
  
POSTNÍ  „PROBUZENÍ“? 

Svést zápas s duchovní slepotou –  
- to je jedna z možností duchovní obnovy v předvelikonoční 

době.  
Jádrem spirituality je probuzení. Východní náboženství to vědí. 

Slovo buddha znamená „probuzený“. V naší západní kultuře přišly 
na spiritualitu těžké časy, neboť do popředí se tu dostal legalismus, 
takže jsme spiritualitu nepotřebovali. Ztratili jsme duchovní 
disciplíny a nástroje, které by nám 
umožnily zůstat probuzeni. Ztratili jsme 
disciplíny, jež by nám ukazovaly, oč 
jde, co znamenají lidské vztahy, jaké 
jsou důsledky toho, co ve vzájemných 
vztazích jeden druhému činíme. Církev 
musí být neustále vyučována chudými. 
Ti utlačovaní, přehlížení, kteří nejsou 
systémem zvýhodněni, drží vždy tu 
největší převratnou pravdu a největší 
moudrost ve svých rukou. Totéž platí i 
v našem nitru. Ta část nás samých, 
kterou nejvíce nenávidíme, které se 
nejvíce bojíme a nejvíce ji zapuzujeme, je tou chudou utištěnou 
ženou či chudým utištěným mužem v našem nitru. Ona nenáviděná 
osoba v nás samých drží v rukou náš největší dar. Ona je klíčem a 
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skýtá nám onen průlomový okamžik probuzení. Je dírou v duši, 
místem, kde jsme radikálně zlomeni, kde jsme bezmocní, a proto 
otevření. A zkusme být otevřeni pro působení Ježíšova Ducha – 
v tomto „čtyřicetidenní postní doby“ Když ve svém nitru pocítíme 
Ducha Ježíšova více, pochopíme milost. 

Ze srdce přeji každému žít jako „probuzený“ křesťan, bohatý 
milostí Kristovou. 

o.Miroslav 
 
Z  POSELSTVÍ  PAPEŽE BENEDIKTA XVI .   

K  POSTNÍ DOBĚ 2008 

Kristus se pro vás stal chudým(srov. 2 Kor 8,9) 
„Milí bratři a sestry! 
Každý rok nám postní doba poskytuje vítanou příležitost k 

prohloubení smyslu a hodnoty naší 
křesťanské identity a vybízí nás, abychom 
znovu objevovali Boží milosrdenství, a 
tak sestávali vůči svým bratřím a sestrám 
milosrdnějšími. V postní době církev 
doporučuje některé zvláštní skutky, které 
věřícím konkrétním z působem pomáhají 
v tomto procesu vnitřní obnovy, totiž 
modlitbu, půst a almužnu. Almužna nám 
pomáhá toto neustálé pokušení 
překonávat, protože nás vede k tomu, 
abychom brali v úvahu potřeby svých 
bližních a dělili se s druhými o to, co z 
Boží dobroty máme. Tímto způsobem se 
spojuje vnitřní očištění s určitým gestem 
v rámci církevního společenství, jak je 

