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Boží Narození:  

Bůh vybral právě tu noc před dvěma tisíci lety, aby se uskutečnilo Jeho Betlémské mystérium.  

Pro nás a pro naši spásu. 

Luciano Pavarotti, známý italský operní zpěvák, vzpomíná, jak prožil jedny Vánoce: 

„Měl jsem 40 let. Byl jsem bohatý, slavný, na vrcholu popularity… Přemíra práce a velké nasazení mě duchovně 
zruinovaly. Dosažení různých cílů, jaké si jenom člověk může představit, ve mně vyvolávalo pocity nudy a nezájmu. 
Už ani v rodině, se svou ženou a dcerami, jsem se necítil dobře. Bylo to      22. prosince 1975. Pohroužen do svých 
myšlenek, jsem se vracel letadlem z Ameriky.  Nad letištěm Malpesa pilot oznámil, že je mlha. Několikrát zakroužil 
nad letištěm a pak se snažil přistát. Protože byla malá viditelnost, minul přistávací dráhu. Najednou se kolo dotklo 
nerovného terénu, letadlo se naklonilo a jedno křídlo odpadlo. Šílená cesta po zemi pokračovala, až se druhé křídlo 
zabořilo do země, odlomilo a trup letadla  se otočil vzhůru nohama. Uvnitř panoval chaos. Lidé křičeli, plakali, volali 
o pomoc…Tu noc, když jsem se opět ocitl doma, u své ženy a dětí,jsem  si uvědomil, jak  krásný a vzácný je život. 
Najednou mi všechno připadalo důležité: každý strom v naší zahradě, psi, kteří poskakovali kolem mě, staré šaty, 
každý kout našeho domu. Nemohl jsem zamhouřit oka. Stále jsem chodil po pokojích, díval se na spící dcerky. Nuda, 
apatie, které mne celé měsíce ovládaly, byly pryč.  Těch několik zbývajících dní dovolené, jsem prožil v dětské euforii. 
Pomáhal jsem se stavěním Betléma. Při zpívání koled mi vždycky vyhrkly slzy. Od té chvíle jsem se znovu narodil.  

Budeme prožívat další (kolikáté už?) svátky Božího Narození. Přivítáme novým způsobem Ježíše Krista 

do našeho každodenního života? Bylo by to úžasné, troufám si tvrdit – zázrak, kdyby u Betlémských 

Jeslí začal náš nový život s Bohem a pro Boha.   

VÝZVA I ČEKÁNÍ: 

TRPĚLIVOU NETRPĚLIVOSTÍ! 

Bůh nám dal různá znamení, aby se pro nás stal srozumitelným, aniž by se vnucoval.  

V Ježíši a s Ježíšem  nám Bůh dává nahlédnout do svého srdce.   

Můžeš být přesvědčen, že Bůh vložil do tohoto znamení dost světla na to, aby mohl být nalezen těmi, kteří jej hledají,  

a ponechal v tomto znamení dost temnoty,  

aby se nevnucoval těm, kteří jej nechtějí hledat.  

Bůh je diskrétní, protože miluje.  

Nejen k vánocům, ale také ke všem dnům roku 2005 vám, milí přátelé, přeji toto: 

Z příběhu, který začíná ve chlévě a který vede přes kříž, 

můžeme čerpat svou naději, jedinou naději,  

která nás dokáže navzdory všemu udržet nad hladinou  

a každý den pobízet ke konání dobra. 

o.Miroslav Suchomel 



 CHRÁM SVATÉHO MICHAELA JE O LETOŠNÍCH  

 SVÁTCÍCH OTEV ŘEN TAKTO:  

Narození Ježíše Krista   

Pátek  24. prosince  

Půlnoční mše svatá ve 24.00 hodin 

obětována za živé a + občany a farníky  ze Starého Města  

(bude provedena Dětská vánoční mše    od Jaroslava Vodrážky) 

Hod Boží vánoční  

Sobota 25. prosince  

Mše svaté v 8.00 hodin, 10.00 hodin 

Setkání u Jesliček v 15.00 hodin 

(Vyhodnocení adventní soutěže dětí!) 

Neděle Svaté Rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa 

Neděle 26. Prosince  

Mše svaté v 7.00 hodin, 9.00 hodin 

Manželé jsou zváni k obnově manželského slibu! 

Svátek svatého Jana, apoštola a 

evangelisty 

Pondělí 27. prosince  

Mše svatá v 17.00 hodin   

Po mši svaté  žehnání vína v kostele a setkání vedoucích 

tříkrálových skupinek na faře. 

