
 „Je velikonoční ráno. 
Pro tebe vstal Pán z mrtvých. 
Probuď se, nejsi sám! 
V tvých rukách je potvrzení 
nebo vyvrácení svědectví, že Kristus je 
Světlo  
Život 
Vítězství. 
I ty stojíš před odvaleným kamenem. 
Je velikonoční ráno. 
 

On bojoval za nás 
a jeho vítězství je i naše vítězství. 
Radujme se z něho. 
                                   (Vojtěch Cikrle) 
 

OTE C PŘICHÁZÍ  NA PO MOC 

Derek Redmond, šestadvacetiletý angličan, měl to štěstí, že 
v roce 1992 vyhrál na olympiádě v Barceloně běh na dvěstě metrů. 
Právě uprostřed finiše mu pravou nohou projela prudká bolest. 
S přetrženou kolenní šlachou se zhroutil na dráhu. Když se blížili 
zdravotníci, Derek se s vypětím postavil na nohy. „Byl to živočišný 
instinkt“, řekl později. Odstrčil trenéry a rozhodl se v kulhavém 
poskakování závod dokončit. Když se dostal o kousek dál, jakýsi 
velký muž se protlačil zástupem. Na sobě měl tričko s nápisem „Už 
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jsi dnes objal své dítě?“ a na hlavě čepici, která vyzývala: „Tak to 
udělej!“ Ten člověk byl Jim Redmond, Derekův otec. „Nedělej to! 
Nemusíš dokončit závod!“ řekl svému plačícímu synovi. 
„Musím!“,prohlásil Derek. „Pak jej dokončíme spolu“, řekl Jim.  

A tak to také udělali. Jim položil ruku Derekovi kolem ramen a 
pomohl mu doskákat až do cíle. 
Museli odstrkovat i ochranku, 
chvílemi synovi hlava klesla na 
rameno  otce, ale zůstali spolu 
v Derekově dráze až do konce. Davy 
bouřlivě tleskaly, a když otec se 
synem dokončili závod, všichni 
diváci se postavili, jásali a nakonec 
plakali.  

Co přimělo otce k tomu, aby něco takového udělal? Co ho 
donutilo, aby opustil své místo mezi diváky a setkal se se svým 
synem na dráze? Byla to snad síla jeho syna? Ne! Byla to bolest 
jeho dítěte. Jeho syn byl zraněn a s vypětím sil chtěl závod 
dokončit. A tak mu tatínek přišel na pomoc.  

(Max Lucado, On i dnes odvaluje kameny) 
 

Bůh dělá totéž.  
Odklidil naše hříchy. 
Otevřel hrob a probudil nás k životu. 
Propustil nás na svobodu. 
Smazal seznam našich hříchů .  
Zvítězil. 
Bůh hodil záchranné lano všem generacím.  
Laskavý Bůh vstoupil do našeho bolavého světa a nabídl nám 
ruku. 
Je na nás, abychom se jí uchopili.  
 

Přijetí této velikonoční zvěsti a život z ní  
Ti  v modlitbě vyprošuje   a žehná  

otec Miroslav 



Michael č.39/velikonoce 2006                                                                 strana 3       

PŘE HLED VEL IKONOČNÍCH BOHOS LUŽE B 2006 

Květná neděle  –  9.4.2006 
7.00 hodin a 9.00  hodin (v sobotu 8.4.2006 v 18.00 hod.) 
Obřady začnou u kříže v nové části hřbitova, následuje žehnání 
ratolestí a průvod do kostela.  
Nezapomeňte si donést jívové ratolesti („kočičky“). 
Odpoledne: 14.00 – 16.30 hodin: možnost očištění duše ve 
svátosti smíření. Budou přítomni tři zpovědníci! 
 

Zelený čtvrtek  –  13.4.2006 
MŠE NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE v 18.00 hodin 
(ustanovení mše svaté, ustanovení svátosti kněžství, nové přikázání 
lásky – obřad umývání nohou) 
Po mši – hodinová adorace v Getsemanské zahradě (noční adorace 
20.00-06.00 hod.) 
 

