
  
Vánoce  -  být  doma 

Anička byla nesmělá a odtažitá dívka. Právě začala chodit do 
deváté třídy v nové škole v centru velkého města. Nikdy dřív ji 
nenapadlo, že bude stale sama. Brzy se jí začalo stýskat po staré 
malé, ale přátelské třídě. Tato škola byla moc chladná a nevlídná. 
Jako by nikomu nezáleželo na tom, jestli se tu Anička cítí dobře 
nebo ne. Anna byla moc milá, ale nesmělost jí bránila najít si 
kamarády. Příležitostné známé – rádobykamarády, co jen využívají 
vaší dobroty, - ty tu našla. Každý den procházela bez povšimnutí 
školními chodbami, nikdo s ní nemluvil, a tak také nikdy nikdo 
neslyšel, co si myslí. Došlo to tak daleko, že Anna uvěřila, že její 
názor nestojí za nic, a proto taky nikoho nezajímá. A tak dál mlčela 
jako němá. Rodiče si o ni dělali starosti.  A protože byli rozvedení, 
tušili, že Anička nějakou spřízněnou duši zoufale potřebuje. Dělali 
všechno, aby jí pomohli zapadnout do nové školy. Kupovali jí 
moderní oblečení, mobily a další věci, ale nepomáhalo to.  Nikdo 

bohužel netušil, že Anna přemýšlí o tom, že 
skoncuje se životem. Často usínala s pláčem, 
protože věřila, že ji nikdy nikdo nebude mít tak 
rád, aby jí mohl být opravdovým přítelem. 
Kamarádka Terka ji využívala k tomu, aby jí 
Anna psala úkoly, a předstírala, že potřebuje 
její pomoc. A přes léto se situace ještě zhoršila. 
Anna byla pořád sama, neměla žádnou zábavu. 

 

Michael 
občasník farnosti Staré Město 

   č.51/vánoce 2008 
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Byla přesvědčená, že takový bude celý její život. Došla k názoru, že 
nestojí za to žít. Na podzim  postoupila do dalšího ročníku a v 
místním kostele začala navštěvovat společenství křesťanské 
mládeže, protože doufala, že tam by mohla najít kamarády. Setkala 
se tam však s lidmi, kteří ji naoko přivítali, ale v duchu si přáli, aby 
brzy odešla. O Vánocích už byla Anna tak nešťastná, že začala brát 
prášky na spaní, aby lépe usínala. Postupně unikala z tohoto světa. 
Nakonec se rozhodla, že na Štědrý den, až 
rodiče odejdou na večírek, skočí z mostu. 
Když odcházela z teplého domova na 
dlouhou cestu k mostu, řekla si, že nechá 
rodičům ve schránce dopis. Otevřela 
schránku a našla v ní několik vánočních 
přání. Vyndala je, aby se podívala, od koho 
jsou. Psali babička a dědeček, také několik 
sousedů…a pak našla obálku, kteřá patřila jí. 
Otevřela ji. Psal jí jeden chlapec z 
křesťanského společenství. 

“Milá Ani čko, rád bych se ti omluvil, že jsem Tě ještě neoslovil, 
ale moji rodiče se právě rozvádějí, a tak jsem neměl v poslední době 
moc příležitostí mluvit s lidmi. Napadlo mě, že bychom si mohli 
popovídat o tom, jaké to je být dítě z rozvedené rodiny. Myslím, že 
bychom mohli být kamarádi a pomáhat si. Uvidíme se v neděli v 
kostele. 

      Zdraví Tě Tvůj přítel  Jirka” 
Chvíli si psaní upřeně prohlížela a pročítala je pořád dokola. 

“Mohli bychom být kamarádi,” usmála se, když si uvědomila, že na 
ní někomu záleží, že někdo se chce přátelit s obyčejnou, tichou 
Annou. Byla to pro ni čest. Otočila se a vrátila se domů. Hned 
zatelefonovala Jirkovi. Dalo by se říct, že se stal vánoční zázrak, 
protože přátelství je ten nejlepší dar, jaký můžeme dostat.  

Sváteční dny jsou obdobím naděje, která není laciným 
optimismem. Příběh Vánoc se má dotknout mne a tebe, tady a teď. 
Co se stalo v oné vzdálené noci má veliký a zásadní smysl pro 
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všechny naše příští dny.  Z příběhu, který začíná  ve chlévě a který 
vede přes kříž, můžeme čerpat svou naději, jedinou naději, která nás 
dokáže navzdory všemu udržet nad hladinou a každý den přimět     
k dobrým činům.  

Takové Vánoce – aby bylo srdce doma - Ti přeji. 
o.Miroslav 

 
„Děkuj i  vám…!“ 

Měl to být další pěkný prázdninový den, středa 30. července 
2008, kdy jsme se ze zlechovským panem farářem otcem Rudolfem 
vypravili na „ministrantský“ cyklistický výlet na Svatý Hostýn. Píši 
ministrantský, protože nás mělo být více ministrantů, ale velké 
horko v těch dnech všechny ostatní odradilo a tak jsem jel s otcem 
Rudolfem jen já.  

