
  
 

 

 

 

 

JE A NEBO NENÍ ZEMĚ ZASLÍBENÁ? 

Příběh Mojžíše putujícího se svým lidem    
do nové země má jednu ironii dějin: Mojžíš se 
do země Izraele nedostal. Viděl ji zdálky, když 
se díval přes řeku Jordán. 

Není pochyb, že Mojžíš zakoušel zaslíbenou 
zemi již na své cestě. To, že putoval, vedl lid, 
to samo mu již bylo skutečnou radostí a plným 
životem. Samotná cesta již byla naplněným 
příslibem. Mojžíš nemusel překročit Jordán. 
Jeho naplnění bylo na poušti.  

Občas se nám stane, že se už nechceme 
setkat s žádným člověkem a chceme někam 
utéct. Občas se nám stane, že ty nejbližší 
nemůžeme snést. Občas jsme naštvaní         
na své okolí, na práci, kterou děláme atp. To, 
co máme nejvíc rádi, nám často přináší tu 
největší bolest. To, co na své práci nejvíce 
milujeme, nám často přináší i největší bolest 
srdce. A není pochyb, že stejně to platilo i       
o Mojžíšovi. Nicméně, kvůli všem bolestem 
srdce, které prožíval, by za nic svou cestu 
nevyměnil.  

 

MICHAELMICHAELMICHAELMICHAEL    
občasník farnosti Staré Město 

    č.59/PŮST 2010 
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Nejen postní doba nás zve, abychom přijali Boží zaslíbení, 
která se nabízejí v době našeho putování životem. 
Pochopíme (třeba později), že Zemí zaslíbenou, naplněním, 
se stala i bolestná zkušenost.Nevkládej svou naději v „bohy“, 
kteří Tě nemohou zachránit – ve svou image, inteligenci, 
peníze, domy. Vlož ji znovu do Boha, jistoty naší spásy.  

V modlitbě Tě provází a žehná 
otec Miroslav  

 
Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.  

K LETOŠNÍ POSTNÍ DOBĚ 

Drazí bratři a sestry, církev nás každý rok v postní době 
vybízí, abychom se podívali na svůj život ve světle 
evangelního učení. V tomto roce bych se chtěl věnovat 
významu slova „spravedlnost“, které v běžném užívání 
znamená „dát každému, co mu náleží – dare cuique suum“ 
podle proslulého výroku Ulpiana, římského právníka              
z 3. století.  

Aby každý mohl žít život v plnosti, potřebuje něco hlubšího, 
více osobního, co lze získat pouze jako dar. Dalo by se říci, 
že jde o to, aby člověk žil z té lásky, kterou mu může dát jen 
sám Bůh. Distributivní spravedlnost nedává člověku všechno, 
co mu náleží. Ještě mnohem více než 
chléb totiž člověk potřebuje Boha.         
Sv. Augustin k tomu říká, že „pokud je 
spravedlnost ctností, která dává každému, 
co mu náleží… kde je pak spravedlnost u 
člověka, když opouští pravého Boha“.  

Mnoho moderních ideologií vychází       
z tohoto předpokladu: jelikož 
nespravedlnost přichází zvnějšku, stačí 
odstranit vnější příčiny, které brání 
naplnění spravedlnosti. Tento způsob 
myšlení, je naivní a krátkozraký. Nespravedlnost, důsledek 
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zla, nemá výlučně vnější příčiny. Její původ je v lidském srdci, 
kde člověk nalézá základ tajemné účasti na zlu. Člověk je 
oslaben hlubokým zraněním, které umenšuje jeho schopnost 
vejít ve společenství druhých. Objevuje v sobě překvapivě 

mohutnou sílu, která ho svádí, aby se uzavřel 
do sebe a stavěl se nad druhé a proti nim. Jde 
o egoismus, důsledek prvotního hříchu.  

Jaká je Kristova spravedlnost? Je to 
především spravedlnost pocházející z milosti, 
kde člověk není spasitel a neuzdravuje ani 
sebe sama, ani druhé. Skutečnost, že obmytí 
se naplňuje v „krvi“ Kristově, znamená, že 

člověk není od tíže svých vin osvobozen osobními oběťmi, 
nýbrž láskyplným gestem Boha. Obrátit se ke Kristu, věřit 
evangeliu totiž znamená, že se člověk musí zříci iluze 
soběstačnosti a tak objevit a přijmout to, že potřebuje druhé a 
Boha, potřebuje Boží odpuštění a přátelství. Díky působení 
Krista můžeme vejít do „větší“ 
spravedlnosti, spravedlnosti lásky.  

