
  
   „ZV ĚSTUJEM VÁM VELIKOU RADOST. DNES  SE VÁM 

V MĚSTĚ DAVIDOV Ě NARODIL SPASITEL, KRISTUS PÁN“ 
(Lkl 2,10-11) 

Pastýřům se oznamuje velká radost. Takovou radost bychom měli mít 
i my z našich Vánoc. Ne stará, zaprášená radost, spojená se 
vzpomínkami z dětství, s tradicemi. Ne radost podle neúprosných 
požadavků trhu, ale živá, hluboká, nová radost. Dnešní radost.  

Je to radost z toho, že můžeme věřit v narození. Především Jeho. Ale i 
naše. Zdá se to jako samozřejmý fakt.  

A přece: když se dobře zamyslíme, v určitém věku se člověk už 
nemění. Ubíháním času odmítáme měnit věci v nás i mimo nás. Už 
rezignujeme.  

A přece: ta tvrdá skořápka se v tu „noc“ 
v jistém bodě zlomila a ukázal se pupen, síla 
obnovit svět, „přetvořit“ lidi.  

Pochopil jsi správně. Pokud chceme jít do 
hloubky věcí, musíme se spřátelit 
s paradoxy. Třeba s takovými: 

„Zapomeňme na  sebe, abychom se našli.  
Čekejme, abychom došli. 
Mějme kořeny, abychom šli. 
Buďme potichu, abychom něco řekli. 
Sejděme do hloubky, abychom  našli 

výšiny. Zapomeňme, abychom se naučili.  
Vyhledávejme samotu, abychom vytvořili 

společenství. 
Rozjímejme, abychom byli činní. 

 

Michael 
občasník farnosti Staré Město 

    

   č.47/vánoce 2007 
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Umenšujme se, abychom se stali velikými. 
Odejděme, abychom byli přítomni jiným způsobem...“ 
Je tady vždy možnost, že někdo z nás se trochu ztiší, zaposlouchá se 

do určitého tónu tlukotu srdce a pocítí v sobě vůli po odlišném, po 
světle, po čistotě uprostřed noci. 

Ale mám přání, aby každý z nás se v pokoře ztišil 
a naslouchal těm tónům srdce a zatoužil po Božím světle 
nejen o letošních Vánocích, ale každý den roku 2008. 

o.Miroslav 
Milý  Jež íš i ,  

tentokrát chci napsat přímo tobě. Především proto, že když se mluví 
s tebou, snáze se pak mluví o tobě. Potom proto, že teď píšou „dopisy 
Ježíškovi“ jen děti. A mně se líbí cítit se dítětem a občas se jím znovu 
stát. Což jsi kdysi neřekl, že nevejdeme do nebeského království, 
nestaneme-li se znovu dětmi? 

V jednom dopise, který jsi dal napsat apoštolu a lékaři Lukášovi, abys 
nás seznámil s podrobnostmi tvého 
narození, jsem četl: „V městě 
Davidově se vám dnes narodí 
Spasitel, to je Kristus Pán! … na 
zemi pokoj lidem, v kterých má 
Bůh zalíbení.“  Když se rozhlédnu 
kolem sebe, nenajdu pokoj, který 
jsi nám přišel dát: mnoho válek 
ničí celé národy a obyvatelstvo 
země (té země, kterou jsi stvořil), a 
potom potraty, mafie, násilnosti na 
dětech, opuštění staří lidé, narkomani, nemocní AIDS, bezdomovci. To 
všechno ti nic neříká? Což snad nás už nemiluješ? Ale jak bys nás mohl 
nemilovat, když ses pro nás narodil, stal se člověkem a byl jsi ukřižován 
jako ledajaký zločinec? Tak mi řekni, proč to všechno? Máme hledat 
příčinu v sobě? 

A pak věz, že vypadá divně, když ses chtěl narodit ve chlévě a chtěl jsi 
mít mermomocí místo kolébky jesle? Věru krásné! Napřed se dáš 
zvěstovat od andělů, jako Kristus Pán, jako král vesmíru, jako král 
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králů, takže to vydráždí Herodův hněv a strach, a potom se narodíš ve 
chlévě!... 

