
  

 
JAK KRÁČET PO CESTÁCH ČTYŘICETIDENNÍHO POSTU? 

Z Poselství papeže Benedikta XVI. pro postní dobu roku 2007. 
„Bratři a sestry, půst je vhodnou dobou k tomu, abychom se 

naučili stát spolu s Pannou Marií a milovaným učedníkem Janem 
vedle Toho, který na kříži dokonává oběť svého života za celé 
lidstvo (srov. Jan 19,25). Obraťme tedy v tomto období zaměřeném 
na pokání a modlitbu svůj pohled s živější spoluúčastí                    

na ukřižovaného Krista, který umírá    
na Kalvárii a plně nám zjevuje Boží 
lásku.“ (Svatý otec pak zdůrazňuje dvě 
základní formy Boží  lásky: AGAPÉ a 
ERÓS) 

„Termín agapé, který se v Novém 
zákoně vyskytuje mnohokrát, vyjadřuje 
darující lásku někoho, kdo usiluje 
výhradně o dobro druhého. Naproti 

tomu výraz erós označuje lásku toho, kdo si přeje mít, co mu chybí, 
a usiluje o spojení s milovaným. Láska, kterou nás zahrnuje Bůh, je 
nepochybně agapé. Cožpak člověk může dát Bohu něco dobrého, 
co by Bůh už nevlastnil? Všechno, čím lidský tvor je a co má, je 
Božím darem; lidský tvor potřebuje Boha ve všem. Ale Boží láska 
je také erós. Ve Starém zákoně ukazuje Stvořitel vesmíru 
vyvolenému národu takovou přízeň, která překračuje veškerou 
lidskou motivaci. Prorok Ozeáš vyjadřuje Boží náklonnost 
odvážnými obrazy, jako je láska muže k cizoložné ženě             
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(srov. Oz 3,1-3). Ani Ezechiel, když hovoří o vztahu Boha              
k izraelskému národu, se nebojí používat zaníceného a vášnivého 
jazyka (srov. Ez 16,1-22). Tyto biblické texty ukazují, že erós je 
součástí samotného Božího srdce. Všemohoucí očekává od svých 
tvorů jejich "ano", tak jako ženich očekává „ano“ od své nevěsty. 
Bohužel už od počátku se lidstvo svedené klamy Zlého uzavíralo 
před Boží láskou do iluze soběstačnosti, která je však nemožná 
(srov. Gn 3,1-7). Adam, spoléhající se sám na sebe, se vzdálil       
od zdroje života, jímž je Bůh sám, a stal se prvním z těch, "kteří 
byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí" (Žid 2,15). 
Bůh se ale nenechal překonat. "Ne" vyřčené člověkem se pro něj 
dokonce stalo rozhodujícím popudem k tomu, aby prokázal svou 
lásku v celé její spasitelné síle. 
Kříž ukazuje plnost Boží lásky 
V tajemství kříže se plně odhaluje 

nepotlačitelná moc milosrdenství 
nebeského Otce. Aby znovu získal lásku 
svého stvoření, byl ochoten dát tu nejvyšší 
cenu – krev svého jednorozeného Syna. 
Smrt, která byla pro prvního Adama 
znamením největší samoty a bezmoci, se 
tak proměnila v nejvyšší skutek lásky        
a svobody nového Adama. Můžeme tedy potvrdit slova svatého 
Maxima Vyznavače: Kristus "zemřel, lze-li to tak říci, způsobem 
božským, protože zemřel svobodně".[1] Na kříži se projevuje Boží 
erós k nám. Jak to vyjadřuje Pseudo-Dionysius, erós je silou, "která 
nedovoluje milujícímu, aby zůstal sám v sobě, ale vede ho k tomu, 
aby se spojil s milovaným".[2] Jaký může být "bláznivější erós"[3] 
než ten, který dovedl Božího Syna ke spojení s námi až do té míry, 
že důsledky našich provinění vytrpěl jako svoje vlastní? 
Bratři a sestry, pohleďme na Krista probodeného na kříži! On je 

