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„Vzhledem na jedinečnou hodnotu člověka, kterou se Boží syn svým vtělením každému člověku
přibližuje, obracím se s tímto poselstvím na každého člověka…na všechny společenství a národy, země
a vlády, na politické, hospodářské a kulturní systémy a volám k nim. Otevřete se velkolepé pravdě o
člověku! Otevřete se plné pravdě o člověku takové, jaká je o Vánocích zvěstována. Otevřete se
takovému rozměru člověka, který se všem lidem zjevil v této Svaté noci. Ctěte to tajemství. V tomto
tajemství spočívá síla lidského bytí.“
(Jan Pavel II. na první Vánoce svého pontifikátu)
„Jako farář jsem se jednou při vánoční bohoslužbě otázal malého kluka, který stál přede mnou:
„Jaká je tvá nejmilejší hračka?“ Zazářily mu oči a řekl: „Auto s dálkovým ovládáním.“ Ptal jsem se dál:
„Dokázal bys to auto dát kamarádovi?“ Bez rozmýšlení vyhrkl:“Nikdy.“ Pokračoval jsem:“Dokázal bys
je dát někomu, koho máš moc rád?“ Podíval se na mě, chvíli se rozmýšlel a pak ve své upřímnosti
zakroutil hlavou a řekl: „Ne, to bych nedokázal.“ Ostatní lidé to pobaveně sledovali. Řekl jsem mu – a
myslel spíš na ty, kdo stáli za ním: „Až pochopíš, že někdo dal nám lidem to absolutně nejcennější, co
měl, pochopíš smysl křesťanských vánoc. A pochopíš všechno, co se od této chvíle odvíjí. Dítě v jeslích
přicházející do našeho světa bídy i nadějí je největší možný dar někoho, kdo nás má rád. My to jen
oslavujeme a svými dárky napodobujeme.“
Vždycky se k vánocům přálo, aby byly radostné. Takové je chceme mít všichni. Co nám může
zabránit v tom, aby tyto vánoce byly skutečně radostné?
Nedostatek peněz na opravdu hodnotné dárky? Malý byt? Ztráta zaměstnání? Nemoc? Úmrtí
někoho blízkého? Zklamání někoho, na koho jsme spoléhali?
Troufám si tvrdit, že žádná z těchto nepříjemných věcí ani všechny dohromady nemohou udusit
radost, kterou mám na mysli. Spíš naopak – v této radosti mohou všechny tyto nepříjemné nebo
bolestné věci ztrácet svou tíhu jako kameny ponořené do vody.
O jakou radost jde? O radost z pochopení toho, proč se Vánoce slaví, proč si dáváme dárky. Že
smyslem všeho, co se v této době děje, je asi toto: „Člověče, Bůh tě má rád.“ Proto ti dává to, co je
pro něj nejcennější. Abys netrpěl nouzí a každá situace pro tebe byla řešitelná, abys měl někoho, na
koho se můžeš v plnosti spolehnout. Proto ti dává svého Syna. Jen z prožití této základní věci mohou
vyplynout radostné vánoce. Všechno ostatní je druhotné.“
(Vojtěch Cikrle – Ne já, ale ty)

Betlémské světlo

Tak jako každoročně pořádá Mezinárodní skautské hnutí akci Betlémské světlo. Před Štědrým
dnem zapálí skauti svíce a lampy od věčného světla v Betlémě, pak nasednou do letadel a rozvezou
toto světlo do všech světadílů. Pak nasednou do vlaků a rozvážejí toto světlo po všech státech po
předem určených trasách a lidé si mohou od tohoto světla zapálit své vlastní svíce. Tak můžete mít
toto Betlémské světlo též u sebe doma na Štědrý večer. Místní skautský oddíl Permoníci žádá Vás
všechny, kdo máte zájem o toto Betlémské světlo, že si budete moci zapálit svoji svíci od
Betlémského světla již od soboty 17. 12. 2005 od 10.00 hod. až do pátku 23. 12. 2005 v prodejně
barev a laků na nám. Hrdinů 103, nebo také v místním kostele.
staroměstští skauti

NOC DARU
PŘICHÁZÍ NOC DARU!
Bůh není počtář, který přepočítává
výdaje a kolik mu to vynese.
Boží vlastností je láska.
Když láska, tak se vším všudy:
všechno obětovat, všechno dát,
o všechno se rozdělit,
aby se v srdcích milovaných zrodilo
štěstí silnější než ničící moc času.
Bůh obětuje sebe samého,
se svou věčností a svým božstvím.
Obětuje své Slovo, svůj život.
Bůh se dává celý ve svém Daru!
Dítě v jeslích je darem Boha:
Absolutním darem Jeho lásky!
Milí přátelé, ze srdce přeji každému z Vás
setkání s tak blízkým a milujícím Bohem
a těším se na společenství s Vámi o těchto Vánocích
a po celý rok 2006!
otec Miroslav

