
  
„V NIKOM JINÉM NENÍ SPÁSY…“ 

(Sk 4,12) 
V Ježíšově oběti, přinesené s Otcovou spoluúčastí  

dosáhla Boží láska tak nepředstavitelného rozměru,  
že je nemožné k němu přijít a se zklamáním odejít.  
Do tmavé noci od něj odešel jen Jidáš  
se svou zradou. 
Na golgotském kříži se střetly  
největší možné protiklady:  
světlo s tmou, láska  s nenávistí,  
svatost s hříšnou ztraceností. 
Ve světle Boží lásky se objevuje  
nejen obraz našeho prokletí hříchem,  
ale i následného osvobození a vítězství.  

Vítězství, které on vydobyl, ale nám na něm nechává podíl… 
Čeká, že to pochopíme a přemoženi jeho láskou se mu odevzdáme! 

Udělejme  to o letošních Velikonocích. 
Odvahu k tomu kroku a následnou radost 

přeje otec Miroslav 
 
Možnost  př i je t í  svátost i  smí ření  

od 26. 3. – 4. 4. 2007 ve farním kostele od 8.00 – 10.00 hod.            
a ve františkánském kostele od 15.00 – 18.00 hod.  
Od 5. 4. – 7. 4. se již nezpovídá! 

 

Michael 
občasník farnosti Staré Město 

   

č.44/velikonoce 2007 
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KŘIŽOVÁNÍ 
 
Jak rozvitou růží  
projel Tvojí dlaní  hřeb  
a v nebi zatmělo se. 
 
Krev se nepodobá  
rose. 
 
Nekonečně pomalu jen  
teče,  
hledajíc si cestu  
nerovnostmi kříže.  
Nerovnostmi naších cest. 
 
Duše hříchem  
přibíjená  
nepomyslí na bolest,  
dokud neschoulí se 
zemdlená. 
 
Kéž jako malomocní  
ze skrýše  
vzhlížíme k té růži  
poraněné,  
k té dlani zraněného. 
 

BÍLÁ SOBOTA 
 
Ten kámen stále po odvalení  
volá  
a za ním papírová naše srdce,  
dlužními úpisy popsaná. 
 
Slavné Hosana  
 
snáší se, nadlehčováno  
perutěmi andělskými 
 do mělkých brázd našeho  
vědomí. 
 
Nalomený stvol nezlomí,  
kdo přetíná naši cestu  
krokem jistým a pomalým. 
 
Už jitro je,  
kdo kámen z našich srdcí  
vězněných  
odvalí. 
 
(Josef Křivák, náš rodák) 
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PŘEHLED VELIKONO ČNÍCH BOHOSLUŽEB 2007 
Nezapomeňte si donést 

jívové ratolesti 
(„kočičky“) 

7.00 hodin 
9.00  hodin 

(v sobotu  v 18.00 hod.) 

Květná neděle  –  
1.4.2007 

Obřady začnou u kříže 
v nové části hřbitova, 

následuje  
žehnání ratolestí 

a průvod do kostela 

V sobotu 31.3.2007: 15.00 – 18.00 hodin: 
možnost očištění duše ve svátosti smíření. 

Budou přítomni tři zpovědníci! 

Zelený čtvrtek  –  
5.4.2007 

MŠE NA PAMÁTKU  
POSLEDNÍ VEČEŘE 

 

ustanovení mše svaté, 
ustanovení  

svátosti kněžství,  
nové přikázání lásky 

- obřad umývání nohou 

18.00 hodin 
Po mši – hodinová adorace 

V Getsemanské zahradě 
(noční adorace  
20.00-06.00) 

Velký pátek  –  
6.4.2007 

OBŘADY  
NA PAMÁTKU 

UMUČENÍ  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) 

Bílá sobota  –  7.4.2007 
Neslaví se liturgie. 
Pro katechumeny  

v 9.00 hodin obřad 
„Jména“ a „Efatha“ 

Kaple sv.Jana Křtitele 
bude otevřena 

od 9.00 – 18.00 
k adoraci u Božího 

hrobu 

Dary při adoraci u Božího 
hrobu se posílají na opravy 

katolických chrámů ve 
Svaté Zemi 

Velikonoční vigilie  – 
7.4.2007 

 

Obřady začínají u 
kříže v nové části 

hřbitova 

20.00 hodin 

Neděle 
Zmrtvýchvstání Páně 

8.4.2007 
 

Žehnání pokrmů 
na konci mše svaté 
(nádoby, ošatky, 
košíčky s pokrmy 

položte na připravené 
ubrusy!) 