znala už prvotní církev. Evangelium učí, že nejsme vlastníky, nýbrž 
správci dober, která máme. Proto je nesmíme považovat za své 
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výlučné vlastnictví, ale za prostředek, skrze nějž Pán každého z nás 
volá,abychom bližním zprostředkovávali jeho péči. Evangelní 
dobročinnost není pouhá filantropie. Je to mnohem více konkrétní 
úkon lásky, teologální ctnost, která vychází z vnitřního obrácení k 
Boží a bratrské lásce a napodobuje Ježíše, který zcela vydal sám 
sebe až k smrti na kříži. Jak bychom mohli nepoděkovat Bohu za ty 
četné osoby, které mimo dosah reflektorů medializované 
společnosti konají v tichu a v křesťanském duchu velkorysé skutky 
na podporu bližních v nouzi? Ten, kdo ví, že Bůh „vidí i to, co je 
skryté,“ i to, že ve skrytosti bude odměněn, nehledá lidské uznání za 
vykonané skutky milosrdenství. Když jednáme s láskou, 
vyjadřujeme tím pravdu o svém bytí. Nejsme totiž stvořeni sami pro 
sebe, nýbrž pro Boha a pro bližní (srov. 2 Kor 5,15). Pokaždé, když 
se z lásky k Bohu dělíme o svá dobra s potřebnými bližními, 
zakoušíme, že plnost života pochází z lásky. Všechno se k nám 
vrací jako požehnání pokoje, 
vnitřní spokojenosti a radosti. 
Ještě více, svatý Petr zmiňuje 
mezi duchovními  plody 
almužny odpuštění hříchů. 
„Láska“ – píše – „přikrývá 
všechny hříchy.“ (1 Petr 4,8) 
Jak často opakuje liturgie 
postní doby, Bůh nám 
hříšníkům nabízí možnost 
odpuštění. K jeho přijetí nás 
připravuje, když se dělíme o 
svůj majetek s chudými. V 
tomto okamžiku myslím na ty 
všechny, kdo pociťují tíhu zla, které na ně doléhá a právě proto se 
cítí být daleko od Boha, v obavách a téměř neschopni se na něj 
obrátit. Tím, že nás almužna přivádí blíže k bližním, přivádí nás 
blíže k Bohu. To se může stát nástrojem skutečného obrácení a 
smíření s ním i s bratry a sestrami. V Ježíšově škole se můžeme 
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učit, jak činit ze svého života dar. Tím,že ho napodobujeme, roste 
naše připravenost dávat nejen ze svého majetku, nýbrž spíše sebe 
samé. Není snad celé evangelium shrnuto v jediném přikázání 
lásky? Praktikování almužny v postní době se tedy stává 
prostředkem k prohloubení našeho křesťanského povolání. Když se 
křesťan dává nezištně, svědčí o tom, že nikoli materiální bohatství, 
nýbrž láska diktuje zákony existence. Takže hodnotu almužně dává 
láska, která inspiruje k různým formám dávání se podle možností a 
podmínek jednotlivců. Milí bratři a sestry, příprava na Velikonoce 
nás i skrze almužnu vybízí k duchovnímu „cvičení“, abychom rostli 
v lásce a poznávali Krista v chudých. Postní doba nás proto pobízí, 
abychom skrze osobní i společné úsilí přilnuli ke Kristu a svědčili o 
jeho lásce. Obnoveni v Duchu pak jděme vstříc velikonočním 
svátkům. S tímto přáním vám všem rád uděluji apoštolské 
požehnání. 

 
Možnost i  prožívání  postn í  doby 

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK VŽDY V 17.00 HODIN: 
POBOŽNOST (SPOLEČNÁ MODLITBA) K ŘÍŽOVÉ CESTY. 

Modlitby budou moderovat jednotlivá společenství farnosti (senioři, 
cursillisté, terciáři, otcové, matky, rodiny, mládež, ministranti, děti. 
Pondělí 10.března bychom chtěli prožít s našimi zastupiteli a středu 
19.března s našimi  „Josefy“). 

Křížové cesty: 
Datum       Skupina 
pá   8. 2. 2008       děti 
st  13. 2. 2008     františkánští terciáři 
pá 15. 2. 2008      ministranti 
po 18. 2. 2008     manželé 
st  20. 2. 2008      otcové 
pá 22. 2. 2008   děti 
po 25. 2. 2008    sakristiánky a květináři 
st  27. 2. 2008     matky 



Michael č.48/půst 2008                                                                       strana 5       

pá 29. 2. 2008     mládež 
po   3. 3. 2008     senioři 
st    5. 3. 2008    cursillisté 
pá   7. 3. 2008   akolyté 
po 10. 3. 2008     zastupitelé 
st  12. 3. 2008    děti ze třetí třídy 
pá 14. 3. 2008    křížová cesta městem 
po 17. 3. 2008     katechetky 
st    9. 3. 2008     Josefové 
pá 21. 3. 2008     všichni 
                                         
POSTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ  o pěkné ceny - vždy v pondělí, 

středu a pátek: účastí na Pobožnosti křížové cesty 
 
KAJÍCÍ POBOŽNOST: 1.,2.,3. a 5. 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. 