I O LETOŠNÍCH SVÁTCÍCH VÁS RÁDI UVIDÍME! PŘIJĎTE, JSTE
OČEKÁVÁNI!
Pátek 23.12.2005:

6.30 hodin: poslední RORÁTY
9.00 hodin: PŘÍPRAVA KOSTELA NA SVÁTKY (výzdoba)
Narození Ježíše Krista Sobota 24. prosince 2005
Půlnoční mše svatá ve 24.00 hodin
obětována za živé a + občany a farníky ze Starého Města
(budou provedeny sborové vánoční písně ze sbírky Adama Michny
z Otradovic „Česká mariánská muzika“)
Hod Boží vánoční Neděle 25. prosince 2005
Mše svaté v 8.00 hodin, 10.00 hodin
16.00 hodin: Vánoční koncert Staroměstské kapely
Svátek sv. Štěpána Pondělí 26.prosince 2005
Mše svaté v 7.00 hodin, 9.00 hodin
15.00 hodin: Setkání u Jesliček
(Vánoční hru připravilo společenství mládeže)
Vyhodnocení adventní soutěže našich dětí
Svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty Úterý 27. prosince
15.30 hodin: Vánoční koncert Dolinečky a Chrámového sboru
Mše svatá v 17.00 hodin
Po mši svaté žehnání vína
Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Pátek 30. prosince 2005
Mše svatá v 17.00 hodin bude obětována
za rodiny našeho města a farnosti
Zveme manžele k obnově manželského slibu!
Silvestr 2005 Sobota 31.prosince 2005
Poděkujeme za další rok třetího tisíciletí
mší svatou ve 23.00 hodin
a adorací a s prosbou o Boží požehnání
vstoupíme do roku 2006.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie Neděle 1. ledna 2006
Státní svátek Mše svaté: v 8.00 hodin,
10.00 hodin (obětována za farníky, spoluobčany
a zastupitelstvo našeho města)
Po každé mši svaté rekapitulace,

statistika roku 2005 + TE DEUM
Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
Pátek 6.ledna 2006
Mše svatá už v 15.00 hodin,
spojená s požehnáním koledníků
Tříkrálové sbírky
Při mši: žehnání zlata, kadidla,
křídy a vody
Neděle Křtu Páně 8.ledna 2006
Mše svaté v 7.00, 9.00 hodin
NA ZÁVĚR VÁNOČNÍ DOBY SE V NAŠEM CHRÁMU
v 15.00 hodin uskuteční BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Chrámového sboru a orchestru v Uh.Hradišti pod vedením Karla
Dýnky. Svým vstupným podpoříte stavbu nového kostela. Děkujeme!
V SAKRISTII JSOU K DOSTÁNÍ:
VÁNOČNÍ OPLATKY
(VELKÉ: 12,-KČ, MALÉ: 8,- KČ)
KALENDÁŘE NA ROK 2006 NA POSTAVENÍ A NA ČTENÍ
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PROBĚHNE V NAŠEM MĚSTĚ
VE DNECH 6.-7.LEDNA 2005.
VEDOUCÍ SKUPINEK NA POŽÁDÁNÍ PŘEDLOŽÍ DOKLAD O VĚROHODNOSTI AKCE. MALÍ KOLEDNÍCI
BUDOU PROSIT O FINANČNÍ DARY PRO VŠECHNY POTŘEBNÉ A PRO CHARITNÍ DÍLA. ZÁROVEŇ POPŘEJÍ
VŠE DOBRÉ OD BOHA A NAPÍŠÍ NA DVEŘE POŽEHNÁNÍ (C+M+B AD 2006 = Christus mansionem
benedicat anno Domini 2006, Kristus ať žehná tomuto domu, v roce Páně 2006)

Stavba kostela Sv. Ducha koncem roku 2005
Již koncem letošního září jsme s uspokojením prohlašovali, že letošní díl stavby našeho kostela
skončíme brzy, ještě „za tepla“. Pak ale otec Miroslav svolal farní ekonomickou radu, která
pouvažovala: „Skončit se stavbou tak brzy? Nebylo by lepší postavit ještě kousek, když víme, že
stavební materiál bude příští rok zcela určitě dražší?“ Ekonomická rada rozvažovala, počítala a
nakonec doporučila otci Miroslavovi: „Postavme ještě kousek věží! Stavební firma má taky zájem ve
stavbě pokračovat, peníze navíc musíme sehnat, vyplatí se to!“
Tak dostalo Pozemní stavitelství, které už pomalu „balilo“, pokyn „Postavte ještě jedno patro
věží!“ Stavaři tedy zůstali a pracovní kolotoč se znovu rozběhl.
„Ještě jedno patro věží“ – co to obnáší? Skoro 100 kubíků betonu, skoro 15 tun betonářské oceli,
skoro 1200 čtverečních metrů bednění, přes tisíc čtverečních metrů lešení. Přijde nás to skoro na

