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            Svojí krví jen ty viny ze mne sejmi, a čím jsem starší, 
tím víc, prosím, odpoušt ěj mi, tím d říve mě vezmi na milost. 
  

Před 445 lety (18.2.1564) zemřel v Římě ve věku 89 let 
vynikající sochař, malíř a architekt Michelangelo Buonarroti. 
Jeho nejznámější sochařská díla jsou David, Mojžíš a Pieta. 
Vynikl  i jako freskař. Od roku 1546 
byl jmenován hlavním architektem 
baziliky sv. Petra ve Vatikánu, kde 
se proslavil výzdobou Sixtinské 
kaple. Méně se však ví o jeho 
literární tvorbě. Nesnažil se být 
básníkem. Do vět vložil skicu svých 
bohatých myšlenek a upřímných 
modliteb, které svou pravdivostí 
uchvacují již pět století.  

Kurzívou jsou zde uvedeny citace (včetně básní – modliteb – 
Michelangelových) z knihy Karla Schulze Kámen a bolest. 

 

Michelangelo si od radních vyžádal poškozený blok 
mramoru, který se marně pokoušeli opracovat jiní sochaři. 

Kámen byl již značně poničen, přesto svým vnitřním zrakem 
uviděl, jak mramor otesávat, aby vytvořil Davida,  

jednu z nejkrásnějších soch dějin. 
 

Nikdy neuléhal bez večerní modlitby. Navykl se modlit 
postupně všech sto padesát žalmů. Začal prvním a když přišel k 
poslednímu, opět začal od prvního. Brzy zpozoroval, že žalmy 
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jsou pro něj nejen inspirací k modlitbě, ale i jakýmsi zápisníkem, 
ve kterém je zaznamenáno co prožil výstižněji, než by to zapsal 
vlastními slovy. V zrcadle žalmů všechno dostalo obsah a stalo 
se klíčem k pochopení toho, co bylo těžké a zahalené. Věřil, že 
jej Bůh skrze žalmy vede.  

 

Nabídky světa, jak to vidím k stáří,  
mi nenechaly čas se k Bohu brát.  
Nejenom, že jsem nedbal jeho darů,  
já právě jimi hřešil tolikrát!  
 

Čím jiný moudří, tím já hloupnu pouze  
a pozdě ten svůj omyl poznávám.  
Už nedoufám, 
 jen volám k Němu v touze,   
zbav mne té lásky, kterou k sobě mám.  
 

Zkrať pro mne napůl cestu do nebe,  
můj drahý Pane,  
vždyť bez Tebe sám nezdolám,  
ani tu polovinu.  
 

Nauč mně říkat ne  
k světským rozkoším,  
k těm jeho krásám, které stále ctím.  
Dokud ještě žiji, dej mi vděčnost  
za čas k pokání, díky za Tvé čekání. 

 

Ve svých modlitbách se Michelangelo vyznává ze svých 
životních zápasů. Také my ve svém životě prožíváme boje, 
které často prohráváme. Ale Bůh nechce, abychom se trápili    
a žili v nejistotě. Proto poslal svého Syna Ježíše Krista, aby 
nám svým zápasem na kříži vydobyl odpuštění hříchů a pokoj 
s Bohem. Každý, kdo věří v Krista, v jeho zástupnou oběť       
za naše hříchy, může žít vítězný život. 

 

Shodil jsem těžké, nepotřebné břímě, 
můj drahý Pane. Zanechal jsem svět  
a jako křehký člun se vracím zpět 
z bouřlivých vod k tiché zátočině. 
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Trny a hřeby vbité do Tvých dlaní, 
tvář, jež se dobrotivě sklání, 
slibuje duši, trýzněné lítostí, 
že přece jen najde spásu za pokání.  
 

Až pohlédneš  
svým svatým zrakem na mě, 
nesuď mne přísně, nezvedni své rámě, 
abys mne ztrestal za moji minulost. 
 

Svojí krví jen ty viny ze mne sejmi 
a čím jsem starší, 
tím víc, prosím, odpouštěj mi, 
tím dříve mě vezmi na milost. 

 

Postní dobou vstupujeme na cestu intenzivního  
duchovního cvičení.  

