MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.24/leden 2004
TŘI VĚCI jsou POTŘEBNÉ
Tři věci musíš sobě a druhým přát:

zdraví, přátele a radost.
Tři věci musíš ovládat:
svoji povahu, svůj jazyk
a své chování.
Tři věci musíš zdokonalovat:
odvahu, dobrotu a lásku
k bližnímu.

Tři věci musíš dát:
co nejvíc chudým, slovo útěchy smutným
a slovo pochvaly těm, co si ji zasloužili.
Třem věcem se musíš vyhýbat:
krutosti, namyšlenosti a nevděčnosti.
Tři věci musíš obdivovat:
krásu přírody, děti a staré lidi.
(autor neznámý)

OPRAVDU TO STOJÍ ZA NIC?
SKUTEČNĚ TO NEMÁ SMYSL?
Neptal ses náhodou také tak, když se s novým rokem na Tebe začaly valit zprávy o tom, co čeká Tebe
a Tvé spoluobčany v naší zemi?
Kdosi řekl, že jsi tím, kým se cítíš být. Na tomto citátu je mnoho pravdy. Určitě ses už setkal
s člověkem, který svojí inteligencí a schopnostmi vysoko převyšoval průměr. Nicméně jeho
pochybování o sobě samém, o své hodnotě ho v mnoha činnostech ochromovalo. A naopak určitě ses

také setkal s člověkem, který ti v mnoha věcech připadal jednoduchý, ale který o sobě nepochyboval.
A většinou dosáhl toho, čeho chtěl (možná, že neměl až takové cíle). Kdo je v konečném důsledku
šťastnější? Ten druhý!
Kolikrát jsi, milý příteli, při mši svaté slyšel z mých úst ujištění, že každý máme vysokou hodnotu!
Jak je to jenom s těmi hodnotami v životě?! Např. v době hladu má vysokou hodnotu chleba – je ho
málo. Čím dál větší hodnotu bude mít ropa - tím větší, čím ji bude méně. A vysokou hodnotu má ale
i lidský život – i proto, že je neobnovitelný. Ve slušných společnostech mají hodnotu vlastnosti jako
poctivost, pravdomluvnost, čestnost…
Jeden evangelický kazatel David Novák k tomu uvádí: Nad postelí mi visí kopie obrazu Mony Lisy.
Pokud by mi tam visel originál, asi bych neměl dveře, jaké mám – nahradil bych je tlustým pancířem.
Nicméně na první pohled se jedná o dobrou napodobeninu. Rozdíl mezi obrazem v Louvru a u nás
doma není v podobě, ale v původu. Originál může existovat jen jeden. Každá další kopie má mnohem
menší cenu, či hodnotu. Ne proto, že by obrazů Mony Lisy byl nedostatek – kopií může být velmi
mnoho. Ne proto, že by se nebylo možno k obrazu dostat – je veřejně vystavován. Dokonce ani proto,
že by nebyla možnost – jako u lidského života – obraz namalovat znovu. Hodnota obrazu tkví ve
dvou věcech – namaloval ho skutečný mistr a jedná se o originál. Vše další již bude kopie – a i kdyby
kopie byla očím lahodnější než originál, nikdy nepřekročí hodnotu originálu.
Vždy to bude jen kopie.
A někde tady je stopa naší hodnoty. Není v tom, co nebo čeho jsme dosáhli, ale kdo je naším
tvůrcem. Okolní svět nás tlačí, abychom se stali více či méně zdařilými kopiemi té či oné hvězdy
(chceš-li: celebrity). Často je naše hodnota paradoxně dána tím, když se lépe přizpůsobíme určitým
trendům ve společnosti.. Avšak, jak napsaly noviny MF Dnes o jistotě jízdy automobilem v zimě, i
když to klouže, není nutno bourat (nezapomenout na svižnou reakci, vyvarovat se unáhlenosti,
pamatovat na spojku!)
Bůh vyzdvihuje naši originalitu. Každého z nás stvořil jedinečným způsobem, s jedinečnými
vlastnostmi a úkoly. A právě díky jedinečnému tvůrci a zároveň jedinečnému poslání, které Bůh
každému dává, není důvod k nízkému sebehodnocení.
Buď si vědom toho svého poslání.
Přeji Ti dost odvahy a víry obstát a vždy dostát svého poslání.