půldruha milionu korun. Je to hodně, ale toto patro musí být provedeno velmi fortelně. Ponese už
„Cyrila a Metoděje“ – dvě samostané věže, které budou nad tímto patrem pokračovat.
Řada lidí asi zakroutí hlavou: „V zimě – a dělat s betonem?“ Je to však zbytečná obava. Hodně
lidí má představu, že když stavaři dělají na stavbě, tak betonují. Není to tak. Většinu času zabere
skládání bednění („šalunků“) a vyvazování výztuže („armatury“). Zalití takto připraveného bednění a
výztuže betonem s pomocí domíchávačů a čerpadla na beton je pak otázkou několika hodin. Pokud je
nebezpečí, že by mohlo po betonáži mrznout, dá se do betonu speciální chemikálie, asi tak jak se
dává do auta na zimu „fridex“ aby v něm nezamrzla chladící voda. Navíc jsme stavební firmě ve
smlouvě dali, že pokud bude nevhodné počasí, aby radši nebetonovala.
Jak se tato práce promítne v celé stavbě kostela? Budeme mít vybetonováno 15 metrů věží, to je
polovina jejich výšky. Tím si ulehčíme cíl pro příští rok, kdy bychom chtěli hrubou stavbu věží
dokončit.
Takže za letošní rok můžeme účtovat: Postavili jsme betonovou kontrukci zimní kaple až do
konce, postavili jsme tři patra věží. Na tuto část stavby věnujeme letos celkem šest milionů
stotřicetdva tisíce korun.
Usilujme o to, aby se stavba našeho kostela dále zvedala. Aby však růst našeho kostela
nedoprovázel pocit: „toto je NÁŠ kostel, toto jsme MY“ ale aby naše úsilí doprovázel pocit: „blíž
k Tobě ...“
František Křivák

Obvazy a známky pro misie
Děkujeme všem sestrám, které za zapojily do misijní činnosti pletením obvazů pro malomocné.
Obvazy se shromažďují v sakristii.
Svou činnost však můžete rozšířit i o sbírání známek. Známky musí být čisté a nepoškozené, při
vystřihování musí být ponechán 1/2 cm okraj kolem známky. Pokud je pěkné razítko, vystřihněte
známku i s ním, eventuálně odevzdejte celou obálku. Známky se odesílají do zemí, kde je o ně zájem a
za získané peníze se koná dílo milosrdenství. Pro vaši informaci uvádím jakou mají tyto známky pro
misie cenu:
100 známek – 1 injekční stříkačka
200 známek – 1 kg sušeného mléka
300 známek – oběd pro 10 dětí
ve školce
400 známek – školné na 1 školní rok
500 známek – kopací míč
600 známek – 1 nové dětské oblečení
700 známek – 1 malý kotel
pro školní kuchyni

800 známek – 1 pytel cukru
nebo 10 kg hroznového cukru atd.
Blíží se Vánoce a dostaneme určitě řadu vánočních pohledů. Pamatujme, že odstřižením známek
a jejich odevzdáním můžeme pomoci misiím. Známky dávejte do krabičky v kostele!
Sdružení nadace „Podané ruce“ – výroba a prodej ikon, děkuje všem farníkům za podporu.
Prodejní sbírka ve dnech 19.-20.11 vynesla obnos: 7549,- Kč

Pozvání
• farnost Velehrad nás zve 1. 1. 2006 v 17.00 hod. do baziliky na Velehradě na novoroční koncert
dechové hudby STRAŇANKA
• v sobotu 14. 1. 2006 proběhne ve sportovní hale v Kunovicích ŽUPNÍ ORELSKÝ KROJOVÝ PLES.
Začátek je v 19.00 hod.
• ve čtvrtek 19. 1. 2006 se arcibiskup Jan Graubner setká v Uherském Hradišti v Orlovně se členy
pastoračních a ekonomických rad
• 3. – 5. 3. 2006 proběhne setkání mládeže děkanátu Uherské Hradiště v T. S. Archa Rajnochovice

Farní kronika
Do společenství církve byli křtem přijati:
Kateřina Slavíková, Traplice 106

3. 12. 2005

Veronika Burešová, Břestek 308

4. 12. 2005

Elen Ludmila Marie Velgo, SM, Mahenova 1689

10. 12. 2005

Filip Horák, SM, Luční 2049

11. 12. 2005

Pro Boží požehnání na společnou cestu životem si přišli:
3. 12. 2005

Kateřina Slavíková, Traplice 106
Jaroslava Slavík, Traplice 106

10. 12. 2005

Edita Velgo, SM, Mahenova 1689
Karel Velgo, SM, Mahenova 1689

V našem farním společenství jsem se rozloučili:
Marie Jarošková

*11. 3. 1932

+15. 11. 2005

Miroslav Kafka

* 7. 7. 1917

+20. 11. 2005

Radek Burda

* 6. 10. 1963

+27. 11. 2005

František Burda

*17. 1. 1923

+ 3. 12. 2005

Filomena Hánová

*22. 11. 1920

+ 2. 12. 2005

Stanislav Mašek

*26. 4. 1945 +11. 12. 2005