Autem, ve kterém byla naložena kola, jsme se dopravili do 
Ludslavic (bývalé působiště otce Rudolfa) a odtud jsme vyjeli na 
kolech. S velkým úsilím jsme vyšlapali, podotýkám, že bez jediné 
zastávky, na Svatý Hostýn. Po modlitbě v bazilice a dobrém obědě 
jsme se vydali na cestu zpět. K autu jsme se vraceli přes Rusavu. 
Teď už byla cesta mnohem snadnější, jeli jsme z kopce, hodně 
velkou, téměř 80km/hod rychlostí. Pro své vrstevníky připomínám, 
že jsem měl na hlavě přilbu! Ale co se nestalo? Při sjíždění kopce 
Čecher, se přede mnou objevila ostrá pravotočivá zatáčka a já ji v té 
velké rychlosti nevytočil! 

Už jen z vyprávění vím, že jsem hlavou narazil do plotu a zůstal 
v bezvědomí. Když jsem se probral, stálo  kolem mě spousta lidí,  
kteří se snažili mi poskytnout první pomoc. Než přijela někým 
přivolaná sanitka, tak mě otec Rudolf dal do stabilizované polohy a 
poléval mě hostýnskou vodou, protože jsem velmi krvácel. Mezi 
tím jsme se také spolu modlili. 

Byl jsem dopraven na oddělení ARO do Zlína. Po zjištění těžké 
fraktury obličeje mě však na druhý den převezli do brněnské 
nemocnice. Měl jsem polámané všechny důležité obličejové  kosti   
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(čelní, lícní, nosní na několikrát a také na dvakrát zlomenou horní a 
dolní čelist). Mozek byl však v pořádku. Nemohl jsem kvůli velkým 
otokům ani jíst, ani pít a špatně se mi dýchalo. Po částečném 
zmizení otoku mě čekala operace. Měl jsem moc velký strach, ale 
věděl jsem, že se za mě modlí rodiče, Dominiček, babička na pouti 
v Irsku, otec Rudolf, otec Miroslav, strýc Radek a velký zástup lidí, 
které ani nedokáži vyjmenovat. Děkuji, pokud jste byli mezi nimi i 
vy…. Děkuji vám! 

Spousta kapaček a léků způsobily, že si pobyt v nemocnici před 
operací moc nepamatuji. Přijal jsem 
pomazání nemocných a věděl jsem, že 
bych se měl modlit, ale moc mi to 
nešlo. Modlili se ti moji nejbližší, kteří 
byli téměř pořád se mnou. Mně jen stále 
zněla v uších věta, kterou kněz  zpívá 
před modlitbou Otče náš při mši svaté: 
“Podle Spasitelova příkazu a podle jeho 
Božského učení odvažujeme se 
modlit…“ 

Ve středu 6. srpna na svátek Proměnění Páně jsem podstoupil 6 
hodinovou operaci. Po ní jsem zůstal 5 dní v umělém spánku. Při 
probouzení z něho jsem si na vlastní kůži prožil, jak asi musí být 
těm, kteří delší čas užívají drogy a pak s nimi chtějí skoncovat. Asi 
dva dny, než přestaly působit anestetika, mi bylo velmi špatně. Teď 
už vím, co jsou to  abstinenční  příznaky. 

Pak jsem se již zotavoval velmi rychle. A k velkému údivu lékařů 
i sester z oddělení ARO jsem po 18 dnech od úrazu odcházel 
z jejich oddělení přímo domů. Měl jsem sdrátovanou čelist a pět 
týdnů jsem jedl jen přes injekční stříkačku. 

Nový školní rok jsem zmeškal jen o dva dny, teď se mám zase 
dobře a jsem zase mezi vámi. Díky Bohu, Panně Marii a všem, kteří 
jste na mě mysleli! 

Požehnané a pokojné vánoční svátky a každý den roku 2009 přeje 
Lukáš Gottwald 
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ZAKONČENÍ ADVENTU  A  VÁNOČNÍ DOBA  

v  kostele sv. Michaela ve Starém Městě 
Úterý 23.12.2008 7:00 hodin – poslední „rorátní mše sv.“      

od 9.00 hodin: PŘÍPRAVA KOSTELA 
NA SVÁTKY  (výzdoba  chrámu) – 
můžete přijít pomoci. Díky! 

Narození Ježíše 
Krista Středa  
24. prosince 2008 

Od 23:00 hodin: zpívání koled  
u vánočního stromu 
(zvyk zavedla naše farnosti v roce 2000)  
Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin 
obětována za živé a + občany a farníky 
ze St. Města 

Hod Boží vánoční  
Čtvrtek  
25. prosince 2008 

Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin 
15:00 hodin: Vánoční koncert 
Staroměstské kapely 

Svátek sv. Štěpána  
Pátek   
26. Prosince 2008 

Mše svaté v 7.00 hodin, 9.00 hodin 
15:00 hodin: Setkání u Jesliček  
(Vánoční hru připravilo společenství  
mládeže.) Vyhodnocení adventní soutěže 
našich dětí! 