tím nejpřevratnějším zjevením Boží lásky; lásky, v níž erós a agapé 
jsou vzdáleny tomu, že by stály proti sobě, ale navzájem se 
osvěcují. Na kříži je to sám Bůh, kdo žebrá o lásku svého tvora;    
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On žízní po lásce každého z nás. Apoštol Tomáš poznal Ježíše jako 
"Pána a Boha", když vložil ruku do rány v jeho boku. Nepřekvapuje 
nás, že mnozí světci našli v Ježíšově srdci nejdojemnější výraz 
tajemství lásky. Mohli bychom dokonce říci, že projevení se Božího 
erótu vůči člověku je ve skutečnosti nejvyšším výrazem jeho agapé. 
Jen láska, v níž se spojuje zdarma poskytovaný dar sebe sama         
a vášnivá touha po vzájemnosti, vzbuzuje opojení, které ulehčuje i 
ty nejtěžší oběti. Ježíš řekl: "Až budu          
ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě" 
(Jan 12,32). Odpověď, kterou od nás Pán 
vroucně žádá, spočívá především v tom, že 
přijmeme jeho lásku a necháme se jím 
přitáhnout. Avšak nestačí jeho lásku 
přijmout. Je třeba na tuto lásku odpovědět a 
potom se snažit předávat ji ostatním. Kristus 
"mě přitahuje    k sobě", aby se se mnou 
spojil a já abych se naučil milovat bratry a 
sestry jeho láskou. 
Na postní cestě jsme nabádáni, pamětlivi svého křtu, abychom 

vycházeli ze sebe a v důvěrné odevzdanosti se otevírali 
milosrdnému Otcovu objetí.[4] Eucharistie nás vtahuje             
do Ježíšova obětního úkonu... jsme zahrnuti do dynamismu jeho 
sebedarování."[5]  Prožívejme tedy půst jako ‚eucharistické‘ 
období, v němž budeme přijímat Ježíšovu lásku a naučíme se ji 
šířit okolo sebe každým gestem a slovem.  Abychom otevírali 
svá srdce ostatním a poznávali rány zasazené důstojnosti 
lidských bytostí. Vybídne nás zvláště k tomu, abychom bojovali 
s každou formou pohrdání lidským životem a vykořisťování 
člověka a ulehčovali dramatům samoty a opuštěnosti mnoha 
lidí. Ať je půst pro každého křesťana obnovenou zkušeností 
Boží lásky, kterou nám dal v Kristu; lásky, kterou svým životem 
máme každý den "dávat dál" bližnímu, především tomu, kdo 
nejvíce trpí a je v nouzi. Jen tak budeme moci mít plnou účast 
na velikonoční radosti. Kéž Panna Maria, Matka krásného 
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milování, nás vede během této postní cesty k autentické konverzi ke 
Kristově lásce. Bratři a sestry, přeji vám plodnou postní pouť          
a s láskou vám všem posílám zvláštní apoštolské požehnání.“ 

Benedikt XVI. 
 

[1] Ambigua, Patrologia graeca 91, 1956. 
[2] De divinis nominibus, IV, 13: Patrologia graeca 3, 712. 
[3] N. Kabasilas, Vita in Cristo, Patrologia graeca 150, 648. 
[4] Srov. Jan Zlatoústý, Catechesi, 3, 14 násl. 
[5] Benedikt XVI., Encyklika Deus caritas est, č. 13, Praha : Paulínky, 2006. 
 

 

Svatý otec Benedikt XVI. nás pozval do letošní postní doby.  V naší 
staroměstské farnosti můžeme využít těchto možností k prožívání 
papežova poselství: 
 
- POPELEČNÍ STŘEDA 21.ÚNORA 2007: 
DEN PŘÍSNÉHO POSTU (Zdrženlivost od masa a újma v jídle – 
jednodenní nasycení) 
Ranní mše svatá v 6.30 hodin, večerní mše svatá v 18.00 hodin. 
Při obou bohoslužbách se uděluje POPELEC (křížek z popela 
loňských jívových ratolestí – kočiček – na znamení kajícího 
smýšlení). 
 
- SOBOTA 24.ÚNORA PŘI VEČERNÍ MŠI SVATÉ  
Obřadem bude zařazena mezi čekatele křtu katechumenka JANA 
OLBERTOVÁ. 
 
- NEDĚLE 25.ÚNORA - 1.NEDĚLE POSTNÍ 
Sbírka „Svatopeterský haléř“. 
 
- PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK VŽDY V 17.00 HODIN  
(PO ZMĚNĚ ČASU V 18.00 HODIN): 
POBOŽNOST (SPOLEČNÁ MODLITBA) K ŘÍŽOVÉ CESTY. 
Křížové cesty budou moderovat: 
23. 2. 2007  17.00hod.  děti 
26. 2. 2007  17.00hod.     otcové 
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28. 2. 2007    17.00hod.   františkánští terciáři 
  2. 3. 2007   17.00hod.   děti 
  5. 3. 2007    17.00hod.   senioři 
  7. 3. 2007   17.00hod.    sakristiánky 
  9. 3. 2007    17.00hod.    děti 
14. 3. 2007     17.00hod.   cursillisté 
16. 3. 2007    17.00hod.    děti 
19. 3. 2007    17.00hod.    Josefové 
21. 3. 2007   17.00hod.     zastupitelé 
23. 3. 2007   17.00hod.     děti 
26. 3. 2007   18.00hod.      matky 
28. 3. 2007    18.00hod.     katecheté 
30. 3. 2007    18.00hod.     křížová cesta městem 
  2. 4. 2007  18.00hod.    ministranti 
  4. 4. 2007    18.00hod.      akolyté 
 
- POSTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ  o pěkné ceny 
Vždy v pondělí, středu a pátek: účastí na Pobožnosti křížové cesty 
 
- KAJÍCÍ POBOŽNOST: 1.-4. POSTNÍ NEDĚLI VŽDY 
ODPOLEDNE V 15.00 HODIN 
Možnost retrospekce (zadívání se do vlastního nitra a zpytování 
svědomí), modlitba uzdravení a odevzdání života. Na závěr vždy 
uctívání ostatků Svatého kříže. 
 
- 2. NEDĚLE POSTNÍ – 4.BŘEZNA, MŠE SV. V 9:00 HOD. 

Na konci mše svaté bude předána putující socha Panny Marie 
„ROSA MYSTICA“ (Růže tajemná)  první rodině dětí, které se 
připravují k prvnímu svatému přijímání. Celý týden se bude rodina 
scházet doma u sochy Panny Marie ke společné modlitbě a 
vyprošovat si požehnání. Panna Maria se tak stane této rodině 
týdenní průvodkyní v jejích záležitostech. V neděli na konci mše 
svaté předá rodina sochu další rodině.  
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- 4. NEDĚLE POSTNÍ – 18. BŘEZNA, PO MŠI V 9:00 HOD. 
O svatém Františkovi.  Herec Slezského divadla v 

Opavě Kamil Koula uvádí recitační pořad s doprovodem 
živé hudby O svatém Františkovi. Hudební doprovod: 
Richard Mlynář (Moravské divadlo Olomouc) nebo Petr 
Stojan.   
 

- 5. NEDĚLE POSTNÍ – 25.BŘEZNA – 15:00 HODIN 
Setkání s Jiřím Zmožkem, autorem snad stovky písní 

pro naše přední zpěváky. V naší farnosti prožijeme chvíli 
EVANGELIZACE proložené Božím slovem, písněmi chval 
a díků a modlitbou za uzdravení a proměnu životů, srdcí, 
vztahů. Srdečně zveme! 

 
- SLUŽBA  SVÁTOSTI SMÍ ŘENÍ, POMAZÁNÍ A 
EUCHARISTIE PRO NAŠE NEMOCNÉ!   Čtvrtek 
29.3.2007 od 8:00 hodin a Pátek 30.3.2007 od 8:00 
hodin. Nahlaste  v sakristii kostela! 
 
- KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI 
STARÉHO MĚSTA:   Pátek 
30.3.2007 (mše svatá je v 17.00 hodin, 
po ní vyjde průvod s křížem ulicemi 
města) 
 
- 6. NEDĚLE POSTNÍ SE NAZÝVÁ 
„KV ĚTNÁ  - PAŠIJOVÁ – 
NEDĚLE: 1.4.2007 
V sobotu 31.3.2007 v 18.00 hodin a 
v neděli 1.4.2007 v 7.00 a 9.00 hodin 
začne bohoslužba u kříže  v nové části 
hřbitova. Kněz požehná jívové ratolesti (kočičky), které si donesete 
a potom přejdeme průvodem do kostela, kde bude následovat mše 
svatá.  



Michael č.43/půst 2007                                                                          strana 7       

- OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:  během celé postní 
doby: vždy půl hodiny přede mší svatou a také během pobožnosti 
křížové cesty. Tři zpovědníci budou nabízet svou službu v sobotu 
31.3. (před Květnou nedělí) od 15.00 – 18.00 hodin. Využij tuto 
možnost! 

 
PŘIJMI, PROSÍM, TYTO  MOŽNOSTI. DNY TÉTO DOBY PŘÍMO 

VYBÍZEJÍ K MODLITBĚ, POSTU (k pročištění těla i duše) 
 A KE SKUTKŮM MILOSRDNÉ LÁSKY. 

