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JAKÉ TY VÁNOCE BUDOU?

Vánoce si uchovávají vždy cosi ze svého osobitého kouzla. Lidé
sice podnikli všechno možné proto, aby jim ubrali na poezii a kráse:
někteří je zdegradovali na obchodní podnik, někteří je zneužili pro
své osobní obohacení. Už týdny před Vánocemi obchodní reklama
podniká všechno, aby co nejvíc vytěžila z lidského dojetí, štědrosti a
dobroty. Všechno přehnané konzumní úsilí
není však schopné úplně zatemnit to
opravdové kouzlo Vánoc, které žije v nás
kdesi na dně duše. I zde platí zásada:
Vánoce budou pro nás takové, jakými si je
sami uděláme. Ale to, co my uděláme, bude
jen vnější lidský rámec k té nezměrné
skutečnosti, k tomu živému jádru Vánoc,
které nám církev od prvních Vánoc po
staletí uchovala. Poklad Vánoc neseme
každý po svém: v hliněných nádobách
chudoby, v pozlacených skříňkách honosnosti nebo v čistém
křišťálovém poháru duchovní upřímnosti. Křesťanovi by mělo jít
vždy o jádro a podstatu.
Bůh ať je s každým z vás, milí přátelé!
Nejen ve vánočním čase, ale i po celý rok 2007.
Přeje a v modlitbě vyprošuje o. Miroslav

Medugorje 2006

Medugorje - to je tryskající Boží milost, síla modliteb a víry,
přijetí pokoje do svého srdce a touha posílat ho dál. Tak bych možná
shrnula stručně, o čem to vlastně je. Snad by si nikdo nemyslel, že je
možné, aby neustále proudilo množství lidí z celého světa na jedno
poutní místo, s radostí šli s Ježíšem a modlili se na kolenou celé
hodiny - velmi často na kamenech. Nebo vystoupali bosí na Križevac
či Podbrdo. I lidé, kteří běžně chodí o pomocné holi a doma sotva
projdou pár metrů např. do obchodu a zpátky. To Panna Maria je tou
Pomocnicí a Přímluvkyní. Je někdy těžké přijmout otevřenou náruč
Mariinu, která nás chce dovést ke Kristu. Je někdy těžké uvěřit, že
Bůh je s námi každý den a i v okamžicích, kdy si
myslíme, že o nás neví, že "zapomněl" /naše
malomyslnost/. A je také těžké v těch všedních
dnech v záplavě povinností si na něho
vzpomenout, být otevření vůči němu, lidem,
modlitbě.
Když se zamyslím, třeba je to právě o tom (v
Medugorji) - abychom se oprostili od myšlení
lidského, načerpali pokoj, obrátili se a byli
zvěstovateli evangelia. Bůh a Panna Maria pro
ná určitě chtějí jen dobro. Víte, já jsem si to
uvědomila právě tam. Zaznělo mnoho svědectví, modliteb, mší,
proběhlo setkání... ale nakonec, co je většího než mše svatá, modlitby
jednotlivce a SPOLEČNÉ modlitby /téměř všech národností/. Vždyť
Kristus je stejný ve Starém Městě i tam, je to tentýž Kristus, který nás
chce spasit a darovat nám věčný život. Je to tentýž Kristus, který nám
dává pokoj srdce a kterému můžeme svěřit všechno. Nakonec, vnější
projevy jako dotýkání se vizionářů, soch apod., byť každý člověk je
jinak senzitivní a někdo má tu potřebu /viděla jsem to velmi často/ to není ta podstata. Letos uplynulo 25 let od prvního zjevení Panny
Marie. Už 25 let sem proudí nespočitatelné množství poutníků a
modlí se. Přitom v začátcích to nebylo pro ně snadné, ale oni se
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nezalekli ani komunistů. Dále moc myslím na františkány, kteří se
zasloužili o to, že nezanikl tamější jazyk ani
víra. Na ty, kteří zemřeli mučednickou smrtí v
roce 1945 v Širokém Briegu. A další lidé, kteří
byli uvěznění, utlačováni, vyšetřováni. Kristus
není žádný "sadista" a nemyslím si , že
požaduje smrt jako oběť. To však byla
svobodná volba františkánů, protože Krista
milovali a nechtěli se vzdát víry. Troufám si
říct, že jejich oběť, zjevení Panny Marie a
následné modlitby trvající už 25 let /+další
roky nadále/ přinesly plody a i díky tomu se projevuje Boží milost a
obrácení. A tak poselství, které přináším, je toto: podařilo se mi nově
pohlédnout na Krista, nalezla jsem skutečný pokoj v srdci,
"znovuobjevila" jsem RADOST z modlitby - hlavně modlitby
růžence, ke které jsem neměla až takový vztah. A rozhodně jinak
vnímám mše svaté.
K.Ďuricová
Služba lektorů

Prosíme všechny, kteří absolvovali kurz lektorů Božího slova i
ostatní se správnou dikcí, aby se zapisovali na čtení při mši sv.
Rozpis mší sv. je položen na zadní lavici u vchodu do kostela.
Pozvání

o okresní ples KDU ČSL a Župní ples Orla proběhne 13. 1. 2007 na
Orlovně v Ostrožské Nové Vsi
o PŘIJĎTE SI ZATANČIT, SETKAT SE A POPOVÍDAT
S LIDMI
ZE
STARÉHO
MĚSTA
A
Z CELÉHO
UHERSKOHRADIŠŤSKA NA TRADIČNÍM DĚKANÁTNÍM
PLESE V SOBOTU 20.LEDNA 2007 OD 19:30 HODIN VE
VŠECH PROSTORÁCH SOKOLOVNY VE STARÉM MĚSTĚ.
Hraje Staroměstská kapela a hudební skupina VHS
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POZVÁNÍ DO STAROMĚSTSKÉHO CHRÁMU
SV.MICHAELA NA LETOŠNÍ VÁNOČNÍ SVÁTKY!