Vykroč ve jménu našeho Boha
jistí tě o.Miroslav a společenství farnosti

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - SLAVNOST SVĚTLA – PROŽIJEME
V NEDĚLI 1.ÚNORA 2004

Připomeneme si den, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše do chrámu, aby byl představen Hospodinu. Při
mši sv. v 9.00 hodin přijdou do našeho společenství rodiče, aby nám představili své děti, které mají
letos poprvé přistoupit ke svatému přijímání.
Na začátku každé mše svaté kněz požehná svíce, které si přineseme. Za zpěvu písně, která nám
připomene obětování Ježíše v chrámě, vyjde průvod k oltáři. V průvodu při mši svaté v 9.00 hod.
rodiče přivedou své děti. Ty ponesou v rukou rozžaté svíce, které u oltáře umístí na připravený svícen.
Svíčky zůstanou v blízkosti oltáře až do 1. sv. přijímání. Budou nám tak připomínat, že se za tyto děti
a jejich rodiče máme častěji a více modlit.
Prožijme slavnost světla jako opravdoví křesťané - nejen se svíčkami v rukou, ale také se světlem v
srdci. Ať v nás září a skrze nás vyzařuje světlo Kristovy milosrdné lásky.

Milé sestry a bratři,
Když přichází nový rok, všichni jako na povel se veselí, radují, přejí si. Na jak dlouho. Pak může k někomu přijít SAMOTA, PRÁZDNOTA.

Pán Ježíš však přichází vždy a u Něho se můžeme skutečně radovat a skrze Něj přichází i útěcha.
Letošní ukončení roku jsem strávila se svými přáteli na Svatém Hostýně. Velmi pravdivá byla slova
otce biskupa Josefa Hrdličky – „Všichni slaví a my jsme si vybrali nejhodnotnější způsob slavení.“
Zamýšlel se také nad slovem HOSTÝN. Zní to jako „HOSTIT“. Neboť Hostýn hostí všechny své hosty.
Ale my nejsme ani hosty, jsme tu doma. Skutečně – kdo občerstvuje a hostí, když ne Ježíš Kristus,
např. v Eucharistii?
Ano, Bůh přichází do našich životů,
do Přítomnosti nemusí přicházet jen na Svatém Hostýně, ale
v jakémkoliv chrámě v podobě Eucharistie. Uvědomujeme si, co pro nás Eucharistie znamená? Máme
k Tělu Páně dostatečnou úctu? Máme úctu k Ježíši?
Přeji nám všem, abychom dokázali pochopit, že Bůh přichází a slyší nás, když je naše srdce tiché
a pokorné, když dokážeme v pokoře klečet před svatostánkem, odprošovat Ho, rozjímat, prosit a
děkovat. Dovolíme, aby vstoupil do našeho nitra?
Kéž na nás působí kněžské požehnání, které se četlo v 1. čtení na Nový rok. Kéž i my si to dokážeme
přát sobě navzájem a to nejen na jeden Nový rok, ale po celý život:
Ať Hospodin Ti žehná a chrání Tě,
ať Hospodin rozjasní nad Tebou svou tvář a je Ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k Tobě svou tvář
a obdaří Tě pokojem. (Nu 6, 24-26)
Katka Ďuricová

Svědectví o práci ve skupinkách s biřmovanci
Jsem zapojena do přípravy na biřmování v naší farnosti jako animátorka středoškoláků od 15 – 19 let.
Skupinu tvoří 12 mladých lidí. Snaží se podle svých možností a schopností společně objevovat víru ve
společenství církve.

Děkuji Mirce Foltýnové, která s odvahou obohatila naši farnost v adventní době svědectvím o tom,
jak se Bůh projevuje v jejím životě.
S pomocí Boží chci všechny doprovázet na této cestě, která vyvrcholí přijetím svátosti biřmování. Ať
nám Bůh dává své světlo a požehnání.
Jana Němcová
Každá svátost je pramenem milosti. Důležité je, abychom z tohoto pramene časti čerpali. Pokud tak
neučiníme, může se nám stát, že tento pramen bude vysychat a těžko k němu budeme hledat cestu.
A právě s pomocí Ducha svatého můžeme poznávat, jakou životní cestu pro nás Pán připravil. Jsem
ráda, že některé mladší a starší Boží děti v naší farnosti se rozhodly objevit v sobě dary Ducha
svatého, kterými mají oslovit své bližní a které je mají posilovat při životních zkouškách. Vždyť
vydávat svědectví o Kristu ať ve škole nebo v práci není v dnešní době jednoduché a bez pomoci
Ducha sv. těžko uskutečnitelné.
A proto si na jednotlivých setkání s biřmovanci sdělujeme své zkušenosti, které jsou obohacením pro
každého z nás. Na těchto setkání se mi líbí otevřenost a vzájemné sdílení. Ve skupině jsou většinou
děti, s kterými jsem se setkávala při přípravě k prvnímu svatému přijímání. Potěšilo mě, že jejich
cesta hledání Boha stále pokračuje a že chtějí, aby chrám Ducha svatého v srdci každého z nich byl
vybudován na pevných základech.
Přála bych všem biřmovancům, aby zakusili prožití síly darů Ducha svatého, aby toto setkání
s Duchem svatým bylo pro ně jedinečné, plné naděje a povzbuzení a aby z něho čerpali pro celý život.
Jitka Foltýnková