Bůh ať Tvou snahu odmění. Přeje o.Miroslav 
 

SVĚDECTVÍ: JI ŘÍ ZMOŽEK  

 Když byl na vrcholu slávy, napsal snad stovku písní pro naše 
přední zpěváky. Psal pro Karla Gotta, Hanu Zagorovou, Helenu 
Vondráčkovou, Marii Rottrovou, Michala Tučného... Z nich 
připomínáme jen několik hitů, které jsou dodnes velmi populární: 
Zvonky štěstí; To musím zvládnout 
sám; Tam u nebeských bran; Ten 
vůz už jel; Už mi lásko není dvacet 
let; Nešlap, nelámej; Biograf láska; 
To býval ráj a jiné.  

Říkalo se mu Král dobré nálady. 
Náhle však přišel krach a Jiří 
Zmožek spadl až na dno. 
Nemocnice, myšlenky na 
sebevraždu - a jako záchrana z této 
situace víra v Boha. Říká, že se před 
pár lety znovu narodil a začal nový 
život… 

Jak moc jste se změnil? 
Úplně jsem změnil celý svůj 

život. Stejně jako existuje starý dům 
a nový dům, staré auto a nové auto, existuje i starý a nový život. 
Nový život, to je znovuzrození.  
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Co vás přivedlo k přemýšlení o Bohu?  
Já jsem měl dvě babičky. Jednu komunistickou a druhou 

protestantskou. Ta komunistická chodila 25 roků o holi a pořád tou 
holí hrozila nějakým imperialistům a každému, kdo jí připadal 
špatný. Tu protestantskou jsem nikdy hrozit neviděl. Byla tichá, 
pořád zpívala jakési písničky o Bohu, četla takovou malou knížku 
(později jsem zjistil, že to byla Bible) a taky jsem ji viděl, jak se 
modlila. Tahleta babička mě vodila do malého křesťanského 
shromáždění, kde jsem potom po mnoha letech, v roce 1971, slyšel 
kázat jednoho slovenského evangelistu. Byl z Bratislavy, jmenoval 
se František Ciesar a mluvil o tom, jak Ježíš uzdravil nějakého 
nemocného u rybníka Bethezda. Ten nemocný tam ležel 38 let. To 
mě hodně vzalo, jak je Bůh dobrý. Byl jsem z toho tenkrát nadšený 
a hned jsem o tom vykládal svým přátelům a známým. 

A jak to poznamenalo váš další život?  
Já jsem se pro Boha hrozně nadchnul. Začal jsem chodit do té 

malé církvičky, založil jsem tam dokonce i pěvecký sbor. Jenže tam 
nás chodilo asi 30, a když jsem je všechny naučil zpívat, tak zase 
neměl kdo poslouchat. A ty babičky, co tam chodily a nezpívaly, 
tak ty zase neslyšely... Ale strašně rád jsem tam chodil a byl jsem 
velice věrný v návštěvách té církve. Mluvil jste o znovuzrození. 
Ale začínat se má s čistým štítem a minulost by se tedy měla 
nějak srovnat...  

To byla ještě dlouhá cesta. Když člověk slyší zprávu o Bohu, 
tak je to něco jiného, než když ho zasáhne zvěst o Božím Synu 
Ježíši Kristu. To pak dělá pokání ze starého života, ze všech těch 
mrtvých skutků, co za život udělal. Jenže pokání je změna. To není 
jenom nějaká lítost. Lítost může být obyčejný duševní stav. Ale 
pokání je duchovní stav. Duch svatý usvědčí člověka z hříchů a on 
se skrze pokání rozhodne úplně změnit život. Je to něco jako na 
vojně čelem vzad. Prostě jdete určitým směrem a velitel zavelí 
čelem vzad, a vy jdete úplně na opačnou stranu.  
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A jak to pokračovalo?  
No, jak už jsem říkal. Když se člověk dozví o Bohu, ještě to 

