
  
    „Slavný kníže nebeských vojsk, svatý Michaeli archanděle, 
braň nás v boji proti knížatům a mocnostem, 
kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům 
v ovzduší. 
Přijď na pomoc lidem, které 
Bůh stvořil k svému obrazu 
a podobenství a vykoupil 
 za velikou cenu ze satanova 
otroctví. 
Tebe ctí svatá Církev 
 jako svého ochránce, 
Tobě svěřil Bůh vykoupené 
duše, abys je přiváděl  
do věčné blaženosti. 
Pros tedy Boha pokoje,  
aby tak pokořil zlého ducha, 
aby mu byla odňata všechna moc 
 ovládat lidi a škodit Církvi. 
Přednes Nejvyššímu naše modlitby,  
ať na nás sestoupí smilování Páně. 
Uchop sám draka, starého hada, 
 jenž není nikdo jiný než zlý duch a satan 
a svrhni jej spoutaného do propasti,  
aby již nikdy nesváděl národy.“ 
 

 

Michael 
občasník farnosti Staré Město 

   č.49/hody 2008 
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Mil í  přáte lé,  

srdečně vás všechny zdravím prostřednictvím časopisu farnosti 
Staré Město u Uherského Hradiště. Děkuji vám i za to, že se chcete 
začíst do aktuálních stránek připravovaných ochotnými farníky 
našeho společenství. Svatý otec Benedikt XVI.vyhlásil letos rok sv. 
Pavla (od 29.6.2008 do 29.6.2009). Připomínáme si tak symbolické 
dvoutisíciletí od narození 
tohoto apoštola národů (které 
historikové kladou mezi léta 7 a 
10 po Kristu). Rok sv.Pavla 
nabízí příležitost zejména 
k znovuobjevení postavy 
apoštola Pavla, jeho činnosti a 
velkých cest. Můžeme se znovu 
začíst do jeho četných listů 
adresovaných prvním 
křesťanským společenstvím. 
Můžeme prohloubit náš pohled 
na Pavlovu bohatou nauku 
určenou pohanům a meditovat nad jeho silnou spiritualitou víry, 
naděje a lásky. Jako poutníci můžeme znovu navštívit jeho hrob 
v bazilice sv.Pavla za hradbami Říma nebo putovat do chrámů jemu 
zasvěcených. A také můžeme znovu obnovit náš vztah osobní víry a 
posílit naši roli (úlohu) v současné církvi (v naší farnosti). 

I v roce sv. Pavla obnovily po prázdninách svou činnost 
společenství a aktivity naší farnosti: 
o Každý týden v úterý se v kostele schází modlitební společenství 

matek (v 18:00 hodin) a modlitební společenství otců (v 19:00 
hodin), 

o každý pátek je pro děti a s nimi slavena mše svatá (v 18:00 
hodin). Rodiče, nezapomeňte posílat své děti na tuto mši svatou 
(ještě lepší varianta: přijďte s nimi!), 
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o každý týden se na Orlovně scházejí ministranti naší farnosti. A 
přivítají mezi sebe další kamarády (animátorem této skupiny je 
Josef Vanda – telefon 777977390), 

o každý týden v pátek se schází společenství mládeže (deváťáků a 
středoškoláků). Kontakt na   Václava Vandu – telefon 608052385, 

o každých 14 dní se schází nové společenství „Malé scholy“ 
(zpěváčků - děvčat i chlapců –  pod vedením Zuzany Psotkové – 
telefon 736522893), 

o každé první pondělí v měsíci je na Orlovně setkání společenství 
seniorů (animátorkou je Vladimíra Batůšková – telefon 
728168369), 

o jednou za měsíc se koná setkání společenství Cursilla (blíže         
o spiritualitě Cursilla a době setkávání – animátorka Marie 
Chlachulová – telefon 603992164), 

o měsíčně - společenství rodin (kontakt na Františka Ingra – telefon 
737945124), 