8.00 hodin 
10.00 hodin 

Sbírka na Arcibiskupský 
kněžský seminář 

v Olomouci 

Pondělí velikonoční   
9.4.2007 

 Bohoslužby 
v 7.00 a 9.00 hodin 
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Od Neděle Zmrtvýchvstání (8.4.) až do slavnosti Seslání Ducha 
svatého (27.5.) se místo modlitby „Anděl Páně“ modlí „Vesel se 
nebes Královno“ nebo „Raduj se, Královno nebeská“! 

 
S lůvko z posels tv í  nemocným 

Milost a pokoj Vám, naši nemocní přátelé! 
Jistě jste ve svém životě už mnohokrát poznali, že kříž nás nejen 

omezuje, tíží a bolí, ale také očišťuje a pozvedá, vychovává nás, 
obohacuje, zdokonaluje. 

Modlíme se, abyste i Vy poznávali denně ve 
svém životě Boží blízkost a pomoc, zejména ve 
chvílích, kdy k Vám přichází Ježíš v Eucharistii. 
Zvláštním Božím darem je i svátost pomazání 
nemocných. Tato svátost nám přináší útěchu, 
vnitřní pokoj a odvahu, abychom dovedli snášet 
kříž nemoci nebo stáří. 

S díky za Vaši statečnost ve víře a za oběti, 
které denně přinášíte k prospěchu Církve, 

přijměte naše požehnání s přáním, aby i ve Vašem srdci postní doba 
vyústila do nové naděje a radosti, kterou přináší setkání s živým 
Vítězem nad smrtí.  

Váš podíl i na životě Církve je sice skrytý a nenápadný, ale o to 
cennější, vždyť Pán vidí i to, co je skryté. 

Vděčně Vás zdraví a žehnají Vám Vaši v Kristu 
 

 arcibiskup Jan Graubner 
biskup Josef Hrdlička 

 
PROČ … 

Velmi těžko se někdy popisují pocity, které si člověk nese sám v 
sobě. Těžko nacházíme ta správná slova, která by vše vystihla. 
Dokážeme mluvit o věcech kolem nás, o událostech, o lidech, ale o 
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vlastní duši ne. Jen Bůh je všemohoucí a vševědoucí a dokáže 
vyslechnout a vycítit vše, co se mu snažíme ve svých modlitbách 
říct. 

Dříve jsem neznala váhu těch slov, které s sebou nesou promluvy 
s Pánem Bohem, nikdy jsem nepotřebovala se někomu dalšímu se 
se svými pocity a problémy svěřovat. Člověk si tak nějak myslí, že 
si všechno vyřeší sám a nikoho nepotřebuje, nebo nechce obtěžovat. 
Ale potom najednou se v životě stane něco, co navždy změní jeho 
chápání sebe sama a celého světa. Najednou prahne - žízní po 
pomocné ruce, povzbuzení, vyslyšení. Taková událost je velmi 
často spojená s něčím nebo někým, na kom nám moc záleží a pro 
koho bychom udělali všechno na světě. 

V mém případě se jednalo o zdraví naší malé dcery. Když měla 
půl roku - onemocněla. 

Tenkrát jsem to brala jako tu nejhorší věc 
na světě a ptala jsem se sama sebe i všech 
ostatních, proč právě ona. I když mě všichni 
utěšovali, že to bude v pořádku, že je to 
problém, ale není neřešitelný, potřebovala 
jsem hledat útěchu někde jinde. Nestačilo mi 
to. Velkou oporou mi byl můj manžel, který 
vždy při mě stál, ale také jeho slova, když mi 
řekl:  "pomodli se večer otčenáš a uvidíš, že 
to bude všechno v pořádku" 

Večer jsem se tedy pomodlila. Nevěděla jsem, zda to dělám 
dobře. Ale udělala jsem to tak, jak jsem to cítila. Nakonec jsem 
mluvila s Bohem, jako by byl se mnou v místnosti. Řekla jsem mu 
vše, co mě tížilo na srdci a tak jsem to začala dělat každý večer. 

Najednou, jak se píše v Janovu evangeliu 
" VODA, KTEROU TI DÁM JÁ, STANE SE V TOBĚ 

PRAMENEM VYVĚRAJÍCÍM K ŽIVOTU VĚČNÉMU " 
stala se u mne PRAMENEM NADĚJÍ. Dnes je naše dcera po 

úspěšné operaci, je zdravá a děla nám jen samou radost. Děkovala 
jsem Pánu Bohu za vyslyšení svých proseb a modliteb. Chtěla jsem 
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poznat vše, co je s křesťanskou vírou spojeno. Proto jsem se 
rozhodla nechat se pokřtít a stát se křesťankou. 

