kostele jsme, jako členové
Velkého spolča, po třech a půl letech zavítali na kněždubskou faru, kam jsme se
vydali na spolčovýlet a zároveň využili tuto příležitost k opětovnému shledání s O.
Janem Turkem, který z naší farnosti odešel před necelými šesti lety. Večer jsme kromě
ubytování, večeře a pořízení fotografie uskutečnili duchovní program, který byl
zaměřený, přiléhavě k době, do níž jsme vstoupili, na naše chápání půstu. Těm, kdo
byli na tamní faře poprvé, stihl otec Jan rovněž udělat její krátkou prohlídku, včetně
vinného sklípku.
V sobotu jsme se probudili do krásného slunečného dne, provoněného výbornou
polskou kávou, nabízenou otcem Janem. Poté jsme se vypravili na půldenní výlet,
jehož cílem byl nejvyšší vrchol Dolnomoravského úvalu – Žerotín, nedaleko obce
Radějov, kde jsme se rozhodli poobědvat, navzdory „vysokohorské“ přirážce. Na
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zpáteční cestě nám volal O. Jan s dotazem, kdy dorazíme, neboť nás již očekával na
sledování biatlonu. Ten začal právě, když jsme přišli, a my si jej mohli zhlédnout díky
velkoplošnému promítacímu zařízení O. Turka, které má pro podobné případy vždy
po ruce. Následně jsme se již začali chystat zpět, a tak jsme se po úklidu rozloučili a
odebrali zpět do svých domovů. Chtěl bych na tomto místě srdečně poděkovat O.
Janovi za jeho milé přijetí a poskytnuté možnosti, díky níž s ním můžeme být stále v
kontaktu.
Jsem osobně velmi rád, že můžeme zakoušet společenství, ve kterém máme krásné
mezilidské vztahy a ve kterém se v respektu jeden k druhému a vzájemné různosti
našich povah, studijních zaměření i zájmů inspirujeme a obohacujeme v naší víře.
Nebudu přehánět, když řeknu, že za čtrnáct let, po které spolčo navštěvuji, mě v
tomto ohledu současné spolčo naplňuje největší radostí a pocitem smysluplnosti.
Napadá mě v této souvislosti myšlenka, která říká, že bychom Kristu neměli věnovat
deset minut, půl hodiny, hodinu ani dvě hodiny denně, ale 24 hodin denně, byť
děláme cokoliv. Protože ve všem, co konáme, můžeme duchovně růst a dělat to, co je
důležité – hledat Pravdu a projevovat Lásku. Tak to v našem spolču vnímám a o tom
by, věřím, společenství mělo být. Spolču zdar!
Ondřej Mráz

Křížová cesta o 1. neděli postní
Vracím se ke zcela mimořádnému, až mystickému prožitku z vokálně hudebního
provedení „Křížové cesty“ ve farním kostele na začátku postního období.
Inspirující text německého filozofa a teologa Romana Guardiniho (1885-1968) vedl
varhaníka Ondřeje Muchu k vypjatým, ale i něžným inspiracím v hudebním ztvárnění
jednotlivých zastavení křížové cesty. V této cestě pozorujeme citlivé i dramatické
okamžiky v životě Ježíše Krista: v situacích bičování, v trojím pádu s křížem, v
ukřižování a smrti našeho Pána. Mohli jsme také vnitřně vnímat tichou, rozjímavou
hudbu v zastaveních „Setkání s Matkou a s plačícími ženami, v odpuštění kajícímu
lotrovi“.
Varhanní či hudební improvizace je způsob hry zpaměti (tzn. bez not), reagující
například na přednášený či přednesený text. Je to jakási autentická skladatelská tvorba
v daném okamžiku či situaci.
Ondřej Mucha využil v nejvyšší míře našich třímanuálových varhan s více než třiceti
rejstříky. Skvělé nápady hlavních motivů či melodií doplňoval zajímavými prvky a
frázemi až k mnohovrstevnatosti varhanního zvuku. Zaujala mne mnohá rozmanitá
rytmická místa, využitá k dramatickým okamžikům. Přiznávám se k hlubokému dojetí
z mystických míst, ale také z pocitů burácejícího zvuku.
Varhaníkovi Ondřejji Muchovi vyslovuji absolutorium z jeho vynikajících
improvizací. Jeho manželce Anně vyjadřuji velký dík za působivě přednesený text.
Karel Dýnka
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Aglomerační spolčo s tancem
Třikrát za rok se mládež z trojměstí Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město schází
na akci s názvem Aglomerační spolčo. Pořádání se ujímá vždy spolčo z jednoho z
těchto tří měst.
Tentokrát v pořadí již páté Aglomerační spolčo bylo ozvláštněno taneční atmosférou.
Konalo se v pátek 25. února v Kunovicích. Program začal v 18:00 v místním kostele
mší svatou, kterou svým krásným zpěvem doprovodila aglomerační schola. Poté jsme
se přesunuli na farní domeček, kde už na nás čekalo občerstvení a naleštěný taneční
parket. Za celý večer jsme se pod vedením šikovné předcvičovatelky měli možnost
naučit hned čtyři tance – waltz, valčík, jive a cha-chu. Čtyři odvážné páry se následně
za bouřlivé podpory obecenstva zúčastnily taneční soutěže. Nechyběla ani volná
taneční zábava. Celý večer ale nebyl vyplněn jen hudbou a klepáním tanečních bot.
Při různých hrách jsme museli prokázat nejen svou hbitost, ale i notnou dávku
představivosti a kreativity.
Byla to krásná příležitost setkat se a ještě se lépe poznat s (novými) kamarády se
sousedních farností. Všichni jsme si to moc užili a už se těšíme na další podobnou
akci.
Vanda Charbutová

Víte o tom, že …
… na svátost biřmování se připravují ve dvou skupinách naši dospělí farníci a právě o
víkendu 1. – 3. 4. mají duchovní obnovu v Rajnochovicích pod vedením P. Radima
Kuchaře, spirituála Stojanova gymnázia na Velehradě? Podpořme je modlitbou.
… stejně jako v adventu před Vánocemi k nám zavítá z Kroměříže dodávka s
Arcibiskupským zámeckým vínem a to v neděli 3. dubna dopoledne? Dobrá jakostní
vína nám nabídne zaměstnanec před farním kostelem vždy po každé mši sv..
Zakoupením vína také podpoříte farnost.
… setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna v 19 hodin na
faře? Možná víte nebo nevíte, že každé setkání je otevřené všem farníkům, kteří
mohou přijít se svými nápady a připomínkami. Tak toho využijte i nyní.
… v sobotu 9. dubna v 16 hodin ve farním kostele se uskuteční benefiční koncert
Charity Uherské Hradiště pod názvem Desatero? Propojení recitace a hudby se
uskuteční za přítomnosti profesionálů, kteří předvedou toto dramatické pásmo. Přijďte
a nenechte si ujít.
… biskupská vizitace farnosti v Uherském Hradišti se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna
2022? Biskup bude ve farnosti celý den a setká se se zástupci charity, navštíví jednu
ze základních škol a setká se s jejím ředitelem. Máme se na co těšit.
XAVER, vydává Farní úřad UH email: fauherskehradiste@ado.cz Náklad: 400 výtisků.
Své příspěvky do dalšího čísla Xaveru můžete posílat do 17. 4. 2022
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