o „t řináctého“ v měsíci se v kostele koná modlitební setkání 
Fatimského apoštolátu (vždy   hodinu přede mší svatou – 
rozjímání nad poselstvím z Fatimy a růženec), 

o členové Sekulárního františkánského řádu se schází také jednou 
za měsíc (kontakt na ministryni SFŘ Blaženu Němcovou – telefon 
608611291),  

o farníci naší farnosti jsou nepřetržitě spojeni modlitebním poutem 
Živého růžence. 
Dále jsou farníci zapojeni do práce Pastorační a Ekonomické 

rady, vyučování náboženství (katechetky a katecheté), přípravy 
farního časopisu (s.Gabriela Gottwaldová), tvorby webových 
stránek naší farnosti – http:/staremesto.uhr.cz/ (br.Vojtěch 
Foltýnek), výzdoby kostela, úklidu kostela, služby sakristánek, 
služby varhaníků.  Aktivity naší farnosti se znásobují v období 
adventu, vánoc, půstu, velikonoc, přípravy na slavnost prvního 
svatého přijímání, slavnost Božího Těla, Dožínek, Zahájení 
školního roku  a Hodů.  
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 Společenství farnosti jsou stále otevřená pro nové členy, 
nabízejí službu hledajícím, potřebným a těm, kteří chtějí více 
smysluplněji žít svou víru.  

Nestačí „mít“ život, abychom se považovali za skutečně živé. 
Nestačí ani „dát“ život, abychom byli matkou a otcem. Je třeba si 
„osvojit“ život. A to je možné jenom při vypětí lásky. V nadšení 
přijímat denně dar života, protože nic nestojí tolik, co jeden život. 

Bůh Ti žehnej svou láskou a pomocí! 
 O.Miroslav 

 
ŘÍJEN:  

Měsíc důvěrného setkání s Matkou Boží v modlitbě růžence.  
V pondělí, ve středu a v pátek naše setkání v 18.00 hodin  vždy 

začneme rozjímavou modlitbou růžence. Svěříme Panně Marii naše 
město, naše spoluobčany, sebe samé.  

 
„Svatá Matko, všední ženo, pomoz 

nám pochopit, že nejplodnější kapitolou 
teologie je pohled na Tebe, jak 
v nazaretském domě mezi hrnci, 
v slzách a modlitbách, mezi předením 
vlny a svitkami  Písma zakoušíš v celé 
své ženskosti radosti bez  úskočnosti, 
hořkosti bez zoufalství, odchody bez 
návratů. Svatá Matko, osvoboď nás od 
nostalgie a nauč nás považovat 
každodenní život za dílnu, ve které se 
budují dějiny spásy. Uvolni řetězy 
našich strachů, abychom mohli prožít 
odevzdanost do Boží vůle. A kráčej opět 
nenápadně s námi….“ 
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PONDĚLÍ   6.Ř ÍJNA 2008  

(7:00 MŠE SVATÁ -18:00 MŠE SVATÁ) 
ADORAČNÍ DEN: DEN VZÁJEMNÝCH MODLITEB 

FARNOSTI STARÉ MĚSTO A BOHOSLOVCŮ KNĚŽSKÉHO 
SEMINÁŘE V OLOMOUCI 

 
KOSTEL JE OTEVŘENÝ  
CELÝ DEN  
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! 

(napište se, prosím, na adorační služby!) 
 
Koste l  Svatého Ducha –  zář í  2008 

Před nedávnem jsem zažil ohromný pocit zadostiučinění a 
radosti. U naší stavby zastavilo auto, odněkud z dálky, snad 
z Liberecka. Z auta vystoupil muž, prohlížel si naši stavbu a pak se 
mne přímo zeptal: „Kdo staví ten kostel ?  Z dálky mne upoutaly 
neobvyklé tvary a teď vidím, že se zde staví kostel. Víte, podle toho 
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kříže mezi věžemi mi to bylo jasné.“ S určitou dávkou pýchy jsem 
odpověděl: „Investorem tohoto kostela je staroměstská farnost“. Pak 
jsme se bavili o tom jak dlouho kostel stavíme, kde na stavbu 
bereme peníze a o podobných věcech, které zajímají většinu lidí, 
kteří se s takovou neobvyklou stavbou setkají. 