Pán Bůh si chtěl asi mé rozhodnutí přece jenom ověřit a 
nachystal nám další životní zkoušku. Opět se jednalo o zdraví, 
tentokrát našeho druhého dítěte, které zatím nosím pod srdcem. 
Musím se přiznat, že jsem na chvíli zaváhala. Přece mě nemůže tak 
krutě zkoušet na tom nejcennějším, co člověk v životě má - BOŽÍ 
DAR - dítě. Vyšly nám špatně nějaké testy a dlouhých 6 týdnů jsme 
nevěděli, zda bude naše miminko zdravé či postižené. 

Nepřestala jsem se modlit a prosit Pána Boha o pomoc a o sílu se 
s tím vyrovnat. Mé prosby byly vyslyšeny. A to mě ještě více 
posílilo a utvrdilo ve víře o všemohoucím Bohu. 

 Ukončila bych to opět slovy z Janova evangelia: 
" PANE, DEJ MI TU VODU, ABYCH UŽ NEMUSELA 

ŽÍZNIT" 
 a trochu ji upravila: " Pane, posiluj i nadále mou víru, abych už 

nemusela tápat a hledat sílu vyrovnat se se vším, co nás v životě 
potká " 

Katechumenka Jana 
 
Odvaha věř i t  v  Boha 

Je ještě možné věřit v Boha? Věřit dnes, v době uspěchané, 
v době vědy a techniky, v době plné násilí? Ano, je to právě tak 
možné a  moudré, jako tomu bylo v minulosti. 

Stačí otevřít oči a rozhlížet se kolem sebe…. Jsem vnitřně 
přesvědčena, že existují „Boží znamení“, která můžeme poznat za 
předpokladu, že jsme pozorní a odhodláni hledat pravdu. Svět, který 
nás obklopuje - nebe plné hvězd, pohybující se jako v obrovském 
tanci,  plující obloha nad námi, zem po které chodíme, divy a 
kouzla přírody… Copak člověk může být slepý? Na každou cestu se 
člověk připravuje, i na cestu k  Božímu poznání. Cesta musí být co 
nejprostší: pozornost, vnitřní klid, poctivost, přání přijmout pravdu. 
Může se stát, že někdo neobjeví nic, protože se nechá plně 
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zaměstnat každodenními starostmi, nebo se nechá svést přitažlivostí 
bezprostředních a snadných radostí a nebo má strach ze svého 
života, ze svého nitra… Jen ten, kdo je připraven, odhalí znamení a 
pozná lásku k Bohu. I já jsem dospěla k poznání, že chci jít cestou 
svým životem v blízkosti Boha….. 

Byla jsem obdarována… Tomu daru se říká mateřství. Ta malá 
bytost  - dítě, Boží dar plný života a síly, čistá duše bez osobních 
hříchů…. Jeho narození, první přivinutí v náruči, jeho pláč, první 
úsměv, slova, krůčky a ta stálá chuť k životu a dychtivost po 
objevování světa… Je to něco úžasného, něco, co mě velmi 
obohatilo. Měla jsem tu možnost zažít pocit velkého naplnění, 
mateřské lásky, uspokojení, radosti a štěstí z narození dítěte. Máme 
s manželem dvě krásné zdravé dcerky. Starší je čtyřletá a mladší 
bude v dubnu slavit rok. Obě jsou pokřtěné ve zdejším kostele. 
Křest mladší dcerky na mě velmi zapůsobil a zanechal ve mně silný 

a hluboký zážitek. Najednou jsem začala 
hodně přemýšlet o víře a Boží pomoci, o 
Boží ochraně, o budoucnosti našich dětí, o 
smyslu života…  

Být matkou je nepopsatelně krásné. Ale 
každá maminka mi dá určitě za pravdu, že 
je to úkol opravdu nelehký. Nejsou to 

jenom radosti, ale především starosti a povinnosti. Někdy mám 
pocit, že mi chybí síla to vše zvládat, že jsem ustaraná, nevrlá, 
vyčerpaná a bez energie. A takovou mě děti nepotřebují. Musím být 
pro ně silná, vyrovnaná, pozitivně naladěná a plná lásky. Úžasné 
však je, že jsem pochopila, že to nemusím zvládat sama, že mi je 
k dispozici Boží moc, že se mohu obracet k Bohu, že mu mohu 
předávat svá tíživá břemena a že můj život může být úplně jiný díky 
živému vztahu s Bohem. Ne, už nechci být  slepá, chci být blíž 
k Bohu, chci být pod jeho ochranou, hledat dobro a krásu svým 
myšlením. Modlit se za šťastnou budoucnost svých dětí, za svého 
drahého manžela, za své milující rodiče a své příbuzné. Chci se ve 
svém životě řídit Božími radami, učit se čerpat z pramenů Boží síly 
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a dívat se na svět Božím pohledem. Přála bych si, aby mé děti měly 
šťastný a láskyplný domov, aby se jim dostalo výchovy jaké 
potřebují a aby z nich jednou vyrostly vyrovnané a životaschopné 
osobnosti. 

