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LETNICE TEHDY A DNES? 

Bylo by zapotřebí, aby se lidé slyšeli s radostí „hovořit svým 
mateřským jazykem“ (Skutky 2,8). Bylo by třeba ještě něčeho 
víc, aby se každý cítil být milován, pochopený, šťastný. 

Skrze Ducha nám Bůh dává nejen poznat tajemství svého 
rodinného života, ale uvádí nás v něj. A tato 
možnost se nám nenabízí na jediném místě – 
nabízí se nám všude. Všude, kde je kostel, 
všude, kde jsou “dva nebo tři” věrní křesťané, je 
zjevný Pán, je možno sdílet Ducha.  

Letnice zazářily za bílého dne a stovky lidí 
byly svědky této proměny.  

Jsou tyto “velké věci” viditelné i dnes?  
Ano! Když potkáš někoho vskutku věřícího! 

Když uvidíš někoho, kdo opravdu koná pokání. 
Někdo, kdo přese všechno udělal první krok k svému bližnímu. 
Nebo ty sám, když ses stal schopným překonat horu vlastní 
nedůvěry, lhostejnosti, nevraživosti, pohodlnosti, hořkosti, abys 
vyšel vstříc svému bližnímu. Kolik je v tom všem zázraků a 
skvělých zjevení Ducha svatého! Není jediného nezištného 
činu, jediné oběti, jediné upřímné zpovědi, jediného platného 
přijímání, ani jediné modlitby, hnutí blíženské lásky, skutku 
přátelství, něžnosti nebo bratrství a sesterství, které by nebyly 
jeho dílem v nás, které by nebyly pro nás a skrze nás zjevením 
božského Ducha svatého.  

 

MICHAELMICHAELMICHAELMICHAEL    
občasník farnosti Staré Město 

    č.55/LETNICE 2009 
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Apoštolové hovořili “naplnění duchem svatým” cizími jazyky. 
“Dav se shromáždil a byli zaraženi, neboť každý je slyšel 
hovořit ve svém vlastním jazyce”. Byli schopni svou radost i 
vyslovovat. Slova jim byla dána proto, aby je rozdělovali.  

Jediná tvář, nad kterou chce Bůh od nynějška dát zářit světlu 
svého Ducha svatého, je naše. Ne tvoje, ale tvář těch, které 
budeš milovat, těšit, rozradostňovat. Utěšitel se objevuje 
prostřednictvím těch, které budeme umět těšit. Jediné svědectví 
přítomnosti Ducha Božího mezi námi je bratrství, které tu 
vytvoříme. V něm ho bude možno okusit. Bůh je láska, výměna, 
odevzdání, vzájemná důvěra, radost být jedním z mnohých.  

Aktualizujme společně Letnice 
 
DARY DUCHA SVATÉHO 

DAR MOUDROSTI 
Touha po moudrosti:  
Člověk potřebuje moudrost, aby dal životu opravdový smysl. 
Znamení této touhy:  
Otevírám se pro Boží i lidskou moudrost a dokážu ji použít  
k hledání skutečného cíle života?  
Používám tuto moudrost k naplnění života opravdovými 
hodnotami a správnými rozhodnutími? 

Přijď, Duchu svatý, a pomoz mi poznat cestu života,  
která vede ke skutečnému štěstí. 

 

DAR ROZUMU 
Touha být rozumný: 
Hledat pravdu a nacházet ji není vůbec lehké. 
Znamení této touhy: 
Vyznačuji se schopností naslouchat, dívat se, klást otázky? 
Učím se správným úsudkem relativizovat problémy, kriticky 
vnímat různé nabídky, dívat se pozitivně  na svět kolem sebe? 

Přijď, Duchu svatý, a pomoz mi poznat cestu života,  
která vede ke skutečnému štěstí. 

 

DAR RADY 
Touha po pomoci dobrou radou: 
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Život je nejednou příliš klikatý, složitý a chaotický. Člověk si      
v životě nevystačí sám. Potřebuje pomoc. 
Znamení této touhy: 
Jsem otevřený pro dobrou radu tím, že se učím naslouchat 
Bohu i lidem? Rozumím slovu pokora? 