Z jeho řeči jsem měl dojem, že snad trochu i závidí, protože 
v jeho kraji by taková 
stavba nebyla možná, 
že by se nenašlo dost 
ochotných lidí, dost 
stoupenců, dost peněz.  

Z tohoto setkání 
jsem měl radost ze 
dvou důvodů. Za prvé, 
že naše stavba již teď, 
nedostavěná, 
nenechává i cizí lidi na 
pochybách o jakou 
stavbu jde, že jde o 
stavbu pro oslavu 
našeho Pána. Za druhé, 
že žiji v takovém kraji, 
kde živá víra je,    i 
přes neoficiální 
společenskou nepřízeň, 
zachována u velkého 
počtu občanů. 

A co na vlastní 
stavbě ?  Dokončili jsme hrubou stavbu věží, takže s naší stavbou 
už „nepůjdeme výš“. Začali jsme výstavbu nosné konstrukce hlavní 
lodi kostela. Na stavbě zatím není poměrně nic vidět. Hlavní dílce 
stavby, ocelové nosné sloupy o délce přes 12 metrů, se totiž 
vyrábějí jinde, v zámečnické dílně. Na stavbě se připravuje složitá 
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podpěrná konstrukce, abychom mohli vyrobené sloupy vztyčit a na 
nich vybetonovat nosný prstenec (o váze 250 tun !) 

Kdo je zvědavý na víc, toho zaměstnanci pana stavitele Budaře 
ve dnech staroměstských hodů po stavbě provedou, ti odvážnější se 
mohou na stavbu a okolí podívat až z vrcholu věží. Upozorňuji 
však, že z důvodu bezpečnosti musí návštěvníci bezpodmínečně 
dodržovat pokyny průvodců. 

Děkujme našemu Pánu, že je k našemu úsilí příznivý a prosme 
jej, aby svou přízeň zachoval i nadále ! 

František Křivák 
 
Tábor  Spálov 2008 

Dobrý večer. Tak těmito slovy nás večer po příjezdu přivítal 
Večerníček. Hned potom následovala epizoda ze seriálu Pat a Mat. 
Jenže pak se to stalo. Všichni napjatě očekávali ukončovací znělku 
Večerníčka, avšak místo ní byli svědky únosu. Zlý černokněžník 
spolu se svými skřetími pomocníky odtáhl ubohého Večerníčka 
v řetězech do svého hradu. Ještě však stačil zavolat, aby děti po 
setmění hledali vílu, která jim ho pomůže vysvobodit. 

Vílu našli kousek od fary v parku a slíbili jí, že pomůžou 
Večerníčka zachránit. Ona z nich za to udělala skřítky (Mimlové, 
Zipové a Pixiové) a umožnila jim vstup do pohádkové říše. Zde 
měli vyhledat několik pohádkových bytostí a od nich získat 
artefakty, které jim pomohou porazit zlého černokněžníka. Také jim 
svěřila kouzelnou truhlu a tři klíče pro každou skupinku. Do truhly 
měli ukládat získané artefakty pro konečnou bitvu 
s černokněžníkem. 

Hned následujícího dne se vydali k Rákosníčkovi. Zlí skřeti 
znečistili jeho rybníček. Nebylo to vůbec jednoduché, ale 
společnými silami dali skřítci vše do pořádku. Další den na ně 
čekala zarmoucená broučkova rodinka. Skřeti jim ukradli veškeré 
zásoby a neměli co jíst. Nejprve tedy získávali ztracené zásoby zpět 
a potom pro celou rodinku připravili výbornou a vydatnou polévku. 
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V noci ještě museli zachránit zraněného broučka, který neposlechl 
tatínka a ztratil se ve skřetím lese. 