Troufám si říct, že jsem šťastná, že mi zatím život žádné těžkosti 
nepřipravil a že mi nic podstatného neschází. Moc si toho vážím a 
děkuji za vše co mám a co jsem prožila svému Bohu. Věřím, že až 
někdy zakusím těžkosti života, že mi Bůh znovu otevře oči k jeho  
pomocí a že pod Boží ochranou budu lépe a snadněji zvládat. 

Prvokomunikantka Markéta 
 
Pouť manželů ve Š ternberku 

V sobotu 24. 3 se konala již tradiční pouť manželů ve 
Šternberku, které jsme se také s radostí zúčastnili. 

Začala modlitbou radostného růžence a po ní následovala mše 
svatá s obnovou manželských slibů, hlavním celebrantem byl 
litoměřický biskup Pavel Posád. Při mši svaté nás biskup povzbudil 
k radostnému prožívání našeho 
povolání – povolání k manželství. 

Zde je několik myšlenek z jeho 
homilie:“Kristus si Vás, milí 
manželé vybral, povolal, posvětil 
k manželství. Snažte se o to, aby 
vaše manželství bylo ikonou 
Krista a církve. Manželství je 
vztah muže a ženy, kteří se milují tak, jako Kristus a církev. Takové 
manželství je pramenem mnoha požehnání. Z této lásky vzniká 
rodina. Rodina je něco, čím žije Bůh( Jan Pavel II. – Dopis rodinám 
v r.1994). My se někdy ve světě cítíme ztraceni, přesto se nemáme 
nikomu vyhýbat. Máme přinášet světu naději a přitahovat ostatní. 
Ať jsou naše rodiny oporou, světlem, nadějí pro ty, kdo bloudí 
v temnotách…“ 
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Po homilii asi sto manželských párů obnovilo své manželské 
sliby.V obětním průvodu bylo přineseno několik symbolů 
důležitých v manželství: 
- nádoba vody a v ní ponořeny dva snubní prsteny (nádoba vody 
symbolizuje náš křest a prsteny jsou symbolem věrnosti manželů 
navzájem a také Bohu) 
- chléb a plody révy (častým přijímáním eucharistie má náš život 
růst) 
- bible 
- kněžská štola (dík za všechny kněze, kteří stáli u zrodu našeho 
manželství) 
- bílé plátno a červená růže (symboly odprošení za hříchy 
nevěrností a neschopností žít spolu v dobrém i zlém) 
- sedmiramenný svícen a kytice květů (symbol Ducha Svatého 
s prosbou a jeho zapálení v našich srdcích) 

Odpolední duchovní obnovu pro manželské páry vedl velmi 
příjemnou formou biskup Pavel Posád. Oslovil nás především 
otevřeným a upřímným svědectvím o svém životě. 

Již osmá pouť manželů ve Šternberku překypovala nadějí, 
radostí a novými rozhodnutími … 

GG 
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Mil í  farníc i ,  

rádi bychom Vás informovali o připravované akci Celostátní 
setkání mládeže Tábor Klokoty 2007, kterou pořádá Sekce pro 
mládež ČBK a Asociace křesťanských sdružení mládeže. Setkání 
proběhne v termínu 13. – 19. 8. 2007. Očekává se účasti přibližně 
5 000 mladých lidí z celé České republiky. Smyslem Celostátního 
setkání mládeže je pomoci mladým lidem upevnit jejich vztah 
s Bohem a nalézt inspiraci pro další dynamiku tohoto vztahu. 

Chceme také oslovit každého z Vás bez rozdílu věku s nabídkou 
zapojit se do společného díla Mozaika pro Tábor. Jedná se o 
veřejnou sbírku, pomocí které se bude částečně financovat setkání 
v Táboře. Zakoupením kartičky se můžete zapojit do hmotné 
podpory setkání, ale také do našeho duchovního společenství, 
které nabízí všem společenství vzájemné modlitby. Cena 
karti čky je 50,-Kč a v naší farnosti si ji můžete v kostele koupit 
od 22. 4. 2007.  

