
  
ŘÍDI T  Ž IVOT! ! !  

Ř ÍDIT  Ž IVOT??? 

„Rosu dejte, nebesa shůry…“(Iz 45,8).  
Nezaznívá právě toto v adventních bohoslužbách a čteních ze 

Starého Zákona? Milost přichází. 
Skončíš se svou zaneprázdněností a přestaneš si myslet, že si 

milost můžeš vytvořit ovládáním, 
sháněním  a vyráběním? 

Dnes jsou lidé připravováni jako 
manažeři, aby organizovali život a sami 
dávali zrod událostem. Na tom hodně 
vyrůstá současná kultura. Ale když to 
přeneseme do duchovního života, 
nefunguje to. Nelze přeci manévrovat a 
manipulovat duchovní energií, 
nemůžeme ji řídit. Jde o to, dát ji volnost. Jde o to, nestavět se jí do 
cesty a umenšovat se, jak říkal Jan Křtitel, velká postava adventu. 

Jde o velkou „kenozi“, o které mluví apoštol Pavel k Filipanům 
2,6-11: 

„Ježíš Kristus – způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své 
rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe  se zřekl, vzal na sebe způsob 
služebníka, stal se jedním z lidí…Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a 
dal mu jméno nad každé jméno...“.  

 

Michael 
občasník farnosti Staré Město 

   č.50/advent 2008 
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Vyprazdňování sebe sama, aby vzniklo místo pro Jiné. Vzácnou 
příležitost dává letošní advent..  

Pro některé je asi velmi těžké  nechtít život podchycovat a řídit a 
čekat na něj jako na „rosu shůry“. Máme být pasivní? Ne, právě 
naopak.  Když Buddha položil otázku podobně jako Ježíš: „Co o 
mně lidé říkají, kdo jsem?“, jeho učedníci odpovídali různě: „Jsi 
tohle, jsi tamto…“ Buddha odpověděl: „Jsem bdělý.“ Být bdělý – 
být bdící a aktivní.  

Mnohá z adventních čtení nás vyzývají k té jedné, nejobtížnější 
věci: být bdělí.  

ADVENT – PROSTOR, JAK DOVOLIT  BOHU, ABY 
NASMĚROVAL NÁŠ ŽIVOT!!! 
 

Důvěřuji vám, milí přátelé, že se v adventu neztratíte kdesi 
v humbuku světa, 

ale „rose Boží milosti“ nastavíte vaše žíznící srdce a dovolíte 
láskyplnému Bohu, aby konal své dílo ve vás. 

Spolu vyjděme na cesty letošního adventu. 
o.Miroslav 

 
Nabídka (Pozvání?)  

Adventní soutěž pro děti bude probíhat po celý 
advent. Děti přicházejí s lampičkami na roráty.  

Do jesliček, které vystýlají slámou, bude o 
půlnoční mši sv. položeno Jezulátko.  

Rozdělování odměn za adventní aktivitu se 
uskuteční při setkání u Jesliček dne 26.12. v 15:00 
hodin. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Sv.Mikuláš přijde za dětmi,  do kostela sv. 
Michaela ve Starém Městě v pátek 5.12.po mši 
svaté v 17 hodin. Milé děti,  přijďte už na mši sv.(bude překvapení)! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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V sakristii kostela sv. Michaela jsou už k dostání: 
o Tradi ční vánoční oplatky – velké (5 ks) za 12,- Kč, malé  (5 ks) 

za 10,- Kč, 
o Kalendáře na rok 2009 (s církevním i občanským 

kalendáriem) na postavení i pověšení, v ceně od 55,-              
do 60,- Kč. 
V kostele u vchodu je vystavena duchovní literatura (vhodná 

