MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.22/advent
2003
Chceš nalézt pramen?
Sklání se lesní zátoka
v rytmu horských potoků…
Pokud chceš nalézt pramen,
musíš jít vzhůru, proti proudu.
Prodírej se, hledej, nevzdávej se,
víš, že někde tu být musí –
Kde jsi, prameni? … Kde jsi prameni?!
(Z duchovní závěti Jana Pavla II. –
- Římský triptych, část 1.Bystřina, Pramen)
Když se řekne slovo ADVENT, představí si leckdo leccos:
Ti dříve narození si snad vzpomenou na to, jak v adventu svého mládí třeba každé ráno
spěchali zasněženou krajinou na roráty. Ti později narození si možná uvědomí, co je během
těch necelých čtyř týdnů adventu čeká: uklízení, zdobení, pečení, vaření, fronty v obchodech a
k tomu všemu nakonec ještě zpověď, které se celý rok „poctivě“ vyhýbali. A děti? Některé
z nich se možná už dnes vidí pod vánočním stromečkem.
Abychom pochopili krásu a hloubku adventu, musíme se vrátit proti proudu zpátky – až
do doby prvních lidí. A už tam – v ráji – se ozývá první radostná zvěst: příslib Vykupitele.
Lidé na něho čekají. Těší se. A Bůh se stává člověkem o prvních Vánocích.
ADVENT – to je tedy cesta k prameni – k obnově, proměně, vztahu k Bohu. Možná pro
některé k navázání vztahu s Bohem.
ADVENT – hledání a nevzdávání se…….
V adventní době zaznívají silné výzvy k pokání a obrácení. Pokání podle Božího slova ale
neznamená obrátit se jen k sobě samému, ke svým slabostem, chybám a hříchům. Pokání
v první řadě znamená obrátit se k Bohu. Zdroj života totiž není v nás samých. Zdroj
naplněného života je v Bohu! A tento zdroj se nám v Ježíši Kristu přiblížil na dosah. Advent
je tedy dobou naděje a očekávání. Dobou, kdy bychom se mohli a měli zamyslet nad tím, zda
chceme žít nebo jenom užívat.



Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého života.



Zvi Ho do všeho, co jsi a co prožíváš. Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své
srdce a realitu, ve které se nacházíš!



Najdi si čas pro komunikaci s Bohem v modlitbě i ve ztišení.



Naslouchej Božímu slovu četbou Bible.



Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou.



Vnímej pozorně chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou.
Co můžeme nabídnout o letošním adventu?

 Adventní „rorátní“ mše svaté (V pondělí, středu, pátek v 17.00 hodin, v úterý a čtvrtek v
6.30 hodin),
 Boží slovo, z něhož nám všem se postupně bude odkrývat cesta k Prameni – k Božímu
Synu, našemu Spasiteli,
 Svědectví sester a bratří o jejich zkušenostech víry,
 Každý den půl hodiny přede mší svatou možnost nechat se obdarovat milosrdnou Boží
láskou (smířit se s Bohem ve svátosti smíření),
 Zvláště v sobotu 20.prosince od 15.00 – 17.30 hodin přítomnost dvou zpovědníků (otce
Josefa Honky SDB, faráře z Jalubí a otce Miroslava), kteří Ti v moci, jež jim byla dána
Bohem, odpustí hříchy ve svátosti pokání,


Příležitost ke svátosti smíření v Uherském Hradišti od 8. 12. 2003 do 22. 12. 2003 ve
farním kostele od 8.30 – 11 hod. a v klášterním kostele od 15 – 18 hod. ( mimo soboty a
neděle),

 Zapojit se do předvánočního úklidu našeho kostela v sobotu 13.12 od 8.00 hodin,


Našim nemocným a starším, kteří nemohou přijít do kostela – nabídka návštěvy kněze
s eucharistickým Ježíšem ve čtvrtek 18.prosince a v pátek 19.prosince, vždy od 8.00 hodin
dopoledne,



Našim dětem po celý advent soutěž ohodnocenou pěknými cenami (připravenými k
předání o Jesličkové pobožnosti v den Božího narození),



