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I v době počítačové éry 
Nějak nám ta technika ovládá  životní prostor, nemyslíte milí bratři a sestry?  Kde je srdce? Aby se nám člověk nakonec zcela 

neodlidštil! Nejen lidé nábožní, ale i nevěřící jsou přesvědčeni, že musíme dát větší prostor „důvodům srdce“. Pokud nechceme, aby 

lidstvo zažilo další dobu ledovou. Bohudíky, naštěstí dosud nikdo nepřišel s myšlenkou počítače, který „miluje“, který se dojme, který 

vyjde člověku vstříc i citově. Člověk dnes projektuje atomové hodiny s krajní odchylkou jedné sekundy za dva miliony let. Přesně ví, 

kolik stovek tisíc let by mu trvala cesta do určitého bodu vesmíru, kdyby letěl rychlostí světla. Ale zapomíná, že sám má k životu určeno 

jen několik desítek let. Technika převážila nad životem! 

Není těžké pochopit, proč tolik dbáme o rozšiřování našeho poznání a tak málo o rozšiřování naší 

schopnosti milovat: poznání se automaticky mění v moc, zatímco láska ve službu.  

Jedním z moderních modlářství je uctívání „IQ“. Vznikla celá řada metod měření IQ. Nedávno 

jsme byli na televizní stanici Nova svědky měření IQ vybraného vzorku národa. Naštěstí jsou tato 

měření považována za nevěrohodná. Ovšem, zajímat by nás asi měl jiný „kvocient“: „IQ srdce“. 

Poslední myšlenka Goetheova Fausta zní: „jen láska vykupuje a zachraňuje, zatímco poznání a touha 

po něm může bez lásky vést k záhubě!“ Potřebujeme pomoc „zvenčí“ (nebo snad mimozemskou?). 

Tou je Duch svatý, který „vlévá lásku do srdcí“. Nové otevření se Duchu svatému a nové uchýlení se 

k němu, novou tesknou touhu – právě to potřebujeme. Jedině on může lidstvu, které se již naučilo 

zkoumat vesmírný prostor i částečky menší než atom, doplnit duši a srdce tak, aby kvůli svému 

poznání nevyprahlo, ale aby je použilo ke zlidštění planety a života všech.  

„Přijď, Duchu svatý, Bože, Pane. 

Naplň svou blahodárnou milostí 

Duši a mysl svých věřících.  

Zažehni v nich oheň tvé lásky.  

Uzdravující moc Ducha svatého se neprojevuje jen na lidském těle, ale na celém člověku: na 

mysli, srdci a těle. Duch svatý přišel zachraňovat, uzdravovat, vyučovat, napomínat, posilovat, 

utěšovat a osvěcovat nejdříve toho, kdo jej přijme, a jeho prostřednictvím pak ostatní. Sv. Irenej řekl, 

že Duch svatý je „hostinským“, jemuž dobrý Samaritán, Kristus, svěřuje zraněné lidstvo, aby o něj 

pečoval. Jak se pro léčbu slunečními paprsky používá výraz helioterapie, můžeme léčbu Duchem 

svatým nazvat pneumatoterapií. Helioterapie spočívá v tom, že člověk vystaví na mořské pláži své 

tělo slunečnímu svitu, v němž je hojnost ultrafialových paprsků. Pneumatoterapie spočívá v tom, že 

celou svou osobu, mysl, vůli      i tělo vystavíme neviditelnému, ale mocnému světlu Utěšitele. 

Vystavit mysl působení Ducha svatého znamená postavit ji před něj v modlitbě a požádat jej o 

uzdravení „nemocí duše“: nevěřícnosti nebo jejího opaku – pověrčivosti, vyprahlého intelektuálství, 

pýchy a domýšlivosti. Znamená to zasvětit mu svou inteligenci, aby vždy sloužila pravdě a nikdy ne lži 

a omylu. Znamená to neustále „vystavovat“ svou mysl slovu Písma, neboť světlo Ducha působí právě 



v něm. Vystavit působení Ducha svatého svou vůli znamená prosit jej o uzdravení ze stejně četných 

„nemocí srdce“: chladu, necitlivosti, vzpurnosti, sebelásky a ze strašné vůle po moci, která ve světě 

napáchala tolik zla.  

