
 

Kdy jsou vánoce? 

Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha 

a v něm bratry a sestry - ten den jsou Vánoce. 

Když v sobě zpozoruješ vnitřní popud podat ruku tomu,  

kdo tě urazil, toto vnuknutí jsou Vánoce. 

Když v kostele, doma nebo na pracovišti 

cítíš nutnost zamyslet se nad tím, 

jak se chováš k Bohu, k rodině a k druhým, 

ten okamžik jsou Vánoce. 

Když se setkáš s člověkem, 

kterému je třeba pomoci, a uděláš to, 

ten okamžik jsou Vánoce. 

Když začneš sloužit tomu, 

kdo nikoho nemá, komu selhává hlas 

a nemá už sílu, v ty hodiny jsou Vánoce. 

Když vychováváš své děti, 

aby se zřekly zbytečných a drahých hraček, 

abyste mohli pomoci tomu, kdo je v nouzi, 

tento postoj jsou Vánoce. 



Když jsi ochoten darovat sebe Pánu, 

který trpí v lidech chudých a opuštěných a nemocných, 

pak jásej radostí - žiješ Vánoce. 

Jestliže však zjistíš, že tento celý svět dobra 

zanechá tě lhostejným 

a že nejsi schopen myslet na nic jiného 

než na sebe a na své zájmy, pak se neusmívej:  

Vánoce od tebe odešly. 

Advent: V očekávání Pána 

“Prosíme Tě, všemohoucí Bože, ať konáme spravedlivé skutky a pomáhej nám jít vstříc 
Kristu” 

“Je možné si vyzkoušet”, řekl Roland Knox v adventním kázání (21.12.1947), “jak se jde 
v noci za hluboké tmy s očima upřenýma na světlo, které vychází z oken domu ve velké dálce. 
Jak se dá odhadnout vzdálenost? Do cíle naší cesty může být pár kilometrů, ale také několik 
desítek kilometrů. Právě v takové situaci byli proroci, když se dívali do budoucnosti 
v očekávání vykoupení svého lidu. Nemohli ani přibližně určit, kdy přijde Mesiáš: zda za sto 
let nebo také za pětset let. Pouze věděli, že v určitém momentu se Davidův rod obrodí, že 
jednou se najde klíč, kterým se otevřou brány vězení: že světlo, které je sotva vidět na 
vzdáleném horizontu jako malý bod, v určitý den zazáří a projeví se v celé velikosti. Boží lid 
musí setrvávat v očekávání.” 

Stejné očekávání v každém okamžiku našeho života žádá od nás – svých dětí – církev. I když 
už začíná třetí tisíciletí od té chvíle, kdy se Pán narodil, církev považuje za zásadní součást 
svého poslání motivovat nás tak, abychom kráčeli s pohledem upřeným do budoucnosti. Přeje 
si, abychom šli spolu s pastýři a připravovali se uprostřed noci s pohledem upřeným na ono 
světlo, které vychází z betlémské jeskyně. 

V době, kdy Mesiáš přišel na svět, ho skutečně neočekávalo mnoho lidí. Zaspali chvíli, která 
byla nejdůležitější v jejich životě a v životě celého světa. Také se nám může stát, že nějak 
zapomeneme na nejzákladnější záležitost našeho života. 

Přijď, Pane, a neprodlévej! 

Vyrovnejme mu stezky. Je čas, abychom se zbavili všeho, co brání našemu pohledu na jas, 
vycházející z Ježíše v Betlémě! Nastala chvíle konat zvlášť důkladné zpytování svědomí a 
očistit své nitro, aby mohlo přijmout Pána. Nadešel čas, abychom určili, co nás vzdaluje od 
Boha. Naše zpytování proto musí zasáhnout kořeny našich skutků… 

Před Slavností Narození Páně roku 1980 se papež Jan Pavel II. setkal s více než 2000 dětmi 
jedné římské farnosti. Svou katechezi začal slovy: “Jak se připravujete na Narození Páně?” 



“Modlitbami”, křičeli ve své odpovědi děti. “Správně, modlitbami”, reagoval na to Svatý 
Otec. “Ale i svátostí smíření. Musíte se vyzpovídat, abyste potom mohli přistoupit ke svatému 
přijímání. Uděláte to?” A tisíce dětí odpovědělo ještě hlasitěji: “Ud ěláme!” “To je dobře,” 
řekl Jan Pavel II a potom tichým hlasem dodal: “Papež se také vyzpovídá, aby byl hoden 
přijmout Boží dítě.” 