V pondělí 22.prosince od 16.00 hodin ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERT
DOLINEČKY V KOSTELE,

 Možnost zapojit se do výzdoby, zkrášlení našeho kostela k Vánocům – v úterý 23.12. od
9.00 hodin.
Přeji každému z Vás, aby se na Vás naplnila adventní prosba:

RORATE COELI, DESUPER, ET NUBES PLUANT IUSTUM
-

Rosu dej nebe nad námi a oblaka ať vydají déšť spravedlivého.
Otec Miroslav

Z vděčnosti spoluobčanům Starého Města
Vážení a milí spoluobčané,
v jedné útlé knížečce Bernharda Langensteina „Dobropřej“, vyslovuje poutník tato slova:
„Darovat – to obšťastňuje;
když daruješ a uhodneš přání – to obšťastňuje dvojnásob;
a trojnásob obšťastňuje, když se v obdarovaném vzbudí vděčnost.“
Milí přátelé, chtěli bychom Vás ubezpečit o své vděčnosti za Váš dar na nový kostel Svatého
Ducha. Když v měsíci říjnu Vaše domovy navštívily dvojice staroměstských farníků, přinášely
ve
svém srdci přání Božího pokoje a požehnání Vám všem. Víme totiž všichni velmi dobře, jak je důležitá
pro naše životy duševní pohoda a pokoj. Mohu Vás ujistit, že Váš finanční dar je pro farnost důležitý
a bude dobře využit.
Jsme Vám vděčni za 519 092,70 Kč
které jsme vybrali při říjnové sbírce po našem městě.
Na všechny dárce pamatujeme pravidelně v modlitbách při bohoslužbách první a třetí neděle
v měsíci. Každou středu po mši svaté prosíme Boha za Vás všechny, za Vaše životy a Vaše rodiny.
P.Mgr. Miroslav Suchomel, farář

Ticho
Jeden muž se odebral za mnichem, který žil dlouho v klauzuře. Zeptal se ho: “Co ses ve svém
životě naučil od ticha, co pro tebe ticho znamená?“
Mnich právě čerpal vodu ze studny a řekl svému hostu: „Podívej se dolů do studny! Co vidíš?“
Muž se podíval do studny. „Nevidím nic.“
Chvilku zůstali oba dokonale v klidu a mnich pak řekl svému hostu: „Podívej se teď! Co jsi viděl ve
studni?“
Muž poslechl a odpověděl: „Teď vidím sebe – vidím svůj odraz ve vodě.“
Mnich mu na to řekl: „Podívej, když ponořím konev do vody, voda je v pohybu. Teď zase naopak
je voda klidná. A to je zkušenost s tichem – člověk vidí sama sebe.“

Bruno Ferrero: „Příběhy pro potěchu duše“

Chvíle ticha jako příležitost
„Hle stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu
s ním večeřet a on se mnou“
Bůh po všechny časy neustále hledá člověka, aby s ním navázal vztah, aniž by na něho přitom naléhal a vynucoval si odpověď. Skrze
Krista tluče na dveře každého lidského srdce. Musíme se tedy především ztišit, neboť v přívalu slov a v hluku, které na nás doléhají, je
Kristův hlas tichý a jemný.

Ticho je ozvěnou Boha, který je věčný klid. Zároveň soustřeďuje a posiluje, očisťuje a léčí. Tichem
se lze uzdravit do nejhlubších hlubin nitra.
Milé sestry a bratři, přijměme, prosím několik minut ticha před každou mší svatou, jako novou
příležitost. Třeba jako chvilku k osobní modlitbě, nebo k uvědomění si vlastního úmyslu mše svaté,
nebo jen k tichému přebývání v Boží přítomnosti.
Přesto, že jsou v životě chvíle a někdy i celá období, kdy se nám nedostává vlastních slov a církev
nám nabízí své bohatství formulovaných modliteb, nikdy nepřestávejme usilovat o důvěrnější vztah a
častější rozhovor v tichosti s tím, o němž víme, že nás miluje.
GG