V neděli 22.června při Slavnosti Těla a Krve Páně 22 dětí z třetí třídy prožijí nejhlubší možné 

obdarování Kristem! Prosím vás, v modlitbě, vystavme jejich životy i životy jejich rodičů působení 

Ducha obnovitele! 

V církvi je balzám, který uzdravuje zdrceného lidského ducha, duši nemocnou hříchem,   

obměkčuje kamenná srdce. Vezměme si tento olej, který k nám přichází skrze slovo, svátosti a 

modlitbu. Nabírejme si balzámu, co uneseme!  

Náš svět někdy potřebuje opravdu hodně Ducha svatého… 

otec Miroslav 

Stavíme svůj nový kostel 

Pozorovatelé si před krátkou dobou jistě všimli, že vzadu na staveništi našeho kostela, se ze 

spleti bednění „vylouply“ betonové stěny čehosi, co by podle velikosti už teď mohlo být kostelíkem 

pro menší dědinu. Je to podzemí našich věží a spojovacího objektu. Zde jsou práce na 

železobetonovém skeletu zatím ukončeny a firma SOPOS pana Křesiny zahájila práce na základových 

roštech vlastního kostela. Očistila od zeminy hlavy pilot a začala na nich budovat železobetonové 

pasy, které budou 180 centimetrů vysoké, aby byly dostatečně pevné a unesly váhu celého kostela. 

Pokračovaly také práce na přípojce vody pro kostel. Firma PROMONT pana Budaře vybudovala ze 

strany Jezuitské ulice velkou vodoměrnou šachtu, kterou půjde do kostela voda nejen pitná, ale 

silným potrubím i voda požární. Předpokládáme, že vbrzku budeme mít na staveništi „vlastní“ vodu 

z naší přípojky.  

Rozběhla se rovněž brigádnická pomoc našich farníků. Dobrovolníci vytahovali hřebíky, čistili 

trámky, prkna a bednící dílce od betonu, aby mohly být znovu použity na další část bednění. Dále 

vyváželi zeminu zpoza věží, aby mohl být dozděn ubouraný „Schilderův“ sklep, kopali rýhy, aby na 

staveništi vyschly blátivé kaluže, budovali chodník kolem stavařských buněk, přepravovali stavební 

materiál, ničili trávu na staveništi a řadu dalších věcí. 

Pro ty, kteří mají přístup na stavbu, se už teď naskýtá zajímavý pohled z dohotoveného „vršku“ 

věží. Je odtud krásný výhled směrem k „Rochusu“, jsou  vidět  věže  hradišťských  kostelů,  nová 

zástavba na mařatských kopcích, hradišťská čtvrť „Východ“ a za pěkného počasí i „svatý Antonínek“ a 

Javořina. Když pozorovatel sklopí svůj zrak dolů, rozpracované základy mu krásně ukazují půdorys 

budoucího kostela. 

Jsem přesvědčen, že naše dílo „stojí za námahu“. Nepolevujme! 

                                                                                       František Křivák 



Svědectví z veřejné sbírky na nový kostel 

Veřejná sbírka na nový kostel byla pro nás opravdovým zážitkem a zkušeností. Setkaly jsme se 

s velkou štědrostí, vstřícností a slušností. Víme, že to bylo také proto, že nás mnozí farníci podpořili 

modlitbou, postem a obětí. Díky této podpoře jsme zažily mnoho pěkných setkání s lidmi věřícími i 

nevěřícími. Ať všem Bůh odplatí jejich štědrost. 