Milý Ježíšku, ale právě proto, že tě nedokážu pochopit, tě mám rád. 
Z knihy Otevřené dopisy 

 
  „Slavení svátků je umění, kterému se  
musíme učit... Naše sváteční dny jsou  
vrcholem a plodem našich všedních dnů. 
Bez práce nejsou koláče a bez koláčů 
není posvícení právě tak, jako není posvícení 
každý den. Svátky jsou vskutku 
úměrné kvalitě našich všedních dnů 
a rozpaky nad svátečními dny svědčí 
o nějaké nekvalitě našich dnů všedních. 
Kterýkoli svátek je dnem, který je jakoby 
vynesen nad rovinu všedních dní.  
Je to den klidu, kdy můžeme přehlédnout 
 úseky svého života a radovat se z toho, co 
nám přináší.“ 
 
 „Svátky jsou dny,  
kdy se můžeme a máme věnovat 
tomu, na co ve všední dny nemáme dost 
času. To neznamená dohánět všechny 
resty, či svátky prospat.  
Svátky nejsou dny lenosti, jsou to dny  
pro jinou činnost. 
Hlavně se máme věnovat druhým, 
být s nimi, promlouvat s dětmi, hrát si, 
číst si, jít na procházku, dívat se, zkrátka 
být spolu. Možná, že nechuť, s níž někteří 
mluví o svátcích, pramení z toho, že už 
vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé 
znamení. I v tom nám mohou Vánoce 
otevřít oči pro realitu…“ 

 ( P. Piťha  - „Hory cukroví a metráky potravin nestačí…) 
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VÁNOČNÍ POSELSTVÍ ZAZNÍ TAKÉ PŘI TĚCHTO 
SETKÁNÍCH V KOSTELE SVATÉHO MICHAELA VE 
STARÉM MĚSTĚ.   

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!  
Betlémské světlo si můžete vyzvednout od 

22. 12. 2007 v kostele, na faře, nebo u pana 
Hrabince v prodejně Barvy a Laky. 

4. Neděle adventní 
Neděle 23.prosince 

2007 

Mše svaté v 
7.00 hodin, 9.00 hodin 

Narození Ježíše 
Krista 

         Pondělí 
24. prosince 2007 

Od 23:00 hodin:  
zpívání koled u váno čního stromu 
Půlno ční mše svatá ve 24:00 hodin 
obětována za živé a + občany a farníky  

ze Starého Města 
Hod Boží vánoční 

Úterý 25. prosince 2007 
Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin 

15:00 hodin: Váno ční koncert 
Starom ěstské kapely 

Svátek sv. Štěpána 
Středa 26. Prosince 2007 

Mše svaté v 7.00 hodin, 9.00 hodin 
15:00 hodin: Setkání u Jesli ček 

(Vánoční hru p řipravilo spole čenství  
mládeže) 

Vyhodnocení adventní soutěže našich dětí!  
Svátek svatého Jana, 
apoštola a evangelisty 
Čtvrtek 27. prosince 

2007 

Mše svatá v 17.00 hodin 
Po mši svaté  žehnání vína 

(nezapome ňte si p řinést láhev vína 
k požehnání) 

Po mši sv. setkání vedoucích skupinek 
tříkrálových koledník ů na faře. 

Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 

Neděle 30. prosince 2007 

Mše svatá také v sobotu 29.12.v 17.00  
Mše svaté v ned ěli v 7.00 , 9. 00 hodin 

Zveme manžele k obnov ě manželského 
slibu! 

Silvestr 
Pondělí 31.prosince 

2007 

Poděkujeme Bohu  za rok  2007 
mší svatou v 16:00 hodin 

s prosbou o Boží požehnání do roku 2008 
 



Michael č.46/vánoce 2007                                                                       strana 5       

Slavnost Matky 
Boží, Panny Marie 

Úterý 1. ledna 2008 
Zasvěcený svátek 

Státní svátek 

Mše svaté:  v 8.00 hodin, 
10.00 hodin (ob ětována za farníky, 

spoluob čany 
a zastupitelstvo našeho m ěsta) 
Po každé mši svaté rekapitulace, 
statistika roku 2007 + TE DEUM 

Slavnost Zjevení 
Páně (Tří králů) 
Sobota 5.ledna 2008 
Neděle 6.ledna 2008 

Mše svatá v sobotu 5.1. v 17.00 hodin 
Mše svaté v ned ěli 6.1.v 7.00 , 9. 00 hodin 

Při mších:  
žehnání zlata, kadidla, k řídy a  vody 

V 15:00 hodin   
BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 

Chrámového sboru a orchestru 
v Uh.Hradišti pod vedením Karla Dýnky. 