Udělejme to i my v týdnech, které nás dělí od Narození Pána. S větší láskou a kajícností 
důkladně prozkoumejme svou duši. On, který vstoupil do lidských dějin, chce také o letošních 
vánocích vejít i do našeho života. Můžeme opět kráčet po paprsku Boží vůle. Můžeme opět 
vtisknout Vánocům jejich pravý význam tím, že v odpověď na povrchnost tohoto světa, dáme 
ve svém srdci zazářit pravdě Božího tajemství. 

Ježíš se narodil také pro Tebe, ať jsi kdokoli. Starý nebo mladý, šťastný či nešťastný, úspěšný 
nebo neúspěšný. Narodil se pro Tebe a k  Tobě chce také přijít. Rád by Ti otevřel cestu 
k bohatství, které není závislé na Tvých úspěších, na kurzu koruny ani na míře inflace. Touží 
přijít, aby Ti ukázal, že také Tobě může být velkoryse odpuštěno. S  Pánem Ježíšem Kristem 
můžeš začít žít ve svém nitru trvalé svátky pokoje a smíření. Trvalé Vánoce. Svět se v  Tobě 
může začít měnit. Není to málo? Na první pohled to mnoho neznamená. Vždyť kolik toho 
svět nabízí! Ale ve skutečnosti to znamená všechno. Každý z nás totiž může začít měnit svět 
k lepšímu jen z vlastního nitra. Nerezignuj! Osobně se setkej s Pánem Ježíšem Kristem. Nad 
Biblí, s křesťany, kteří žijí z víry. Pojď s námi slavit Vánoce v naší farnosti. A samozřejmě, 
začni slavit své osobní Vánoce – své setkání s Pánem Ježíšem, který se pro tebe narodil. 

To vše Ti přeje 

P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti 

Rorátní mše sv. 

Slouží se od 3.12. – 21.12.2001 vždy v 17.00 hod. v pondělí, středu a pátek a v 6.30 hod. v  
úterý a ve čtvrtek. Pro děti začala adventní soutěž. Děti přichází na rorátní mši sv. se svou 
svítící lucerničkou, která symbolizuje jejich bdělost a připravenost na příchod Pána Ježíše. 
Při obětním průvodu přinášejí stéblo slámy a vystýlají Ježíškovi jesličky (před oltářem), do 
kterých bude Ježíšek přinesen na začátku půlnoční mše svaté na Štědrý den. 

Děti si zaznamenávají účast na rorátech. Vyhodnocení bude o vánocích, 25.12.2001 
odpoledne při setkání u jesliček. Připraveny jsou odměny v podobě betlémků, andělíčků, 
omalovánek a dalších. 

Přijm ěte, prosím, pozvání  

k prožívání Vánoc  

v našem chrámě  

sv.Michaela,archanděla: 

Narození Ježíše Krista Pondělí 24. 
Prosince  

Zpívání u vánočního stromu ve 23 hod. 



Půlnoční mše svatá ve 24.00 hod. 

Hod Boží vánoční 

Úterý 25. Prosince  

Mše svaté v 8.00 a 10.00 hod. 

Setkání u jesliček v 15 hod. 

Svátek sv. Štěpána 

Středa 26. Prosince  

Mše svaté v 7.00 a 9.00 hod. 

Svátek svatého Jana, apoštola a 
evangelisty 

Čtvrtek 27. Prosince  

Mše svatá v 17.00 hod. 

Po mši sv. žehnání vína 

Sobota 29. prosince 2001 Mše svatá s nedělní platností v 17.00 hod. 

Svátek Svaté Rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa 

Neděle 30. Prosince  

Mše svaté v 7.00 a 9.00 hod. 

Při bohoslužbách manželé obnoví svůj slib 

Silvestr  

31.prosince 2001 

Poděkujeme za první rok třetího tisíciletí mší svatou ve 
23.00 hod. a adorací a s prosbou o Boží požehnání 
vstoupíme do roku 2002. 

Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie  

Úterý 1.ledna 2002 

Mše svaté v 8.00 a 10.00 hod. 

Po každé mši svaté rekapitulace + statistika roku 2001+ 
TE DEUM. 

Sobota 5.1.2002 Mše sv. za koledníky Tříkrálové sbírky v 7.00 hod. 

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) 

Neděle 6.ledna 2002 

Mše svaté v 7.00 a 9.00 hod. Při mši svaté žehnání zlata, 
kadidla, křídy a vody. 

Návštěvy nemocných 

O. Miroslav navštíví všechny nemocné, které nahlásíte v sakristii ve středu 12.12.2001 a ve 
čtvrtek 13.12.2001, vždy od 8.00 hod. 