Silvestr  

Pátek 31.prosince 2004 

Poděkujeme za další rok třetího tisíciletí mší svatou ve 23.00 

hodin a adorací a s prosbou o Boží požehnání vstoupíme  do 

roku 2005. 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

Sobota 1. ledna 2005 

Mše svaté v 8.00 hod. a 10.00 hod. 

Po každé mši svaté rekapitulace,  

statistika roku 2004 + TE DEUM 

2. neděle  

po Narození Páně 

2.ledna 2005 

Mše svaté v 7.00, 9.00  hod. 

v 15.00 hodin se  v kostele  uskuteční 

BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 

Chrámového sboru  v Uh.Hradišti pod vedením Karla Dýnky. 

Svým vstupným podpoříte stavbu nového kostela. Díky! 

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů) 

Středa 5.ledna  

Mše svatá v 17.00 hodin 

Při mši svaté žehnání  

zlata, kadidla, křídy a  vody 

Kostel Sv. Ducha v prosinci 2004 

„Pro letošek hotovo!“, můžeme spokojeně prohlásit. Co jsme na letošní rok plánovali, to jsme 

zásluhou firmy Pozemní stavitelství Zlín také splnili. 2 400 čtverečních metrů tvarově složitého 

bednění,  1 000 tun kvalitního betonu, 55 tun armovací oceli – to jsou letos spotřebované materiály. 

Stavba nám porostla 28 metrů do šířky, 37 metrů do délky a 5 metrů do výšky. Má hodně zvláštní 



vzhled. Málo rovných „panelákových“ tvarů, většina zakřivených, oblých a členitých ploch. 

Pětadvacet  sloupů nesoucích velmi složitý strop. Zde bude polyfunkční sál, za ním bude síň 

archeologických nálezů. A nad tím vším budeme stavět kruhovou hlavní loď kostela a půlkruhovou 

zimní kapli. 

Od nástupu zlínského Pozemního stavitelství  ruch na staveništi neutichal. Na složitých konstrukcích 

se střídali tesaři, železáři a betonáři. A mezitím kontroly stavebních dozorů, kontroly projektantů, 

statiků a porady nad výkresy, jak práci zvládnout bezchybně. Pracovníci na stavbě přiznávali:“Tak 

náročné dílo jsme už dlouho nedělali, bez neustálého přemýšlení by se nedalo zvládnout, ... ale bude 

to pěkná stavba !“  

O tom, že je  naše stavba se zájmem  sledována nejen domácími, svědčí prohlídka stavby naším 

otcem biskupem Janem, návštěva limburgského světícího biskupa s doprovodem z partnerské 

diecéze v Německu, několik novinových reportáží a řada neoficiálních „nahlédnutí“ na staveniště. 

Architekt Goropevšek, který přijel v listopadu stavbu zkontrolovat, byl  s postupem a kvalitou práce 

velmi spokojen. 

Teď se již můžeme chystat na další budování v příštím roce, aby nám stavba kostela opět porostla 

Děkujme Nejvyššímu, že se nám letos podařilo vybudovat dílo podle našeho záměru a prosme, 

abychom měli možnost v něm i nadále pokračovat.  

František Křivák 

                                                

Milost nových začátků  

Ráda bych se s Vámi podělila o zkušenosti z Adventní duchovní obnovy s P. Františkem Petríkem, 

která se uskutečnila v Rajnochovicích za hojné účasti 48 mladých lidí. Hlavní téma nebylo přímo 

prezentováno, ale bylo možno vysledovat nit procházející všemi sděleními: milost nových začátků, 

kterou nabízí každé ráno, každý nový den. Na základě analýzy vztahu k sobě, Bohu a druhým jsme byli 

vtahováni do „tajemství Boha“. Bylo poukázáno i na to, že  u křesťanů je velmi často zřejmý 

nedostatek odvahy, mnohdy pramenící z falešné pokory. Pokora rozhodně není poníženost,  

podlézání či „rektální turistika“. Je to síla (Mariino Fiat). Velmi mě oslovila také modlitba růžence s 

písněmi k jednotlivým desátkům od Petra Hudce a půlnoční mše svatá, kterou jsme zahájili 

liturgickou dobu očekávání. Po ní jsme se mohli zúčastnit koncertu již zmíněného interpreta.  

