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KDYŽ ZLO ZŮSTANE SAMO

Ditrich Bonhoeffer, německý teolog, velký křesťanský svědek,
kterého nacisti oběsili v koncentračním táboře ve Flossembürgu,
píše: „Nad druhým můžeme zvítězit jenom tak, že necháme, aby se
jeho zloba v něm sama vyčerpala, když nenajde to, co hledá, tedy
opozici a s ní jiné zlo, které by ho stále víc rozpalovalo. Zlo zůstane
bezmocné, jestliže nenajde žádný předmět, žádný odpor, ale bude
trpělivě snášeno a protrpěno.
Zlo se tehdy střetne s protivníkem, který je silnější. Samozřejmě,
to platí jenom tam, kde byl zlikvidovaný i poslední zbytek odporu,
kde zřeknutí se odplácení zlem za zlo je totální. Tehdy zlo nemůže
dosáhnout svého záměru zplodit další zlo – zůstává samo.“
Když opustím pole sporu, nejsem
utečencem, který nechává volné
pole zlu. Jednoduše se přesouvám
na území života a nechávám, ať se
nenávist vyčerpá a umře ve své
vyprahlé poušti.
Zvláštní! Navykli jsme si slyšet,
že svatý archanděl Michael bojuje s námi, za nás i místo nás proti
Zlu. Vzýváme tohoto ochránce naší farnosti a obce a proto bychom
neměli zapomínat při všech životních zápasech na Boží slova:
neodplácejte zlo zlem. Tehdy, když se přesouváme na území života,
svatý Michael buduje ochranný val, o který rozbije své zbraně a

vyčerpá se každé zlo. A tak kámen, který nebyl zdvižen a hozen
zpět, je východiskem při stavbě budovy užitečné pro všechny.
Území života se tak rozšiřuje.
Přeji každému z nás, aby se v prostoru, kde přebýváme, území
života rozšiřovalo a v něm vládlo dobro.
o.Miroslav
Měsíc říjen

který je v církvi zasvěcen Panně Marii Růžencové, se budeme
scházet k modlitebním růžencovým setkáním vždy v pondělí, středu
a pátek v 18:00 hodin.
Při pátečních setkáních (5.10., 12.10., 19.10. a 26.10.) budou mít
děti pod vedením našich katechetek připraven program pro ostatní
děti a všechny shromážděné. Jste srdečně zváni!

DEN VZÁJEMNÝCH MODLITEB FARNOSTI
STARÉ MĚSTO A BOHOSLOVCŮ

KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE V OLOMOUCI
SOBOTA 6.ŘÍJNA 2007
(7:00 MŠE SVATÁ - 18:00 MŠE SVATÁ)
ADORAČNÍ DEN: KOSTEL JE OTEVŘENÝ PO CELÝ DEN
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Za deštivého počasí jsme se vydali na společnou cestu za
dobrodružstvím. Útulná fara v Dřevohosticích se na týden stala
domovem pro 23 dětí, 6 instruktorů, 4 "gamesáky" (tento název se
vžil pro lidi připravující hry), 2 kuchařky a hlavního vedoucího. Po
počátečním oťukávání a seznamování jsme se hned večer ponořili
do příběhu celotáborové hry. Tajemná postava ve sklepení nám
předala zázračnou mapu a upozornila nás, abychom si dávali dobrý
pozor, kde se ráno probudíme. Když jsme usínali, v mysli nám stále
vířilo její varování.
Ráno jsme nestačili žasnout a nevěřili jsme svým očím. Kolem
nás se na všechny strany rozprostírala nekonečná písečná plocha ocitli jsme se na poušti a tomu musela být přizpůsobena i rozcvička,
abychom v takové nehostinné krajině dokázali přežít. O tom, že
poušť dokáže být opravdu zrádná, jsme se přesvědčili hned po
snídani, kdy jsme v tekutých píscích přišli o naše boty. Museli jsme
získat speciální pouštní oblečení, aby z nás žhnoucí slunce nevysálo
všechnu vodu. Tak se z nás staly tři klany s třemi různými symboly
- kaktus, palma a velbloud.
V dálce jsme zahlédli malou oázu a ihned jsme se k ní plni
nadšení vydali. Při bližším prozkoumání jsme zjistili, že je to
pomerančovníkový háj, kde platila zvláštní pravidla. Nikdo nesměl
sníst nic z toho, co utrhl. Zpočátku jsme si s tím lámali hlavu, ale
nakonec to byla úplně obyčejná věc - museli jsme se navzájem
obdarovat.
Další den nás čekal
průchod
kritickým
pásmem, a proto jsme
se hned ráno museli
vydatně
posilnit.
Ačkoliv měla jídla
odpuzující
poněkud
názvy,
chutnala
znamenitě. Společnými
silami jsme tuto obtížnou etapu úspěšně zdolali.

PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ
K TICHÉ MODLITBĚ
ZA NAŠI FARNOST,
NAŠE MĚSTO, ZASTUPITELE,
SPOLUOBČANY,
ZA PROMĚNU
NAŠICH SRDCÍ A POSTOJŮ,
ZA POROZUMĚNÍ MEZI NÁMI,
ZA ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ
NÁS VŠECH
A ZA NOVÁ POVOLÁNÍ
K DUCHOVNÍMU STAVU!
MŮŽETE POUŽÍT
MODLITEBNÍCH BROŽUR
A KNÍŽEK!
UPŘÍMNÉ DÍKY!

V TICHÉ ADORACI SE
BUDOU STŘÍDAT
TYTO SKUPINY:
8 – 9 hodin – ministranti
9 – 10 hodin – senioři
10 – 11 hodin – františkánští terciáři
11 – 12 hodin – společenství matek
12 – 13 hodin – společenství otců
13 – 14 hodin – cursillisté
14 – 15 hodin – akolyté
15 – 16 hodin – katecheté
16 – 17 hodin – společenství mládeže
Podivuhodná pouť pouští aneb tábor pro
mladší děti
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Dorazili jsme k horám a všichni jsme tušili, co přijde dál. Ve
skalách sídlil jeden velmi zlý, lstivý a úskočný drak. Boj s ním byl
nevyhnutelný, ale byli jsme připraveni. Jednu po druhé jsme z jeho
hlav sráželi černé koruny a nestvůra ztrácela na síle. Statečně jsme
se vydávali zachraňovat ty, kdo padli do jejích spárů. Až nakonec
klesla k zemi i její poslední hlava a bylo vyhráno.
Z posledních sil jsme se doplazili k branám mohutného hradu,
kde nám ochotně nabídli své přístřeší. My jsme pro ně na oplátku
přichystali divadelní představení, na jaké budou ještě dlouho
vzpomínat. Protože jsme si je tímto opravdu získali, rozhodli se
nám darovat světlo, které mělo být posilou na naší další cestě. V
noci jsme vystoupali na jejich nejvyšší věž, abychom následně z
nádvoří vyzdvihli svíčky, které tvořily znamení kříže.
Abychom zvládli nejtěžší úsek naší cesty, slavili jsme společně
mši svatou. Sloužil ji jeden z pouštních otců a bylo to prostě BENE.
Tím nejobtížnějším nebylo překonání kamenného mostu přes
Velkou prázdnotu, ale setkání s Dobrým Pastýřem. Každý byl totiž
vyzván, aby nahlédl do Studny a poznal sám sebe takového, jaký
skutečně je (a jak ho vidí ostatní).
Nakonec nám Pastýř ukázal cestu zpět, abychom se mohli vrátit
opět ke svým rodičům - už se nám po nich pořádně stýskalo. Pokud
se chceš i Ty dozvědět více o našem putování, podívej se na pár
fotografií na internetu http://wallis.wz.cz (sekce Galerie - Foto)
nebo se zeptej někoho z nás.
Tomáš Vala
T á b o r p r o s ta r š í d ě t i 2 0 0 7

V srpnu se uskutečnil tábor starších
dětí ve Staré Vodě, okres Bruntál.
Zúčastnilo se ho 20 dětí ze Starého
Města a okolí. Letošní tábor byl na
téma Rok 2222. Bojovali jsme proti
strojům, které ovládaly Zemi a náš
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úkol byl najít rostlinu jménem Flóra a použít ji proti nim.
Byli jsme rozděleni na tři družstva: Východní phouni (founi),
Západní baterie a Jižní ventily. V tomto boji zvítězili Východní
phouni. Z večerních her a zábav bylo zajímavé "Bailando, když
tábor tančí". To byla soutěž čtyř párů v tancích. Tančila se polka,
valčík, ale i čača a freestyle (frístajl - volný styl).
Na závěr celého desetidenního tábora byla super diskotéka.
Příjemné prožití tábora nám umožnilo 7 vedoucích a za to, že jsme
byli vždy dobře nasyceni, děkujeme dvěma kuchařkám.
Jirka Nosek
Celostátní setkání mládeže