Svým vstupným podpo říte stavbu 
nového kostela. D ěkujeme! 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA   PROBĚHNE V NAŠEM MĚSTĚ VE 

DNECH 4. - 5.LEDNA 2008. 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 2008 = Christus 
mansionem benedicat anno Domini 2008, Kristus 
ať žehná tomuto domu, v roce Páně 2008).  

Mše svatá s žehnáním a propouštěním koledníků začne v pátek 4. 1. 
2008 v 16 hodin. Prosíme rodiče, aby motivovali své děti k zapojení se 
do této služby! 

 
PŘIJĎTE SI ZATANČIT, SETKAT SE A POPOVÍDAT S LIDMI  

ZE STARÉHO MĚSTA A Z CELÉHO UHERSKOHRADIŠŤSKA  
NA TRADIČNÍM 

DĚKANÁTNÍM PLESE V SOBOTU 12.LEDNA 2008 
OD 19:30 HODIN VE VŠECH PROSTORÁCH SOKOLOVNY   

VE STARÉM MĚSTĚ. 
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Hraje Staroměstská kapela  a hudební skupina TRINOM. Předprodej 
vstupenek s místenkami bude v sakristii a v prodejně Barvy A Laky u 
pana Hrabince. Příspěvek do tomboly noste na faru, ke K. Psotkovi 
(tel.608434457), nebo k F. Ingrovi (tel.737945124). 

 
Stavba koste la Svatého Ducha – máme kř íž  !  

Ne, to není lamentace nad nesnázemi výstavby Božího domu! To je 
zvolání o symbolu, který jsme si letos vystavěli! 

Každý kostel v sobě skrývá řadu symbolů, které hovoří o víře lidí, 
kteří kostel stavěli,  symbolů, které hovoří o světci, jemuž bude kostel 
zasvěcen a o vztahu věřících k tomuto světci, symbolů, které dávají 
svědectví o lidech, kteří stavbou kostela žili. Nám se podařilo 
vybudovat ve věžích velký, zřetelný a všem srozumitelný symbol -  
kříž. Je snad pro křesťana  nějaký jiný, významnější, důležitější symbol 
víry, než je tvar dvou zkřížených dřev, na nichž nám Kristus nabídl naši 
spásu? Tento symbol již budeme mít na očích po celou dobu výstavby.  

Když jsme začátkem tohoto roku připravovali další část výstavby, 
velmi jsme zvažovali nabídky firem, které by chtěly s výstavbou 
pokračovat. Nakonec jsme rozhodli svěřit výstavbu v tomto roce firmě 
PROMONT našeho farníka, pana Budaře. Jeho firma se nemohla 
honosit exkluzivními stavbami tak jako firma předešlá, ale dokázala, že 
když si stavitel vezme takovou stavbu jako svou osobní věc, vynahradí 
to mnohaleté zkušenosti. Tak jsme, kromě výhodné ceny a kvalitní 
výstavby věží, získali možnost dostat se  na vrcholek rozestavěných 
věží výtahem, prohlédnout si stavbu kostela zblízka, prohlédnout si 
malebné okolí i vzdálené panorama z výšky našich věží. Zbourání 
nehezkého skladu, který zakrýval výhled na stavbu kostela, a úprava 
terénu kolem stavby velmi zlepšily vzhled okolí našeho kostela. Toto 
dílo bylo rovněž v režii firmy PROMONT. 

V současnosti jsou věže vystavěny do výše 37 m nad přilehlými 
ulicemi, zbývá tedy dostavět 6 metrů. Výstavba se zbrzdila kvůli 
dlouhodobě špatnému počasí, přesto však pokračuje, třebaže nižším 
tempem. Normální Staroměšťan si ani neuvědomuje, když dole „je 
ošklivo“, jak to vypadá „tam nahoře“. V neustálém silném větru, ještě 
za občasného deště, se musí pracovníci stavby skutečně přemáhat, aby 
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překonali prochlazení a pokračovali v práci. Nad kvalitou práce a 
dodržováním norem bdí skutečně zkušený stavební dozor, který si 
k odsouhlasení náročnějších otázek ještě zve projektanta, který věže 
projektoval. 