nemusí znamenat znovuzrození. Znovuzrození je přijetí Ježíše 
Krista jako Pána svého života. Bible o tom mluví základně na dvou 
místech. První je v evangeliu Jana, třetí kapitola, 16. verš, kde je 
napsáno, že TAK BŮH MILOVAL SVĚT, ŽE SYNA SVÉHO 
JEDNOROZENÉHO DAL, ABY KAŽDÝ, KDO VĚŘÍ V NĚHO 
NEZAHYNUL, ALE MĚL ŽIVOT VĚČNÝ. To je základní 
informace pro každého člověka, který chodí po této zemi. Ale nesmí 
jít jen o informaci, člověk musí v Pána Ježíše uvěřit. Bible o tom 
mluví jasně v epištole ap. Pavla k Římanům: VYZNÁŠ-LI PÁNA 
JEŽÍŠE SVÝMI ÚSTY A UVĚŘÍŠ-LI VE SVÉM SRDCI, ŽE BYL 
VZKŘÍŠEN Z MRTVÝCH, BUDEŠ SPASEN (Římanům 10,9). A 
na jiném místě se v Bibli zdůrazňuje, že každý, kdo by vzýval 
JMÉNO JEŽÍŠ bude zachráněn – spasen. 

Mluvíte o spasení – dá se to definovat?  
Ano, asi takto: spasení je osvobození ze zajetí hříchu a vyvedení 

do svobody, kterou dává Kristus. Je třeba ale říct, že i po 
znovuzrození se stane, že člověk zhřeší. Vždy má možnost znovu 
vyznat své hříchy a očistit se, jak říká Bible, krví Beránka. Ale 
hřích mu už nevládne (svoboda od alkoholu, drog, peněz atd.). 

A co vaše komponování, co v tom se změnilo?  
No to je právě to obrácení a znovuzrození, o kterém jsem 

mluvil. Jdete na jednu stranu a pak se obrátíte a jdete na jinou 
stranu. Zjednodušeně se dá říct, že zatímco dřív jsem psal písničky 
o láskách, tak po roce 1994 jsem začal psát písně o Lásce. Právě v 
tom roce 1994 jsem prošel velkou krizí: rodinnou, podnikatelskou a 
finanční. Možná by se to dalo nazvat „vítězný krach“, protože mi to 
dalo všechno nové. V Bibli o tom můžeme dočíst - Bůh říká: A hle, 
všechno činím nové. A tenkrát v tom roce 1994 už jsem nemohl. 
Dolehla na mě neuvěřitelná tíha – někdy se tomu říká osobní 
tragedie. Všechno se zbortí, rozpadne. Pak uděláte rozhodnutí pro 
Ježíše a všichni vás opustí, protože si myslí, že jste fanatik. Takhle 
jsem to musel pořád poslouchat. Zatímco v roce 1971 jsem si oblíbil 
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Boha, v roce 1994 jsem se radikálně rozhodl pro Ježíše. A to je ten 
rozdíl. Když si oblíbíte Boha, kostel do kterého chodíte a lidi v 
něm, tak to ještě lidem tak nevadí. Když ale odevzdáte život Ježíši, 
aby on řídil vaše kroky, tak i ti nejbližší vás mohou vyhlásit za 
blázna a může zkrachovat i vaše manželství.  

To muselo být těžké, jak teď žijete?  
Kdybych chtěl odbýt odpověď na tu otázku, tak řeknu, jako 

důchodce. Ale není to pravda. Zatímco ve starém životě jsem psal 
písničky o lásce, tak v novém životě jsem napsal asi 250 písní o 
Lásce. Jezdím ponejvíc na východní Slovensko, ale vystupuji i 
v Česku.  

V těchto dnech píšu Deník vzpomínek. Pokud se čtenáři chtějí 
dovědět více, dokonce se dá říct, že skoro všechno, stačí si odskočit 
na moje stránky www.zmozek.cz a kliknout si tam na DENÍK 
VZPOMÍNEK. A také se mohou se mnou setkat na některém z 
mých koncertů. I o nich se dozvíte podrobnosti na webových 
stránkách.  

 

BRATR JIŽÍ ZMOŽEK PŘIJEDE DO NAŠÍ FARNOSTI 
25.BŘEZNA 2007. OD 15:00 HODIN UVEDE EVANGELIZAČNÍ 
POŘAD SE SVĚDECTVÍM O SVÉM ŽIVOTĚ, BOŽÍM SLOVEM, 
PÍSNĚMI CHVAL A DÍK Ů A MODLITBOU ZA UZDRAVENÍ NAŠICH 
ŽIVOTŮ. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 
 

Hromni ční pouť matek ve Šternberku 
V sobotu 3. února jsme se vypravili již po třetí na tradiční 

hromniční pouť ve Šternberku. Po příjezdu jsme byli překvapeni 
velkým počtem maminek, obrovský šternberský kostel byl zaplněný do 
posledního místečka.  