Kéž nás disponuje k tomu, abychom lépe oslavili Velikonoce  
a získali zkušenost s Boží mocí. 

otec Miroslav 
 

Z poselství papeže Benedikta XVI.  k postní 

době 2009 

Můžeme se ptát, jakou cenu a jaký smysl má pro nás křesťany 
odepírat si něco, co samo o sobě je dobré a užitečné pro udržování 
našeho života. Svatá Písma a celá křesťanská tradice nás učí, že 
půst nám velmi pomáhá, abychom se vyhnuli hříchu a všemu, co k 
němu vede. Proto se v dějinách spásy častěji vrací výzva k postu. 
Už na prvních stránkách Písma svatého přikazuje Pán člověku, aby 
se zdržoval zakázaného ovoce: "Ze všech stromů v zahradě smíš 
jíst, ale ze stromu poznání dobra a zla jíst nesmíš, neboť v den, kdy 
bys z něho pojedl, musíš zemřít!" (Gn 2,16-17). Když sv. Basil 
komentuje tento Boží příkaz, říká, že "půst byl nařízen v ráji" a 
"první takové nařízení dostal Adam." Z toho činí závěr: "Výraz 
‚nebudeš jíst‘ je zákonem o postu a zdrženlivosti."Protože jsme 
všichni zatíženi hříchem a jeho důsledky, nabízí se nám půst jako 
prostředek pro znovunavázání přátelství s Bohem. 
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V Novém zákoně vynáší Ježíš na světlo hluboký smysl postu, 
když napadá postoj farizejů, kteří úzkostlivě dodržovali příkazy 
Zákona, ale jejich srdce bylo od Boha daleko. I jinde Božský Učitel 
opakuje, že pravý půst spočívá spíše v plnění vůle Nebeského 
Otce, který "vidí i to, co je skryté, ti odplatí" (Mt 6,18). 

Uskutečňování postu nacházíme 
velmi přítomné v prvním 
křesťanském společenství (srov. Sk 
13,3; 14,22; 27,21; 2 Kor 6,5). Také 
církevní Otcové hovoří o síle postu, 
který je schopen zadržet hřích, 
potlačit chtivost "starého Adama" a v 
srdci věřícího otevřít cestu k Bohu. 
Mimo to půst je běžnou praxí, kterou 
doporučují svatí každé doby. 

Zdá se, že v dnešních dnech 
postní praxe trochu ztratila svou duchovní sílu a v kultuře 
poznamenané hledáním hmotného blahobytu získala spíše hodnotu 
terapeutického opatření při péči o tělo. Půst určitě prospívá 
fyzickému zdraví, ale pro věřící se stává v první řadě "terapií" pro 
léčbu toho, co jim brání, aby se přizpůsobovali Boží vůli. Postní 
doba by se mohla stát vhodnou příležitostí pro to, abychom ocenili 
autentický a stálý význam starobylé praktiky pokání, která nám 
může pomáhat při umrtvování našeho egoismu a při otevírání srdce 
pro lásku k Bohu a k bližnímu. 

Postem a modlitbou dovolujeme Kristu, aby přišel nasytit ten 
nejskutečnější hlad, který zakoušíme ve svém nitru – hlad a žízeň 
po Bohu. 

Drazí bratři a sestry, je třeba dobře vidět, že posledním cílem 
postu je pomáhat každému z nás, abychom ze sebe učinili úplný 
dar Bohu. Ať si každá rodina a každé křesťanské společenství cení 
postní doby jako možnosti pro odložení všeho, co rozptyluje ducha, 
a pro intenzivnější přijetí toho, co živí duši a otevírá ji lásce k Bohu 
a k bližnímu. Mám zvláště na mysli větší úsilí v modlitbě, v lectio 
divina, v přijímání svátosti smíření, v aktivní účasti na eucharistii a 
především na nedělní mši svaté. Ujišťuji Vás o své modlitbě za to, 
aby každý věřící a každé církevní společenství plodně prožili postní 
dobu, a zároveň ze srdce všem uděluji apoštolské požehnání.  
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PROŽÍVÁNÍ POSTNÍ DOBY V NAŠÍ FARNOSTI: 

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK VŽDY V 17.00   
HODIN (od 30.3 v 18 hodin): 

POBOŽNOST (SPOLEČNÁ MODLITBA) 
KŘÍŽOVÉ CESTY. Modlitby budou moderovat 
jednotlivá společenství farnosti (senioři, 
cursillisté, terciáři, otcové, matky, rodiny, mládež, 
ministranti, děti a také skupinky biřmovanců, kteří 
postní dobou začínají svou přípravu).  