Přijď, Duchu svatý, a pomoz mi poznat cestu života,  
která vede ke skutečnému štěstí. 

 

DAR SÍLY 
Touha po síle: 
Slabost a zranitelnost jsou nerozlučnými společníky každého 
člověka. Žít  odpovědně jako člověk a křesťan není maličkost, 
proto potřebuje pomoc. 
Znamení této touhy: 
Dokážu přijmout pomoc od lidí?  
Dokážu se s důvěrou obracet na Boha a prosit o pomoc a sílu? 

Přijď, Duchu svatý, a pomoz mi poznat cestu života,  
která vede ke skutečnému štěstí. 

 

DAR POZNÁNÍ 
Touha po poznání: 
Vědět ještě neznamená znát. Skutečně poznat druhé i Boha 
předpokládá nejen snahu rozumu, ale i srdce.  
Znamení této touhy: 
Uvědomuji si, že vědět ještě neznamená znát?  
Učím se lásce, neboť ona vede k opravdovému poznání? 

Přijď, Duchu svatý, a pomoz mi poznat cestu života,  
která vede ke skutečnému štěstí. 

 

DAR ZBOŽNOSTI 
Touha po oddanosti: 
 „Pobožný člověk“! Taková „nálepka“ je pro mnohé projevem 
ironie nebo  pohrdání. Samotné slovo ale prozrazuje, že jde   
o něco velmi důležité. 
Ná - božný = zaměřený na Boha. 
Znamení této touhy: 
Chci, aby se můj život vyznačoval moudrostí, rozumností, silou, 
smyslem? Zaměřuji ho na Boha? Rozumím slovu oddanost? 
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Přijď, Duchu svatý, a pomoz mi poznat cestu života,  
která vede ke skutečnému štěstí. 

 

DAR BÁZNĚ BOŽÍ 
Touha nikoho nezklamat: 
Mít bázeň před někým je také cosi zvláštní. Pro mnohé mít 
bázeň před Bohem znamená mít z něho strach. Bázeň je 
vlastně obava. Ten, kdo miluje, se i obává. Čeho? Možného 
zklamání milované osoby. 
Znamení této touhy: 
Dávám si pozor, abych nedělal to, čím bych dokázal zklamat lidi 
i samotného  Boha? 

Přijď, Duchu svatý, a pomoz mi poznat cestu života,  
která vede ke skutečnému štěstí. 

 
Slůvko otce Bedřicha, faráře z Popovic  

Připravujeme se na třetí období církevního roku, 
na svátky svatodušní. Připravujeme se jako 
apoštolé po dobu devíti dnů. Od Pána Ježíše 
měli apoštolé příslib, že dostanou 
Utěšitele, Ducha pravdy.  
Panna Maria byla uprostřed 
toho malého shromáždění.  
Devět dnů modliteb a očekávání  
a pak se vše odehrálo v krátké době. 
Tři období během roku 
a my si můžeme dát  několik otázek: 
Které období je pro můj duchovní život  
nejdůležitější? 
Které období mám nejraději? 
Které období nejlépe prožívám? 
Které období se snažím prožívat stále? 
Nejde o odpověď teologickou,  
ale spíše osobní, 
která se mne dotýká. 
Ptej se sebe, ptej se i druhých. 
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V Ježíšově duchu 

Svátky Letnic jsou starobylé. Dokazují to starozákonní knihy 
Leviticus a Deuteronomium. Byl to vlastně padesátý den         
po židovských Velikonocích. Původně se jím oslavovalo 
uzavření Sinajské smlouvy, Desatera. Zjevným způsobem se 
plnění této smlouvy projevovalo sklizní v „zemi oplývající 
medem a mlékem“. Proto se v tento den slavnostně ukončovala 
sklizeň a děkovalo se za nový chléb. 