Ukončení katechetického kurzu 2002/2004
V prosinci 2003 jsme ukončili katechetický kurz, kdy jsme po dva roky získávali nové vědomosti a
dovednosti, které se budeme snažit použít nejen v naší farnosti, ale i v osobním životě.
Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu byly tyto:
 docházka (většinou každou druhou sobotu) – v rámci celého kurzu 75%
 katechetické metody – min. účast 50%
 úkoly z katechetických metod (kdo se neúčastnil některých metod, měl povinnost napsat
náhradní úkoly)
 10 písemných testů (např. Starý zákon, Nový zákon, Svátosti, Morálka, Pedagogika atd.)
 seminární práce (z pastorální teologie „Mé osobní zapojení do katecheze ve farnosti“,
z psychologie)
 praxe (splnění předepsaných podmínek a odevzdání řádně podepsaných náslechů a výstupů
s hodnocením vedoucího praxe)

Děkujeme všem , kteří jste na nás mysleli ve svých modlitbách!
Diplom o absolvování katechetického kurzu obdržíme 31. 1. 2004 v Olomouci.
Jana, Gábina, Kamil, Katka a Petra

Tříkrálová sbírka

Již pátý rok obcházeli tříkráloví koledníci domácnosti v našem městě. Vykoledovali částku 119. 609,
50 Kč. Celková částka v našem uherskohradišťském děkanátu byla k 16. 1. 2004 - 1. 313. 335, 50 Kč.
V sousedním uherskobrodském děkanátu sbírka činila 1. 130. 040, 50 Kč. Veškerý obnos je určen pro
potřebu Charity. Upřímné díky vedoucím skupinek, koledníkům, jejich rodičům a Kamilovi Psotkovi –
asistentovi sbírky.

Svatopetrský haléř
Naši čeští a moravští biskupové nás letos opět vyzývají ke každoroční sbírce nazvané Svatopetrský
haléř, která se letos uskuteční 22.února. V roce 2003 se při ní vybralo přes 11 milionů korun. Za
tento náš společný dar nám Svatý otec vyjádřil své upřímné poděkování. Tyto peníze jsou určeny
k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět v naléhavých potřebách ke zmírnění
důsledků náhlých neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a
dalším lidem v nouzi.
Pán Bůh zaplať za vše!

Přihlášky do kněžského semináře
Přihlášky do kněžského semináře je třeba odevzdat nejpozději do 31. března 2004 u P. Františka
Sedláčka. Vícerektor kněžského semináře P. František Sedláček je biskupským delegátem pro
povolání.
Kandidáti budou mít několik setkání ještě před podáním přihlášky do semináře. První setkání bude
v pátek 20. února 2004 – možno zůstat celý víkend. Během tohoto víkendu bude možno setkat se
s bohoslovci, s představenými kněžského semináře
a teologického konviktu.

Pozvání
♦ 13. – 15. 2. – Velehrad - Duchovní obnova formou večeřadla

– P. Š. M. Filip OP

♦ 16. – 20. 2. – Svatá Hora – exercicie pro ženy

– P. Zdeněk Šilhánek CSsR

♦ 20. – 22. 2. – Velehrad - Víkend pro manžele

– Mons. J. Mikulášek

♦ 29. – 3. 3. – Velehrad – Duch. Cvičení pro laiky podávající sv. přijímání a pastorační asistenty
– P. P. Vaculík SDB
♦ 4. – 7. 3. – Velehrad - Příprava na manželství – víkend pro snoubence – P. J. Berka Opraem
♦ 8. – 12. 3. – Svatá Hora – exercicie pro manželské páry

– P. Vl. Málek

♦ 11. – 14. 3. – Velehrad - Víkendová postní duch. Obnova

– P. S. Peroutka SJ

♦ 14. - 18. 3. – Velehrad – Příprava na velikonoční liturgii

– P. M. Kabrda SDB

♦ 15. – 19. 3. – Svatá Hora – exercicie pro varhaníky a kostelní spolupracovníky – P. Jaroslav
Konečný
22. 5. se koná v rámci Středoevropských katolických dnů společná pouť národů do slavného
rakouského poutního místa v Mariazell. Přihlašujte se do konce února u sestry Vl. Batůškové.

Farní kronika
V našem farním společenství jsme se rozloučili:
Petr Minařík

*25.7.1928

†31.12.2003

Michal Kašper

*27.4.1960

†1.1.2004

Vojtěch Hanzl

*13.10.1950

†8.1.2004

Václav Kučera

*19.12.1943

†16.1.2004