Krteček byl další pohádkovou bytostí postiženou skřetí invazí. 
Rozdal dětem tři špendlíky, které posléze od dobrých lidí proměnili 
za spoustu užitečných věcí do krtečkovy prázdné nory. Věnoval jim 
za to svou lopatku, kterou uložili k ostatním věcem do své truhly. I 
když Křemílek a Vochomůrka bydleli až za velkým kopcem, nalezli 
nakonec skřítci jejich domeček a pomohli jim nanosit potřebnou 
vodu. Pak čekal skřítky velmi sportovní den. Bob a Bobek pro ně 
uspořádali olympiádu a nakonec i fotbalový turnaj. To vše, aby byli 
dostatečně silní a připravení na pozdější boj s černokněžníkem. 

Skřetí les se zdál poslední den ještě temnější než obvykle. Jeho 
obyvatelé nezvané návštěvníky přivítali s hrozitánským řevem. 
Skřítci však byli připraveni a s kouzelným nápojem skřetům zdárně 
vzdorovali. Jakmile nasbírali dost surovin, použili kouzelnou 
formuli k zahnání zlých skřetů. 

S hlavním nepřítelem však nemohli bojovat sami. Ve skřetím 
lese nalezli kouzelný meč, pomocí kterého přivolali rytíře světla. 
Ten ve vyčerpávajícím a dlouhém souboji černokněžníka porazil a 
Večerníčka vysvobodil. Večer byla samozřejmě velkolepá hostina, 
na které Večerníček poděkoval všem skřítkům za záchranu svou i 
celé říše. Až budete číst nějakou pohádku, vzpomeňte na statečné 
skřítky, díky kterým pohádky nevymizely. 

Na fotky z putování skřítků se můžete podívat na 
http://wallis.wz.cz v sekci Galerie-Foto. 

 
Tábor  Š t í tary  2008 

Ve dnech 28. července – 9. srpna 2008 proběhl na Táborové 
základně ve Štítarech poblíž Vranovské přehrady letní tábor pro děti 
do 15ti let pod záštitou farnosti Staré Město. Účastnilo se ho 26 dětí 
ze Starého Města, Boršic, Velehradu, Uherského Hradiště a dalších 
farností. O jejich program, stravu, duchovní vedení a další 
organizační záležitosti se staralo 15 vedoucích. Program byl 
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vyplněn celotáborovou hrou s názvem Dračí doupě, ale kromě 
běhání po lese, hádání šifer a plnění dalších úkolů jsme také 
navštívili Znojmo, Znojemský hrad a podzemí, dále jsme lodí 
cestovali ke hradu Bítov a koupali se ve Vranovské přehradě. 
V neděli jsme se zúčastnili mše sv. ve Vranově nad Dyjí, kde nás 
mile uvítal místní pan farář a umožnil každému z nás jednu jízdu na 
čtyřkolkách, což byl velký zážitek pro malé i dospělé. V úterý 5. 
srpna nás navštívil staroměstský pan farář otec Miroslav Suchomel, 
sloužil nám mši svatou a kromě duchovního pokrmu nás nasytil i 
pozemskými dobrotami. Za to a jeho modlitby mu moc děkujeme. 
Následující den nás svou návštěvou poctil druhý pan farář našeho 
děkanátu – otec Rudolf Chmelař z Buchlovic.  

Celý tábor proběhl ke spokojenosti dětí i vedoucích bez větších 
potíží a už se moc těšíme na další prázdniny a další společný tábor.  

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří svými dary přispěli 
k snadnému průběhu tábora a také vše, kteří na nás mysleli 
v modlitbách. 

Radim Zapletal, hlavní vedoucí 
 
Rok svatého Pavla 

Oslava Roku svatého Pavla u 
příležitosti druhého tisíciletí 
narození tohoto Apoštola národů 
je příležitostí a zároveň 
pozváním stále víc poznávat 
osobnost, která snad ze všech 
apoštolů nejvíce ovlivnila celé 
dějiny křesťanství. 