 
SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH 11.2.2008  (DEN PANNY 

MARIE LURDSKÉ) OSLAVÍME MŠÍ SVATOU V 17:00 
HODIN . Při ní budou moci naši nemocní a starší  přijmout 
POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH.  

 
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH SE SLUŽBOU SVÁTOSTI 

SMÍŘENÍ, POMAZÁNÍ A SV.P ŘIJÍMÁNÍM se uskuteční 
v úterý 11.3. a ve čtvrtek 13.3. od 8:00 hodin. Nahlaste v sakristii! 

 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ NA TÉMA 

„MODLITBA A POVOLÁNÍ“  proběhne od pátku 29.2. do neděle 
2.3. na ORLOVNĚ. Přijede mezi nás otec Marcel KRAJZL ze 
Zátoru. Zveme všechny mladé! Podrobnosti viz dále. 
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BIBLICKÁ P ŘÍPRAVA NA VELIKONOCE – NED ĚLE 2.3. 
V 15:00 HODIN V KOSTELE. Přivítáme P.ThDr. Petra Chalupu 
SDB se spolupracovníky z Českého katolického biblického díla 
z Dolan u Olomouce. V tomto Roce Bible jste zvlášť srdečně zváni! 

 
KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI 

STARÉHO MĚSTA:   Pátek 
14.3.2008 (mše svatá je v 17.00 
hodin, po ní vyjde průvod s křížem 
ulicemi města) 

 
SLAVNOST SV.JOSEFA, 

SNOUBENCE PANNY MARIE  
se přesouvá na sobotu 15.3.2008 
(protože ve Svatém týdnu není 
možné tuto slavnost slavit). 

„Svatojosefská“ mše bude ráno v 7:00 hodin. 
 
6. NEDĚLE POSTNÍ SE NAZÝVÁ „KV ĚTNÁ  - PAŠIJOVÁ 

– NEDĚLE“: 16.3.2008 V sobotu 15.3. v 17.00 hodin a v neděli 
16.3. 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.  

 
OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:  vždy půl hodiny 

přede mší svatou, také během pobožnosti křížové cesty. Tři 
zpovědníci budou nabízet svou službu v našem kostele v sobotu 
před Květnou nedělí (15.3.) od 14.30 – 17.00 hodin.   

 
ÚKLID KOSTELA A OKOLÍ P ŘED SVÁTKY.  Přijďte, 

prosím, pomoci při úklidu kostela a okolí  v sobotu 15.3.2008 od 
8:30 hodin. Také díky Vaší obětavosti se budeme všichni v kostele 
cítit dobře. 
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 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ-  
pro všechny, kdo do toho chtějí konečně praštit….  

na téma: MODLITBA A POVOLÁNÍ 
KDY: pátek 29. 2. – neděle 2. 3. 2008  
KDE: Staré Město, Orlovna  
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. P. Marcel Krajzl (krnovský děkan) 
S SEBOU:spacák, karimatku, psací potřeby, blok na poznámky, 
bibli, růženec, hodinky , 100 kč 

INF. O PRŮBĚHU OBNOVY: příjezd (sraz) v pátek 16:30 hod. 
ke kostelu sv. Michaela ve Starém Městě, kde zahájíme setkání 
modlitbou křížové cesty v 17:00 hod. a mší svatou, a po té adorací u 
kříže. Zakončíme v neděli v 9:00 
hod. mší svatou. Čeká na vás 
bohatý duchovní program k 
zamyšlení a ztišení a mnoho 
nových přátel stejného smýšlení. 
Ve volné chvíli možnost 
soukromé adorace a svátosti 
smíření. 

Nahlásit se není až tak nutné, 
ale pro ulehčení organizace bych 
asi raději poprosila - buď osobně 
mě (Iva Talašová) nebo na adresu ivatal@centrum.cz či případně na 
mobil 604 173 265 

Strašně moc a úplně nejvíc zveme všechny mladé, ... zastavení a 
ztišení se v dnešní uspěchané době je určitě potřebné. 

Na viděnou se všemi vámi se těší Iva and comp. 
 