Duchovní obnova byla pro mě novou příležitostí k nasměrování se na Krista, krokem k „vykročení“ ze 

stereotypu. Dalo by se říci, že v životě jde vždy spíše o způsob nazírání. Ovšem, o lásce se mluví také 

pořád, ale člověk nikdy nebude završený, dokonalý, tatáž slova nás zasáhnou v jiné životní situaci 

jinak, nebo nás osloví, ačkoliv bychom jindy zůstali chladní. I když jsem některé myšlenky slyšela v 

životě „stokrát“, nyní jsem vše mohla vnímat v jiných souvislostech i podmínkách, od někoho jiného, 

s autenticitou mu vlastní. Setkání s člověkem je vždy obohacující. Obzvláště jedná-li se o člověka, na 

kterém je vidět, že to, o čem mluví, opravdu prožívá. Snad právě proto, že člověk vnímal tu ryzí 

realitu, „nepřitaženou za vlasy“, byl oslovitelný.  

Jednalo se vlastně o znovuobjevení či znovuobjevování, o to, jít do hloubky srdce. Člověk, zvyklý 

akcentovat racionalitu, má obtíže se ponořit do svého srdce a vnímat život srdcem. I u četby Písma 



svatého se projevuje tento „defekt“, daný civilizačním tempem a „požadavky doby“. Vnímat život 

srdcem je každodenní snaha a musíme se to učit celý život. Důležitá je milost nových začátků.   

Vybrala jsem několik myšlenek, které by Vás mohly obohatit, nebo byste je mohli znovuobjevit. 

Život nelze budovat jen na vztahu k Bohu-horizontálně, ani jen na vztazích k lidem-vertikálně 

(analogie Kristova kříže). Musí existovat vyváženost. Vždy je třeba začít od Boha. Člověk se nikdy 

nezmění kvůli člověku, vždy „pouze“ kvůli Bohu! 

V roce 1600, když byly poprvé vyhlášeny plnomocné odpustky, putovalo za tehdejších podmínek (!) 

do Říma přibližně půl miliónu lidí. Jedna světice, která byla ve vztahu k Ježíši skrze vidění, se ptala, 

kolik lidí opravdu dosáhlo odpustků. Odpověď: jedna babička. Nutná podmínka je totiž nelpět na zlu, 

a od toho se oprostit je velmi těžké.  

Jedna světice na otázku, kterého kněze je nejvhodnější si zvolit za toho, který doprovází na duchovní 

cestě, odpověděla: Pokud si člověk má vybrat mezi knězem zbožným a vzdělaným, ať si vybere 

rozhodně vzdělaného, zbožný může člověka ještě více zničit a zavést na cestu, která není pro něho. 

Má tendenci vázat na sebe, tedy již není prstem ukazujícím na Krista. 

Hezká slova jsou k ničemu - důležité jsou činy (viz slova Krista).  

Muslimů přibývá, protože nečiní kompromisy jako křesťané! Proč nemáme odvahu poukázat na zlo? 

Dobro lze konat i bez lásky! Avšak nemá to smysl! Neboť nade vším je láska. 

Pokora je síla. V církvi se kariéra pohybuje směřem dolů (!), k službě. 

Petra P. 

Duchovní obnova v Rajnochovicích 

Velmi obohacující byla pro mě adventní duchovní obnova v Rajnochovicích s P. Františkem Petríkem. 

Zaznělo tam toho mnoho, proto uvedu to, co mě zaujalo nejvíc. P. František Petrík  mluvil o vztazích - 

VZTAH K BOHU, VZTAH K DRUHÝM LIDEM, VZTAH  K SOBĚ SAMÉMU. Ale také o modlitbě a těžkostí s 

ní, manželství apod. U všech těch vztahů je nejdůležitější: smířit se s tím, že Bůh je takový, jaký je, 

tedy ne takový, jaký je v našich představách. Že to, co nám dává On, co nám přichystá, je vždy 

DOBRÉ. Přijmout Ho a také to, že i naše prosby nemusí vyslyšet tak, jak je to v našich přáních. Ne vždy 

si to člověk uvědomuje, proto bych ráda vyzvedla modlitbu: modlitba není pocit a nebudeme a 

nemusíme u ní zažívat nějaké „extáze“, důležitá je vytrvalost a uvědomění, že Bůh v modlitbě 

sestupuje dolů k nám (do srdce), nikoliv naše srdce vystupuje k Němu nahoru (jak si to možná často 

myslíme). To mi připomíná další slova P. Františka o církvi: Kariéra církve spočívá v službě. Sestupuje 

dolů. Když mluvíme o dalších vztazích, tak i tam platí, i u sebe samého - že se musíme i my sami se 

sebou smířit, jací jsme a my sami pro sebe jsme nejlepší cestou do nebe, taky naše rodiče, které nám 

Bůh dal. 