V době novozákonní sestoupil padesátého dne                    
po Velikonocích na apoštoly Duch svatý 
a mnozí pak jejich prostřednictvím uvěřili 
v Ježíše. Byl to slibný začátek 
mesiášské sklizně, která má trvat až do 
konce světa. 

Každoroční slavení této významné 
události je vhodnou příležitostí k tomu, 
abychom si připomenuli nekonečnou 
lásku Boha k nám, která se završila 
sesláním Ducha svatého. Zároveň si 
v této chvíli můžeme uvědomit Boží 
přítomnost a působení Ducha svatého ve světě, které lze i dnes 
zpozorovat na každém kroku. 

Svatý Lev Veliký píše o síle působení Ducha svatého mezi 
prvními křesťany:“Tuto Víru, Duchem svatým posílenou, 
nezastrašily ani okovy, ani žaláře, ani vyhnanství, ani hlad, ani 
oheň, ani zuření šelem, ani ukrutná muka pronásledovaných.“ 

I společenství církve, přes nepřejícnost světa, je důkazem 
působení Božího ducha. Je to vidět především na jednotlivcích. 
Vždyť ovocem Ducha svatého je „láska, pokoj, shovívavost, 
vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost“(Gal 5,22-23), 
tedy kvalitní, plnohodnotný život. 

Úžasné na tom je, že Duch svatý nevytváří žádné kopie ani 
uniformní sériové výrobky. Každý, kdo se jím nechá vést, 
vyzrává v jedinečné dílo Boží milosti. Připomeňme si jen 
některé velké osobnosti církve: Petra, Pavla, Augustina, Ignáce 

Michael č.55/letnice 2009                                                                     strana 6       

z Loyoly, ale i Editu Steinovou, Alberta Schweitzera, Matku 
Terezu…a nechme se jejich příkladem inspirovat. 

/z knihy Viliama Judáka - Postní a velikonoční zamyšlení/ 
 
VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY - 24.5.2009 

VÝSLEDKY VOLEB: 7  ZVOLENÝCH KANDIDÁTŮ: 

195 INGR František 
195 PSOTKOVÁ Zuzana, MUDr. 
185 VANDA Josef 
158 TALAŠOVÁ Ivana 
149 BERKOVÁ Kateřina, Bc. 
147 BLAHA Josef Ing. 
147 GIESL Stanislav 
  

142 BUKVALD Anastáz 
128 HOLÁSEK Petr 
85 HORÁK Milan, Bc. 
2 CHLUPOVÁ Alena 
2 TOMEČEK Václav 
1 BATŮŠKOVÁ Vladimíra 
1 GOTTWALDOVÁ Gabriela 
1 GOTTWALD František  
1 PSOTKOVÁ Petra 
1 VANDA Josef ml. 
1 VOJTKOVÁ Zdenka 

JMENOVÁNÍ DALŠÍCH ČLENŮ PASTORAČNÍ RADY:
8.    BUKVALD Anastáz 
9.    HOLÁSEK Petr 
10.  HORÁK Milan, Bc. 
11.  PSOTKA Kamil, Ing. (člen Rady Města) 
12. GOTTWALDOVÁ Gabriela (redaktorka farního časopisu) 
13.  ČÍHALOVÁ Miroslava (katechetky) 
14. BATŮŠKOVÁ Vladimíra (společenství seniorů a cursilla) 
15. NĚMCOVÁ Blažena (sakristiánka a sekulární frant. řád) 
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VOLBY DO EKONOMICKÉ RADY -  24.5.2009 

VÝSLEDKY VOLEB: 2  ZVOLENÍ KANDIDÁTI 
 

172 FOLTÝNKOVÁ Jitka, Ing. 
63 BLAHOVÁ Radka, Ing. 
  

60 KŘIVÁK František, Ing. 
57 TRŇÁK Josef, Ing. 
53 SLAVÍK František 
33 FOLTÝNEK František, Mgr. 
26 VAVRUŠKA Antonín 
9 VOJTKOVÁ Zdenka 