Adventní zpovídání 

V Uherském Hradišti se bude zpovídat od 10.12. - 22.12.2001 každý den kromě nedělí, 
dopoledne od 9.00 - 11.00 hod. a odpoledne od 15.00 - 17.00 hod. 



U nás ve Starém Městě je možnost sv. smíření 17.12.2001 od 15.00 - 18.00 hod. Zpovídat 
bude také P. Josef Honka z Jalubí. Ostatní dny v adventu se zpovídá vždy půl hodiny před 
začátkem mše svaté. 

ADVENT - doba ztišení versus globalizační běsnění 

Pod vlivem randálu úpadkové “muzic”, linoucí se neodbytně přes důkladně uzavřená okna, 
jsem si vzpomněla na občasník naší farnosti “Michael” a na výzvy jeho redaktorky sestry G. 
Gottwaldové, abychom do něj přispívali. 

Vzala jsem tedy pero a snažím se dát dohromady pár myšlenek, o které bych se chtěla podělit 
i s vámi. S velikým “humbukem” byl ve Starém Městě otevřen nový hypermarket. Jistě každý 
ví, oč se jedná, neboť obyvatelstvo bylo důsledně “masírováno”, aby zde samozřejmě 
nejlevněji a samozřejmě kvalitně nakupovalo. Obracím se na naši farní obec, prosím, než-li se 
necháte vmanipulovat do této hry na pomíjivý blahobyt a bezstarostný konzum, zamyslete se, 
jestli právě nyní, v době adventní, se nemáme chovat jinak, přemýšlet jinak, konat jinak, než 
k čemu nás vybízí hlas z tlampače. Vím, jak je pro střední a nižší sociální vrstvy někdy 
obtížné vyjít s penězi a jistě mnoho z nás podlehne lákadlu výhodné koupě, zvláště před 
vánočními svátky, kdy chceme obdarovat své blízké. Nemáme ale pak také spoluvinu na 
nesmírné bídě a utrpení lidí a zejména dětí tzv. třetího světa, kteří jsou vykořisťováni právě 
díky nepoměru bohatství, kvůli němuž jsou lidé čím dál dravější a bezohlednější a chudoby a 
nuzoty, jež jsou pro nás, lidi žijící v srdci Evropy, naprosto nepředstavitelné…? 

A co válka v Afghánistánu? Nemá tytéž prapříčiny? Logicky následuje otázka: “A co já mohu 
udělat ke zlepšení světa?” Popravdě, myslím si, že každý musí hledat a s Boží pomocí nalézat 
odpovědi sám u sebe. 

Radujme se více a především z duchovní pospolitosti a neviditelných maličkých obětí, kterým 
se říká LÁSKA. A LÁSKA je Bůh. 

J. Gajdošová 

Intence na první půlrok 2002 

Od 1.neděle adventní se zapisují intence (úmysly) na mše sv. na první půlrok 2002, t.j. do 
konce června. 

Betlémské světlo v každé domácnosti 

Tak jako každoročně pořádá Mezinárodní skautské hnutí akci Betlémské světlo. Před 
Štědrým dnem zapálí skauti svíce a lampy od věčného světla v Betlémě, pak nasednou do 
letadel a rozvezou toto světlo do všech světadílů. Pak nasednou do vlaků a rozvážejí toto 
světlo po všech státech po předem určených trasách a lidé si mohou od něho zapálit své 
vlastní svíce. Tak můžete mít Betlémské světlo též u sebe doma na Štědrý večer. Ve Starém 
Městě se o tuto službu stará místní skautský oddíl Permoníci. Všichni, kdo máte zájem o toto 
Betlémské světlo, přijďte si v sobotu 22.12.2001 od 10.30 do 18.00 hod. do prodejny barev 
a laků na Nám. Hrdinů 103, anebo do kostela sv. Michaela zapálit svoji svíci. Je zde také 
možnost napsat se do seznamu na výše uvedených místech a skauti Vám ho donesou i 
s koledou na uvedenou adresu v sobotu 22.12.2001 v době od 15.00 do 20.00 hod. Nahlaste 
především staré a nemocné spoluobčany. 



M. Hrabinec – za oddíl Permoníci 

Pouť sv. Cyrila a Metoděje v bývalé Jugoslávii 

Ve dnech, kdy nás už sluníčko hřeje velmi málo nebo nic, často si vzpomínám na horké dny 
minulých let, kdy jsme jezdívali na zájezdy k moři, hlavně do Jugoslávie a Bulharska. Na 
jeden velmi pěkný mně zůstala obzvlášť vzpomínka. Byl to autokarový zájezd do Jugoslávie 
– Crikvenice začátkem července, kdy se u nás slavila každoročně pouť sv. Cyrila a Metoděje 
na Velehradě. 

