Michael
občasník farnosti Staré Město

č.40/letnice 2006
Kristus řekl:
„Dám ti klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již
svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno
v nebesích.“
(Mt 16, 19)
JSOU LETNICE

a ty oslavuješ narozeniny. Patříme k tvým dětem, proto
bychom ti chtěli z celého srdce poblahopřát. Nemůžeme nevidět
dobu tvého mládí, kdy to vše začalo, to
oduševnění a zápal. A přece – tak málo
lidí ti rozumělo. V prvních letech jsi to
měla těžké (vlastně, kdy jsi to měla
lehké?) a mocní tohoto světa násilným
způsobem chtěli zničit rozvíjející se
život. Musela jsi snášet i to, že tolik
tvých dětí selhalo. Je to úděl matek, že
jsou „odpovědné“ za to, čeho se
dopustily jejich děti.
Jsi poznamenána vráskami, které
však zahání úsměv, i když smíchaný se
slzami. Vypadá to, žes nezestárla.
Vidíme ve tvé tváři mladický šarm a dobrotivost, typické pro dobré
matky. Nemůžeme také nevidět, že ses ve svém životě stala
svědkem tolika pádů svých dětí, zklamání… Síla matky však jakoby

neměla hranic. Tvé dcery a synové se často hádali a dělali si život
těžkým, a někdy tě dokonce zradili. Rodina, jejíž jsi matkou, měla
často špatnou pověst.
Musíme přiznat, že často ani sami nevíme, jak máme najít cestu
k tobě skrze houštinu dějin a přítomnosti. Kde jsi skutečně? Tam,
kde se tvé děti usmívají a kde si navzájem odpouštějí, kde věří a
tvoří společenství, kde hlásají evangelium a modlí se? Kde
pomáhají a jsou solidární? Nebo tam, kde kladou odpor a protestují?
Je dobře, že i naproti naší nepozornosti, různým chybám a
nedokonalostem, kterými ne vždy děláme dobré jméno rodině, do
které patříme, se můžeme u tebe cítit jako doma.
Jedni tě chválí, jiní odmítají, kritizují, poukazují na chyby,
kterých si ses dopouštěla v minulosti i přítomnosti. Jiní trpí, že u
tebe nevládne dost demokracie, jiní
se hněvají, že ses přizpůsobila
světským požadavkům. Hodně jich
má vůči tobě výhrady, protože od
tebe očekávají víc, než od ostatních
institucí.
Mlčíš, kde bys měla
promluvit, a mluvíš, kde bys měla
mlčet. Někteří vlastně ani nic proti
tobě nemají, jenom, abys jim už dala
pokoj.
Ale pro druhé, a je jich ještě dost,
jsi mladá a v tobě nacházejí svou
naději a budoucnost. I pro dnešního člověka se stáváš přitažlivou,
mnozí u tebe nacházejí naplnění svých životních tužeb a plánů.
Vždyť přes veškerá tvá selhání, z pověření Ježíše Krista jsi
nositelkou nenahraditelných hodnot, místem živé víry a
spolehlivým ukazatelem cesty k věčnosti.
Teolog Ditrich Bonhoeffer nám připomíná: „Cesta Boha je
cestou od Boha k lidem, a jenom tak cestou lidí k Bohu. Nazývá se
Ježíš Kristus.“ Můžeme bez obav dodat: tato cesta pokračuje v tobě.
Jestliže chceme věřit Ježíši, je nezbytné, abychom ho poznali
Michael č.40/letnice 2006