Svátost biřmování
V naší farnosti se skupina věřících připravuje na přijetí svátosti biřmování. Svátost biřmování
pokřtěného katolíka dokonaleji spojuje s církví a obdarovává ho zvláštní silou Ducha svatého, aby se
stal opravdovým svědkem a s plnou oddaností šířil a bránil víru slovy i skutky. Tato svátost spolu se
křtem a eucharistií patří mezi svátosti iniciační, které jsou potřebné k plnému uvedení do
křesťanského života a k dokonalejšímu spojení s církví. Přijetím svátosti biřmování také dochází k
naplnění křestní milosti a to: darem proroctví pro hlásání evangelia, darem obecného kněžství pro
vykonávání bohopocty ve společenství věřících a darem královské hodnosti pro službu bratřím a
sestrám i darování všech plodů Ducha svatého..
V prvotní církvi apoštolé udíleli nově pokřtěným vkládáním rukou dar Ducha, který je v katolické
tradici považován za udělení svátosti biřmování. Později se pro lepší vyjádření daru Ducha svatého
užívalo mazání vonným olejem (křižmem), jako byl Kristus "Bohem pomazán Duchem svatým."
Udělování svátosti biřmování v pozdějším věku má zdůraznit společenství pokřtěného s jeho
biskupem, který je ručitelem a služebníkem jednoty místní církve a pokračovatelem spojení s
apoštolskou posloupností.
Při obřadu této svátosti jsou na biřmovance vkládány ruce biskupa - znamená to vzývání Otce,
aby seslal Ducha Přímluvce s jeho sedmi dary. Následuje pomazání posvátným křižmem a vtiskuje se
mu pečeť Ducha svatého. Pro biřmovance je pomazání křižmem znamením zasvěcení a mnohem více

se podílí na poslání Ježíše Krista a na plnosti naplnění Duchem svatým, aby tak celý jeho život mohl
šířit líbeznou vůni Kristovu. Udělením kříže vonným olejem na čele dostává nezrušitelné znamení,
pečeť Pána a je mu darován Duch svatý, který ho dokonaleji připodobňuje Kristu a dává milost, aby se
nikdy nestyděl za Kristův kříž.
Při závěrečném požehnání biskup zdůrazňuje úkon Otce, který nám dává, abychom se znovu
zrodili jako jeho děti - úkon Syna, který nám slíbil Ducha, aby nás utvrdil ve vyznávání pravé víry a
úkon Ducha, který zapaluje oheň lásky, shromažďuje nás v jednotu a vede nás do radosti nebeského
království.
Biřmování zdokonaluje naši křestní milost, je svátostí, která dává Ducha sv., aby nás hlouběji
zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil naše spojení s církví, aby nás
mnohem pevněji připoutal k jejímu poslání a pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře
slovem doprovázenými činy.
Od 13.června 2003 probíhá v naší farnosti příprava k přijetí této svátosti. Biřmovanci se scházejí
jednou měsíčně všichni v kostele při společné katechezi a jednou měsíčně ve skupinkách, ve kterých
uživotňují dané téma rozhovorem a modlitbou. Ke své přípravě využívají Písmo svaté a Katechismus
katolické církve. V říjnu se při růžencových pobožnostech také biřmovanci zapojili společnou
modlitbou růžence a četbou Písma. Listopadové setkání bylo již osmé v pořadí.
Do formujícího společenství biřmovanců vkládáme velké naděje, vždyť se jedná o budoucnost
naší farní obce. Proto se také
za každého z nich modlíme a také prosíme o moc Božího Ducha
pro celé období přípravy.
František Foltýnek

Návštěva biskupa z partnerské diecéze Limburg
V rámci návštěvy Velehradu v sobotu 4.října si světící biskup Gerhard Pieschl spolu s generálním
vikářem a členy kapituly prohlédl památník Velké Moravy a staveniště nového kostela Ducha
svatého. Zde byl Ing.Františkem Křivákem podrobně informován o historii příprav a dosavadním
postupu výstavby. Zajímal se také o další harmonogram prací, finančních nákladech a způsobu
financování. Pro tyto účely také věnoval finanční dar. Slíbil, že rádi přijedou i na svěcení dokončeného
chrámu.
V památníku se krátce setkal i s našim farářem P. Miroslavem Suchomelem.
František Ingr