Drazí bratři a sestry, postní doba vrcholí 
velikonočním třídenním, během něhož 
budeme v tomto roce opět slavit Boží 
spravedlnost, která je plností lásky, daru a 
spásy. Ať je tato doba pokání pro každého 
křesťana dobou skutečného obrácení a 
niterného poznání Kristova tajemství, který 
přišel naplnit veškerou spravedlnost. Tímto 
pozdravem všem z celého srdce uděluji své apoštolské 
požehnání.   

BENEDIKT XVI. 
 

Může být Popeleční středa hezkým dnem? 

Název „Popeleční středa“ je odvozen od žehnání popele, 
jímž se v tento den v katolických kostelech označují čela 
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věřících se slovy: Memento, homo, quia pulvis es – Pomni, 
člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš. Jako by církev – 
což se jí konečně také často vyčítá – chtěla člověka připravit 
o jeho životní optimismus, perspektivy i naděje, dokonce i     
o lidskou důstojnost. Jak jsi ubohý, člověče! Jsi jako ten 
popel! Skutečně chce učení církve takto ponížit korunu 
tvorstva? 

Naopak. Tento den, třebaže má příchuť smutku a není 
stejný jako den předchozí, je krásný tím, že nám dává 
možnost uvědomit si svou velikost. Nebudu příliš smělý, 
jestliže řeknu, že by se Popeleční středa měla slavit jako 
Mezinárodní den lidské důstojnosti. Posuďte sami: Když 
slavný malíř Oskar Kokoschka portrétoval, lidé se pak při 
pohledu na sebe sama zhrozili. Nikdy si 
nemysleli, že takhle vypadají. Nikdy 
neviděli sami sebe tak, jak je vidělo oko 
velkého znalce – oko, které se nedalo 
ničím ovlivnit. 

I my často strkáme hlavu do písku. 
Nasazujeme si masku, protože se bojíme 
odkrýt svou pravou tvář. Žijeme tak, jako 
by náš život neměl cenu. Jen abychom 
přežili. A přece život každého z nás má 
nesmírnou hodnotu – především v Božích 
očích jsme velcí. Boží Všemohoucnost na 
mne myslí. Bůh mě miluje, nazývá mě svým synem a svou 
dcerou. Je to snad málo? Konvertita dr. Hynek říká: „Nejsi 
sama, má duše. Ten, který tě učinil božskou, žije v tobě.“ 

Popeleční středa i dny následující jsou pro nás velkou 
příležitostí strhnout z tváře masku, svléci člověka starého a 
obléci nového. Nový člověk je ten, který se nechá 
usměrňovat Božím duchem až do posledních záchvěvů své 
osobnosti. Je tedy více člověkem, člověkem lepším a 
krásnějším. 

 (z knihy Viliama Judáka – Postní a velikonoční zamyšlení) 
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PROŽÍVÁNÍ POSTNÍ DOBY V NAŠÍ FARNOSTI: 

POBOŽNOST (SPOLEČNÁ MODLITBA) KŘÍŽOVÉ CESTY.  
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK  
VŽDY V 17.00 NEBO V 18  HODIN: 
Modlitby budou moderovat jednotlivá společenství farnosti 
(senioři, cursillisté, terciáři, otcové, matky, rodiny, mládež, 
ministranti, děti a také skupinky biřmovanců).  
 
Den    Datum      Čas      Spole čenství 
pátek     19. 2.       17.00   děti ze třetí třídy 
pondělí     22. 2.       17.00   otcové 
středa   24. 2.  17.00    biřmovanci (M.Č.) 
pátek     26. 2.   17.00     biřmovanci (K. P.) 
pondělí     1. 3.  17.00      senioři 
středa     3. 3.   17.00     ministranti 
pátek        5. 3.     17.00    biřmovanci (F. I.) 
pondělí       8. 3.   17.00   cursillisté 
středa    10. 3.  17.00   akolyté 
pátek    12. 3.       17.00    mládež 
pondělí   15. 3.    17.00    past. a ekon. rada 
středa    17. 3.       17.00    františkáni 
pátek    19. 3.    17.00    biřmovanci(G. G.) 
pondělí   22. 3.   17.00   Josefové 
středa   24. 3.     17.00  matky 
pátek     26. 3.      18.00  křížová cesta městem 
pondělí     29. 3.  18.00    zastupitelé 
středa     31. 3.      18.00  katechumeni 
pátek      2. 4.        9.00    všichni 
 

