
JAKÁ JE  TO JEN CESTA? 

Vypráví  pastor a učitel Gordon MacDonald: 
„Musel jsem dvakrát týdně jezdit naším Volkswagenem do 

Denveru, kde jsem dokončoval vysokou školu. Měl jsem to tam 285 
kilometrů – jel jsem přímo na západ. Často proti mně od Skalistých 

hor vály silné prérijní větry.  Pokud jsem 
se s nimi setkal, znamenalo to zpomalení 
cesty  do Denveru. Pokud vál opravdu 
silný vítr, nemohl jsem jet na čtyřku, ale 
musel jsem přeřadit na trojku a někdy 
dokonce na dvojku. Vítr házel autem 
z jedné strany silnice na druhou. Na 
trojku či na dvojku se samozřejmě dá jet 
i delší dobu. Znamená to ale pomalejší 
jízdu, vysokou spotřebu a rychlejší 
opotřebení motoru. Pochopil jsem, že se 
občas v životě setkáváme s jakýmsi 
čelním větrem, který má podobné účinky 

jako vítr, který  jsem zakoušel při cestách do Denveru. Místo 
abychom jeli na čtyřku a pěkně hospodárně, musíme jet na trojku či 
na dvojku. Pracujeme usilovněji a přitom toho uděláme méně. Žít se 
tak sice dá, ale opotřebujeme se a neuděláme toho tolik – je to 
stejné jako s mým starým Volkswagenem.“ 

Takové větry můžeme mít na mysli, když mluvíme o 
protivenství a frustraci. Mluvíme-li o protivenství, máme na mysli 
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především vztahy s lidmi, kteří jsou drsní, které je těžké mít rád a 
které lze stěží uspokojit. Slovem frustrace označujeme úkoly, které 
nám nepřinášejí naplnění a či uspokojení. Jsou to podmínky „druhé 
či třetí rychlosti“ – nebezpečné čelní větry, které nás připravují o 
čas. Setkáváme se s mnoha lidmi, kteří žijí „na dvojku či na trojku“.  

Jsou mezi námi lidé, kteří si nikoho nepřipustí k tělu a kterým se 
líbí, když se ve své práci musí vyrovnávat s problémy. Pro takové 
lidi možná nejsou čelní větry žádným problémem! 

Jsou lidé, na které se možná hodí rčení: 
„Musíš s vlky být, proto se nenech jimi 
sežrat!“ Tito lidé snadno  dokážou 
pojmenovat „vlky“, kteří přinášejí 
protivenství: šéf v zaměstnání, manažer, 
jehož styl vedení je v naprostém rozporu s 
tím, jak bychom si přáli být hodnoceni či 
motivováni. Člen rodiny, který nám dělá ze 
života peklo. Škodolibí žáčci či studenti 
nebo pedantští učitelé. Jak je ten seznam 
dlouhý! Zabere nám spoustu času, kdy 
přemýšlíme, jak se ubráníme, případně jak 
jim to všem vrátíme. Modlíme se za 
trpělivost, za moudrost, a snad i za 

nadpřirozenou lásku.  
Jak často to naše snažení připomíná řeckou báji o Sysifovi – o 

muži, kterého bohové odsoudili k tomu, aby neustále valil těžký 
balvan do kopce. Kdykoli ho tam dostal, balvan se zase skulil dolů a 
Sysifos ho musel na kopec vytlačit znovu. Mnozí lidé jsou na tom 
podobně. Mladá maminka se dvěma či více předškoláky, které 
málokdy někdo řekne, že její práce má nesmírnou hodnotu. 
Prodejce v době krize, jenž neustále sklízí kritiku svého manažera. 
Moderátor skupiny, který nemá žádného spolupracovníka….atd. 
Frustrace je běžnou zkušeností lidí, kteří musí každodenně cestovat 
daleko do práce nebo kteří se denně ocitají v dopravní zácpě. Je 
rovněž běžnou zkušeností lidí, kteří se musejí potýkat s rozbujelou 
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byrokracií. Na frustrované lidi narazíte v práci, v církvi, ve škole, 
v domácnosti. 

Dokážeš se Ty podívat optimisticky do budoucnosti? Dokážeš se 
zadívat do všech dnů roku 2006 s nadějí?  

Možná Ti pomohou tyto rady: 
1. Čím blíže jsi světlu, tím ostřejší jsou stíny. Čím víc se přiblížíš 

Kristu, tím ostřeji si uvědomuješ zlo, které je v Tvém nitru. Můžeš 
ho přinést ke kříži, vyznat ve svátosti smíření a prosit o odpuštění. 
Začínáš mít nadvládu na svým jednáním.  