jako vánoční dárek).  Je možné si tyto knihy ihned koupit nebo 
objednat! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pro nemocné a staré osoby nabízí otec Miroslav návštěvu 
v domácnosti ve dnech 11. a 12. prosince 2008. Poslouží přitom 
svátostí smíření, svátostí pomazání nemocných a svátostí 
Eucharistie. Prosíme rodinu či sousedy a známé, abyste nemocné a 
starší lidi včas informovali a zprostředkovali  jim tuto duchovní 
službu telefonátem na faru č. 572 541 277 nebo na telefonu 
sakristiánky pí B. Vaňkové č. 731 239 557, či oznámením v sakristii 
do 7.12. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pročištění duše během adventu – příprava na svátky! 
Příležitost ke svátosti smíření (zpovědi) je vždy půl hodiny před 
každou mší svatou před svátky.  TAKÉ V SOBOTU 20.12. OD 
14:00-17:00 HODIN V KOSTELE SV.MICHAELA (budou 
přítomni 3 zpovědníci). Využijte, prosím,  této příležitosti! (v 
Uherském Hradišti zpovídají duchovní otcové z děkanátu od 
10.12. do 23.12. – ve farním kostele od 8:00 – 10:00 hodin, ve 
františkánském od 15:00 – 18:00 hod.) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nás zve na výstavy 
v Galerii Slováckého muzea, Otakarova 103 – naproti Finančnímu 
úřadu: 
- ČESKÁ BIBLE V PRŮBĚHU STALETÍ 
- VÁNOCE V GALERII ANEB PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 
(mezinárodní výstava betlémů). 
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Obě výstavy potrvají do 31.prosince 2008. Otevřeno: pondělí až 
neděle 9-12, 12.30-17 hodin. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Úklid kostela před vánocemi se uskuteční v sobotu 13. 12. od 8 
hodin. Jsou zváni všichni, především však silní muži! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Všechny děti, které budou mít letos dlouhé vánoční 
prázdniny, jsou zvány v úterý 23. 12. od 9 hodin do kostela 
k výzdobě vánočního stromu. 

 
SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 

Příští rok uplyne 5 let od posledního udílení svátosti biřmování 
v naší farnosti. 

Svátost biřmování patří spolu se křtem a eucharistií ke „svátostem 
iniciačním“: má mocněji uvádět do spojení 
člověka s Bohem a do společenství lidí: do 
vztahu, lásky a služby. Skrze dary Ducha má 
být posíleno (biřmováno) všechno, co je slabé 
díky slabostem naší přirozenosti. Svátost 
biřmování je upevněním a rozšířením daru 
Ducha svatého, který každý křesťan obdržel  při 
křtu. Biřmování je zpečetěním toho, že patříme 
Bohu, který nás vybavuje svým Duchem a vede 
k naplněnému životu. Máme se stát dospělými 
křesťany - svědky našeho Boha v tomto světě. 

 

Měl bys ses pro ni rozhodnout, pokud jsi pokřtěn a přijal jsi 
svátost eucharistie a  bude Ti příští rok 14 let.  Horní věková 
hranice není omezena! 

Nezapomeň, že svátost biřmování se vyžaduje také tehdy, když 
přijímáš službu kmotrovství u křtu! 

Během letošního adventu můžeš vyplnit přihlášku (je k dispozici 
v kostele) a odevzdat v sakristii nebo na faře. Intenzivní přípravu 
zahájíme začátkem roku 2009. 
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DOBA ADVENTNÍ  –  DOBA OČEKÁVÁNÍ  A NADĚJE  

Při duchovních adventních přípravách mě napadá, jak by bylo 
krásné, kdybychom se mohli zastavit a takto  komunikovat s Bohem 
dennodenně. Přitom chtěli dobro. I pro bližní. Jak by byl naplněný 
vztah, kdybychom se k němu obraceli s důvěrou. Myslím, že je 
potřeba nejdříve hledat a vytvářet osobní vztah k Bohu. 

