MICHAEL - občasník farnosti Staré Město - č.27/letnice
2004
Boží láska je vylita do našich srdcí
skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5, 5)
VENI CREATOR SPIRITUS – PŘIJĎ, DUCHU STVOŘITELI
Hudební skladatel Gustav Mahler se na sklonku života rozhodl složit symfonii pro sbor a hledal
text, který by vypovídal o něčem opravdu „neslýchaném“. Prošel celou světovou literaturu včetně
Bible. Nakonec se rozhodl pro Veni creator a rozepsal jej na skladbu pro tolik hlasů a nástrojů, že se jí
začalo říkat Symfonie tisíců. První verš, Veni creator Spiritus, předznačuje téma celého díla a je
jakýmsi zvoláním celého vesmíru, zaznívajícím v několika vlnách s pomocí všech hlasů a nástrojů.
Skladatel napsal svému příteli: „Zkus si představit, jak celý vesmír pozvedá hlas a zpívá…“ Z těchto
slov cítíme živé nadšení.
Co chvalozpěv VENI CREATOR probudil v srdcích lidí za dvanáct století od svého složení.
J.W.Goethe ho přeložil do němčiny a chtěl ho slýchat doma každou neděli. Označil ho jako „vzývání
génia, který mocně promlouvá ke všem lidem majícím ducha a vnímavou mysl.“
Jak tedy můžeme my vzývat Ducha jako stvořitele?
o Když na sebe, do svého života vzýváš Ducha svatého znamená to vrátit svou svobodu Bohu. Je to,
jako by ses ze svého svobodného rozhodnutí vrátil k Bohu jako hlína do rukou hrnčíře se slovy:
„My jsme hlína, tys náš tvůrce“ (Iz 64,7).
o Vzývat na sebe Ducha jako stvořitele znamená vydat se svrchované Boží moci v naprosté důvěře.
Postavit se před něj jako „tvor“, vzdát se všech podmínek a být ochotný ke všemu. Dát Bohu
podepsanou plnou moc, jako Maria, když řekla: Jsem služebnice Páně“ (Lk 1,38).
o Vzývat Ducha stvořitele bude pro některé z nás znamenat, volat Ducha svatého, aby vléval cit
Božího synovství do srdcí třinácti dětí, jejichž přátelství s eucharistickým Ježíšem začne prvním
svatým přijímáním 13.června.
o Vzývat Ducha stvořitele celou naši farní rodinou může znamenat, aby Duch pomohl nám i našim
spoluobčanům rozlišovat znamení této doby, aby různé tóny, hlasy svobodně pronesené,
sladil
a pomohl nám vyhnout se všemu zlému.
o Vzývat Ducha svatého jako stvořitele obnáší otevřít se novosti a také velkému tichu.
Duch je tím, kdo převádí do dokonalého bytí. Převádí vše stvořené z chaosu do kosmu, který
z něj činí něco krásného, uspořádaného, čistého. Z neuspořádanosti do řádu, ze zmatku do harmonie,

z neforemnosti do krásy, ze starého do nového. Duch působí ve stvoření, je tím, kdo stále „tvoří a
obnovuje tvář země“.
Duch přichází z Kristova kříže do chaosu morálního – zla a hříchu. Duch proměňuje jazykový
chaos Babylóna v nový soulad hlasů. Díky němu „se nyní může k Bohu pozvedat společný chvalozpěv
všech jazyků“, jako když dirigent vystoupí na pódium a místo nesourodých zvuků při ladění nástrojů
náhle zazní nádherná symfonie. I pro nás platí příslib „závanu“ Ducha sv.
„Pane, zjišťuji, že země mého ducha je stále pustá a prázdná, že temnoty překrývají propast.
Vládne v ní totiž zmatek. Taková je má duše, Bože můj, taková je má duše. Pustá a prázdná země.
Ale propast mého ducha tě vzývá, Pane, abys i ze mne stvořil nová nebesa a novou zemi“
„Přijď, Duchu svatý, vznes se nad můj chaos a zavěj do něj, rozjasni mé temnoty“ (Žl 18,29), učiň i
mne něčím krásným, harmonickým, čistým – novým tvorem“.
„Nová nebesa, nová země, noví Adamové, nové Evy, politici, vladaři, chudí, nešťastní, zkažení,
všichni hříšníci, kteří nevědí, co činí, všichni zde na zemi, jsou ve stvořitelské moci Božího ducha.
Tomuto Duchu stvořiteli svěřuji své tělo, rozum a emoce, aby to všechno mohlo být v jeho rukou znovu
zrozeno ke vzájemnému souladu, do krásy, pravdy a čistoty.
VENI CREATOR SPIRITUS
Přijď, Duchu, z Kristova boku probodeného na kříži, přijď z úst Zmrtvýchvstalého.
Přijď a dej naši poušti rozkvést, modli se v nás ty sám, uschopni duši k tvé milosti, dej, ať se
pevně držíme Otce a jeho rady.
Milí přátelé, měli bychom lidem pomáhat, aby si všimli,
že „silný vítr“ Letnic nikdy nepřestal vát
a že Ježíš je neustále připraven , večeřadlo znovu otevřelo dveře.
Kdo chce být uzdraven, stačí, aby vstoupil
do otevřených Božích dveří.
Takovou zkušenost letošních Letnic Vám ze srdce přeji
Váš otec Miroslav