2. Uspořádej svůj svět. Pěstuj pravidelnou duchovní disciplinu: 
pravidelně čti Písmo svaté, modli se modlitbu chvály a prosby. Měj 
touhu, aby Tě Kristus zmocnil, abys dokázal čelit zlu a vydal ze 
sebe to nejlepší. Pokud si denně neuděláš dostatek času na to, aby 
ses podíval do svého nitra a abys skrze četbu Písma a modlitbu 
nabral hojně z Boží ruky, velmi riskuješ! 

3. Máš-li se úspěšně bránit špatnému jednání, potřebuješ si 
vytvořit významné osobní vztahy. Potřebuješ ty, kteří s Tebou 
proberou  Tvou „strategii“. (zkušení starší křesťané, přátelé, 
duchovní otcové,…). Musíme si navzájem pomáhat k vítězství. 
Upřímně si přiznejme, že potřebujeme pomoc druhých. Láska 
(povzbuzení, potvrzení, volání k odpovědnosti, přátelství) chrání! 

4. Odmítej chválu, která patří Kristu. 
5. Někdy se musíš v tom shonu přece zastavit a občerstvit a užít 

si čisté zábavy a legrace. 
6. Ne abys lpěl na věcech! Hřích kvete, pokud lidé lpí na věcech 

– pokud se předhánějí, kdo má víc, pokud závidí druhým, pokud 
jsou zaujati získáváním věcí. A padnou do pasti – dluhů, pýchy, 
hrabivosti. Nastavit správně systém osobní obranné iniciativy 
znamená rozhodnout se pro život bez dluhů, pro život v rámci 
možností a v rozhodnutí k štědrosti. 

7. Nech se naplňovat Duchem svatým. Kontroluj kvalitu svého 
nitra. Chceš přece nepříteli zabránit, aby si k Tobě vytvořil cestu! 
Čeho může v Tobě využít nebo zneužít? Nekající srdce, 
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neukázněného ducha? Izolovanosti? Nezaslouženého potlesku? 
Unavenosti, materialismu? Nepřítel útočí tam, kde jsme zranitelní!  

Přeji Ti, abys  každý den roku 2006 mohl využít těchto rad a 
přinesly Ti od Boha hojné  požehnané štěstí. 

Otec Miroslav   
 
Cesta 

Prázdninová nebo víkendová cesta jsou nepatrnou výsečí tvé 
velké životní cesty. Na této cestě jsi již postoupil o ohromný kus 
kupředu a leží před tebou ještě dráha neznámé délky. „Cesta“ je 
symbol, který v nás působí velmi silně. Tuto sílu se vyplatí využít. 

Vezmi si kousek papíru a nakresli svou dosavadní cestu. Dlouho 
nepřemýšlej, nakresli první nápad, který ti přijde na mysl: vedla ta 
cesta do kopce nebo z kopce? Byla 
kamenitá, nebezpečná, nebo široká a 
zpevněná? Bylo tam mnoho 
zatáček? Bylo mnoho nebo málo 
tmy? Jak daleká byla? Šel jsi vždy 
pěšky nebo jsi použil dopravní 
prostředek? Jakým druhem krajiny 
tě vedla? 

Namaluj nebo nakresli cestu až 
do dnešního dne, se vším štěstím a všemi hrůzami, se vším 
nebezpečím i slavnostmi, na které si přitom vzpomeneš. A pak si 
rozmysli, jak má tvá cesta dále pokračovat. Nemůžeš si přirozeně 
přát všechno. Život se naštěstí nedá stoprocentně naplánovat. Když 
se však ohlédneš zpět na dosavadní dráhu, zcela určitě si o tom něco 
pomyslíš, na těchto místech se ti líbilo, na těchto místech ne. Z toho 
se můžeš poučit, jak to má pokračovat dále. 

Tvá cesta leží nyní pouze na papíře. Teď je čas přemístit ji do 
skutečnosti. 

(M. a W. Küstenmecherovi – Svoboda pro nové přátelství) 
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NEPŘEHLÉDNĚTE! ! !  

SVÁTEK UVEDENÍ PÁN Ě DO CHRÁMU (HROMNICE)  
oslavíme v naší farnosti: 
- ve středu 1.února v 17.00 hodin  
- ve čtvrtek 2.února v 6.30 hodin. 
Na začátku každé mše svaté kněz požehná svíce („hromničky“), 
které si přinesete. 