Bůh nám posílá do cesty různé těžkosti, které nás mohou stmelit. 
Člověk je také tvor omylný a v podstatě celý život upadající. Mám 
za to, že i těžké chvilky člověka vychovávají k dobrému, protože při 
každém otřesu musí nutně přehodnotit své priority, někdy celý 
život. Pokud tak neučiní, svědomí se stejně dřív či později naléhavě 
ozve a člověk s pokorou Boha odprošuje a děkuje mu. Není úžasné, 
jak je Boží láska nekonečná, trpělivá, nejvíce milosrdná? I já jsem 
to měla možnost niterně poznat v mých zatím nejtěžších životních 
okamžicích. Dnes lituji každé polovičatosti a vlažnosti, kterých 
jsem se jako křesťanka dopustila a stále víc mi sílí v uších: 
„Hledejte Hospodina, dokud je možné ho nalézt.“ 

Chci podat svědectví i o SÍLE společné modlitby. Můj leckdy 
řádově neuspořádaný duchovní život se otřásl v základech, když 
moje maminka nastoupila do 130 km vzdálené nemocnice na těžkou 
operaci (v září). Její život by po zdravotní stránce vydal za životy 
dva, tři. Tato operace však byla nejrizikovější.  Já jako vystudovaná 
sestra a srdcem její nejbližší člověk (silné pouto) jsem si snad nejvíc 
uvědomila závažnost toho všeho. Dostala se k odborníkům nejvýše 
povolaným + s velmi laskavým a obětavým přístupem ke každému 
pacientovi. I je jsem svěřovala do Božích rukou s prosbou o 
požehnání. Z velkých obav jsem poprosila pár přátel v nejbližším 
kontaktu, aby tento můj úmysl podpořilo v den operace a aspoň 
v prvních dnech. Modlily se také babičky a každá z nich obětovala 
ten den mší sv. Opravdová tíseň na mě dolehla, když se ani po šesti 
hodinách  maminka nevrátila ze sálu (zákrok běžně trvá 5 hod.). 
Tušila jsem, že se něco stalo. Celá jsem se roztřásla. Nakonec ji 
přivezli po 7,5 hodinách. Na sále došlo ke komplikacím, 
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k masívnímu krvácení. Sice byla stabilizována, ale pořád ve vážném 
stavu (prvních 48 hod. je rozhodujících). První dny: kvanta krve, 
plazmy, infuzí, sond..já v této fázi fyzicky vzdálená, duchem však 
plně přítomná. Celé hodiny, dny jsem promodlovala. Modlila jsem 
se výhradně za maminku, ale modlitba mě zároveň uklidňovala, 
stírala slzy, cítila jsem se s ní bezpečně. Vnímala jsem i něco 
jiného. Že modlitba proměňuje hlavně mé nitro, mé postoje, můj 
vztah k Bohu.  

To, co se dělo po operaci, i lékaři považovali za neuvěřitelné. Jak 
se maminka rychle po operaci vzbudila, jak se dávala do pořádku, 
jak brzy začala chodit, jak se držela.  

Největší šok mě však teprve čekal. 
JAK kritická situace na sále byla, mi 
ukázala až závěrečná zpráva, kde stálo: 
Pravděpodobná ztráta krve 4,5 l (!) 
Mamince také později ještě 
v nemocnici pan primář řekl, že se jim 
na poslední chvíli podařil najít zdroj krvácení.. a já nepřestávám 
děkovat Bohu za to, že vrátil maminku zpátky do života. DÍKY!! 
Dnes už je dávno maminka doma a po zdravotní stránce se cítí 
velmi dobře. I psychicky. 

Když se dívám, jak roste tlak společnosti na konzumní styl, zdání 
pohodlného života, lhostejnost, že už nic nemá smysl, ani to dobro, 
mám jen jediné přání: abychom se nenechali zviklat špatnou 
náladou, pocity a nenechali si servírovat jed do duše, ale: především 
nikoliv ze strachu, ALE hlavně s velkou důvěrou, radostí a 
očekáváním se utíkali k Hospodinu. 