Vyjeli jsme autokarem z Uh. Hradiště v 17. hod. přes MLR. V autobuse bylo veselo. Povídalo 
se, zpívalo se,po odbavení na hraničním přechodu MLR docházela pomalu únava a přišel pak 
spánek. Probudili jsme se až na hranicích Jugoslávie. Zde bylo také pasové odbavení a pak už 
jsme směřovali na místa našeho pobytu – do Crikvenice. Přijeli jsme šťastně v 9 hod. a to už 
sluníčko dobře hřálo. Naše ubytování bylo u Maločů, dobře už známé rodiny, kde jsme měli 
každoročně ubytování našich zájezdů. Paní Maločová nás už se svým personálem očekávala, 
radostně nás přivítala a než jsme se nadáli, byl celý zájezd ubytován. Odpoledne byli už téměř 
všichni na pláži. 

Za několik dnů byla neděle. Divím se, že se nikdo nechystá k moři, ale z pokojů vycházejí 
účastníci zájezdu oblečení v našich krásných s l o v á c k ý ch krojích. Vezli je s sebou, jak 
řekli na pouť sv. Cyrila a Metoděje. Zařídili si v blízkém františkánském kostele sv. Antonína 
poutní mši svatou a společně na ni v průvodu vyšli. Při mši svaté se zpívala naše velehradská 
píseň “Ejhle oltář Hospodinův září”. Na harmoniu hrála řeholní sestra z Jugoslávie a naši 
účastníci česky zpívali. Všichni se cítili jako na Velehradě. Jugoslávští farníci byli 
překvapení, ale nadšeně zpívali s námi. Léta uběhla – vzpomínky zůstaly. 

F. Hulíková 

Časopis o rodině a pro rodinu 

V prosinci vychází další číslo časopisu Rodinný život. Jedná se o časopis určený křesťanským 
rodinám – manželům, rodičům, ale také vychovatelům, prarodičům, snoubencům, učitelům a 
vůbec všem, kteří se dostávají s rodinami do kontaktu. Obsahuje články týkající se výchovy 
dětí a dospívajících, partnerských vztahů, duchovního života rodiny, náboženské výchovy 
dětí, problematiky seniorů i neúplných rodin. Přináší nabídku programů a akcí pro manžele, 
rodiny s dětmi, seniory, neúplné rodiny atd. 

Poslední číslo přináší např. rozhovor s psycholožkou Dr. Bašteckou o tom, jak se mají dospělí 
a děti vyrovnat s událostmi posledních měsíců a s katastrofami vůbec. Článek Vládne rodič ve 
vaší hlavě? se snaží vyrovnat se s negativními vlivy výchovy našich rodičů a pomoci nám, 
abychom stejné chyby neopakovali na svých dětech. 

Stať "Děti a manželské konflikty" upozorňuje na to, že se vztahy mezi manžely výrazně 
ovlivňují rozvoj dítěte, a zároveň nabízí nápady k zlepšení vzájemných partnerských vztahů. 
Časopis se věnuje také tématu Vánoc a jejich prožívání v rodině, nebo v řeholní komunitě. 
Přináší mimo jiné nabídku vánočních her a soutěží pro děti. 



Rodinný život vychází 5x ročně a celoroční předplatné (včetně poštovného) činí 150,- Kč. 
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, 
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 068/5500250, e-mail: rodina@arcibol.cz 

V rodině hodně záleží na týmové práci 

Velmi často vztah uvízne tím, že se otec cítí vytlačen, když vidí, jak je jeho žena mnohem 
více fyzicky i emočně zapojena do péče o dítě a jak jí to jde mnohem lépe. Cítí se nepotřebný, 
může se stáhnout. Nastává v rodině dominový efekt: otec se stává fyzicky a psychicky 
nepřítomný, vyčerpaná matka se cítí opuštěná a podrážděná. To jsou perfektní podmínky pro 
možný konflikt. Není divu, že 70 % matek udává prudký pokles své spokojenosti 
v manželství po narození prvního dítěte. Ostatních 30 % žen mělo manžele, kteří se plně 
zapojili do sžívání se se svým rodičovstvím.  