„Jako jsem já miloval vás, tak se vy 
 milujte navzájem“ 
 

 

MODLITBA  ZA  CELOSTÁTNÍ   SETKÁNÍ   MLÁDEŽE 

Ježíši Kriste, Ukřižovaný a Vzkříšený, v Tobě poznáváme lásku, 
jakou si nás Otec zamiloval. Prosíme Tě, dej, ať se v Tvé živé 
přítomnosti, kterou zakoušíme ve společenství církve, učíme 
milovat své bratry a sestry. Podle svého slibu vylij na všechny 
Ducha Svatého, který nás naučí velkodušnosti a praktickým 
skutkům lásky k bližním. Pak s rozechvěním budeme moci pravdivě 
vyslovit, že Tě milujeme nadevšechno. 



Michael č.44/velikonoce 2007                                                                strana 11       

Zvláště Tě prosíme: požehnej mladým lidem, kteří se setkají 
v Táboře, aby se stali věrohodnými svědky Tvé lásky všude, kam je 
posíláš. 

Maria, Jitřenko spásy a Matko církve, přiviň nás na své mateřské 
srdce, chraň nás na cestách života a přiveď nás k Ježíši. 

AMEN 
 
Pozvání  

- v sobotu 14. 4. 2007 od 10.00 do 14.00 se koná v Olomouci 
Setkání rozvedených a osamělých rodičů. Uslyšíte přednášku prof. 
PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. „Jak znovu najít nadšení a smysl 
života“ 
- 20. 4. – 22. 4. 2007 proběhne v Českém Těšíně Víkend pro 
osamělé matky, který povede MUDr. Jitka Krausová a P. Josef 
Červenka 
- Svatovojtěšské oslavy:  

sobota 21. 4. 2007 v olomoucké katedrále v 16.00hod růženec, 
17.00 adorace, 18.00 mše sv. 

neděle 29. 4. 2007 pouť do Gniezna (PL) za účasti kardinála 
Miloslava Vlka a biskupů 
- Papežská misijní díla Vás srdečně zvou na: 2. misijní den dětí 
a 5. celostátní misijní pouť, které se uskuteční v rámci 25. 
folklórního festivalu dětské Strážnice 1. – 2. 6. 2007 ve Strážnici 
- Komunita Blahoslavenství pořádá ve dnech 12. 8. – 18. 8. 2007 
v Olomouci duchovní cvičení: “Neboť patříš ke Kristu navěky!“ 
Přednášející: P. Michael Špaček a sr. Veronika Jeruzalémská 
- Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum - Vás zve 
k návštěvě. Kromě stále expozice momentálně probíhají výstavy: 
Petr Brandl - malíř neřestí pozemských a Ke slávě a chvále – 1000 
let duchovní kultury na Moravě. Podrobnosti na www.olmuart.cz. 
Otevírací doba: denně kromě pondělí 10 - 18 hodin 
(poslední vstup 17.30 hodin) 
Vstupné:  Plné: 50,- Kč  Se slevou: 25,- Kč 
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Vstupenka platí pro Arcidiecézní muzeum i Muzeum moderního 
umění a je platná v den zakoupení. 
Vstupenky na všechny akce si lze rezervovat v pokladně 
Arcidiecézního muzea osobně či telefonicky (tel.: 585 514 190) 
nebo na emailové adrese bielesz@olmuart.cz. 
 
Tábory s taroměstské farnost i  

- tábor pro děti od 1. – 5. třídy proběhne od 6. – 13. 7. 2007 
v Dřevohosticích (okr. Přerov). Předpokládaná cena tábora je 1200,-
Kč. Tento tábor má na starosti Tomáš Vala. 
- tábor pro děti od 6. – 9. třídy proběhne 
od 12. – 23. 8. 2007 ve Staré Vodě (okr. 
Bruntál). Předpokládaná cena tábora je 
2300,-Kč. Tábor má na starosti Josef 
Blaha. Přihlašujte se do konce dubna! 
 
Farn í  k ronika 

Do společenství církve byli křtem přijati: 
Adéla Hastíková, SM, Velehradská 1429  11. 3. 2007 
Jana Anežka Olbertová, UH, Malinovského 879   7. 4. 2007 
 
V našem farním kostele jsme se rozloučili: 
Marie Říhová   *  7.   7. 1914    +19. 2. 2007 
Anna Čepelová   *28. 12. 1919     +20. 2. 2007 
František Mikuláštík   *28.  8.  1943   +26. 2. 2007 
Marie Bačíková    *  7.  6.  1929    + 7.  3. 2007 
Božena Žůrková     *  2.  4.  1943   +23. 3. 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  