Adorační den farnosti
Od letošního roku je stanoven adorační den v naší farnosti
na 6. října. V tento den se
v přítomnosti eucharistického Ježíše modlíme za naši farní rodinu, ale také
za bohoslovce
kněžského semináře a za povolání ke kněžství. Na naši farnost naopak zase v modlitbách myslí

bohoslovci. Během celého roku je utvořen mezi jednotlivými farnostmi a bohoslovci „duchovní
most“ – dny vzájemných modliteb. Každý týden je obětována jedna mše svatá za dobrodince
semináře.
V neděli Dobrého pastýře – 2. 5. 2004 – konají bohoslovci pouť na Svatý Kopeček, kde děkují za
povolání a vyprošují si nové bohoslovce. Mše svatá bude v 10. 30 hodin.

Informace z arcibiskupského kněžského semináře
V roce 2003/2004 se připravuje na kněžskou službu 84 bohoslovců. Z nich je pro arcidiecézi olomouckou 26, pro brněnskou 20,
ostravsko – opavskou 30, litoměřickou 2, královehradeckou jeden. V semináři studuje 5 řeckokatolíků, z toho tři z Ukrajiny a dva pro
pražský exarchát. ( V Římě studuje ještě 12 bohoslovců – Olomouc 3, Brno 7, Ostrava 2)
V konviktu pro celou Českou republiku je 29 bratří. ( Olomouc 9, Brno 7, Ostrava – Opava 4, Praha 1, České Budějovice 2, Litoměřice
3, Hradec Králové 3)

Roční pastorační praxi ve farnostech konají jáhnové – Olomouc – 8, Brno – 3, Ostrava – 7.

Pozvání
VYUŽIJTE MOŽNOSTI KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ – KAŽDOU SOBOTU OD 16 – 17. HODIN!!!
Cestovní kancelář AWER TOUR Vás zve na zájezd IZRAEL Putování svatou zemí v termínu 3. 3. – 9.
3. 2004. Cena 11. 990 Kč. Přihlašujte se v sakristii.

Farní kronika
Do společenství církve jsme křtem přijali:
Viktorie Tereza Chrobáková, Praha

4. 10. 2003

Vojtěch Zábranský, SM, Michalská 1754

5. 10. 2003

Sabina Dagmar Bajajová, SM, Mojmírova 822
Matěj Lubomír Jegla, SM, Luční 2031

9. 11. 2003
23. 11. 2003

Marek Štulír, SM, Trávník 157

30. 11. 2003

Tomáš Šatava, SM, Stojanova 1036

30. 11. 2003

Boží požehnání do manželství přijali:
4. 10. 2003
Ondřej Stloukal, Uherské Hradiště, Blahoslavova 371

Monika Lagová, Ostrožská Nová Ves, Krajiny 240
V našem farním společenství jsme se rozloučili:

Františka Žajdlíková

*6. 8. 1927

† 28. 9. 2003

Františka Šimčíková

*11. 11. 1913

† 2. 10. 2003

Růžena Jarošová

*19. 1. 1924

† 4. 10. 2003

Marie Sukupová

*11. 9. 1913

† 7. 10. 2003

Františka Gavendová

*24. 4. 1943

† 8. 10. 2003

Vojtěch Suchánek

*20. 5. 1933

† 14. 10. 2003

Antonín Stalčík

*23. 9. 1949

† 16. 10. 2003

Božena Ševčíková

*15. 12. 1928

† 22. 10. 2003

Jan Němec

*31. 7. 1912

† 23. 10. 2003

Blanka Kovaříková

*10. 4. 1957

† 31. 10. 2003

Rudolf Hubík

*25. 5. 1914

† 30. 10. 2003

Antonín Burda

*15. 9. 1933

† 7. 11. 2003

Pavel Mokroš

*27. 8. 1948

† 8. 11. 2003

Marie Kopecká

*23. 12. 1911

† 10. 11. 2003