 
JMENOVÁNÍ DALŠÍCH ČLENŮ EKONOMICKÉ RADY:  

  3. KŘIVÁK František, Ing. (technický dozor stavby kostela) 
   4.  TRŇÁK Josef, Ing.  
   5.  SLAVÍK František 
   6.  FOLTÝNEK František, Mgr.  
  7. VAVRUŠKA Antonín 
  8.  PSOTKA Kamil, Ing. (zástupce pastorační rady) 

 
Do voleb farních rad bylo rozdáno (v neděli 17.5.2009) 

celkem  420 volebních lístků, odevzdáno (v neděli 24.5.2009) 
bylo 235 volebních lístků, z toho 234 platných.  

 
Kostel Svatého Ducha – pokračujeme dál! 

Pokračujeme dál ?  Vlastně jsem se ani pořádně nezastavili. 
Jenom přes zimní měsíce, kdy nám mráz práci na kostele 
nedovolil. Do zimy jsme postavili dvanáct nakloněných sloupů a 
nahoře na nich první část nosného železobetonového věnce. 
S druhou částí jsme museli počkat až přestane mrazivé období. I 
potom se nezasvěceným pozorovatelům zdálo, že se nahoře nic 
neděje, že tam po lešení chodí jenom pár lidí a kdoví co tam 
dělají. Náš nosný železobetonový věnec je ale strašně důležitá 
věc ! Ponese střechu nad celým kostelem. To je velká váha. 
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Jenom krov bude vážit přes šedesát tun! Takže letošní 
dodělávka nosného věnce, to jsou tuny armovacích želez, 
rovných, nebo různě poohýbaných, a desítky tisíc vázaných 
spojů – řada z vás to jistě dělala, když jste stavěli vlastní domek: 
omotat dvě armovací železa smyčkou z drátu, utáhnout, zatočit, 
konec ustříhnout, a znovu, a znovu, … . Na našem věnci se to 
muselo navíc dělat velmi přesně ! Vždyť ty poslední kusy 
armatury, ty, na které půjde připevnit střecha, nám přišli 
zaměřovat geometři se svými přístroji, aby pak střecha dobře 
seděla. Dnes se na věnci dělá poslední práce. Celé to umělecké 
železné dílo se zalévá betonem. Tím je tato etapa ukončena.     
Za všechno můžeme poděkovat firmě pana Budaře, které se 
s touto složitou prací úspěšně „popasovala“. 

Projektanti také nezaháleli a vytvořili nám projekt, podle 
kterého se  pustíme do střechy. Farní rada usoudila že letos 
uděláme krov. Není to málo, jenom krov ?  Je to hodně. Jak jsem 
na začátku vzpomínal, krov bude vážit přes šedesát tun. Nebude 
dřevěný. Bude železný. Z ohýbaných traverz, pospojovaných 
spoustou trubek. Všecko bude pozinkované a ještě natřené 
barvou, která se používá pro námořní lodě. Proč to všechno ? 
Chceme, aby byl náš krov trvanlivý, aby se o něj pak nemuselo 
starat několik generací našich potomků. Tak, jak to u kostela má 
být ! Jeden odborník, když studoval projekt našeho krovu 
pronesl: „Na tento projekt se musí člověk dívat s úctou !“ 

Práce na takovém krovu musí být proto přesná, poctivá a 
svědomitá. Proto jsme dělali výběrové řízení na dodavatele, který 
nám krov udělá. Oslovili jsme firmy, které mají s takovou prací 
zkušenosti a přijali jsme jejich nabídky.  

Výběrová komise minulý týden zasedla  a hodnotila. Bylo to 
nesnadné posuzování. Nakonec zvítězila firma pana Budaře, 
která ve své nabídce nejlépe splnila zadané technické a 
ekonomické požadavky. Obhájila tak svou pozici odhodlaného 
stavitele našeho velkého díla zasvěceného Svatému Duchu.  