Svátek svatého 
Jana, apoštola  
a evangelisty 
Sobota 27. 12. 08 

Mše svatá v 17.00 hodin   
Na  tuto mši svatou jsou zváni manželé  
k obnově manželského slibu.  
Po mši svaté  žehnání vína. 

Svátek Svaté 
Rodiny 
Ježíše, Marie  
a Josefa 
Neděle  
28. prosince 2008 

Mše svaté v neděli v 7.00 hodin, 
9.00 hodin  
Zveme manžele k obnově manželského 
slibu! (Mše svatá také v sobotu 27.12. 
v 17.00 hodin) 
15:30 hodin: “Poslouchejte křesťané” –  
vánoční koncert cimbálové muziky 
Bálešáci  a vystoupení dětí z Dolinečky 
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Silvestr  
Středa   
31.prosince 2008 

Poděkujeme Bohu  za rok  2008 mší sv. 
v 16:00 hodin  
a poprosíme  o požehnání do roku 2009 

Slavnost  
Matky Boží,  
Panny  Marie 
Čtvrtek  
1. ledna 2009 
Státní svátek 

Mše svaté:  v 8.00 hodin,  
10.00 hodin (obětována za farníky, 
spoluobčany a zastupitelstvo našeho 
města) 
Po každé mši svaté rekapitulace 
hospodaření, a činnosti farnosti za rok 
2008 + TE DEUM 

Pátek  
2.ledna 2009 

16:00 hodin: Mše svatá spojená 
s požehnání koledových skupinek 
Tříkrálové sbírky 

2.neděle  
po Narození Páně 
4. ledna 2009 

Mše svaté v 7.00 hodin, 9.00 hodin 
15:00 hod. NOVOROČNÍ BENEFIČNÍ 
KONCERT 
Chrámového sboru a orchestru 
v Uh.Hradišti pod vedením  
Karla Dýnky.  
Svým vstupným podpoříte stavbu 
nového kostela. Děkujeme! 

Slavnost Zjevení 
Páně   (Tří králů)  
Pondělí  5.ledna 09 
Úterý 6.ledna 2009 

Mše svatá v pondělí 5.1. v 17.00 hodin   
Mše svatá v úterý 6.1.v 6.30 hodin  
Při mších: žehnání zlata, kadidla, křídy a  
vody 

Svátek Křtu Páně 
Neděle  
11.ledna 2009 

Mše svaté v 7.00 hodin, 9.00 hodin 
Zakončení vánoční doby 

 
V SAKRISTII JSOU K DOSTÁNÍ: VÁNOČNÍ OPLATKY  
(VELKÉ: 12,-KČ, MALÉ: 10,- KČ) 
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Tř ík rá lová sbí rka v našem městě   

Jako v minulých letech navštíví naše domovy v pátek a sobotu     
2. a 3. ledna 2009 skupinky koledujících “ tří králů” s kasičkou a s 
doprovodem dospělého, který se 
prokáže osvědčením k vykonávání 
povolené veřejné sbírky Charity 
ve prospěch těch nejvíce 
potřebných a postižených. Vaše 
dobročinnost tu nebude zneužita, 
ale účelně využita na užitečné a 
dobré projekty, o kterých se v 
tiskovinách oblastní charity 
dovídáte.  
(Poselství koledníků: C+M+B AD 2009 = Christus mansionem 
benedicat anno Domini 2008 - Kristus ať žehná tomuto domu, 
v roce Páně 2009) 
 

Pozvánka na Děkanátn í  ples  

Už po jedenácté jste srdečně zváni  na 
Děkanátní ples, proslulý velmi 
příjemnou atmosférou! Přijďte v 
sobotu 17.1.2009 od 19  hodin do 
Sokolovny-SKC ve Starém Městě se 
pobavit a zatančit si, setkat se s 
přáteli i známými, potěší nás 
Staroměstská kapela a hudební 
skupina Trinom i výhra v bohaté 
tombole. Vstupenky si zakoupíte v 
prodejně drogerie pana Hrabince na 
nám. Hrdinů nebo v sakristii kostela. 
Přejeme příjemnou zábavu. 
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Bet lémské svět lo  

si můžete vyzvednout v kostele od soboty 20.12.2008 v kostele ( při 
mši svaté v 17.00) nebo v prodejně Drogerie u pana Hrabince na 
náměstí Hrdinů. 
 
 

Farn í  k ronika 

Do společenství církve byli křtem přijati: 
Leontýna Marie Friedlová, SM, Kosmova 935       14. 12. 2008 
Dominik Mrkvica, Traplice 305        21. 12. 2008 
Filip Kozelek, Domašov 157        21. 12. 2008 
 
V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Františka Balgová         *  2. 3. 1941          +27. 11. 2008 
Zdislava Kolaříková       *21. 5. 1950         +  1. 12. 2008 
Marie Husková               *25. 5. 1933         +14. 12. 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  