strana 2

takového, jak o něm stále svědčíš. Proto věřit v tebe, věřit v Krista
skrze církev znamená věřit i ve svou budoucnost, kterou nám Ježíš
skrze svou smrt a zmrtvýchvstání nabízí v tobě. Proto víra a církev
patří dohromady. „Může mít za Otce Boha ten, kdo nemá za matku
církev?“
Toto pochopit! Ano, to by byl nejkrásnější dárek k tvým
narozeninám. Dnes chceme patřit ke tvým gratulantům. Chceme
najít k tobě opravdový vztah, jako k matce. Pocítit teplo domova,
kde se zapomíná na dětské hříchy, kde se hojí všechny
rány…Chceme se naplnit silou lásky Ducha svatého, z které žiješ
celá staletí a kterou naplňuješ své děti, aby obstáli v tomto světě.
A nakonec: díky ti, matko církvi!
(volně podle Viliama Judáka, nitranského biskupa)
U této matky vyrůstají další děti, které mohou k ní přilnout a
v budoucnu se k ní vždycky vracet. A prožívat chvíle pochopení,
porozumění – teplo domova.
Ano, naše místní církev – staroměstská farnost – se už teď raduje
z 18 dětí, které se připravují na první svaté přijímání. Tady prožijí
dotek Ježíšovy lásky skrze církev. V této chvíli a potom dál
v životě, pokud budou chtít, budou zakoušet sílu lásky Ducha
svatého. A tak určitě obstojí v proměnách dob a času. Nyní se tyto
děti a jejich rodiny svěřují našim modlitbám!
Radoslav BLAHA
Jan BŘEZINA
Richard FRYŠTÁK
Anežka FRYŠTÁKOVÁ
Zuzana HORSÁKOVÁ
Roman KROČA
Veronika MAIOVÁ
Václav MALINA
Lucie NUCOVÁ
Andrea OTRADOVCOVÁ
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Monika PLEVÁKOVÁ
Štěpán STODŮLKA
Jan ULRICH
Silvie ÚLEHLOVÁ
Kateřina VACULOVÁ
Richard VAĎURA
Michaela ŽELEZNÍKOVÁ
Tomáš VALENTA
O středách 7.června a 14.června budeme spolu s těmito dětmi
rozmlouvat zcela osobně s Pánem Ježíšem v adoraci. V pátek
16.června se v moci své služby stanou naši kněží (o.Miroslav,
o.Pavel, příp. i o.Jaroslav) nástroji Božího milosrdenství pro
prvokomunikanty a jejich rodiny. I my ostatní můžeme využít tyto
chvíle k přijetí svátosti smíření (zpovídat se bude od 15 hodin).

Jak velkým a nenahraditelným darem je eucharistie pro nás pro
všechny, poznáváme mj. také při oslavě svátku Těla a Krve Páně Božího Těla. Letos ho slavíme v neděli 18.června. Slavnost mše
strana 3

Michael č.40/letnice 2006

strana 4

svaté bude zároveň slavností Prvního svatého přijímání. Průvodem
se Svátostí oltářní vyjádříme víru v živou přítomnost Pána Ježíše ve
způsobě chleba. Našim spoluobčanům, kteří bydlí v ulici Za
Radnicí (tam se zastavíme k pobožnosti u domu č. 117, kde bydlí
rodina Šmídova), Za Špicí ( kde bude další pobožnost u domu
č. 114, kde má sídlo firma Perla a bydlí tam také Františka
Vlčková), chceme sdělit důležitou zprávu: jediná naděje je v Ježíši
Kristu, moudrém vládci nad jednotlivci a národy.
Uplyne pár dnů a my se znovu sejdeme k oslavě. Milující Srdce
Pána Ježíše bude toho důvodem. V pátek 23.června při adoraci
od 17 hod. vystavíme paprskům Ježíšovy lásky služebníky Boží –
kněze, neboť právě skrz ně se Ježíš má stát více a více viditelným
pro nás. Modleme se za to!
Po mši svaté budou na orlovně připraveny hry a táborák pro
všechny děti z náboženství (už na závěr školního roku). Tímto je
všechny zveme a těšíme se na ně!
Milí přátelé, naší svatodušní modlitbou kéž svoláme na
všechny pastorační aktivity farnosti tolik potřebné Boží
požehnání a dary Jeho Ducha.
Děkuji každému z Vás za zapojení do společenství modlitby
a společenství aktivní služby ve farnosti.
o.Miroslav
Rozpis adorací při svatodušním nočním bdění

20.00 – 20.30 hod. – senioři
20.30 – 21.00 hod. – terciáři
21.00 – 21.30 hod. – cursillisté
21.30 – 22.00 hod. – rodiny
22.00 – 22.30 hod. – matky
22.30 – 23.00 hod. – otcové
23.00 – 23.30 hod. – katechetky a pastorační a ekonomická rada
23.30 – 24.00 hod. – mládež
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Svatodušní pozdrav P. Pavla Stušky