Fórum malých společenství

Ve dnech 30. 4. – 2. 5. 2004 se zúčastnilo pět našich farníků fóra malých společenství. Přednášky
o společenství, charismatech, dialogu a včlenění malých společenství byly pro nás velkým přínosem.
Důležité bylo hlavně vzájemné předávání zkušeností mezi jednotlivými účastníky.

Charismata
Charisma (z lat. Charis – dar) – nezasloužený dar Ducha svatého daný člověku zdarma pro
potřeby, rozvoje společenství.
Cílem charismat – Život, být zapsán v knize života (Zj 20, 15). Všechny aktivity člověka by měly
být provázeny Duchem svatým. Úkolem kněze, ale i každého člověka ve farnosti je rozlišovat

a

probouzet charismata své farnosti.
Zdravé společenství by mělo:
-

podávat pomocnou ruku

-

vytvářet vztah, rodinu v Duchu svatém

-

podporovat další charismata

Biřmování – vysvěcení k účasti na království Božím vydává svědectví o Bohu, probouzí Lásku,
ale také vyžaduje kázeň

a oběť, což je nelehký úkol. Z darů Ducha svatého může vzejít mnoho

nového, co farnost ještě nemá!
(z přednášky P. F. Eliáše na Fóru malých společenství)

Zeptali jsme se některých biřmovanců a animátorů
1.

Který dar Ducha svatého by sis chtěl vyprosit skrze svátost biřmování pro svou osobní
potřebu?

2.

Kterým darem Ducha svatého by mělo být obohaceno skrze svátost biřmování naše farní
společenství?

Jarka Grebeníčková – 1. prohloubení své víry, odvahu mluvit o Pánu Ježíši ve své rodině,
v zaměstnání, v sousedství,

ve farnosti a hlavně s těmi, kteří ho ještě neznají, 2. darem

proměnění našich srdcí a myšlenek, milostí při sbírkách na nový kostel, aby toto dílo bylo brzy
dokončeno
Katka Psotková – 2. darem jednoty
otec Miroslav – 2. darem jednoty
Jitka Foltýnková – 2. darem přijímání jeden druhého
Romana Kafková – 1. dar moudrosti a rady, 2. darem síly a vytrvalosti při stavbě kostela
Jana Němcová – 2. darem moudrosti a rozlišování
Martin Němec - 1. dar obhájit si svou víru a plnost darů Ducha svatého, 2. darem rady pro ty, kteří
budou vybírat firmy pro stavbu nového kostela
Ivana Talašová – 1. dar slova, 2. darem komunikace
Mirka Číhalová – 2. darem obyčejných lidských vztahů a komunikace a jelikož stavíme nový kostel,
tak ještě dar smyslu pro oběť. A to vše zahaleno do toho nekrásnějšího daru – LÁSKY.

Další svědectví s biřmovanci
Skupinka, za kterou jsem zodpovědná při přípravě k biřmování je jen taková „komorní“.
Sedneme si krásně, bez mačkání, kolem našeho stolu v jídelně, protože je nás pouhých šest (a to i se
mnou). Patří do ní mladí, kteří ještě nemají vlastní rodiny ve věku 19 – 32 let. Dobře ví, proč tuto
přípravu ke svátosti biřmování podstupují a co od ní očekávají. Možná právě jejich osobní svobodné
rozhodnutí je pro naše setkávání velkým ulehčením a zároveň přínosem.
Snažíme se vždy na dané téma mluvit co nejkonkrétněji a hledáme spolu odpovědi na otázky,
které nás zajímají a které se v běžném křesťanském životě skoro nevyskytují.