Velký pátek  –  14.4.2006 
OBŘADY NA PAMÁTKU UMU ČENÍ  JEŽÍŠE KRISTA 
Kostel bude otevřen od 9.00 hodin k soukromé adoraci.  
Pobožnost Křížové cesty v 9.00 hod. 
Obřady začínají v 18.00 hod. (noční adorace 20.00-06.00 hod.) 
 

Bílá sobota  –  15.4.2006 
Neslaví se liturgie. 
Kaple sv.Jana Křtitele bude otevřena od 9.00 – 18.00 hodin 
k adoraci u Božího hrobu. Dary při adoraci u Božího hrobu se 
posílají na opravy katolických chrámů ve Svaté Zemi. 
 

Velikonoční vigilie  – 15.4.2006 
Obřady začínají u kříže v nové části hřbitova ve 20.00 hodin. 
 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně 16.4.2006 
8.00 hodin  a 10.00 hodin 
Žehnání pokrmů na konci mše sv. (nádoby, ošatky, košíčky s pokrmy 
položte na připravené ubrusy!) 
Sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. 
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Pondělí velikonoční   17.4.2006 
Bohoslužby v 7.00 a 9.00 hodin. 
 
Od Neděle Zmrtvýchvstání (16.4.) až do slavnosti Seslání Ducha 
svatého (4.6.) se místo modlitby „Anděl Páně“ modlí „Vesel se 
nebes Královno“ nebo „Raduj se, Královno nebeská“! 
 
Velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní: je to „svátek svátků“, 
„slavnost slavností“. (KKC 1169). Slavením velikonočního 
tajemství se křesťané spojují v důvěrném společenství s Kristem a 
vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení a k životu s Bohem. 
 
 KVĚTNÁ NEDĚLE – 9.dubna 2006 
Oslava Svatého týdne začíná na 
Květnou neděli průvodem, který 
symbolicky naznačuje, že následujeme 
Pána na jeho cestě utrpení a účastníme 
se jeho kříže, abychom dostali také 
podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. 
Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště 
žehnací modlitba nad ratolestmi: „… 
požehnej také nás, ať s radostí jdeme za 
svým Králem Kristem.“  
Květná neděle spojuje Kristův královský 
triumf a oslavu jeho utrpení vjedno.  
Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno… 
 
ZELENÝ ČTVRTEK – 13.dubna 2006 
Dopoledne v 9.30 hodin v olomoucké katedrále slaví otec 
arcibiskup Jan Graubner spolu se svými kněžími mši „missa 
chrismatis“ , při které kněží obnovují své kněžské sliby: poslušnost 
biskupovi a celibát. Biskup při této mši posvětí tři druhy olejů: olej 
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křtěnců, olej nemocných a křižmo, které se používají při udílení 
(slavení) svátostí.  

Tématem večerní liturgie jsou dvě události: 
 a) Ježíšova večeře, při níž ustanovuje 
tajemství eucharistie a svátost kněžství a 
myje apoštolům nohy;  
b) Ježíšova modlitba v Getsemanské 
zahradě a jeho zajetí… 
Kristus nás posiluje svým tělem a svou 
láskou. V této síle se pak můžeme vydávat 
na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která 
vede i přes poušť utrpení a smrti, ale též 
skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je 

„země“, ze které nebudeme vyhnáni, totiž „nové nebe a nová země“ 
nebeského království. 
V NAŠÍ FARNOSTI BUDE MŠE SV. NA PAMÁTKU VEČEŘE 

PÁNĚ v 18.00 hodin. Po mši svaté se koná hodinová adorace 
v Getsemanské zahradě (máme také možnost noční adorace od 

20.00 hodin do 06.00 hodin) 
 