Křesťan je člověk velikonoční. Tuto charakteristiku, jsme, milí
farníci, již slyšeli několikrát a jistě se ji snažíme více do sebe
ukládat tím, že ji žijeme.
Po čtyřicet dní jsme se spolu s učedníky a ostatními lidmi
setkávali s Pánem Ježíšem zmrtvýchvstalým a díky církvi jsme byli
i u toho, když před našimi zraky vystoupil na nebesa. Jsme tedy
nyní opuštěni? Bez našeho Mistra a Pána? Jak to budeme zvládat?
Ale ne! On přece řekl, že musí odejít, aby přišel Duch Pravdy, který
nás všemu naučí a všechno nám vysvětlí, který tu bude s námi až do
konce časů. A to je síla! Toto je Láska, která chce být vždy s námi.
A my proto nyní čekáme. Modlíme se a připravujeme sebe,
abychom tohoto slíbeného Oživovatele dokázali přijmout do svého
života.
Dobře se řekne, připravujme se,
abychom ho přijali, ale jak sebe sama
připravit? Co v nás může Duch Svatý
způsobit?
Svatý
Cyril
Jeruzalémský
přirovnává Ducha Svatého k vodě: „Z
vody se rodí všechno; voda živí rostliny
i živočichy. Sestupuje z nebe jako déšť.
Je jediná, má tutéž přirozenost, ale
kolik rozličných účinků působí!
Pramen zavlažuje celou zahradu; sám
déšť padá z nebe na celý svět. Avšak
v lilii se stává bílou, v růži červenou,
v hyacintu purpurovou. Tak také Duch
Svatý, přestože je jeden a nerozdělený, rozdává každému svou
milost, jak chce.“
Můžeme se tedy každý z nás vidět jako rostlina. Kdybychom
nyní si navzájem řekli, jakou rostlinou se nyní já vidím, jistě
bychom měli před sebou pestrobarevnou zahradu rostlin a určitě ani
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jedna by nebyla stejná. A to je výborné! Každý z nás jsme jiný –
originální. Všem je nám zřejmé, že rostlina bez vody brzy uschne.
Potřebuje ke svému růstu vodu. Proto sv. Cyril přirovnává Ducha
Svatého k vodě. Voda, která dává život, avšak zanechává rostlině
její originalitu. Voda dává v rostlině vyrůst její osobní kráse,
plnosti, účelnosti a mnoha jiným.
Víte, jestliže bychom se však v dešti nechali zakrýt deštníkem
nebo igelitem tak, aby nás déšť nemohl oživovat a naplňovat,
budeme pomalu schnout. A právě tím deštníkem, onou překážkou
v našem růstu do plnosti je naše nechuť a často i neschopnost
přijmout Ducha Svatého, která je způsobená naším hříchem.
Zanechejme, odstraňme v sobě všechny překážky, bariéry ba
dokonce i hradby z hříchů postavených, které nám brání žít a už
nyní společně volejme: Duchu Svatý, Posvětiteli, Oživovateli,
Osvětiteli, Inspirátore, Utěšiteli, Ohni, Holubice, otevírám ti své
srdce, přijď a napoj mě svým darem moudrosti, rozumnosti, rady,
síly, poznání, zbožnosti a bázně Boží, abych mohl růst do plnosti
života, vydával plody a semena a jednou dorůst do společenství
s Tebou i Bohem Otcem i Jeho Synem. Amen.
Křesťané jsou lidmi velikonočními. Doba velikonoční je právě
zakončena slavností Seslání Ducha Svatého.
P. Pavel

Modlitba za kněze

VDĚK ZNAMENÁ RŮST ŽIVOTNÍ SÍLY

Vážení a milí spoluobčané,
děkujeme Bohu za Vaše vnímavé a otevřené srdce, s kterým
jsme se setkali také při letošní sbírce na nový kostel Ducha
svatého.