 
SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ  
bude udělováno na konci mše svaté: 
- v pátek 3.února (mše svatá je v 17.00 hodin), 
- v sobotu 4.února (mše svatá je v 17.00 hodin) 
Modlíme se, aby nás Bůh na přímluvu sv.Blažeje, biskupa a 
mučedníka ochránil od nemocí krčních a každého jiného zla! 
 
DEN NEMOCNÝCH  
Den nemocných  a svátek Panny Marie Lurdské oslavíme 
s našimi staršími a nemocnými farníky v sobotu 11.2 při mši sv. 
v 17 hod. Bude při ní udělována svátost pomazání nemocných. 
 

SLAVNOST SVĚTLA – LUCERNÁRIUM  

V NAŠÍ FARNOSTI JI PROŽIJEME V NED ĚLI 5.ÚNORA 
2006 V 9.00 HODIN. 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 mše svaté 
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kněz požehná dětem svíce, které budou držet rozsvícené v 
rukou.  Za zpěvu písně, která nám připomene obětování Ježíše 
v chrámě, vyjde průvod  k oltáři. V průvodu rodiče přivedou 
své děti. Děti umístí rozsvícené svíce na připravený svícen u 
oltáře. Tyto 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 toto lucernárium jako  opravdoví křesťané - se 
světlem ve svém  srdci. Ať v nás září a skrze nás vyzařuje světlo 
Kristovy milosrdné lásky. 

 
Farnost dnes 

Asi před rokem navštívil otec arcibiskup Jan Graubner náš 
děkanát, aby se setkal s pastoračními a ekonomickými radami 
farností a sdělil jim, jak si představuje ideální farnost.Přestože ne 
všechny farnosti mají stejné podmínky, i ta nejmenší farnost by 
měla splňovat určité minimum, aby mohla být ideální farností. 
Žádné farnosti nesmějí chybět podstatné znaky církve: liturgie, 
hlásání, diakonie. 

Naším cílem by měla být ideální farnost s vyváženou činností, 
kterou můžeme rozdělit do sedmí hlavních aspektů, z nichž žádný 
nesmí chybět. Patří sem: 
společenství majetku, apoštolát, duchovní život, zdraví, harmonie, 
moudrost, komunikace. 

Za rok ve čtvrtek 19. 1. 2006 přijel otec arcibiskup znovu do 
našeho děkanátu. Po mši svaté se konala beseda v Orlovně. Svou 
farní činnost prezentovalo pět vybraných farností: Uherské 
Hradiště, Boršice u Buchlovic, Hluk, Kunovice a také naše farnost 
Staré Město. 

Nerada bych na tomto místě hodnotila vystoupení jednotlivých 
farností. Z přístupu a přípravy na tuto akci a z prezentace své 
farnosti, mohlo být všem zúčastněným zřejmé, co v které farnosti 
funguje a co ne.  
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Byl to velmi obohacující a podnětný večer pro všechny. Až bude 
příhodnější počasí, budete moci v kostele shlédnout  vystoupení 
naší farnosti. 

GG  
 

Tříkrálová sbírka 2006 

Již po sedmé obcházeli naši tříkráloví koledníci staroměstské domácnosti 
a prosili o dar věnovaný pro potřeby 
Charity. I letos byli úspěšní a vykoledovali 
částku 140.189,50 Kč. Celkový výtěžek 
v celém uherskohradišťském děkanátu (48 
obcí) byl 1.592.572 Kč. 

Pro zajímavost – byli jsme jednou z 12 
obcí, u které se nezmenšila částka oproti 
minulému roku 2005. 

Pro srovnání – rok 2005 – Staré Město – 
částka 139. 500 Kč 

rok 2005 – uherskohradišťský děkanát – částka 1.717.586,10 Kč   
Všem, kteří se zapojili do této akce, děkujeme!!! 

GG 
 
Farn í  p les  

První farní ples, konaný 21. 1. 2006 v Orlovně ve Starém Městě se 
opravdu vydařil. K tanci a poslechu pro účastníky všech věkových kategorií 
hrála skupina V.H.S. Asi 120 přítomných vytvořilo na plese velmi 
příjemnou a rodinnou atmosféru. Výtěžek z plesu ve výši 7732,- Kč byl 
věnován na stavbu nového kostela. 