Celostátní setkání mládeže (CSM) je akce, kterou v rámci celé
řady států pořádá římskokatolická církev. Smyslem setkání je
pomoci mladým lidem upevnit jejich vztah s Bohem a nalézt
inspiraci pro další dynamiku
tohoto vztahu. Setkání je
doprovázeno bohatým, duchovně
a
kulturně
zaměřeným
programem. Tento rok se setkání
konalo v Táboře – poutní místo
Klokoty od 13. do 19. srpna.
Z naší farnosti se jej účastnilo 5
lidí a celkový počet účastníků byl
asi 6000. Pro každý den byl připraven duchovní program a spousta
zábavy (z doprovodného programu jsem se např. účastnil: fotbal,
volejbal, koncerty, Osudy a svědectví politických vězňů…).
Součástí CSM byl také Benefiční koncert pro Haiti, kde jako hlavní
hvězda večera vystoupila Rebecca St. James z USA (Držitelka
Grammy 2005 za desku „Pray“).
Michal Křen
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Festival mládeže v Medjugorii

Ve dnech 1. 8. – 7. 8.. 2007 se konal již několikátý ročník
Festivalu mládeže v Medjugorii. Letos se ho zúčastnilo asi 30 tisíc
lidí z více než 20 zemí světa.
Mile nás překvapilo, kolik Čechů také zavítalo na toto poutní
místo. Festival měl velmi bohatý program,
ze kterého si jistě vybral každý. Na
modlitbách, dopoledních a odpoledních
programech i na mších sv. bylo úžasné stát
se součástí několika desetitisícového
modlitebního společenství.
Osobně nás nejvíce oslovil světelný
průvod po Medjugorii, kdy každý národ
zpíval své křesťanské písničky a za
pozdravů místních obyvatel procházel
ulicemi.
Přestože se během průvodu hustě rozpršelo, nijak nás tento déšť
neodradil, protože jsme byli přesvědčeni, že Panna Maria jde s námi
a pokračovali jsme radostně v cestě.
Domů jsme odjížděli naplněni Boží milostí a poznamenáni
krásnou atmosférou tohoto poutního místa.
Maruška Němcová a Kristýna Grebeníčková

ochota ke službě při mši svaté ( 1 cm )
vlastní aktivita ( 1 cm )
Kdo s námi doputuje až do cíle, jako odměna ho čeká výlet do
westernového městečka Šiklův mlýn. A to není ještě všechno. Při
některých důležitých svátcích čekají nejsnaživější děti lákavé
prémie (odměny).
otec Miroslav a katecheté
Nabídka

Nakladatelství, grafické studio Mgr. Radovan Stoklasa vydalo
obrazovou publikaci Kostely na Slovácku 2. díl. Cena je 165,-Kč.
Možnost ke koupi v sakristii.
Pozvání

o bratři dominikáni zvou ve dnech 6. 10. – 7. 10 2007 na tradiční
Růžencovou pouť v Uherském Brodě.
o Centrum pro rodinný život pořádá Víkend pro osamělé matky v
Českém Těšíně ve dnech 19. – 21. 10. 2007, který povede P.
Antonín Krasucki OP.
o Devátá Svatohubertská pouť se uskuteční 20. října 2007 na
Svatém Hostýně
Farní kronika

Pozvání dětí na celoroční farní soutěž

Zveme všechny děti, aby se co nejdříve zapojily do soutěže
„Cesta za Ježíšem“. Podmínkami zúčastnit se této cesty je
vytrvalost, věrnost a poctivost. Za Pánem Ježíšem budeme totiž
postupovat pouze po centimetrech:
nedělní mše svatá ( 2 cm )
ostatní mše svaté ( 1 cm )
hodnocení katechetů v náboženství ( 1 cm)