Z rozhodnutí Apoštolské 
penitenciárie, pověřené Svatým 
otcem, je možné v Roku sv. 
Pavla (od 29. 6. 2008 do 29. 6. 
2009) získat plnomocné 
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odpustky.  
Kromě jiného je možné získat tyto odpustky ve všech kostelích 

při veřejné pobožnosti ke cti Apoštola národů a při zahájení a 
ukončení jubilejního roku. Dále v kostelích zasvěcených sv. 
apoštolu Pavlovi ve dny, které stanoví místní biskup, a na dalších 
místech, která určí místní biskup. 

Stanovuji tedy všechny první pátky, první neděle v měsíci a také 
29. den v každém měsíci. Kromě kostelů sv. Pavla určuji katedrálu 
v Olomouci a papežské baziliky: Velehrad, Svatý Hostýn a Svatý 
Kopeček. 

arcibiskup Jan 
  
L i tanie ke sv .  Pavlu 

o Láska Boha Otce, zachraň nás. 
o Milost našeho Pána Ježíše Krista, oživ nás. 
o Seslání Ducha svatého, posvěť nás. 
o Svatý Pavle, oroduj za nás. 
o Ty, kterého Bůh zahrnul milosrdenstvím, 
o Ty, jemuž se zjevil Boží Syn, 
o Ty, jenž ses stal nástrojem, který si Kristus vyvolil, 
o Ty, který jsi byl určen za hlasatele pravdy, apoštola a učitele 

národů, 
o Ty, jehož apoštolát byl potvrzován zázraky a znameními, 
o Ty, který jsi byl věrným služebníkem rodící se církve, 
o Ty, který jsi národům daroval Kristovo evangelium i celý svůj 

život, 
o Ty, který jsi nosil křesťany v srdci i ve svých okovech, 
o Ty, jenž jsi byl ukřižován s Kristem, 
o Ty, v němž žil a působil Kristus, 
o Ty, který jsi nemohl být odloučen od lásky Kristovy, 
o Ty, který jsi snášel vězení a útrapy, 
o Ty, který jsi trpěl bolesti a nebezpečí, 
o Ty, který jsi byl ještě v těle uchvácen do nebe, 
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o Ty, který jsi oslavil svou službu, 
o Ty, který jsi po skončení svého běhu očekával věnec 

spravedlnosti, 
 
o Beránku Boží, který jsi obrátil Pavla, pronásledovatele, smiluj se 

nad námi. 
o Beránku Boží, který jsi korunoval Pavla, apoštola, smiluj se nad 

námi. 
o Beránku Boží, který jsi oslavil Pavla, mučedníka, smiluj se nad 

námi. 
 
Poděkování  

Milé farnice nebo možná i farníci, 
rádi bychom vám ze srdce poděkovali za vaše buchty a koláče, 

které jste upekli pro naše setkání české a slovenské mládeže na 
Velehradě. Byly pro nás nejen výrazem přijetí věřícími z celého 
děkanátu, ale i viditelným, hmatatelným a chutným symbolem vaší 
křesťanské lásky. 

Jejich množství bylo tak velké, že se přítomných asi 6 tisíc 
mladých nejen najedlo dosyta, ale ještě zbyl dostatek buchet na 
celou neděli pro dobrovolníky, kteří Velehrad uklízeli. 

Ať vám sám Pán odplatí za vaši dobrotu a štědrost! 
(z dopisu P. Víta Zatloukala, ředitele Sekce pro Mládež ČBK) 

 
Inspi race i  pozvání  pro proži t í  mis i jn í  neděle 

dne 19.  10.  2008 

o misijní most modlitby ( všichni zájemci se mohou v předvečer 
letošní misijní neděle, tj. v sobotu 18. října ve 21 hodin sejít 
doma, či v kostele, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo 
jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře…I v naší farnosti 
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vytvoříme v kostele ve 21 hodin společenství modlitby za misie. 
Bude otevřena hlavní brána od hřbitova. 
Přijďte a připojte se! 