Za takovou snad nejdůležitější a nejpodnětnější myšlenku P. Františka považuji, že KAŽDÝ DEN JE 

MILOST. A vždy můžeme začínat znovu. Dost mi to utkvělo v srdci a i z posledního období jsem se 

přesvědčila, že každý den je nejenom MILOST, ale stačí, když skutečně řekneme ve svém nitru Bohu 

ANO (který na to čeká trpělivě, protože nám dal svobodu), uděláme k němu jeden krok, ale On k nám 

udělá třeba deset a pak čím dál víc. A pak, při tom setkání najednou zjišťuji, že v tuto chvíli CHCI i 



plnit jeho vůli, spočinout v Něm. (Ale toto setkávání se děje celý život, protože člověk se taky tak 

velmi často Bohu i vzdaluje.)  

Katarína Ď. 

Jak podporovat kněze ve farnosti 

Apoštol Pavel ve svých dopisech opakovaně povzbuzuje křesťanské komunity té doby, aby "dobře činili 

všem, nejvíce těm, kteří patří do rodiny víry" (Galatským 6,10) a aby "byli k sobě laskaví, milosrdní, 

navzájem si odpouštěli, jako i Bůh v Kristu odpustil jim" (Efezským 4,32). Svatý Pavel neudělil žádné 

výjimky z těchto pokynů. Jeho ponaučení se týkají každého člověka v křesťanském společenství od 

farníka, který se objeví jen na půlnoční mši, až po kněze farnosti. 

Většina z nás nemůže ovlivnit postoj široké veřejnosti vůči knězi, ale můžeme něco zlepšit na způsobu 

chování vůči knězi ve vlastní farnosti. Svatý Pavel říká, že "trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A 

dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.". Následující návrhy mohou pomoci růstu 

radosti ve vaší farnosti: 

o     Pravidelně se modlete za svého kněze, zahrňte ho do svých každodenních modliteb. Povzbuzujte k 
tomu i druhé. 

o     Řekněte knězi o tom, co z jeho činnosti se vám líbilo či když pro vás bylo nějaké kázání užitečné. 

o     Uvědomte si, že některé věci nemůže kněz ovlivnit. Něco spadá pod pravomoc diecéze. Některá 

rozhodnutí kněz dělá na základě důvěrných informací, které nemůže prozradit. 

o     Vnímejte a s ostatními farníky a knězem se domluvte (či na farní radě projednejte), v čem mu 
můžete pomoci - např. vedení účetnictví, pomoc s opravami, starost o kostel... Pak bude kněz 
moci místo vyplňování tiskopisů třeba navštěvovat nemocné. 

o     Jestliže jste ve farnosti zapojeni do nějaké činnosti či služby, dělejte to poctivě, podle svých 
nejlepších schopností. Pokud se vám zdá, že vaše práce zůstává nepovšimnutá, znamená to, že ji 
děláte tak dobře, že kněz na tuto oblast nemusí myslet a ví, že se na vás může spolehnout. 

o     Buďte laskaví k laikům, kteří pomáhají knězi s každodenním provozem farnosti. Umožňují vašemu 
knězi být více pastýřem než správcem budov a majetku. 

o     Pamatujte na to, že každý člověk potřebuje čas od času změnu prostředí a vypadnout z 
každodenní rutiny. Buďme shovívaví, když si kněz bere volno, ať již potřebuje chvíli samoty, 
sportování či kulturní vyžití. Ochotně mu tento čas dejme. 

o     Sledujte, co říkáte a jak o knězi mluvíte před svými dětmi. Budou vaše chování napodobovat. 

o     Pokud váš kněz řekne něco, s čím nesouhlasíte, nebo nevyhoví vaší žádosti, předtím než začnete 
psát stížnost nebo rozhořčeně telefonovat jiným farníkům, proste za Boží vedení a vlastní správné 



pochopení toho, co bylo řečeno. Pak několik dní počkejte. Pokud i poté cítíte potřebu o této 
otázce s ním promluvit, buďte slušní. Laici mají právo a povinnost vyjádřit se k čemukoliv, co může 
být k dobru církve, ale na druhé straně mají povinnost dávat najevo respekt vůči svým pastýřům. 