Do společenství církve byli křtem přijati:
Sabina Štanclová, Zlechov 355
Matyáš Gabriel Kutra, UH – Jarošov, Dolní 325
Natálie Marie Řešetková, Nedachlebice 276
Kevin František Marovič, SM, Velehradská 966
Jiří Janík, SM, Kosmova 1173
Terezie Hollá, Salaš 117
Tomáš Michálek, SM, Máchova 1476
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14. 4. 2007
15. 4. 2007
15. 4. 2007
21. 4. 2007
22. 4. 2007
22. 4. 2007
29. 4. 2007
strana 8

Simona Marie Turečková, SM, Kopánky 1730
Simona Marie Marovičová, Konstantinova 509
Leona Ludmila Samcová, SM, Na Rybníku 969
Jakub Václav Stránský, UH, pplk. Štěrby 1351
Eliška Ludmila Adamčíková, SM, Sees 1963
Jan Hladký, Nehvizdy, Pražská 320
Rostislav Václav Procházka, SM, Obilní 860
Adam Dostalík, SM, Valašská 1839
Jakub Albert, UH, Malinovského 879
Eliška Zuzana Kudláčková, Luhačovice 826
Tomáš Stuchlík, SM, Valašská 1287
Ondřej Novák, SM, Sees 1992

29. 4. 2007
6. 5. 2007
27. 5. 2007
27. 5. 2007
17. 6. 2007
24. 6. 2007
1. 7. 2007
15. 7. 2007
12. 8. 2007
25. 8. 2007
2. 9. 2007
23. 9. 2007

Pro Boží požehnání na společnou cestu životem si přišli:
14. 4. 2007
Iva Tomečková, SM, Svatovítská 340
Josef Kolacia, Lipov 253
21. 4. 2007
Martina Břečková, SM, Sadová 1842
David Buček, Sudoměřice 242
28. 4. 2007
Patricie Struhelková, SM, Huštěnovská 810
Petr Bukvald, SM, Michalská 1697
12. 8. 2007
Jana Olbertová, UH, Malinovského 879
Vít Olbert, UH, Malinovského 879
25. 8. 2007
Tereza Kudláčková, Luhačovice, Slunná 826
Jiří Kudláček, Luhačovice, Slunná 826
22. 9. 2007
Zuzana Konečná, Mor. Ostrava, Balcarova 1745/1
Ing. Kamil Psotka, SM, Nám. Hrdinů 872
22. 9. 2007
Veronika Možná, Mor. Písek, Sokolská 348
Michael č.45/hody 2007

Martin Konečný, Uh. Ostroh, Zaklání 352
V našem farním společenství jsme se rozloučili:
Bohuslav Hučík
*22. 5. 1942
Ludmila Otavová
* 6. 7. 1928
Marie Popelková
*26. 1. 1926
Pavel Kubeš
*27. 1. 1967
Ludvík Psotka
*11. 8. 1949
Marie Nosková
* 1. 1. 1919
Ing. Arch. Vilém Lechner
*10. 1. 1924
Božena Halušková
*11. 2. 1926
Antonie Rybková
*15. 3. 1930
Antonín Plevák
*18. 1. 1939
Edita Malenovská
* 3. 1. 1989
Jaroslav Milar
*29. 11. 1941
Cecílie Otrusinová
*12. 11. 1915
Zdenka Motyčková
* 7. 10. 1929
Josef Ingr
* 4. 2. 1954
Jiřina Bačová
*17. 2. 1927
P. Jan Sarkander Veselka
*13. 1. 1919
Antonie Štěrbová
*21. 11. 1919
Miroslav Schönbaum
*21. 5. 1947

+ 6. 4. 2007
+ 7. 4. 2007
+22. 4. 2007
+ 3. 5. 2007
+25. 5. 2007
+28. 5. 2007
+30. 5. 2007
+19. 6. 2007
+30. 6. 2007
+10. 7. 2007
+17. 7. 2007
+24. 7. 2007
+29. 7. 2007
+ 6. 8. 2007
+10. 8. 2007
+10. 8. 2007
+13. 8. 2007
+ 1. 9. 2007
+25. 9. 2007

(Díky Bohu za pomoc, kterou bratr Miroslav jako starosta města
poskytl farnosti pro budování nového Božího domu.)
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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 2007
: Ing. Vojtěch Foltýnek
Michael
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