Ještě než vyzraje beton na nosném věnci, už budou zahájeny 
práce na výrobě dílů krovu. Na staveništi nebude nic vidět. Díly 
krovu se budou svařovat v montážních halách a až hotové se 
převezou na staveniště a zde se na nosném věnci smontují.  
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Děkujme Bohu, že nám umožnil dospět až sem, a prosme jej 
aby svou náklonnost k našemu dílu zachoval. 

Staré Město, 25. 5. 2009 
 František Křivák 

 
VEŘEJNÁ SBÍRKA   

NA DALŠÍ ETAPU STAVBY  
NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA  SE BUDE KONAT 

1. ČERVNA – 7. ČERVNA 2009 
NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA. 

UPŘÍMNĚ DĚKUJEME. „PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA VAŠE DARY! 
 

První setkání na Svárově 

První letošní modlitební setkání na Svárově jsme prožili 25. 5. 
2009. Hlavním celebrantem byl P. Bedřich Horák, administrátor 
z Horních Moštěnic. Zde uvádím několik jeho myšlenek z jeho 
svatodušního kázání.  

„Kdybychom udělali anketu mezi 
pokřtěnými lidmi, jaký by chtěli dostat dar? 
Kolik lidí by si přálo Ducha Svatého? Boží 
pokladnice je přitom pro obdarování 
člověka dost bohatá. Bůh dává dost všem, 
ale také, jak chce. Některé dary dává 
zabalené, a to zabalené do minut, kroků, 
slov, tepů našeho života. Odpovědnost 
rozbalení daru je na obdarovaném. 
S Duchem Svatým je nutné udržovat 
svátostné spojení lásky. 

Panna Maria byla naplněna přebohatě Duchem Svatým. Duch 
Svatý ji provázel, Duch Svatý ji pronikal. Řekla své ANO Božímu 
plánu spásy. Maria plnost Ducha Svatého vyjadřuje, když zpívá 
MAGNIFICAT u své přítelkyně Alžběty. Duch Svatý jí pomáhá 
všechny události uchovávat ve svém srdci a rozvažovat o tom. 
Duch Svatý vyprovokoval Marii k tomu, aby Ježíš vykonal svůj 
první zázrak. Duch Svatý provází Marii pod kříž Ježíše. Svatý 
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Jan píše, že poslední vydechnutí Ježíše je předání Ducha 
Svatého. Takto se rodí církev. Podle sv. Lukáše Maria očekávala 
seslání Ducha Svatého, když se modlí o jeho dary. Panna Maria 
bývá označena jako “Stánek Ducha Svatého“. Duch Svatý v nás 
má působit na její přímluvu. Je třeba se jím nechávat přetavovat.“ 

GG     
 
Rok kněží 

Svatý otec dne 16. 3. 2009 při příležitosti úmrtí sv. Jana Marie 
Vianneye, faráře arského, vyhlašuje na období od 19. 6. 2009    
do 19. 6. 2010 Rok kněží, jehož tématem bude: Věrnost Kristova, 
věrnost kněze. 

Papež zahájí Rok kněží modlitbou nešpor 19. 6. 2009            
na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v den modliteb       
za posvěcení kněží. Na tuto příležitost přiveze biskup z Belley-
Ars relikvii faráře arského. Rok kněží Benedikt XVI. ukončí 19. 6. 
2010, kdy se zúčastní Světového setkání kněží na náměstí      
sv. Petra ve Vatikánu. 

Během tohoto jubilejního roku Benedikt XVI. prohlásí sv. Jana 
Marii Vianneye patronem všech kněží na celém světě. 