GG 
 
Nábor  chlapců do  Do l inečky  

Od 1. 1. 2006 byla zahájena činnost nové skupinky Dolinečky vedená 
paní učitelkou Jarmilou Tomeškovou a Martinem Balážem. Zkoušky 
probíhají pravidelně každý pátek od 15.30 – 17.00 hod. v tělocvičně 1.stupně 
ZŠ. Pokud byste měli zájem přihlásit své chlapce ve věku 6-8 let, rádi Vás 
přivítáme. Kontakt: 737964857 

Michael č.37/hromnice 2006                                                                  strana 8       

Statistika hospodaření farnosti za rok 2005 (2004): 

Hospodaření farnosti v roce: 2005 2004 

celkové příjmy  
(jedná se nedělní sbírky a úroky z účtu) 

Kč 284 734 235 364 

celkové výdaje  Kč 295 119 287 933 

z toho 

- výdaje na bohoslužebné, tj. na hostie, svíčky, 
květiny, a ostatní bohoslužebné a katechetické 
pomůcky 

Kč 12 938 17 001 

- výdaje spojené s provozem fary a kostela: např. 
elektřina, plyn, voda, telefon, pojistné, 
kopírování 

Kč 118 642 170 428 

- povinné sbírky - na misie, haléř sv. Petra, 
kněžský seminář, odvod diecézi atd.  

Kč 58 405 52 745 

- dobrovolné sbírky darované mimo farnost (na 
Charitu, církevní školství apod.) 

Kč 87 760 28 500 

- za ostatní výdaje - poplatky za účet, poštovní 
poplatky, mimořádné výdaje apod.  

Kč 17 374 19 259 

Stavba nového kostela svatého Ducha:  2005 2004 

stav účtu k 1.1 Kč 2 294 427 170 423 

celkové příjmy Kč 3 165 154 7 672 259 

z toho : pravidelné sbírky v kostele Kč 728 806 708 056 

            veřejné sbírky ve městě  Kč 818 574 843 590 

            dary Kč 1 610 730 1 550 971 

            příspěvek od města Kč 500 000 4 500 000 

celkové výdaje Kč 5 220 152 5 653 609 

z toho : přímé stavební Kč 4 948 553 5 368 203 

            nepřímé se stavbou související Kč 271 599 285 406 

stav účtu k 31.12 Kč 239 429 2 294 427 
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Statistika duchovních úkonů za rok 2005 (2004) : 
 

Statistika úkonů duchovní správy za rok:  2005 2004 

křty  36 31 

biřmování 0 58 

počet sv. přijímání 24 810 24 700 

1. sv. přijímání 27 14 

počet sňatků 17 3 

pomazání nemocných 214 210 

počet pohřbů (do země + kremace) 51 (45 + 6) 58 (49 + 9) 

počet návratů do církve 0 0 

počet přestupů z křesťanských církví 0 0 

počet výstupů z církve 0 0 

počet nedělních mší v kostele 169 165 

průměrná návštěvnost v neděli celkem 515 515 

počet mší sv. pro děti 39 41 

počet dětí v náboženství (počet skupin) 101 (7) 100 (7) 
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Pozvání  

Duchovní cvičení na Velehradě: 
o 16. 2. – 19. 2. – Příprava na manželství – víkend pro snoubence   

– P. F. Petrík 
o 5.  3. -   9. 3. – Duchovní cvičení pro laiky a pastorační asistenty        

– P. P. Vaculík SDB 
o 24. 3. – 26. 3. – Postní duchovní obnova pro vysokoškoláky           

– P. P. Bačo SJ 
 

♦ v sobotu 4. 2. proběhne ve Šternberku již tradiční pouť matek. Mše 
svatá začíná v 10 hod. 

♦ 3. – 5. 3. proběhne setkání mládeže děkanátu Uherské Hradiště 
v T. S. Archa Rajnochovice 

♦ Oblastní Charita Uh. Hradiště spolupořádá v roce 2006 pouť do 
Lurd a La Salette v termínu 7. – 14. 5. 2006 

                                                                        

Farn í  k ronika 

Do společenství církve byli křtem přijati: 
Tobiáš Ambrož Macháček, UH, Svatováclavská 437    29. 1. 2006 
V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Františka Mazáčová  *27.   1. 1914   +23. 12. 2005 
Anastasia Hudáková *24.   8. 1925    +4.     1. 2006 
Marie Špačková *14. 11. 1943   +19.   1. 2006 
Antonín Michalčík   *31.   5. 1952  +20.   1. 2006 
Josefa Pekárkova *  1.   3. 1929 +21.   1. 2006 
Viktorie Kluková *23.   9. 1913 +23.   1. 2006 

Své příspěvky můžete zasílat na adresu : 
Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel. 604 336 466 
šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová 
církevní schválení: P. Miroslav Suchomel 
grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek 
http://staremesto.uhr.cz/    email:staremesto@uhr.cz  