VELKÝ PÁTEK – 14.dubna 2006 
Podle prastaré tradice se dnes neslaví 
eucharistická oběť, ale obřady na 
památku utrpení Páně. Ty mají tři 
části: a) Bohoslužbu slova (ve které se 
čtou pašije)zakončenou přímluvami za 
celý svět; b)Uctívání kříže; c) Svaté 
přijímání. 
Velký pátek je postním dnem – postem 
od masa a újmy v jídle.  
- tento den je připomínkou dne smrti 
Ježíše Krista, kdy se konal proces 
odsouzení, jeho poprava i pohřeb,  
- tento den se čte část evangelií tzv. 
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pašije. (Z toho pak vznikly tzv. pašijové hry, při nichž se tyto 
události nečetly, ale hrály), 
- podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. 
Proto se věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě – není to běžná mše, 
otvírá se smysl utrpení a smrti Krista při čtení Bible, připomíná se 
pokleknutím před křížem, přednáší se modlitby za velké bolesti 
celého světa ( války, špatné vztahy, nejednota křesťanů, …), 
- na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, žádné květiny, žádné 
svíce na oltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony mlčí, 
Proklet je každý, kdo visí na dřevě (srov. Gal 3,13). Ježíšův spásný 
čin spočívá v tom, že všechen následek hříchu dopadl na něj, místo 
na nás. Vzal naše prokletí na sebe. Na kříži protrpěl to, co 
způsobuje hřích – ztrátu Boha. Toto největší utrpení vytrpěl až do 
dna. “Bože můj, Bože můj” – zvolal na kříži – “proč jsi mě 
opustil?” (Mt 27,6). 

V 9.00 hodin prožijeme Pobožnost Křížové cesty.   
Po ní je otevřen náš chrám k návštěvě eucharistického Krista 

(nezapomeňte přijmout adorační službu!) 
OBŘADY VELKÉHO PÁTKU ZAČNOU V 18.00 HODIN 

(opět máme možnost noční adorace  
od 20.00 hodin do 06.00 hodin) 

Finanční dary, které dáváte do pokladničky  při návštěvě 
eucharistického Krista a při adoraci u Božího hrobu, jsou 

určeny na opravu katolických chrámů ve Svaté Zemi! 
 

 
BÍLÁ SOBOTA – 15.dubna 2006   
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se 
dnes zásadně neslaví mše svatá a další 
svátosti, kromě pomazání nemocných a 
svátosti smíření. 
Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova 
hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. 
Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky 
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hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční 
noci. 

K soukromé modlitbě u Božího hrobu 
 je otevřena kaple sv. Jana Křtitele  od 9.00 – 18.00 hodin. 

 
VELIKONOČNÍ NOC – VIGILIE – 15.dubna 2006 
Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, 
kdy rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám 
otevřel cestu k životu. Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými 
symboly a texty tento velikonoční „přechod“ (pesach) ze zajetí 
utrpení a smrti do života svobody a plnosti. 
Na začátku obřadů (u kříže v nové části hřbitova) se rozžíhá OHEŇ 

a zapaluje VELIKONOČNÍ SVÍCE 
z pravého včelího vosku – paškál – 
jejíž světlo symbolizuje 
zmrtvýchvstalého Krista. 
O celém velikonočním tajemství, 
vsazeném do plánu spásy, vypráví 
velkou lyrickou básní VELIKONOČNÍ 
CHVALOZPĚV – EXULTET. 
Následuje BOHOSLUŽBA SLOVA, 
která ukazuje Boha v jeho mocných a 
podivuhodných činech.  
Podstatným prvkem liturgie 
velikonoční noci je KŘESTNÍ 
SLAVNOST. Tajemství křtu vyvěrá 

přímo z velikonoční události. Skrze něj máme účast na Kristově 
utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se přednostně slaví a obnovuje 
právě o Velikonocích. 
Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest v Krista Ježíše znamená 
osobní, pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního pouta 
s Ježíšem a s církví, které pro člověka znamená záchranu, péči a 
vysvobození z neodvratné moci zla. EUCHARISTIE (Svaté 
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přijímání) nás dále napojuje na Ježíšův triumf a je nám pokrmem 
na cestu.  
“K řtem jsme s ním byli pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus – 
byli vzkříšeni z mrtvých slavnou mocí svého Otce a vstoupili tak na 
cestu nového života” (srov. Řím 6,4). 

OBŘADY ZAČNOU U KŘÍŽE V NOVÉ ČÁSTI HŘBITOVA  
VE 20.00 HOD. 