 
Pozvání 

o Katolická charismatická konference Brno, výstaviště BVV, 8. – 
12. července má motto: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte 
se…“ (Mt. 14,27) 
Přednášející: Charles a Sue Whiteheadovi, Veronika Barátová, 

P. Vojtěch Kodet, P. Aleš Opatrný, Jiří Černý, Kateřina 
Lachmanová, Josef Zeman, Stanislav Juránek, Hana Pinknerová 
a další. Přihlašovat se můžete přes internet na adrese 
http://konference.cho.cz// nebo poštou. Přihlášky jsou v kostele. 

 
o Na slavnost Těla a Krve Páně (14.6.2009) při mši svaté      

v 8 hod. přijme 8 dětí poprvé eucharistického Krista. Po mši 
sv. půjde průvod se Svátostí oltářní novou čtvrtí Trávník a 
ulicí Sées. Srdečně zveme k účasti. 
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o Dne 23. června se uskuteční pouť naší farnosti na Svatý 
Hostýn. Odjezd bude v  7 hod. od škol. Cena 120 Kč. 
Přihlašujte se u sestry Vladimíry Batůškové. 

 
SLAVNOST ORLA VE STARÉM MĚSTĚ 

 
 

 
Sobota 20.6 . 
10:00          Cyklistika – putování po okolí 
10:00 – 11:00 Fotbalové dovednosti (děti a mládež) 
                  Ringo a přehazovaná (pro mládež od 10 let) 
11:00 – 13:00 Prohlídka stavby kostela sv. Ducha  
                            s možností vyhlídky z věží 
11:30 – 12:30 Florbal (žáci a žákyně) 
13:00 - 14:00 Cvičení a pohybové hry (od 4 – 10 let) 
14:00 – 18:00 Posilovna ( nad 15 let) 
14:15 – 14:45 Zábavná stanoviště pro děti 
14:30 – 17:00 Workshopy (ubrousková technika,  
                            zdobení perníčků, výroba šperků, malování) 
15:00 – 16:00 Cvičení rodičů s dětmi 
                  Volejbal nebo ringo pro dospělé 
16:00 – 17:00 Aerobik 
16:30 – 20:00 Opékání špekáčků  
17:00 – 18:00 Florbal (muži a ženy) 
18:00 – 19:00 Kondiční cvičení 
19:00 – 20:00      Malá kopaná 
19:00 – 20:00      Stolní tenis 
 

Neděle 21.6. 
7:00  Mše svatá v kostele sv. Michaela 
10:30  Turnaj v Člověče, nezlob se , Šachy, Pexeso 
13:00   Přednáška Zdravá výživa s ochutnávkou p. Strnada 
13:30   Beseda s duchovním otcem  
                    Miroslavem Suchomelem  
          na téma:  Ve zdravém těle, zdravý duch 
14:00  Ukázka háčkování, zdobení perníčků  
                    a výroba šperků 
15:00  Malá akademie: vystoupí:  
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          - jednota Orla Staré Město  
                    (aerobik, cvičení rodičů s dětmi, flétna)  
          - jednota Orla Domanín 
          - folklorní soubor 
          - Mateřská křesťanská školka 
          - mladší schola farnosti Staré Město 
17:00  Posezení a beseda na téma:  
          Ohlédnutí do historie ( promítání, fotografie,..) 
 

V sobotu bude zajištěno hlídání dětí od 14:00 – 17:00 hod. 
Výstava fotografií Ing. Bohumila Ferdy v prostorách malého sálu. 
Po celou akci občerstvení v bufetu zajištěno. Vstup volný!   

Jste srdečně zváni! 
 
Farní kronika 

Do církve byli k řtem p řijati: 
Vojtěch Baláž, SM, Sochorova 808   26. 4. 2009 
Václav Mach, Sušice197          24. 5. 2009 
 

V našem farním spole čenství jsme se rozlou čili: 
Oldřich Kutra    *  2.   2. 1954         +14. 4. 2009 
Vladimír Zálešák      *25.   9. 1920    +14. 4. 2009 
Josef Tomeček   *  7.   5. 1940        +21. 4. 2009 
Josef Staněk     *  2.   3. 1924       +28. 4. 2009 
Anna Horáková  *24.   7. 1936        +15. 5. 2009 
Marie Dlapová   *  1.   7. 1920        +16. 5. 2009 
Antonín Adámek  *  2. 11. 1990       +22. 5. 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  