Biřmovanci přistupují k přípravě velmi zodpovědně, jsou až nečekaně otevření, žehnají si
navzájem… Vždy se na ně těším

a znovu si ověřuji, že zkušenost lidí „ když dáš, dostaneš

zpravidla mnohem víc“ platí.
GG

Kristus – naděje Evropy, naděje naší farnosti
„Evropa bude požehnána jen tehdy, když zde bude dostatek lidí, kteří se společně i jako
jednotlivci budou modlit, a tak dají Bohu oslavnou, děkovnou a prosebnou odpověď na Slovo, kterým
k nám stále promlouvá skrze stvoření a spásu. Naše farnosti a společenství by se měly ještě více stát
školami modlitby. Svatost

a krása jako projevy naší spoluúčasti

na slávě Boží musí znovu

prostoupit ducha liturgie“.
(z prohlášení našich biskupů)
Naše pouť národů 22. 5. 2004 do Mariazell se pro nás stala „poutí“ v tom pravém slova smyslu.
Byli jsme nevyspaní, promočení, byla nám pořádná zima a spousta věcí byla jinak, než jsme si
představovali. Ale Ježíš byl uprostřed nás, stal se naší silou a my jsme se s co největším odhodláním
a nasazením rozhodli všechno obětovat.
Pro náš kontinent, národ, pro naše Staré Město. Kvůli milostem, které Bůh dává právě v těchto
okamžicích a chvílích. Svým nejvěrnějším a nejvytrvalejším! Kvůli prosbám, kterými na něho útočíme
při každé mši svaté. Prostě víme, že plody této pouti jsou

a budou. Pro někoho teď, pro někoho

zítra, pro někoho později…
Chceme přece být stále připraveni hájit se před každým, kdo se ptá po důvodech naší naděje (2.
čtení). I kardinál Schönborn nás v homilii vybízel, abychom svědčili o naší víře v každodenním životě a
abychom se navzájem milovali, protože On nás miloval jako první…

Jeli bychom znovu, kdybychom věděli, jaké nepohodlí nás na této pouti čeká? Tato myšlenka mě
napadala při zpáteční cestě autobusem. Jeli bychom zase, určitě! S Ježíšem v srdci se s jistotou
přichází do cíle, i v dešti, i v zimě, i v té největší nepohodě!
GG

Sčítání účastníků nedělních bohoslužeb 18.4.2004
sobota 18.00
muži
ženy
výdělečně činní ano ne ano ne
0-9
0
7
0
0
10-19
0
6
1
8
20-29
0
1
2
2
30-39
2
0
4
4
40-49
3
0
5
1
50-59
2
0
7
8
60-69
0
6
3
16
70-79
2
8
0
22
80-89
0
1
0
4
90-99
0
0
0
0
9
29
22
65
38
87
součet
125

neděle 7.00
neděle 9.00
muži
ženy
muži
ženy
ano ne ano ne ano
ne ano
ne
0
1
0
0
0
9
0
6
0
2
0
0
0
16
0
14
1
0
0
2
3
3
2
10
1
0
1
0
7
0
7
3
3
1
4
1
7
0
6
1
6
0
9
3
7
2
15
4
2
2
5
23
5
9
0
17
0
5
0
26
0
8
0
20
0
0
0
15
0
5
0
10
0
0
0
3
0
0
0
0
13
11
19 73
29
52
30
85
24
92
81
115
116
196
452

Procentuálně k celkovým účastníkům bohoslužeb:
28 % sobota 18.00

33 % muži

26 % neděle 7.00

67 % ženy

43 % neděle 9.00

27 % výdělečně činní

3 % ÚSP

73 % nevýdělečně činní

Věkové kategorie účastníků bohoslužeb:
5 % 0-9 let

15 % 50-59 let

10 % 10-19 let

21 % 60-69 let

6 % 20-29 let

20 % 70-79 let

7 % 30-39 let

8 % 80-89 let

8 % 40-49 let

1 % 90-99 let

ÚSP 14.30
muži
ženy
ne
ne
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
2
1
0
6
0
1
0
0
0
0
4
11
15

Procentuálně k počtu obyvatel dle výsledků sčítání lidu 2001:
7 % ze všech občanů Starého Města

(6691)

13 % z těch, kteří se přihlásili k římskokatolické víře

(3537)

4 % z výdělečně činných občanů Starého Města

(3071)
IVF

Veřejná sbírka ve dnech 13. – 17. 5. 2004 vynesla obnos 442. 292 Kč. Výtěžek je určen na další
etapu stavby – polyfunkční sál pro veřejnost! Všem dárcům děkujeme!!!