Pátek 22.12 : 7.00 hodin: poslední RORÁTNÍ MŠE SVATÁ
Sobota 23.12 : od 8.00 hodin: PŘÍPRAVA KOSTELA NA SVÁTKY
(výzdoba – můžete přijít pomoci. Díky!)
4. neděle adventní
Mše svaté v
Neděle 24.prosince
7.00 hodin, 9.00 hodin
Narození Ježíše Krista
Půlnoční mše svatá ve 24.00 hodin
Neděle 24. prosince
obětována za živé a + občany a farníky
(budou sborově provedeny vánoční písně )
Hod Boží vánoční
Mše svaté v 8.00 hodin, 10.00 hodin
15.00 hodin: Setkání u Jesliček
Pondělí 25. prosince
(Vánoční hru připravilo společenství mládeže)
Vyhodnocení adventní soutěže našich dětí!
Svátek sv. Štěpána
Mše svaté v 7.00 hodin, 9.00 hodin
Úterý 26.prosince
Svátek svatého Jana,
15.30 hodin: Vánoční koncert Dolinečky
apoštola a evangelisty
a chrámového sboru sv.Michaela
Mše svatá v 17.00 hodin
Středa 27. prosince
Po mši svaté žehnání vína a setkání vedoucích
koledových skupinek tříkrálové sbírky na faře.
Neděle Svaté Rodiny
Mše svatá už v sobotu v 17.00 hodin
Ježíše, Marie a Josefa Mše svaté v neděli v 7.00 hodin, 9. 00 hodin
Neděle 31. prosince Zveme manžele k obnově manželského slibu!
Silvestr 2006
Poděkujeme za další rok třetího tisíciletí
Neděle 31.prosince
mší svatou ve 23.00 hodin a adorací a
2006
s prosbou o Boží požehnání vstoupíme do roku
2007. A určitě si „štrnkneme“!
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Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
Pondělí 1. ledna 2007
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 2006 + TE DEUM
Slavnost Zjevení Páně Mše svatá v pátek 5.1. už v 15.00 hodin,
(Tří králů)
spojená s požehnáním koledníků Tříkr. sbírky
Pátek 5.ledna 2007
V sobotu 6.1. v 7:00 hodin, v 17:00 hodin
Sobota 6.ledna 2007 Při mších: žehnání zlata, kadidla, křídy a vody
Neděle Křtu Páně
NA ZÁVĚR VÁNOČNÍ DOBY SE
7.ledna 2007
V NAŠEM CHRÁMU
7.1.2007
v 15.00 hodin uskuteční
v
neděli
Mše svaté v
BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
7.00, 9.00 hodin
Chrámového sboru a orchestru v Uh.Hradišti
pod vedením Karla Dýnky. Svým vstupným
podpoříte stavbu nového kostela. Děkujeme!
V SAKRISTII JSOU K DOSTÁNÍ:
o VÁNOČNÍ OPLATKY (VELKÉ: 12,50 KČ, MALÉ: 8,50 KČ)
o BETLÉMKY-STOJÁNKY- NA OPLATKY (12,- KČ)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PROBĚHNE V NAŠEM MĚSTĚ
VE DNECH 5.- 6.LEDNA 2007.
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 2007 =
Christus mansionem benedicat anno Domini 2007, Kristus ať žehná
tomuto domu, v roce Páně 2007).
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Farní kronika

Do společenství církve byli křtem přijati:
Jiří Dvořák, SM, Za Špicí 2058
Matěj Straka, UH, Jana Žižky 760
Emma Číhalová, SM, Mojmírova 656
Patrik Pelikán, SM, Michalská 1757
Michaela Koutníková, SM, V Humnech 1416
Natálie Anna Pupíková, SM, Nerudova 1520

11. 11. 2006
12. 11. 2006
19. 11. 2006
26. 11. 2006
9. 12. 2006
10. 12. 2006

Pro Boží požehnání na společnou cestu životem si přišli:
21. 10. 2006
Jana Dobešová, SM, Nám. Hrdinů 599
Jiří Pompa, Otrokovice, Olbrachtova 1189
V našem farním společenství jsme se rozloučili:
Richard Müler
*20. 2. 1921
Božena Osohová
*16. 11. 1910
Anděla Chlachulová
*27. 12. 1924
Lidmila Kedrová
* 3. 4. 1942
Vojtěch Chlachula
*23. 4. 1914
Oldřich Cileček
*18. 5. 1920
Ludmila Bednaříková
*22. 11. 1929
Helena Stalčíková
*16. 12. 1944
Jan Pavlica
*31. 1. 1942
Emílie Rypová
*14. 2. 1915
František Šebek
*23. 3. 1920
Vilém Holub
*17. 10. 1934

+27. 9. 2006
+30. 9. 2006
+ 4. 10. 2006
+ 5. 10. 2006
+12. 10. 2006
+16. 10. 2006
+30. 10. 2006
+ 5. 11. 2006
+ 4. 11. 2006
+16. 11. 2006
+22. 11. 2006
+25. 11. 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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