J. Trňáková , J. Němcová 

Za dveřmi každého domu, nebo bytu, který jsme navštívily byli jiní lidé, jiné radosti, jiné 

bolesti, jiná vůně, jiný vkus, jiné materiální zajištění, jiný styl, jiné životní hodnoty… 

Všude, kde jsme přišly, však platilo staré známé rčení: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 

Všichni lidé, kteří nám otevřeli, slušně a klidně reagovali na naši prosbu o finanční dar na nový 

kostel. Většinou pozitivně a štědře, v některých případech opačným názorem na toto Boží dílo. Při 

těchto reakcích jsem si vždy vzpomněla na větu, kterou mně často říkával můj tatínek: „Nesouhlasím 

s Tvým názorem, ale až do konce života se budu bít, abys ho mohla říct.“ 

Proto děkuji všem, ale především těm, kteří přijímají i dávají… 

GG  

Poděkování spoluobčanům Starého Města 

Vážení a milí spoluobčané, přátelé našeho města, 

tak jsem Vás oslovoval v dopise, který Vám byl doručen osobně mými spolupracovníky, farníky. 

Prosili jsme o finanční dar na stav-bu nového kostela Svatého Ducha ve Starém Městě.  

V dnešní době, kdy se naříká na bezcitnost a neúčast lidí, jsme se v převážné většině setkali 

s otevřeností a dobrotou. Ano, láska je dnes „potřebnější“  než kdykoli jindy. Láska dokáže „uspokojit 

potřeby“, jít vstříc druhému, zbořit zeď svého já, pomoci tam, kde je toho zapotřebí. Určitě souhlasíte 

s tím, že schopnost vcítit se do druhého je nějak vyryta do podstaty člověka.  

Jeden člověk hledal radu a přišel k mistru Ekkehardovi, mnichu ze St.Gallen a duchovnímu 

básníku 909-973), s dotazem, který člověk je nejdůležitější, která hodina je nejdůležitější a který 

skutek v životě je nejdůležitější. Mistr Ekkehard nato odpověděl: „Nejdůležitější člověk je ten, který 

stojí nyní před tebou, nejdůležitější hodina je nynější hodina, nejdůležitější skutek je skutek lásky, 

který můžeš nyní vykonat. Zítra by již mohlo být pozdě“.  

Vážíme si Vaší laskavosti a důvěry. Váš finanční dar bude správně využit ke zdárnému 

pokračování stavby budoucího duchovního centra našeho města. Nový kostel se tak stane důstojným 

pokračováním díla slovanských apoštolů sv.Cyrila a Metoděje. Výsledek sbírky konané od 13.5.- 

17.5.2003 a setkání s Vámi osobně, nás přesvědčilo o tom, že můžeme i nadále počítat s Vaší pomocí.  

Upřímně Vám děkujeme „Pán Bůh zaplať“  za 786 013,20 Kč. 



Na všechny dobrodince pamatujeme pravidelně v modlitbách při bohoslužbách první a třetí 

neděle v měsíci. A také každou středu po mši svaté svěřujeme budoucnost našeho města, farnosti a 

celého Božího díla Nejvyšší Prozřetelnosti.  

duchovní otec farnosti 

Setkání mládeže na Sv. Kopečku 

12. 4. 2003 jsem byla přítomna arcidiecézního setkání mládeže na Sv. Kopečku u Olomouce. 

Při výstupu na Kopeček jsme prošli pěti zastaveními – byly zaměřené na RŮŽENEC SVĚTLA, na 

který navazoval během rozmanitého programu o. biskup Josef Hrdlička. I v kostelích slyšíme o 

důležitosti modlitby růžence. Milí přátelé, nejde jen o formu, jde především o obsah. Vždyť my 

sami bychom se měli snažit, abychom byli živým růžencem pro druhé. Sv. Otec Jan Pavel II. nás 

také vyzývá, abychom se růženec modlili VŠUDE. Doma, na pracovištích, v dopravních 

prostředcích apod. Modlit se růženec znamená také nově pohlédnout na Krista – pohledem Panny 

Marie – čistým, nezastřeným a pokorným. 

Na Sv. Kopečku jsem se zúčastnila přednášky jáhna a psychiatra v jedné osobě – Maxe Kašparů. 

Pojednával o velmi aktuálním tématu – o MRTVÉ a ŽIVÉ víře. Rozebíral tři vztahy: 

1. vztah k sobě samému 

-       chceme-li zvládnout ostatní vztahy, je nutné zvládnout nejdříve sama sebe. Dr. Kašparů má 

také bohaté zkušenosti ze své ordinace, související i s vírou! Říká, že lidi mají spoustu komplexů, ale 

kolik neopodstatněných! Jak často on slyší toto: „Nemůžu si vážit sám sebe, protože mám velký nos, 

uši, nosím brýle, nebo jsem „jenom“ truhlář, instalatér“ atd. 