Pouť začala modlitbou radostného růžence. Po něm sloužil místní 
farář P. Josef Červenka (místo nemocného provinciála kapucínů P. 
Jozefa Timka) mši svatou.V liturgickém průvodu na začátku mše sv. se 
nesly tři symboly poutní bohoslužby, která se slaví ze Svátku Uvedení 
Páně do chrámu: 
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- Jezulátko – „Světlo k osvícení pohanů, Sláva Izraele“ přinesla 
maminka v požehnaném stavu. 
- Obraz Kristovy tváře – moje oči uviděly tvou spásu – mít oči upřeny 
na Ježíše (Žid 12,2) nesla paní Růžena Fialová, koordinátorka Hnutí 
modlitby matek v ČR. 
- Suchou ratolest (Jan 15, 1-8)  -  suchá ratolest vykvetla více než pěti 
sty barevnými papírovými květy, na kterých byly napsány jména dětí 
šternberských matek, které tak odevzdaly ve svých modlitbách Bohu. 
Tento symbol nesl P. Josef Červenka.  

Po promluvě nejmladší rodička farnosti požádala duchovního otce o 
požehnání velké obětní svíce. Poté se zástup matek vydal s rozžatými 
svícemi kolem oltáře. Před milostnou sochou Šternberské madony se 
pomodlily za své děti a následně děti za své rodiče. 

Odpoledne jsme vyslechly dvě humornou formou podané 
přednášky na téma Teologie modlitby MUDr. Jitky Krausové OV, 
psychoterapeutky na olomouckém arcibiskupství. 

Program byl ukončen adorací s ukládáním jmen dětí do košíčku.  
Tato pouť, díky nadšeným šternberským farníkům byla velmi 

přínosnou a posilující. 
GG 

 
Matice velehradská 
Zveme Vás ke spolupráci na obnově a rozvoji poutního a 

duchovního místa Velehrad, které je již po staletí spojováno se zrodem 
naší víry a národní kultury. Rádi bychom v budoucnu poskytovali 
všestranné zázemí a informace pro všechny poutníky i turisty, kteří mají 
šanci objevit na Velehradě své kořeny – pevný bod uprostřed rychle se 
měnícího světa. Pokud Vám tedy leží na srdci rozvoj tohoto místa, 
přijměte naše pozvání a staňte se členy Občanského sdružení Matice 
Velehradská. Emailová adresa: info@maticevelehradska.cz 

 
Pozvání 

o Letní celorepublikové setkání mládeže proběhne v Klokotech u 
Tábora 13. – 18. 8. 2007. 
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o Horské středisko Eljon, které sídlí v budově zrekonstruované 
katolické fary ve Špindlerově Mlýně, Vás zve k návštěvě. 
Poskytujeme prostory k soukromé rekreaci i k pobytu skupin, 
jezdívají k nám např. farní společenství rodin, spolča mládeže, 
scholy (které využívají vedle stojící kostel sv. Petra), řádové 
sestřičky i kněží z celé ČR. Máme zvláštní nabídku - ticho. Ve 
společných prostorách u nás nenajdete televizi ani rádio, zato je 
možné si zatopit v krbu ve společenské místnosti nebo si posedět v 
podkrovní kapli sv. Terezie z Lisieux. Ceny ubytování začínají na 
50 Kč za osobu a noc. Pokud byste měl zájem, tak více se dozvíte 
na www.eljon.cz. 

 
Farní kronika  

Do společenství církve byli křtem přijati: 
Natalie Anna Pupíková, SM, Nerudova 1520    10. 12. 2006 
Veronika Němečková, Praha 5, Jeřabinová 17   27. 12. 2006 
Michaela Opálková, SM, Brněnská 1293    18.   2. 2007 
Justina Jurásková, SM, Alšova 1452   18.   2. 2007 
Mercedes Marie Horváthová, SM, Huštěnovská 355 18.   2. 2007 
 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Vlasta Koutná   *30.   4. 1928     +  9. 12. 2006 
Josef Bednařík      *  9.   7. 1921  +26. 12. 2006 
Jaroslav Frait    *  8. 11. 1918     +30. 12. 2006 
Josef Přerovský    *  6.   9. 1916    +  5.  1.  2007 
Antonín Talák      *30.   8. 1930    +12.  1.  2007 
Antonín Červenka      *23. 12. 1947     +27.  1.  2007 
Karel Śobáň   *17.   9. 1916    +  7.  2.  2007 
Františka Vavřiníková   *  7.   5. 1934  +  9.  2.  2007 
Anna Mikuláštíková     * 24.  7. 1920    +13.  2.  2007 
       

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  