ZAPOJENÍ SE DO POSTNÍ ALMUŽNY  Skládací schránka 
je praktickým nástrojem, který má věřící v průběhu postní 
doby motivovat, aby postní almužnu v praxi uskutečňovali. 
Nejde o sbírku, ale především o postní úsilí. Je mnoho 
možností k odříkání (např. mlsání, alkohol, cigarety, káva, 
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televizní programy či brouzdání po internetu, kritika bližních, 
dodržování diety, cvičení atp.). (cit.podle arcibiskupa Jana) 

Skládací schránky dostanete při mši svaté na Popeleční 
středu. Odevzdávat se budou na Květnou neděli 28. 3. 2010. 

 
POSTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ  o pěkné ceny.   Vždy účastí        

na Pobožnosti křížové cesty 
 
NAŠI KATECHUMENI PAVLOVÉ vstupují mezi vyvolené. 

Jejich příprava na přijetí svátostí vrcholí. Na první neděli 
postní se koná obřad Zařazení mezi čekatele křtu. 3., 4., 5. 
neděli postní probíhají skrutinia. Na Bílou sobotu (3.4.) 
dopoledne si zvolí jméno a přijmou obřad „Effatha“. Večer –   
o Vigilii Vzkříšení našeho Pána  - budou pokřtěni a poprvé 
přijmou eucharistii. Provázejme je svou modlitbou a ukazujme 
jim svým životem, jak dobrý je Bůh. 

 
KAJÍCÍ POBOŽNOST: 1.,2.,3. a 5. 

POSTNÍ NEDĚLI VŽDY ODPOLEDNE 
V 15.00 HODIN 

Možnost retrospekce (zadívání se do 
vlastního nitra a zpytování svědomí), 
modlitba uzdravení a odevzdání života. 
Na závěr vždy uctívání ostatků Svatého 
Kříže. 

 
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH SE SLUŽBOU SVÁTOSTI 

SMÍŘENÍ, POMAZÁNÍ A SV.PŘIJÍMÁNÍM  ve čtvrtek 25.3. a 
v pátek 26.3. od 8:00 hodin. Nahlaste v sakristii! 

 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ (VČETNĚ 

BIŘMOVANCŮ!) proběhne od pátku 13.3 do neděle 15.3   na 
ORLOVNĚ. Účast přislíbil vojenský kaplan kpt. P. Petr Fiala. 
Začíná STUDENTSKOU MŠÍ SVATOU v pátek 13.3.2010 
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v 17:00 hodin. Zveme všechny mladé! Kontaktujte Ivu 
Talašovou (604 173 265). 

 
KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI 

STARÉHO MĚSTA:   Pátek 
26.3.2010 (mše svatá je 
v 17.00 hodin, po ní vyjde 
průvod s křížem ulicemi města) 

 
6. NEDĚLE POSTNÍ SE 

NAZÝVÁ „KVĚTNÁ  - 
PAŠIJOVÁ – NEDĚLE“: 
28.3.2010 

V sobotu 27.3. v 17.00 hodin a v neděli 28.3. v 7.00 a 9.00 
hodin začne bohoslužba u kříže  v nové části hřbitova.        
Po požehnání ratolestí (kočiček), přejdeme průvodem          
do kostela.  

 
OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: vždy půl hodiny 

přede mší svatou, také během pobožnosti křížové cesty.V 
SOBOTU 27.3. OD 14:00 – 17:00 HODIN BUDOU 
PŘÍTOMNI TŘI ZPOVĚDNÍCI!  

 
ÚKLID KOSTELA A OKOLÍ PŘED SVÁTKY. Přijďte, 

prosím, pomoci při úklidu kostela a okolí  v sobotu 27.3.2010 
od 8:30 hodin. Také díky Vaší obětavosti se budeme všichni 
v kostele cítit dobře. 
                                                                                                                    
Pozvánka Centra pro školy  

Centrum pro školy zve všechny zájemce z řad učitelů, 
vychovatelů, pastoračních asistentů, kněží i ostatních 
zájemců na vzdělávací semináře:  

Evoluční teorie v pohledu současné vědy a víry. Jde           
o opakování semináře z října minulého roku, přednáší          
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P. Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Seminář se bude konat dne 17. 
4. 2010 v budově kurie v Olomouci.  