 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY –  
POSTNÍ DOBA 2009 

DEN DATUM HODINA SKUPINA 

Pátek 27.2.2009 17.00 DĚTI (katechetka Jitka) 
Pondělí 2.3.2009 17.00 SENIOŘI 
Středa 4.3.2009 17.00 CURSILLISTÉ 
Pátek 6.3.2009 17.00 BIŘMOVANCI  

(Fr.Foltýnek + Fr.Ingr) 
Pondělí  9.3.2009 17.00 ZASTUPITELÉ 
Středa 11.3.2009 17.00 SAKRISTIÁNKY 
Pátek 13.3.2009 17.00 BIŘMOVANCI  

(katechetky Gábina + Jitka) 
Pondělí 16.3.2009 17.00 TERCIÁŘI 
Středa  18.3.2009 17.00 JOSEFOVÉ 
Pátek 20.3.2009 17.00 BIŘMOVANCI (akolyta Kamil) 
Pondělí  23.3.2009 17.00 OTCOVÉ 
Středa 25.3.2009 17.00 MATKY 
Pátek 27.3.2009 17.00 BIŘMOVANCI  

(katechetka Mirka + Petra) 
Pondělí 30.3.2009 18.00 AKOLYTÉ 
Středa 1.4.2009 18.00 MINISTRANTI 
Pátek 3.4.2009 18.00 BOLESTNÝ PÁTEK 
Pondělí 6.4.2009 18.00 PASTORAČ. A 

EKONOM.RADA 
Středa 8.4.2009 18.00 PRVOKOMUNIKANTI 
VELKÝ 
PÁTEK 

10.4.2009 9.00 SPOLEČNÁ 
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POSTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ  o pěkné ceny 
Vždy v pondělí, středu a pátek: účastí na Pobožnosti křížové 

cesty 
 

KAJÍCÍ POBOŽNOST: 1.,2.,3.,4.,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. 

 
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH SE 

SLUŽBOU SVÁTOSTI SMÍŘENÍ, POMAZÁNÍ A SV.PŘIJÍMÁNÍM  
se uskuteční ve čtvrtek 2.4. a v pátek 3.4. od 8:00 hodin. Nahlaste 
v sakristii! 

 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ  (VČETNĚ 

BIŘMOVANCŮ!) proběhne od pátku 13.3. do neděle 15.3. na 
ORLOVNĚ. Přijede mezi nás otec Josef NUZÍK, vicerektor 
kněžského semináře v Olomouci. Zveme všechny mladé! 
Kontaktujte Ivu Talašovou (604173265). 

 
KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI 

STARÉHO MĚSTA:     
Pátek 3.4.2009 (mše svatá je v 17.00 

hodin, po ní vyjde průvod s křížem 
ulicemi města) 

 
6. NEDĚLE POSTNÍ SE NAZÝVÁ 

„KV ĚTNÁ  - PAŠIJOVÁ – NED ĚLE“:  
V sobotu 4.4. v 18.00 hodin a v neděli 

5.4. 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.  
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OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: vždy půl hodiny přede 
mší svatou, také během pobožnosti křížové cesty. V sobotu 
4.4.2009 od 15.30 do 18.00 budou přítomni tři zpovědníci. Využijte 
tuto možnost! 

 

ÚKLID KOSTELA A OKOLÍ P ŘED SVÁTKY:  Přijďte, prosím, 
pomoci při úklidu kostela a okolí  v sobotu 4.4.2009 od 8:30 hodin. 
Také díky Vaší obětavosti se budeme všichni v kostele cítit dobře. 

 
O MODLITBU ZA SEBE A SVÉ RODINY 

PROSÍ TITO BIŘMOVANCI: 

Bartošová Zdeňka 
Bazala  Jan 
Bazala  Ondřej 
Bazalová Kateřina 
Bílková  Eva 
Bukvald Petr 
Mikuláštíková Anna 
Friedlová Renáta 
Friedlová Veronika 
Gottwald Lukáš 
Haničinec Michal 
Chladnula Patrik 
Křenová Petra 
Malinová Martina 
Mimránek Jakub 
Němcová Ludmila 
Obdržálková Silvie 
Opálka Jiří 
Pištěcká Oldřiška 
Píšťková Věra 
Plevák Petr 
Pleváková Magda 
Prokop  Jan 
Seménka Petr 
Snopek René 
Staufčík Michal  
Suchánek Adam 

Ševčíková Alena 
Taláková Dagmar 
Vaculíková Kristýna 
Vávra  Petr 
Vávrová Pavlína 
Vávrová Romana 
Vávrová Tereza 
Vávrová Zuzana 
Vendel Jiří 
Vozárová Žaneta 
Wurstová Karolína 
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Výzva k modlitebnímu tažení za vlast 

Pán Bůh zaplať všem, kteří se přidali k modlitbě za naši vlast,   
o kterém jsme psali v minulém čísle časopisu Michael. Na tento 
úmysl se již pravidelně modlí 490 lidí. 

Nabízíme modlitby jako podnět k modlitbě za vlast. 
 