Finanční dary ve výši
403 639,- Kč
které jsme shromáždili
v týdnu od 15.- 21.května 2006,
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přidáme ke kostelním sbírkám, abychom mohli zaplatit další
faktury za budování věží kostela.
Na všechny dárce pamatujeme pravidelně v modlitbách při
bohoslužbách první a třetí neděle v měsíci. Pokaždé prosíme Boha
za Vás všechny, za Vaše životy a Vaše rodiny.
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Ježíši, svěřuji do Tvých rukou našeho kněze. Děkuji Ti za kněze,
kterým jsi nás obdařil. Povoláváš si kněze, přestože jsou slabí. Dnes
Ti chci jejich slabosti nabídnout. Často jsou znechucení, často
prožívají krizi, často mají těžkosti s životem v celibátu, jsou chvíle,
kdy se cítí sami.
Pane, prosím tě, vlož na našeho otce dnes svou ruku a dej mu
pocítit, že ho miluješ. Dej mu pocítit, že je nástrojem ve Tvých
rukou. Ale dej mu pocítit i to, že je neužitečným nástrojem, protože
ty a jedině ty se dokážeš dotknout lidských srdcí. Buď s ním v
Michael č.40/letnice 2006

strana 8

každé chvíli jeho života, rozmnož jeho charismata a dej mu poznat
potřebu každodenního obrácení. Učiň z něj muže modlitby, ať
pochopí, že jeho modlitební život je nejdůležitějším momentem v
jeho kněžské službě. Pomoz mu, aby se obrátil k tobě, když cítí
potřebu být milován.
Pane, pomoz mu, aby ve své službě nehledal uspokojení, ale jen
tvou slávu. A uchraň ho před působením ďábla. Snadno se může
stát jeho kořistí, protože ďábel zná jeho slabosti. Posilni, co je v
něm slabé, vybuduj, co je v něm zlomené, očisti co je nakažené
hříchem, proměň, co v něm musí být proměněno, a posvěť moc,
kterou jsi mu dal. Posvěť v něm i službu vysluhovat svátosti, posilni
v něm také sílu hlásaného
slova,
dej
mu
své
požehnání, když vede lidi
ve svátosti smíření, posilni
v něm dar služby, dar
uzdravování,
charisma
osvobozování a především
mu dej široké srdce, aby
miloval všechny. Ať je
prostředníkem Tvé lásky pro každého člověka kolem sebe.
Vkládám ti do rukou kněze, který mě vede, vkládám ti do rukou
svého biskupa a kladu ti do rukou i kněze, kteří prožili krizi a
opustili tě.
Smiluj se nad kněžími, kteří jsou teď v krizi, dej, aby se k tobě
vrátili a našli v tobě odpověď.
Svěřuji naše kněze i do Mariiných rukou:
Zdrávas Maria, milosti plná. Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi
ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko
Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodině smrti naší. Amen.
Děkuji ti, Pane Ježíši.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i
vždycky a na věky věků. Amen.
R. S.
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Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi

Dne 6. května se několik farníků z našeho staroměstského
farního společenství zúčastnilo diecézní pouti ke sv. Janu
Sarkanderovi v Olomouci. Tento věrný kněz, dobrý pastýř, chránil
své svěřené stádo, až k prolití krve. Modlitba, zpověď a eucharistie
jsou tři hlavní pilíře, skrze něž vstupuje síla Boží do lidské slabosti.
V plné míře splnil vůli Boží, a proto i nám zůstane živým příkladem
ctností. Ne nadarmo je nazýván perlou Moravy.
Na této pouti byli oceněni lidé z diecéze za mimořádnou práci a
službu, kterou konají ve svých farnostech. Z naší farnosti to byla
Anděla Chlachulová, Božena Vaňková a František Foltýnek.
Vlaďka Batůšková
Křesťanská televize NOE