Důležité hodnoty nevycházejí z věcí, ale z nitra! Před Bohem není nikdo méněcenný, 
rozdíly děláme my, lidé! Člověk jako kdyby se styděl za svoji přirozenost. Je potřeba si také 
uvědomit, proč věříme v Boha?  Když někdo chodí do kostela z donucení, nebo ho to nebaví, 
určitě můžeme mluvit o mrtvé víře. Ale živá víra – to je něco jako oheň, nad který když 
položíme kotel s vodou, vzniká pára a ta pak pohání parní válec a dále mohou vznikat 
ohromné skutky milosrdenství – říká Dr. Max Kašparů. 

2. vztah k druhým 

-       život je především o vztazích, v kostce se můžeme podívat, co je nejčastější chybou ve vztahu 

JÁ a TY a jaký je rozdíl ve vztahu KDO s KÝM a KDO z KOHO. Můžeme to vidět na příkladu. Sejdou se 2 

houslisti, aby nacvičili duet. Pilně cvičí, už jim to jde, mají koncert. Vše jde dobře, tu ale jeden z nich 

zahlédne v publiku růži, potěší ho to a řekne si, že musí podat ještě lepší výkon. Hraje „ostošest“, 

utíká partnerovi a výsledek? Duet je na nic, vztah mezi nimi se mění KDO z KOHO. I my se ptejme 

s rukou na srdci – neutíkám tomu druhému? Hrajeme dobře? Ale nemáme každý z nás jinou 

partituru? Máme stejné tempo? 

3. vztah  k Bohu   

-       možná, že v hlubší komunikaci s Bohem nám brání to, že s ním žijeme ve stavu, nikoliv ve 

vztahu. Stav je, že sice máme plášť věřícího, a dokonce jsme pokřtěni, ale vírou nežijeme. Nedávejme 



si do srdce vykřičníky – Ale to já znám! To už jsem slyšel! – směrem k víře. Jak na tom jsme, nám 

pomohou tři otazníky. Je má víra mrtvodárná nebo životodárná? Co mi víra dává a co mi bere? Je 

víra  pozitivum v mém životě a jaké? 

Bůh  nás miluje do krajnosti a nemění to na tom ani pohrdání Jeho osoby člověkem. Bůh nám 

dává také léky ve formě svátostí. Když je neužíváme, chřadneme. 

Přátelé, čím rychlejší je proudění krve, tím je potřebnější stabilnější osa, respektive – cévní 

řečiště. V tomto světě, uspěchaném a ztrácejícím morálku a pravé hodnoty, také máme a budeme 

mít jeden pevný bod – přítele, který se s námi chce o vše podělit a zemřel pro nás – Ježíše Krista! 

Kéž najdeme příklad v Petrovi, který říká: Pane, ty víš všechno, ty víš také, že Tě mám rád. Kéž i 

my dokážeme říct: „Pane, ty víš o mně všechno, víš, co je pro mě nejlepší, Tvá vůle ať se stane! 

Katka Ďuricová 

Jsem vděčný ? 

•                    za partnera, který noc co noc pokrčí přikrývky, protože není venku s někým  jiným 

•                    za daně, které musím platit, protože to znamená, že mám stálé zaměstnaní 

•                    za nepořádek, který musím uklízet po oslavě, protože to znamená, že jsem obklopený přáteli 

•                    za šaty, které jsou mi trochu těsné, protože to znamená, že mám dostatek jídla 

•                    za trávník, který je třeba kosit, okna, která je třeba umývat a okapy, které je třeba 

opravovat, protože to  znamená, ze bydlím ve svém domě 

•                    za všecky stížnosti, které poslouchám na vládu, protože to znamená, že máme svobodu 

projevu 

•                    za volné parkovací místo, které je až na konci  parkoviště, protože to znamená, ze mohu 

chodit a že jsem obdařený i dopravními prostředky 

•                    za vysoký účet, který platím po večeři s blízkými, protože to znamená, že jsem štědrý 