o misijní neděle v TV Noe dne 19. 10. 
2008 ( v 10 hod. bude přímý přenos 
slavnostní mše svaté z kostela sv. 
Jakuba v Trnavě na Slovensku)  

o misijní neděle na rádiu Proglas (v 
sobotním růženci 18. 10. od 20.30 se 
bude pamatovat na misie, každý desátek 
bude obětován za jeden kontinent, 
v neděli 19. 10. bude v 9 hod. přímý 
přenos slavnostní mše svaté z kostela 
sv. Tomáše v Brně. Po mši svaté zazní 
v 10 hod. poselství Benedikta XVI. 
k Misijní neděli) 

o sbírka v naší farnosti proběhne 19. 10. 2008 a její obnos je v celé 
výši určen na pomoc chudým skrze schválené projekty 
Papežského misijního díla šíření víry. Pán Bůh zaplať za vaši 
štědrost!      
 
Pozvání  

o příprava na manželství pro snoubence, kteří se rozhodli uzavřít 
církevní sňatek se koná v sedmi termínech od 19. 9. do 29. 11. 
2008 v sále arcibiskupské kurie v Olomouci. Témata: rozdíly 
mezi mužem a ženou, komunikace a partnerský dialog, svátost 
manželství, manželský slib… Více na www.rodinnyzivot.cz. 

o přijďte vzpomenout veliké památky arcibiskupa A. C. Stojana a 
prosit o jeho svatořečení v den jeho úmrtí v pondělí 29. 9. v 18 
hodin v bazilice na Velehradě. Mši svatou bude slavit biskup 
Josef Hrdlička. 

o desátá svatohubertská pouť na Svatém Hostýně se koná 18. října 
2008. 
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Farn í  k ronika 

Do společenství církve byli křtem přijati: 
Antonín Štěpán Mimochodek, SM, Tyršova 1744                                           
23. 2. 2008 
 

Vladimír Pavlica, SM, Salašská 1278                                                                    
9. 3. 2008 
 

Anna Lucie Sklenářová, SM, Komenského 1650                                              
13. 4. 2008 
 

Magdalena Miluše Sklenářová, SM, Komenského 1650                                 
13. 4. 2008 
 

Matyáš Alexandr Kolečkář, UH, Pod Svahy 1002                                             
13. 4. 2008 
 

Roman Ingr, Buchlovice 252                                                                                
25. 4. 2008 
 

Martin Hampala, Zlín, Valachův Žleb 4892                                                       
26. 4. 2008 
 

Kristýna Monika Uhříčková, SM, Luční čtvrť 2049                                           
27. 4. 2008 
 

Michal Giesl, SM, Máchova 928                                                                            
4. 5. 2008 
 

Alžběta Marie Valová, UH, Stavařská 735                                                            
8. 6. 2008 
 

Kateřina Pelková, UH, Šafaříkova 284                                                                 
14. 6. 2008 
 

Marie Kolaciová, SM, Svatovítská 340                                                                
22. 6. 2008 
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Drahomíra Ludmila Slováková, SM, Jezuitská 1491                                         
28. 6. 2008 
 

Kristýna Beatrice Vaňharová, Kostelany nad Moravou 53                              
29. 6. 2008 
 

Barbora Vosmanská, Mistřice 291                                                                       
19. 7. 2008 
 

Dominik Hulík, UH – Mařatice, L. Vaculky 993                                                   
19. 7. 2008 
 

Barbora Marie Perničková, SM, Brněnská 546                                                     
3. 8. 2008 
 

Dominik Chaloupka, SM, Trávník 2101                                                          
17. 8. 2008 
 

Michal Dostalík, SM, Salašská 1839                                                                      
24. 8. 2008 
 

Terezie z Avily Zvardoňová, SM, Kopánky 1636                                                 
31. 8. 2008 
 

Martin Číhal, SM, Trávník 2072                                                                                
7. 9. 2008 
 