Hromniční  pouť matek 

Přesně v den svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února 2008 jsme 
zavítaly do Šternberku na tradiční hromniční pouť. Počet poutnic 
byl rekordní – necelých 500 maminek.  
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Mši svatou (kvůli pokaženému autu opožděnou) celebroval 
biskup Josef Hrdlička. Zde je několik myšlenek z jeho promluvy: 
„Vidím znamení času, protože šternberský kostel je při hromničních 
poutích rok od roku plnější. Je poznat, že modlitba matek proráží 
nebesa. Vy sem nepřicházíte jen se svými úmysly, na které máte 
plné právo, ale jste tady zástupně za všechny matky celého národa. 
Vidím na vás obrovskou energii v srdci a touhu v pohledu na Pannu 
Marii nacházet novou sílu. Pohled k Panně Marii totiž zjevuje krásu 
a důstojnost ženy. Každá matka dobře cítí, že přestože své děti 
počala, donosila, porodila, na jejich výchovu sama nestačí, proto 
objevuje srdce Matky, která stačí na všechno a všechny vaše děti 
jsou i jejími dětmi. Vyproste vašim dětem život Boží a buďte jim 
prvními nástroji milosti a požehnání…“     

Odpoledne přednášela sestra Veronika Barátová komunity 
Blahoslavenství na téma „Žena a matka před Boží tváří“. 

Pouť byla zakončena adorací s modlitbou odevzdání dětí Ježíši. 
Jarka G., Jarka P., Pavla a Gábina 

 
. . .  „  s  kterým js i  Alžbětu navš t ív i la .“  

 „Srdce jí začalo tlouci a silně bilo. Nohy běžely samy. Tady 
poznávala každičký strom. Den se již blížil ke konci, ale ještě bylo 
poměrně brzy a slunce pálilo. Před spěchající dívku se kladly 
dlouhé stíny. Již téměř utíkala. Chvílemi se jí nedostávalo dechu. 
Až konečně mezi zelení zasvítil bílý dům, který byl po léta jejím 
domovem. 

Skočila k vrátkům. Zatlačila do nich tak silně, až vrátka udeřila 
do           protější zdi. Běžela po pěšince mezi záhony. Náhle 
zaslechla volající hlas: „Miriam!“ Poznala, kdo ji volá. Běžela tím 
směrem. Uviděla Alžbětu. Stará žena také pospíchala, nakolik jí to 
dovolovalo její neforemné tělo. I ona musela netrpělivě čekat na 
chvíli setkání. 

Již stály proti sobě s otevřenou náručí, již se měla Miriam 
vrhnout své pěstounce okolo krku. Stará žena se však najednou 
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zastavila. Nemotorně se sklonila, téměř přičapla v pokorné pokloně. 
Také Miriam se překvapeně zastavila. Snad ji teta nepoznala a 
považuje ji za někoho jiného. „Alžběto,“ řekla, „ to jsem přece 
já…“ „Potkalo mě veliké štěstí, že matka mého Pána přišla do mého 
domu,“ řekla žena v hluboké pokloně. Rukama chtěla obejmout 
Miriaminy nohy. Ale Miriam Alžbětu zdvihla a přivinula k sobě.“ 

(úryvek z knihy Jana Dobraczyńského – Stín Otce) 
 
Mariánská poutní cesta 

na Velehrad spojuje Staré 
Město s Velehradem. 
Myšlenka na její 
vybudování vznikla jako 
odezva návštěvy papeže 
Jana Pavla II. Na 
Velehradě. Tehdy došlo 
k soustředěné snaze vrátit 
poutnímu místu jeho 
význam a dále ho obohatit o 
současné výzvy. Cesta má 
být přípravou, vstupní 
bránou k obnově duše člověka, společnosti, krajiny. Poutní cesta je 
rytmizována celkem dvaceti zastaveními růžencové modlitby. 

Také my můžeme podpořit toto dílo svým darem. Naše farnost, 
která uhradí veškeré úhrady na pořízení druhého zastavení …“s 
kterým jsi Alžbětu navštívila.“, bude trvale připomenuta na boční 
straně kamenné skulptury. Náklady na toto zastavení činí   
135.OOO Kč. Své příspěvky noste, prosím, do sakristie. 

 
Sbírka „Svatopetrský haléř“  

Sbírka „Svatopetrský haléř“ se uskuteční v neděli 24. února. 
Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby 
Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků 
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neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, 
uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. 