Pozvání
o

ve středu 2. 6. 2004 v 18.00 hod. v Kroměříži se slaví studentská mše svatá s účastí ugandských
dětí – kostel sv. Jana.

o

ve čtvrtek 3. 6. 2004 v 18. 00 hod. v Brně se slaví mše svatá s účastí ugandských dětí – kostel sv.
Augustina.

o

v pátek 4. 6. 2004 v 11. 30 hod jsme zváni na setkání dětí, katechetů a kněží do olomoucké
katedrály.

o

v sobotu 5. června 2004 od 10.00 – 16.00 hod. se koná Den otců a dětí na hradě Sovinci na
motivy soutěže: „O klíče pevnosti Boyard“.

o

11. – 13. 6. 2004 na Sv. Hostýně proběhne duchovní obnova

pro rodiče a děti nazvaná RODINA

A VÍRA. Vede ji P. František Petrík.
o

v neděli 13. 6. 2004 oslavíme v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně a zároveň přistoupí třeťáci
k prvnímu svatému přijímání.

o

v pátek 18. 6. 2004 v 15.00 hod. v kunovském lese pořádá spolčo UH a SARKANDER akci LETEM
POHÁDKOVÝM SVĚTEM pro děti a mládež.

o

v úterý 22. června 2004 se uskuteční prosebná farní pouť

do Krakowa (chrám Božího

milosrdenství, mše svatá u hrobu sv. Faustyny Kowalské) a do Wadowic (návštěva rodného
domu Svatého otce Jana Pavla II. a farního kostela, kde byl pokřtěn). Cena: 420 Kč. Přihlašujte
se u s. Vlaďky Batůškové!
o Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě:
neděle 4. 7. 2004 – Malá pouť - mše sv. v 7.30, 10.00, 11.30, 15.00, 17.30 hod.,
19.00 – koncert lidí dobré vůle,
21.00 – 24.00 hod. – adorace v bazilice,
24.00 – mše svatá
pondělí 5. 7. 2004 – Národní pouť
mše sv. v 6.30, 7.30, 8.30, 9.45 – modlitba růžence
10.30

hod.

–

slavnostní

poutní

mše

svatá.
o Ve dnech 3. – 10. 7. 2004 v Kroměříži a 17. – 24. 7. 2004 ve Frenštátě pod Radhoštěm proběhnou
manželská setkání.
o v sobotu 14. 8. 2004 proběhne Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě.
V 16.00 hod. – růženec, v 17.00 hod. – adorace, v 18.00 hod. – mše sv.
o 17. – 21. 8. 2004 ve Strážnici se uskuteční arcidiecézní setkání mládeže.
o

v neděli 29. 8. 2004 v 9.00 hod. zahájíme školní rok mší svatou za dary Ducha sv. pro učitele,
vychovatele a žáky.

o kurz lektorů v uherskohradišťském děkanátu bude probíhat v těchto termínech:
18. 9. 2004, 9. 10. 2004, 6. 11. 2004, 20. 11. 2004

Farní kronika
Do společenství církve byli křtem přijati:
Dalibor Vavřinec Mandík, Hluk 787

17. 4. 2004

Patrik Chumchal, Zerzavice 1933

18. 4. 2004

Simona Ludmila Kubová, Za Mlýnem 1883

2. 5. 2004

Bára Marie Hastíková, Úprkova 1812

16. 5. 2004

Martin Šnajdar, Nová čtvrť 1238

23. 5. 2004

Viktorie Ludmila Všetulová, Rastislavova 1022

30. 5. 2004

Pro požehnání na společné cestě životem si přišli:
24. 4. 2004
Ing. Petr Jarotek, Kozlovice 569
Ing. Dagmar Zálešáková, SM, Máchova 996
29. 5. 2004
Petr Chaloupka, UH – Mařatice, Sadová 833
Jana Bilíková, SM, Kopánky 1729

V našem farním společenství jsme se rozloučili:
Miroslav Otava

* 2. 11. 1931

† 9. 4. 2004

Františka Burdová

*25. 5. 1914

†18. 4. 2004

Anežka Wimmerová

*25. 12. 1925

† 1. 5. 2004

Ludmila Jurásková

* 4. 6. 1936

† 4. 5. 2004

Vlasta Bajajová

*18. 7. 1927

† 9. 5. 2004