 
VELIKONOČNÍ  NEDĚLE – 16.dubna 2006 
Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”, neboli 
“prvního dne po sobotě” (která byla 
podle židovského kalendáře 
posledním dnem týdne). Svým 
zmrtvýchvstáním dovršil Boží 
stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto 
se křesťané v tento den začali 
pravidelně scházet k eucharistickému 
“lámání chleba” a tento den nazvali 
“dnem Páně”.  Každá neděle v roce 
je tedy “oslavou Velikonoc” – 
zpřítomněním Kristova vykupitelského 
činu, ze kterého můžeme čerpat posilu 
pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.  
Na závěr mše sv. se žehnají pokrmy 
(vejce, sýr, uzené maso, mazance, pečivo, chléb a dal.), kterými se 
zahajuje slavnostní  oběd. Pokrmy položte na připravené ubrusy u 
oltáře! 

V NAŠEM CHRÁMU JSOU MŠE SVATÉ   
V 8.00 A V 10.00 HODIN 
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Symboly vel ikonoc 

Velikonoční pomlázka 
- tradice spadá do 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se 
prý šlehali manželé a milenci a ospalci i lenivci se časně z rána 
házeli do vody nebo alespoň polévali, aby se probrali. 
Pomlázka je svazek spletených vrbových proutků, který slouží jako 
nástroj ke šlehání. Pomlázkou je také nazýván výsledek 
z koledování. 
O Velikonočním pondělí vstávali děti, chlapci a muži časně zrána, 
aby vyšli s pomlázkou na koledu. Šlehali děvčata, aby byla zdravá, 
pilná a veselá po celý rok, předávali jim tím svěžest, mladost, 
ohebnost a zdraví mladého proutku. Svobodná děvčata jim za to 
zavěšovala na pomlázky barevné stuhy. Vdané ženy koledníci 
vyšlehali proto, aby jim vyhnali zlý jazyk. Nechodili však do domů 
sousedů, s nimiž nebyli zadobře. 
 
Velikonoční vajíčka 
- u nás dávaly dívky chlapcům vajíčka odměnou za šlehání a za 
odříkání hezké koledy. Vajíčka musela být plná a barevná. Časem 
se začala zdobit i prázdná vyfouknutá vejce, která sloužila 
především jako dekorace. Tradice malování kraslic se v našich 
krajích rozvinula jako nikde jinde ve světě. Nyní je zvykem 
koledníkům dávat i dárky a starším hlavně alkohol. 
Za typické barvy pro Velikonoce se považují červená, žlutá, zelená, 
červenohnědá, hnědá a černá, protože se daly získat z přírodních 
zdrojů. Červená barva ochraňovala podle pověr před démony a 
zároveň symbolizovala lásku a život. A právě červeně obarvená 
vejce se původně označovala za kraslice. 
Symbol vejce – nový život, plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, 
životní síly, narození, nesmrtelnosti, slunce, návratu jara, bezpečí. 
Vejce se také přirovnává k hrobu, který skrývá život (symbolické 
spojení s Ježíšovým zmrtvýchvstáním). 
 

 
Michael č.39/velikonoce 2006                                                                 strana 10       

 
Velikonoční beránek 
- v křesťanství beránek symbolizuje 
památku Krista, „Beránka Božího“, který byl 
právě jako nevinný, čistý a poslušný beránek 
obětován na kříži a jeho krev zachránila 
pokřtěné od hříchu a smrti. 
 
Velikonoční oheň a svíce 
- Světlo je chápáno jako symbol života. 
Bílá barva svíce symbolizuje čistotu, naději a 
nový život. Velikonoční svíce pak znamená 
vítězství Ježíše nad smrtí. 
 
      Kříž 
- symbol propojení božského (svislé rameno) a pozemského 
světa (vodorovné rameno). Je to nejdůležitější symbol křesťanství, 
neboť Kristus byl odsouzen ke smrti ukřižováním na kříži. 
Existuje několik druhů křížů: antonínský (ve tvaru písmene T), kříž 
sv. Ondřeje (ve tvaru písmene X), řecký kříž (rovnoramenný) a 
latinský (delší svislé rameno) – to je klasický křesťanský kříž, na 
němž byl ukřižován Ježíš Kristus. 
 