Veronika Jurčíková, SM, Klukova 577                                                                   
21. 9. 2008 
 
Pro Boží požehnání na společnou cestu životem si přišli: 
19. 4. 2008 
Renata Malinová, SM, Altéře 542 
Pavel Blaha, SM, Jezuitská 1747 
 

26. 4. 2008 
Lucie Kovaříková, Zlín, Valachův Žleb 4892 
Michal Hampala, SM, Za Mlýnem 1882 
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7. 6. 2008 
Šárka Schystalová, SM, Úprkova 1806 
Petr Chmelař, SM, Janáčkova 1787 
 

14. 6. 2008 
Jana Večeřová, Mistřice, Javorovec 324 
Přemysl Duda, Velehrad, Hradišťská 113 
 

28. 6. 2008 
Kristýna Šoustková, Kněžpole 187 
Tomáš Vyšenka, Tupesy 391 
 

6. 7. 2008 
Anna Pavlová, Kostelany nad Mor. 53 
Josef Pavel, Kostelany nad Mor. 53 
 

19. 7. 2008 
Zuzana Vosmanská, Mistřice 291 
Michal Vosmanský, Mistřice 291 
  

16. 8. 2008 
Mgr. Jana Zálešáková, SM, Máchova 996 
Ing. Bohumil Ferda, Červená Lhota 16 
 

30. 8. 2008 
Petra Janků, Mistřice 85 
Václav Kotačka, SM, Michalská 1758 
  

27. 9. 2008 
Eva Bílková, Prostějov, Určická 1262 
František Sýkora, SM, Mojmírova 756 
 
V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
František Chmelař     *17.   4. 1927    +  2. 2. 2008 
Tomáš Pelka    *30.   4. 1929    +  4. 2. 2008 
Josef Doležal   *13. 10. 1925  +17. 2. 2008 
Jaromír Suchánek    *  5.   3. 1964    +  7. 3. 2008 
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Božena Snopková   *13. 11. 1927     +20. 3. 2008 
Josef Pavlica        *  4.   3. 1919      +24. 3. 2008 
Tomáš Směřička   *  1.   4. 1995   +29. 3. 2008 
Růžena Kučerová    *10.   5. 1928    +31. 3. 2008 
Hermína Šimková      *22.   8. 1920   +  6. 4. 2008 
Karel Hána    *  1.   7. 1914   +  9. 4. 2008 
Anna Vavřiníková   *28.   7. 1921 +26. 4. 2008 
Božena Zajícová  *25. 11. 1942   +28. 4. 2008 
Drahomíra Michalčíková  *16.   3. 1930   +  9. 5. 2008 
Jasnuška Pešlová   *  8.   8. 1923   +23. 5. 2008 
Milada Šmídová   *30. 10. 1917   +24. 5. 2008 
Anna Trubačíková    *  9.   4. 1922   +  2. 6. 2008 
Vladislava Miková      *25. 11. 1920     +16. 6. 2008 
Marie Tesařová   *22.   1. 1926  +18. 6. 2008 
František Vyorálek  *29.   8. 1944   +25. 6. 2008 
Miloslav Novák   *  7.   1. 1938    +  2. 7. 2008 
František Vančuřík  *12.   8. 1928   +  3. 7. 2008 
Jiří Junaštík   *19.   9. 1947   +11. 7. 2008 
Hana Kolajová     *11.   2. 1960    +11. 7. 2008 
Vít Popelka     *  6.   5. 1972    +21. 7. 2008 
Květoslava Domincová   *13.   8. 1922    +  4. 8. 2008 
Vladislav Gahura  *24.   1. 1941    +11. 8. 2008 
Františka Bříštělová  *27.   6. 1920     +24. 8. 2008 
Danuše Zavřelová  *11.   1. 1930   +  1. 8. 2008 
Marie Křiváková    *30.   5. 1933    +31. 8. 2008 
František Kavka     *27.   2. 1930   +  7. 9. 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  