•                    za kopu prádla na žehlení, protože to znamená, že mám co nosit 

•                    za únavu a bolavé svaly na konci dne, protože to znamená, že jsem byl schopný těžce 

pracovat 



•                    za otravný budík, který musím ráno vypnout, protože to znamená, že jsem ještě naživu 

Stav varhan v kostele sv. arch. Michaela  

Na našich varhanách byla v posledních letech každoročně prováděna pravidelná údržba a 
drobné opravy. Asi před měsícem nastala v traktuře 2. manuálu  porucha, která znemožňuje 
používat jej pro běžný dporovod. Některé tóny přeznívají, nebo naopak nehrají vůbec. Tato 
porucha je závažná, neboť plně funční zůstávají jen 4 z 10-ti registrů. Oprava je nutná. Tato 
oprava se musí provést na zařízení – spojce, která je velmi špatně přístupná a předchází jí 
odpojení několika desítek trubiček vedoucích vzduch. 

Poté se musí vyměnit všechny míšky ve spojce, neboť jsou na konci své životnosti, a totožná 

porucha jiného tónu by na sebe nenechala dlouho čekat. Cena opravy je odhadnuta na 30 tisíc korun. 

Pavel Berka 

Pozvání 

�      10.6.2003 v 9.00 hod. budou na staveništi nového kostela vkládány sochy sv. Cyrila a 
Metoděje do betonového základu v místě budoucího svatostánku. Zveme všechny na tuto 
malou slavnost! 

�      14. 6.2003 se uskuteční děkanátní pouť za duchovní povolání a obnovu rodin na 
Velehradě. Čas odjezdu bude upřesněn. 

�       15.6.2003 bude sloužit na Velehradě  v 10.00 hod. primiční mši sv. P. Josef Horehleď, 
S.J.  

�      Jednota Orla zve všechny na pouť k sv. Antonínu do Blatnice v neděli 15.6.2003. Odjezd 
autobusu v 9.00 hod. od Lidového domu. Cena 60 Kč. Přihlášky přijímá br. Číhal 
v prodejně jízdních kol na Lidovém domě. 

�       25.6.2003 jsou zváni starší farníci na „tradiční“ pouť k Matce Boží na Svatý Hostýn. 
Odjezd autobusu – v 7.00 hod. od škol. 

�       25.6.2003 se uskuteční pouť na Svárově – v 17.30 hod. modlitba růžence, v 18.30 hod. mše sv. – 

přihlaste se u V. Batůškové.  

�       2. – 6.7.2003 proběhne v Ostravě XIV. Konference katolické charismatické obnovy. Přihlášky na 

adrese: Manželé Kučerovi, Gregorova 4, 702 00  Ostrava, tel. 596 120 845 

�       6. – 12.7.2003 – na Velehradě proběhne I. zasedání Plenárního sněmu Katolické církve  v ČR  

�      7. – 18.9.2003 – Národní pouť ČR do Fatimy a slavnostní převzetí sochy Panny Marie Fatimské 

našimi biskupy v doprovodu apoštolského nuncia J. Em. E. Endera ve výroční den fatimských 

zjevení, 13. 9. 2003, přímo na místě zjevení 

�       7. – 15.9.2003 – Pouť do Medžugorie, kontakt: 572 632 284 



�       11. – 18 9.2003  - Pouť do Lurd a La Salette   

�       9.  – 18.9.2003 – Národní pouť Lurdy – Fatima 

�       12. – 14. 9. 2003 – Děkanátní setkání mládeže v Rajnochovicích 

�       19.10.2003 se bude konat v Římě slavnost blahořečení Matky Terezy z Kalkaty. Distribuci 

vstupenek na tuto slavnost mají na starosti sestry Misionářky lásky. Všichni, kdo by měli zájem 

zúčastnit se této cesty obdrží u Misionářek lásky přihlášku. Adresa: Misionářky lásky, Zenklova 

195, 182 00  Praha 8 – Libeň, telefon 284 693 689 

 