Vstupy do škol – Křesťanské tradice v okruhu doby 
velikonoční. Tento seminář připravuje a realizuje Centrum     
pro školy. Proběhne dne 6. 3. 2010 v Olomouci v budově 
kurie od 9 do 15 hod. a 20. 3. 2010 v Luhačovicích na faře     
v době od 10.30 do 15.30 hod. Pozvánku s podrobnými 
informacemi obdržíte elektronicky.  

Semináře jsou akreditovány MŠMT v programu Dalšího 
vzdělávání pedagogů. Účastníci, kteří splňují podmínky (VŠ 
učitelského směru) a požádají o to, obdrží potvrzení o účasti.  

Více informací na: Centrum pro školy, Arcibiskupství 
olomoucké, Mgr. Helena Polcrová, Biskupské nám. 2, 771 01 
Olomouc, tel. 587 405 219, e-mail: polcrova@arcibol.cz.  
   

Statistika hospodaření 

Hospodaření farnosti v roce: 2009 

celkové příjmy  
(jedná se nedělní sbírky a úroky z účtu) 

Kč 375 434 

celkové výdaje (z toho:) Kč 456 008 
- výdaje na bohoslužebné, tj. na hostie, 
svíčky, květiny, a ostatní bohoslužebné a 
katechetické pomůcky 

Kč 18 593 

- výdaje spojené s provozem fary a kostela: 
např. elektřina, plyn, voda, telefon, pojistné, 
kopírování 

Kč 151 179 

- na opravné práce  Kč 0 
- povinné sbírky - na misie, haléř sv. Petra, 
kněžský seminář, odvod diecézi atd.  

Kč 67 767 

- dobrovolné sbírky darované mimo farnost 
   (na Charitu, církevní  školství,  
    setkání mládeže, růžencové zastavení) 

Kč 186 320 
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- za ostatní výdaje - poplatky za účet, 
poštovní poplatky, mimořádné výdaje apod.  

Kč 32 149 

   
Stavba nového kostela sv. Ducha:  2009 
stav účtu k 1.1 Kč 1 342 971 
celkové příjmy (vč. úroků) Kč 5 060 146 
z toho : pravidelné sbírky v kostele Kč 578 050 
            veřejné sbírky ve městě  Kč 750 254 
            dary Kč 1 728 980 
            příspěvek od města Kč 2 000 000 
celkové výdaje Kč 6 363 717 
z toho : přímé stavební Kč 5 920 000 
            nepřímé se stavbou související Kč 443 717 
stav účtu k 31.12 Kč 39 400 

 
Statistika duchovních úkonů 

Statistika úkonů za rok:  2009 

křty  34 

biřmování 2 

počet sv. přijímání 25 000 

1. sv. přijímání 8 

počet sňatků 4 

pomazání nemocných 170 

 počet pohřbů  (do země + kremace) 45  (36 + 9) 

počet nedělních mší v kostele 170 

průměrná návštěvnost v neděli  470 

počet mší sv. pro děti 41 

počet dětí v náboženství (počet skupin) 83 (7) 
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Farní kronika 

Do spole čenství církve byli k řtem p řijati: 
Tereza z Kalkaty Horáková, UH, Štěpnická 1089  26. 12. 2009 
Ivana Marie Michalčíková, Jalubí 482  27. 12. 2009 
Natálie Veronika Kutrová, Jarošov 325      17.   1. 2010 
Anna Terezie z Lisieux Ferdová, SM, Trávník 256   17.   1. 2010 
Marie Eva Pleváková, Opava, Hlučínská 270/26     24.   1. 2010 
Samuel Skrášek, Traplice 357     14.   2. 2010 
 
Pro Boží požehnání na spole čnou cestu životem si p řišli: 
13. 2. 2010 
Pavla Paučová, SM, Brněnská 1899 
Miroslav Hrudňák, SM, Brněnská 1899 
 
V našem farním spole čenství jsme se rozlou čili: 
Alois Burda       *19. 5. 1927    +18. 12. 2009 
Marie Machová    *18. 6. 1929     +28. 12. 2009 
Františka Mikysková    *28. 9. 1927     +15.   1. 2010 
Václav Nosek    *10. 8. 1942    +24.   1. 2010 
Pavel Daniel     *20. 9. 1965       +30.   1. 2010 

 
             

     

Své příspěvky můžete zasílat na adresu : 
Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel. 604 336 466 
šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová 
církevní schválení: P. Miroslav Suchomel 
grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek 
http://staremesto.uhr.cz/    email:staremesto@uhr.cz  