Křesťanská televize NOE začala vysílat ve středu 10. května.
Chce být poslem dobrých zpráv, nabídnout alternativu křesťanských
současným programům a vypovídat o křesťanské naději. Vysílat
bude dokumentární a hrané filmy, publicistické, duchovní, soutěžní
a zábavné pořady.
Nejbližším partnerem TV NOE je Radio Prohlas. Přímo v Brně
vzniká dabingové studio a dojde i k propojení několika
programových prvků s dnes již zavedenými rozhlasovými pořady.
Divákem TV NOE se může stát každý, kdo si pořídí digitální
satelitní přijímač. Nejjednodušší parabolická anténa v kompletu se
set-top-boxem stojí s montáží okolo tří tisíc korun. Další možností,
jak program sledovat, je kabelová televize. Poslední možností, jak
se na TV NOE dívat, je vysokorychlostní připojení k internetu.
Úspěch projektu křesťanské rodinné televize TV NOE záleží
zejména na podpoře samotných diváků a příznivců. Televize bude
vysílat bez reklam a jediným zdrojem příjmu budou příspěvky od
diváků a sponzorů. Například tři koruny denně, které divák TV
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NOE obětuje, pomohou částkou tisíc korun ročně. Dostatečný počet
diváků, kteří jsou schopni takto televizi podporovat, umožní
program TV NOE vytvářet a šířit.
Sbírka v naší farnosti na podporu TV NOE z neděle 21. 5.
2006 vynesla obnos 17. 590,- Kč.
Pozvání

- ve čtvrtek 22. 6. 2006 se uskuteční pouť naší farnosti na Svatý
Hostýn. Přihlašujte se u sestry Vlaďky Batůškové
- 22. – 29.7 v Kroměříži proběhne letní týdenní pobyt pro osamělé
matky s dětmi
- na 6.7 se chystá pouť do Mariboru, nového kostela Panny Marie
Matky Církve, který projektoval Ing. arch. Ivo Goropevšek a
vyzdobili renovovaní umělci Otmar Oliva a Jan Jemelka. Zájemci
zapisujte se na připravené archy.
Duchovní cvičení na Velehradě:
4. 6. – 8. 6. – duchovní cvičení pro důchodce, osamělé, nemocné –
P. Stanislav Peroutka SJ
23. 6. – 25. 6. – duchovní obnova formou večeřadla – P. Štěpán
Maria Filip OP
17. 7. – 21. 7. – duchovní cvičení pro katechety – R. D. Jiří Kaňa
29. 7. - 1. 8. – příprava na manželství – snoubenci – R. D. Petr
Šustáček
2. 8. – 5. 8. – duchovní cvičení pro manžele – P. Miloslav Kabrda
SDB
17. 8. – 20. 8. – duchovní cvičení pro manžele – Mons. Aleš
Opatrný
20. 8. – 24. 8. – duchovní cvičení pro muže a ženy (františkánská
spiritualita) – P. A. K. Dabrowski OFM
Modlitební setkání na Svárově:
26. 6., 25. 7., 25. 8., 25. 9., 25. 10. 2006.
Program setkání:
17.00 hod. – modlitba svatého růžence a příležitost ke zpovědi
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18.00 hod. – mše svatá, na závěr adorace.
Za nepříznivého počasí v kostele sv.
v Nedachlebicích.

Cyrila

a

Metoděje

Primiční mše svaté:
25.6.2006 v 15 hod. v Topolné – Miroslav Bambuch
1.7.2006 v 10 hod. v Uh. Hradišti – Tomáš Strogan
2.7.2006 v 10 hod. v Kostelanech – Wolfgang Karel Horák, O.Praem.
Farní kronika

Do společenství církve byli křtem přijati:
Adéla Ludmila Slámová, SM, Alšova 1874
Miroslav Ondroušek, Jarošov, Louky 493
Tomáš Petržel, SM, Na Výsluní 342
Darja Marie Cehelská, SM, Sadová 1842
Kamila Holčíková, SM, Michalská 1697

22. 4. 2006
7. 5. 2006
13. 5. 2006
28. 5. 2006
4. 6. 2006

Pro Boží požehnání na společnou cestu životem si přišli:
3. 6. 2006
Simona Gahurová, SM, Mojmírova 752
Roman Škrabal, Huštěnovice 310

V našem farním společenství jsme se rozloučili:
Štefanie Koutníková
Jarmila Blechová
Marie Martincová
Marie Šebková
Josef Bednařík
Jan Balga
Josef Bajaja

*16. 8. 1923
*21. 6. 1941
*24. 8. 1943
*16. 5. 1922
* 7. 1. 1935
* 7. 2. 1940
* 1. 8. 1922

+ 7. 4. 2006
+12. 4. 2006
+14. 4. 2006
+16. 4. 2006
+20. 4. 2006
+ 5. 5. 2006
+27. 5. 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
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