V roce 2007 se při ní v České republice vybralo 12 a ¾ milionu 
korun. Za tuto štědrost vám patří dík nejen od Svatého otce, ale i od 
biskupů. 

   
Stat is t ika duchovní  správy 2007 

Statistika duchovních úkonů za rok:  2007 

křty  29 

biřmování 0 

počet sv. přijímání 25 420 

1. sv. přijímání 14 

počet sňatků 7 

pomazání nemocných 252 

počet pohřbů (do země + kremace) 46 (31 + 15) 

počet návratů do církve 0 

počet přestupů z křesťanských církví 0 

počet výstupů z církve 0 

počet nedělních mší v kostele 166 

průměrná návštěvnost v neděli  516 

počet mší sv. pro děti 37 

počet dětí v náboženství (počet skupin) 81 (7) 
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Hospodaření farnosti v roce: 2007 

celkové příjmy  
(jedná se nedělní sbírky a úroky z účtu) 

Kč 256 481 

celkové výdaje (z toho:) Kč 242 312 

 výdaje na bohoslužebné, tj. na hostie, svíčky, květiny, a 
ostatní bohoslužebné a katechetické pomůcky 

Kč 14 787 

 výdaje spojené s provozem fary a kostela: např. 
elektřina, plyn, voda, telefon, pojistné, kopírování 

Kč 101 737 

 povinné sbírky - na misie, haléř sv. Petra, kněžský 
seminář, odvod diecézi atd.  

Kč 58 385 

 dobrovolné sbírky darované mimo farnost 
   (na Charitu, církevní školství apod.) 

Kč 57 730 

- za ostatní výdaje - poplatky za účet, poštovní poplatky, 
mimořádné výdaje apod.  

Kč 9 673 

Stavba nového kostela sv. Ducha:  2007 

stav účtu k 1.1 Kč 1 916 671 

celkové příjmy (vč. úroků) Kč 4 143 896 

z toho : pravidelné sbírky v kostele Kč 615 850 

            veřejné sbírky ve městě  Kč 807 129 

            dary Kč 700 631 

            příspěvek od města Kč 2 000 000 

celkové výdaje Kč 4 402 637 

z toho : přímé stavební Kč 4 203 679 

            nepřímé se stavbou související Kč 198 958 

stav účtu k 31.12 Kč 1 657 930 
 

 

Pozvání  

• duchovní cvičení na Velehradě: pro členy a příznivce Matice 
Svatoantonínské (Mons. J. Graubner) 29. 2. – 2. 3. 2008, postní 
duchovní obnova (P. F. Petrík) 13. 3. – 16. 3. 2008 
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• Karmelská duchovní obnova pro děvčata: 16. 2. 2008 – Hněv, 1. 
3. 2008 – Strach 

• zimní pouť na Velehradě slaví v neděli 17. 2. 2008 v 10 hod. 
arcibiskup Jan Graubner. Týž den od 13.30 hod. se koná na 
Stojanově gymnáziu II. valná hromada Matice Velehradské 

• duchovní obnova pro manželské páry v Janských Lázních se koná 
27. 3. – 30. 3. 2008 (P. Karel Moravec) 

• víkendy pro seniory: Velehrad 28. – 30. 3. 2008, 24. – 26. 10. 
2008,  Svatý Hostýn 23. – 25. 5. 2008, 19. – 21. 9. 2008 

• diecézní pouť do Svaté země: 9. 10. – 16. 10. 2008 ( 15 690,- + 
25,- USD) , 9. 10. – 18. 10. 2008 ( 17 690,- + 105,-USD), 
prodloužená varianta se zájezdem na Sinaj 
          
Farn í  kron ika 

Do společenství církve byli křtem přijati: 
Jakub Škrabal, Huštěnovice 277       26. 12. 2007 
Pavel  Kubeš, SM, Mahenova  1643       27.   1. 2008 
 
V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Josef Opálka          3.   3. 1938          1. 1. 2008 
Josef Skucius       19. 11. 1915     14. 1. 2008 
Zdeněk Blažek         9.   8. 1948    22. 1. 2008 
 
 

      

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  