Naším cílem je dokončit věže v první čtvrtletí příštího roku, pokud 
nám v tom mimořádně nepříznivé počasí nezabrání. Pak budeme 
pokračovat nosnou konstrukcí hlavní kostelní lodi, hned jak budou 
vyjasněny statické výpočty. 

V nejbližší době budeme seznámeni s prvními návrhy liturgických 
předmětů – svatostánku, obětního stolu, ambonu, křtitelnice, kropenky a 
dalších od akademického sochaře 
Otmara Olivy. Plánujeme, že tyto 
návrhy budou následně vystaveny ke 
shlédnutí i ostatní veřejnosti.  

Kolik nás letošní výstavba stála? 
Rozpočet na tuto etapu činí 
5 415 569,- Kč. Z toho nám firma 
PROMONT prozatím vyúčtovala 
4 203 679,- Kč. K dokončení etapy 
zbývá uhradit 1 211 890,- Kč. Na 
stavbu v letošním roce nám 
staroměstská radnice přispěla částkou 
2 milionů Kč, uherskohradišťská 
Nadace děti-kultura-sport poskytla z církevního grantu dotaci 200 tisíc 
Kč, dále řada nejmenovaných dárců a sponzorů a v neposlední řadě vy, 
farníci a příznivci stavby našeho kostela, kteří přispíváte v kostelních 
sbírkách i ve veřejných sbírkách ve Starém Městě.  

Je naší čestnou povinností poděkovat všem, kteří naši stavbu 
podpořili finančně, poděkovat skutečně obětavým farníkům, kteří 
dvakrát do roka navštěvují dům od domu a do kasiček sbírají příspěvky 
veřejné sbírky, nebo také nevděčné poznámky některých z těch, kteří 
prozatím považují náš kostel za cosi zbytečného. Děkujeme firmě 
PROMONT za příkladně odpovědný a tvořivý přístup při výstavbě, za 
úspěšné plnění svěřené zakázky. Děkujeme všem, kteří naši stavbu 
podporují materiálně, osobní pomocí, přímluvou, modlitbou … 
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Při jednom rozhovoru s P. Vojtěchem Šímou, rektorem 
Arcibiskupského kněžského semináře, a také bývalého stavitele farního 
kostela v Otrokovicích, nám tento skutečně zkušený duchovní vysvětlil 
důležitost výstavby kostela. Pochopili jsme, že výstavba kostela je 
proces, který je pro farnost a stmelení jejího společenství stejně důležitý 
jako vlastní dostavěný kostel, který již může farnost běžně využívat. 

Važme si tedy toho, že můžeme Boží dům stavět! Není to běžná věc. 
Našim předkům to sto let nebylo umožněno. 

Ing. František Křivák 
 

Pozvání  

- setkání se salesiány na téma „Salesiánské misie“ je určeno pro mladé 
muže od 14 let, kteří chtějí blíže poznat salesiány. Proběhne 31. 1. – 
3. 2. 2008 v Sebranicích u Litomyšle. Informace na internetu: 
www.mladez.sdb.cz 

- Městská knihovna a informační centrum ve Starém Městě vás zve na 
vánoční výstavu Antonie Dostálové s názvem  „Putování za světlem“.  
Výstava potrvá do 10. 1. 2008. 

- 12. 1. a 9. 2. 2008 ve Vranově u Brna proběhne duchovní obnova pro 
mládež, hledající své životní povolání 

 
Farn í  k ronika 

Do společenství církve byli křtem přijati: 
Adam Bukvald, SM, Trávník 2087                       9. 12. 2007 
Linda Marie Zábranská, SM, Michalská 1754        16. 12. 2007 
 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Ludmila Velecká      *26. 5. 1922      +28. 11. 2007 
Ivana Mikulášková     *14. 2. 1955       +  6. 12. 2007 
Vít Cileček *10. 6. 1950 +18. 12. 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  