Modleme se: 
Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie,  
Své milované Nevěsty! (3x) 
 

Otče náš, jenž jsi na nebesích… 
 

Osvoboď náš národ  
od nepokojů a násilí! 
Osvoboď nás od beznaděje, 
nenávisti a opovrhování  
důstojnosti člověka! 
Osvoboď nás od každé 
nespravedlnosti na úrovni  
sociální, národní a mezinárodní! 
Osvoboď nás od lhostejnosti  
vůči Božím přikázáním! 
Osvoboď nás od pokušení udusit 
v srdcích lidí pravdu o Bohu! 
Osvoboď nás od hříchů  
proti Duchu Svatému! 
Pomoz nám, Otče,  
silou Ducha Svatého,  
aby každý z nás byl nástrojem Tvého pokoje v naší zemi! 

 

Zdrávas Maria, milosti plná… 
 

Naše Matko, 
chceme tě vzít do svého domu jako apoštol Jan, abychom se 

od tebe naučili připodobnit se tvému Synu. Svěřujeme tvé 
mateřské starostlivosti sami sebe, církev, celý svět, dnes ti však 
zvlášť vroucně svěřujeme náš národ. Naléhavě pros za nás svého 
milovaného Syna, aby nám v hojnosti uděloval dary Ducha 
Svatého, Ducha pravdy, který je pramenem života. Přijmi ho pro 
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nás a s námi jako v prvním společenství v Jeruzalémě, které se 
tísnilo kolem tebe v den Letnic. Kéž Duch otevře srdce pro 
spravedlnost a lásku, kéž přivede osoby a národy k vzájemnému 
pochopení a pevné vůli po míru. 

Svěřujeme Ti lidi, počínajíce těmi nejslabšími: děti, které ještě 
nespatřily světlo světa, i ty narozené v poměrech chudoby a 
strádání, mladé, kteří hledají smysl života, osoby bez práce a ty, 
které trýzní hlad a nemoc. Svěřujeme ti rozvrácené rodiny, staré a 
osamocené osoby, o které nikdo nepečuje. 

Ó Matko, která znáš utrpení a naděje církve i světa, pomáhej 
svým dětem v denních zkouškách a učiň, aby nepřevládly temnoty 
nad světlem. 

Tobě, Jitřenko spásy, odevzdáváme náš národ, aby pod tvým 
vedením všichni lidé objevili Krista, světlo světa a jediného 
Spasitele, který vládne s Otcem a Duchem Svatým po všechny 
věky věků. Amen. 

 
Duchovní obnova mládeže 

Duchovní obnova mládeže v naší farnosti se uskuteční ve 
dnech 13. – 15. 3. 2009. Přednášející bude P. Josef Nuzík, 
vicerektor kněžského semináře. S sebou: spacák, karimatku, blok 
na poznámky, věci osobní potřeby, psací potřeby, Bibli, přezůvky, 
hodinky, 180 Kč. Nahlašujte se u Ivy Talašové, 
email:ivatal@centrum.cz, mobil 604173265. 

 
Pozvání 

o studentská mše svatá se uskuteční 27. 3. 2009 v 18 hod. 
v Hluku. Poté bude pokračovat v Pastoračním centru přednáška 
a beseda s misionáři z řádu Redemptoristů. 

o Diecézní pouť po stopách sv. Pavla Turecko – Řecko (-Řím) 
proběhne v těchto termínech:  
malý okruh 18. 5. – 26. 5. 2009 (cena 19.700,-Kč) 
velký okruh 26. 5. -   9. 6. 2009 ( cena 29.700,-Kč) 
Účast na pouti je spojena s možností získat plnomocné 
odpustky. Přihlášky a program pouti s dalšími informacemi u 
všech kněží olomoucké arcidiecéze. 
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o Duchovní cvičení na Velehradě: 
15. 3. – 19. 3. – postní duchovní obnova (P. S. Peroutka) 
20. 3. – 22. 3. – víkend pro seniory (P. S. Peroutka) 
22. 3. – 25. 3. – příprava na velikonoční liturgii  
                          (P. M. Kabrda SDB) 
27. 3. – 29. 3. – rekolekce pro katechety ( Mons. P. Posád) 
 
„Kdo se modlí , ať se postí ,  kdo se postí ,  

ať je milosrdný.“ 

Arcidiecézní charita Olomouc vyzývá farnosti k obnově 
starobylé postní praxe. Spočívá v tom, že věřící dostanou na 
Popeleční středu nebo 1. neděli postní při odchodu z kostela 
papírovou schránku. Do schránky budou během postní doby 
odkládat peníze, které ušetří díky své postní kázni. Tyto schránky 
budou vybírány na Květnou neděli a finanční prostředky pak budou 
uvolňovány na projekty pomoci charitnímu dílu nebo konkrétním 
lidem. 

    
Farní  kronika 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
František Blaha          *20. 6. 1925             +15. 2. 2009 
Josef Pavlíček            *30. 1. 1944             +14. 2. 2009 

 
 
 
   
     
      

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  