Kočičky 
- Ježíše přijíždějícího do Jeruzaléma lidé vítali palmovými 
ratolestmi. Nahradily je u nás svěcené kočičky. Světí se v kostelech 
o Květné neděli a spalují následující rok o Popeleční středě. 
 
Velikonoční kaktus 
- snad každý zná kaktus, kvetoucí právě o svátcích vánočních. 
Velikonoční kaktus má na rozdíl od vánočního červené nebo 
oranžovočervené pravidelné květy a jeho zelené články listů jsou 
obroubené nápadným červeným lemem. 
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Po sels tv í  nemocným 

Drazí nemocní, sestry a bratři, 
postní doba umožňuje nám všem naučit se jít s Kristem jeho cestou. 
I když je to cesta kříže, končí ve velké radosti a jistotě u prázdného 
hrobu. Kdo lépe než právě Vy, kteří nesete a snášíte různé nemoci a 
zdravotní obtíže, ví, co znamená bolest, osamocenost nebo chvíle 

smutku? Tím vším prošel i Ježíš, aby Vám mohl být 
blízko a Vy abyste mohli u něho najít pochopení a 
útěchu. Ale pokaždé když přijímáte Eucharistii, je 
to On, Kristus živý, vzkříšený, v plné síle svého 
božského života, který vstupuje do nás, slabých, 
křehkých, zraněných a nemocných lidí, aby nás 
činil sobě podobnými. 
Vzkříšený Ježíš si na svém oslaveném těle ponechal 
rány po hřebech i v srdci. Dokonce je ukazuje jako 
„poznávací znamení své lásky“. Ježíš nás tím učí, že 
i my můžeme všechny rány a nemoci života vnitřně 
proměnit, láskou je přetvořit v něco krásného a 

oslaveného, čímž se podobáme svému Spasiteli. 
V tomto roce je naším cílem zaměřit se na budování diecéze jako 
velké rodiny v Církvi, která si lépe uvědomuje své poslání a svou 
sílu, kde z malých či větších farností se utváří velké a účinné 
společenství těch, kdo své místo v Církvi chtějí žít opravdově a co 
nejodpovědněji. A protože nic velkého se neobejde bez obětí, ani 
tyto úmysly se neobejdou bez Vás. Děkujeme Vám znovu za každý 
den či hodinu, kdy cítíte, že kříž doléhá, a Vy se jej snažíte nést 
věrně a statečně. 
Při pastoračních návštěvách, když máme před sebou někdy i velké 
zástupy věřících, víme, že zde nejsou přítomni ti, kdo pro nemoc a 
obtíže musí zůstat doma, často na lůžku nebo invalidním vozíku. 
Ale jste s námi a my za Vás prosíme i děkujeme. 

otec arcibiskup Jan a biskup Josef 

Michael č.39/velikonoce 2006                                                                 strana 12       

 

Křesťanský humor  

Křesťanská víra se projevuje radostí. Ta je podle Nového zákona 
předjímavým znamením eschatologické skutečnosti spásy. Ke 
křesťanské víře proto patří především humor, a nedostatek humoru 
a podrážděnost, jimž jsme v současné církvi a teologii tolik 
propadli, jsou možná nejvážnějšími námitkami, které lze vznést 
proti současnému křesťanství. 
Humor je ovšem něco jiného než nudné, vlídné či spíše nakyslé 
usmívání mnoha „komických svatých“. Humor je postoj, který 
nechává člověka být zcela lidským a pouze lidským, protože být 
Bohem nechává jen Boha a všechny ostatní nároky na absolutní 
důstojnost odhaluje v jejich směšnosti. „Ten, jenž trůní v nebesích, 
se směje“ (Žalm 2, 4). 
Správné rozlišování mezi člověkem a Bohem je tedy protikladem 
zvířecí vážnosti hříchu. Je základem plně lidského bytí. Umožňuje 
humor, a ten je jedním ze základních rysů křesťanské víry.  