K.Ďuricová 
 
Koste l  Svatého Ducha v adventn ím čase 

Adventní čas, to je čas očekávání. Očekávání Toho, který přijde, 
Syna člověka, Syna Božího. Toto očekávání má být, a je spojeno 
s dobrými předsevzetími, se snahou člověka k dobrým skutkům. 
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V naší farnosti se tato snaha věřících i příznivců farnosti projevila 
již v „předvečer“ adventu při poslední veřejné sbírce na stavbu 
našeho kostela. Podle slov otce Miroslava jste teď byli příkladně 
štědří. Vaše dary byly o polovinu vyšší než obvykle. Věřím, že 
většina z vás rovněž očekává, co na našem kostele přibude, až zase 
na čas utichne stavební ruch. Vidíte, jak uprostřed kostela rostou 
konstrukce z trubek, traverz a betonářských překližek. Vidíte, jak 
jeřáb zvedá do výšky další a další materiál. Vidíte, jak z výše padají 
roje jisker od sváření, řezání a broušení. 

Musím vám prozradit, že většina toho, co vidíte a na čem se již 
několik měsíců pracuje, bude zase odstraněno. Jde totiž většinou o 
těžké lešení a bednění. Když 
práce skončí, zůstane nám 
uprostřed kostela dvanáct bílých 
nakloněných sloupů a nahoře na 
nich betonový prstenec, který 
bude vážit „maličkost“, 250 tun. 
Proto tolik příprav, proto tolik 
pomocných konstrukcí. Aby nám takové množství betonu zůstalo 
tam kde chceme, nahoře, ve výšce dvanáct metrů. A co bude 
následovat? Když budeme mít prstenec, můžeme už začít střechu, 
aby nám do stavby stále nepršelo. Ale o tom až příští rok. 

Děkujme Nejvyššímu a prosme jej o přízeň v našem úsilí. 
F. Křivák 

 
SE SRDCEM PLNÝM VDĚČNOSTI  CHCEME PODĚKOVAT 

SPOLUOBČANŮM STARÉHO MĚSTA 
ZA FINANČNÍ DARY NA NOVÝ KOSTEL 

VE VÝŠI  677 270,- KČ, 
KTERÉ  BYLY VYBRÁNY PŘI VEŘEJNÉ SBÍRCE 

VE DNECH 10.- 16. LISTOPADU 2008. 
PAMATUJEME V MODLITBĚ A SVOLÁVÁME BOŽÍ 

POŽEHNÁNÍ NA VŠECHNY SPOLUOBČANY! 
FARNÍ SPOLEČENSTVÍ VE STARÉM MĚSTĚ 
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Pozvání  

o Poutě do Lurd v roce 2009 se uskuteční v těchto termínech:       
19. – 26. 4., 10. – 17. 5. , 20. – 27. 9. 
Organizátor poutě: CK Štěrba Zlín, Jílová 4579, 760 05  Zlín, tel. 
577 141 068, 603 733 885 

o Studentská mše svatá v Boršicích u Buchlovic se bude sloužit 12. 
12. 2008 v 18 hod., tentokrát na téma „očekávání“. 

     
Farn í  k ronika 

Do společenství církve byli křtem přijati: 
Dominik Horák, UH, Svatováclavská 897     9. 11. 2008 
Vendula Klára Zichová, Traplice 387     9. 11. 2008 
Veronika Bauerová, Zlechov 211  16. 11. 2008 
Adam Otrusiník, UH, Štěpnická 1162   22. 11. 2008 
Marek Cehelský, SM, Sadová 1842   23. 11. 2008 
Bára Bibiana Pavelková, SM, Hradišťská 200    23. 11. 2008 
Tereza Ivona Kročová, UH, Vésky 213 29. 11. 2008 
Tomáš Michael Kroča, UH, Vésky 213 29. 11. 2008 
Michal Hudeček 30. 11. 2008 
 
V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Jiřina Býčková     *12.   1. 1936      +  4. 10. 2008 
František Šimčík       *17. 10. 1933      +  4. 10. 2008 
Vlastimila Smětáková    *  1.   1. 1913      +  6. 10. 2008 
Cecílie Říhová          *  1.   1. 1920      +15. 10. 2008                            
František Slavík        *  1. 10. 1922        +18. 10. 2008 
Miroslav Březina *  7.   5. 1958 +22. 11. 2008 
Antonín Čechmanem *14.   8. 1926 +22. 11. 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  