Aby k tomu došlo, otec se musí odhodlat k tomu, aby strávil odpoledne krmením a mazlením 
se s miminkem či ráno se podílel na oblékání batolete. Ze strany matky je ale nutné, aby 
vyvinula vědomé úsilí o zapojení partnera do každodenních povinností a zkusila potlačit svou 
tendenci ke kritizování způsobu, jakým o dítě on pečuje. Rozdílné neznamená špatné.  

Výhody takového týmového přístupu se pozitivně odrazí také na dítěti. “Když jsem jako 
matka tří chlapců viděla, jak synové sklízejí ze stolu a manžel rovná špinavé nádobí do 
myčky, zjistila jsem, že rodina získává víc než jen čistou kuchyň: děti měli otce, který s nimi 
prožíval různé činnosti, nejen partii karet po obědě, a mé budoucí snachy získají manžele, 
kteří budou vědět, co to znamená rovnoprávnost v manželství.” 

Z článku Děti a manželské konflikty Rodinný život 59/2001 

Pomoc potřebují 

• radio Proglas. Sbírka na toto nekomerční radio bude 9.12.2001(2. neděle adventní). 
• farnost Podolí. Sbírka na již dlouho rozestavěnou kapli se uskuteční 16.12.2001(3. 

neděle adventní). 
• naše farnost 22.12.2001. V sobotu od 8 hod. se uskuteční velký úklid v našem 

kostele před vánocemi. Přijďte, kdo můžete, vítání jsou také muži! 

Pozvání 

V neděli 9.12. 2001 v 17.00 hod. se v kostele sv. Michaela uskuteční ADVENTNÍ 
KONCERT STUDENTŮ. 

Próza Jeana Giona:” Muž, který sázel naději a vypěstoval štěstí” se stala předlohou dalšího 
autorského představení pana Miroslava Částka, jenž v ní nalezl podnět k pojmenování 
přírody jako dokonalého božího díla, k jehož bezohledné likvidaci by neměl nikdo nečinně 
přihlížet. Představení “Muž, který sázel stromy” s hudebním doprovodem Leoše Kuby bude 
v neděli 16.12.2001 v 16.00 hod. v  kostele sv. Michaela. 

V sobotu 22.12.2001 v 15.30 hod. se uskuteční v kostele sv. Michaela VÁNOČNÍ 
KONCERT DOLINE ČKY.  



V soboru 29.12.2001 v 15.30 hod. bude sloužit arcibiskup Jan Graubner v kostele sv. 
Františka Xaverského mši svatou pro koledníky Tříkrálové sbírky, která se uskuteční v naší 
farnosti ve dnech 4.1.- 5.1.2002. 

Tříkráloví koledníci zazvoní u Vašich dveří, aby Vám přinesli radost a rozezvučeli Vaše srdce 
k pomoci druhým, ve prospěch rodin a lidí v nouzi u nás i v zahraničí. Doprovod se prokáže 
pověřením od Sdružení České katolické charity a občanským průkazem. Sdružení Česká 
katolická charita pomáhá lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost.  

Charita na území ČR provozuje: 

• ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v domácnostech 
• domovy pokojného stáří 
• azylové domy pro lidi bez domova 
• domovy pro matky v tísni 
• stacionáře pro mentálně postižené 
• chráněné dílny pro zdravotně postižené 
• hospicová zařízení pro těžce nemocné 
• střediska humanitární pomoci 
• kontaktní a poradenská centra 

Zájemci o pomoc při tříkrálové sbírce v našem městě přihlaste se do středy 12.12.2001 u 
Kamila Psotky (je třeba doložit adresu, číslo OP a rodné číslo). 

Od pátku 28.12.2001 do úterý 1.1.2002 proběhne evropské setkání mladých v Budapešti. 

Jak se stalo tradicí, ani letošní plesová sezóna nebude výjimkou, protože se uskuteční v naší 
farnosti děkanátní ples. Všichni lidé podobného smýšlení i podobných starostí jsou zváni na 
sokolovnu v sobotu 12.1.2002. K tanci a poslechu bude hrát Staroměstská kapela, Friga + 
Disco. Vstupenky za 60 Kč jsou k dostání na každé faře našeho děkanátu. 

Vítané jsou dary do tomboly, které můžete nosit na faru do Uherského Hradiště. Ti z Vás , 
kteří přinesou dar přímo na ples, ohlaste se u p. Ingra na tel. 0632/543 875, mobil 0737/945 
124. 

 

Své příspěvky můžete zasílat na adresu : 

Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel. 0604/33 64 66 

šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová 

církevní schválení: P.Miroslav Suchomel 

grafická úprava + tisk : Ing. Vojtěch Foltýnek 

http://staremesto.uhr.cz/ 

 