o     Nezapomeňte na to, že váš kněz je člověk. Dělá chyby a říká věci, které by neměl, tak jako my 
všichni. Ve 2. listě Korinťanům svatý Pavel píše, že člověku, který způsobil zármutek, bychom měli 
"odpustit a potěšit ho, aby se takový člověk pod přívalem zármutku nezhroutil. Naléhavě vás 
prosím, abyste mu dokázali svou lásku." (2 Kor 2,7-8) 

John Jeraway,  www.domestic-church.com 

Oznámení 

Bratr M. Štěpán Jiří Vojtek, OCist. složí  dne 27. 12. v 10 hod. v kapitulní síni a v klášterním kostele 

Cisterciáckého opatství Panny Marie ve  Vyšším Brodě slavné mnišské sliby podle Řehole Svatého 

Benedikta. 

Přejeme a vyprošujeme našemu rodákovi pokoj a radost  v povolání a službě,  které mu Pán určil a 

svěřil.      

Poděkování 

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do veřejné sbírky na nový kostel Svatého 

Ducha ve dnech 16. – 21. 11. 2004, při níž byla vybrána částka  401.298,50 Kč. 

Pro srovnání: sbírka  květen 2004 – 442.292,00 Kč                                                               

                     sbírka    říjen 2003 –  519.092,70 Kč 

                     sbírka  květen 2003 – 786.013,20 Kč 

Tříkrálová sbírka klepe na dveře 

S nastupujícím novým rokem, ve dnech 7. – 8. 1. 2005  u dveří našich domů a bytů zazvoní již šestým 

rokem tříkráloví koledníci, prosící o dary pro potřeby Charity.  

Děkujeme za vaše citlivé přijetí malých koledníků, kteří tuto službu konají ve svém volném čase, 

většinou za nepříznivých podmínek počasí. 

Setkání vedoucích tříkrálových skupinek se koná 27. 12. 2004 po mši svaté na faře. 

             

Pozvání 

o     27.12. 2004 – 2.1. 2005 proběhne týdenní zimní pobyt pro rodiče a děti v Tatrách. 

o     v neděli 2. 1. 2005 se koná v našem kostele Benefiční vánoční koncert Chrámového sboru a 

orchestru v Uh. Hradišti pod vedením Karla Dýnky. Program: Pastýřská mše od Františka Kolaříka a 

Offertorium solenne od Šimona Brixi. Dobrovolným vstupným podpoříte stavbu nového kostela 

Svatého Ducha.  



o     v sobotu 15. 1. 2005 v 19. 30 se koná v sálech sokolovny Děkanátní ples. Předprodej vstupenek 

v prodejně BL u Lidového domu ve Starém Městě. 

o     22. 1. 2005 od 9 – 15 hod zve Občanské sdružení Sarkander a Křesťanské společenství mládeže na 

tříkrálový turnaj v malé kopané. 

o     3. – 10. 4. 2005 a 15. – 22. 5. 2005 – pouť do Lurd a La Salette. 

       

Farní kronika  

Do společenství církve byli křtem přijati: 

Ondřej Špaček, SM, Za Mlýnem 1882                                                                16. 10. 2004 

Barbora Foltýnková, SM, Finská 1583                                                                24. 10. 2004 

Kristýna Pavlicová, SM, Tyršova 1861                                                                24. 10. 2004 

Jakub Adam Tománek, Praha 8,                                                                          21. 11. 2004 

Dominik Hejda, Jalubí 452                                                                                  28. 11. 2004 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 

Ludvík Tomeček                                                           16.  2. 1942                   30.  9. 2004 

František Otrusiník                                                         9. 10. 1925                    4. 10. 2004 

Antonín Špaček                                                              7. 10. 1914                    3. 10. 2004 

Oldřich Wagner                                                              4.   2. 1923                    5. 10. 2004 

Marie Cilečková                                                             20.  1. 1921                    6. 10. 2004 

Josef Sabák                                                                     2.   3. 1923                  19. 10. 2004 

Josef Stalčík                                                                  18. 12. 1917                    2. 11. 2004 

Jiří Hasmanda                                                                 22.  9. 1957                  10. 11. 2004 

Františka Figurová                                                          18.  9. 1927                  11. 11. 2004 

Ludmila Richterová                                                         17.  2. 1937                  21. 11. 2004 

Josef Rachůnek                                                               14. 9. 1932                    6. 12. 2004 

 