(převzato z knihy Waltra Kaspera – Uvedení do víry) 
 

Tábory dět í  s taromě stské farno st i :  

o tábor pro děti 1. – 5. třídy ZŠ proběhne ve dnech 5. – 12. srpna 
2006 v salesiánském středisku ve Staré Vodě (u Bruntálu). 
Předpokládaná cena je 1300,- Kč. Tento tábor má na starosti 
Kamil Psotka, nám. Hrdinů 872, 686 03 Staré Město, tel. 
608 434 457 

o tábor pro děti 5. – 9. třídy ZŠ proběhne 
ve dnech 30. 7. – 11. 8. 2006 
v objektu Minoritů v malé obci 
Cvilín (kraj Moravskoslezský). 
Předpokládaná cena tohoto 
tábora je 2000,- Kč. Tento tábor 
má na starosti Josef Blaha, Za  špicí 
149, 686 03 Staré Město, tel. 776 170 220 
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o přihlášky jsou k dispozici v kostele, přihlašujte se do konce 
dubna 

            
Víkendové se tkání  

Dne 24. 3. – 26. 3. 2006 se uskutečnil víkendový výlet našeho 
spolča do Hrušky. Výletu se nás zúčastnilo osm, včetně našeho 
hlavního vedoucího Kamila Psotky.  
Ze Starého Města jsme vyrazili v pátek v odpoledních hodinách. 
Naším cílem se stala fara v obci Hruška, nedaleko Němčic nad 
Hanou. Fara byla docela chladná a počasí nám moc nepřálo, ale to 
vše nám dokázalo nahradit milé přijetí místním duchovním otcem P. 
Tomášem Káňou, se kterým jsme v sobotu po mši sv. posnídali na 
jeho faře v Němčicích. 
Výlet jsme zakončili mší svatou v kostele v Hrušce, po které jsme 
vyrazili k domovu naplněni novými zážitky. 

Kristýna Grebeníčková 
 

Po zvání  

o ve dnech 11. 4. – 10. 5. 2006 u příležitosti ročního výročí úmrtí 
papeže Jana Pavla II. Proběhne v Redutě v Uherském Hradišti 
výstava o životě této velké osobnosti. Vernisáž: 12. 4. 2006 
v Malém sále Reduty (vystoupí chrámový sbor Svatopluk a 
hosté p. Otmar Oliva a další) 

 
o Vysokoškolské katolické hnutí ČR vás zve na STUDENTSKÝ 

VELEHRAD (spojený s pěší poutí) ve dnech 27. 4. – 1. 5. 
2006. Informace na tel. 774 206 306 – Martina 

 
o v sobotu 6. 5. 2006 se uskuteční v Olomouci Diecézní pouť ke 

sv. Janu Sarkanderovi, při níž převezmou ocenění naši 
zasloužilí farníci  
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Farn í  k ronika 

Do společenství církve byli křtem přijati: 
Adéla Dvořáková, SM, Sadová  1843                  18. 3. 2006 
Karolína Anna Marie Vlachynská, SM, Za špicí 858   25. 3. 2006 
Samuel Straka, SM, Na Valech 349      1. 4. 2006 
 
Pro Boží požehnání na společnou cestu životem si přišli: 
25. 3. 2006 
Edita Stloukalová, UH, Jana Žižky 760 
Milan Straka, Ostrožská Lhota 288 
 

1.4. 2006 
Ladislava Straková, SM, Na Valech 349 
Adrián Straka, SM, Na Valech 349 
 
V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Ing. Radovan Popelka      *  8.   7. 1946     +28. 2. 2006 
Ludmila Mimránková    *  7. 12. 1925     +  5. 3. 2006 
Josef Verbík      *13.   1. 1955      +  9. 3. 2006 
Marie Galušková   *16. 10. 1947    +11. 3. 2006 
Bohumil Mokroš    *11. 10. 1920     +12. 3. 2006 
Růžena Flašarová     *12.   3. 1917    +10. 3. 2006 
Bohumír Rosůlek   *15.   8. 1928    +22. 3. 2006 
Marie Budařová      *20. 10. 1961   +23. 3. 2006 
Vincenc Chlachula      *28.   3. 1918     +24. 3. 2006 
Jaroslav Kafka     *29. 10. 1926    +31. 3. 2006 
Ladislav Talák       *31.   7. 1929     +  3. 4. 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  


