
  
 

 

 

DO NAŠÍ VLASTI PŘIJÍŽDÍ SVATÝ OTEC 

BENEDIKT XVI.  

Je to již 265.nástupce sv.Petra, prvního papeže. Zvolen byl 
dne 19. dubna 2005. 

Joseph Ratzinger  (jak  
zní jeho občanské jméno) se 
narodil 16. dubna 1927 v 
Marktl am Inn, v pasovské 
diecézi. Kněžské svěcení 
přijal 29. června 1951. 
Přednášel dogmatiku a 
fundamentální teologii 
nejprve ve Freisingu, poté byl profesorem v Bonnu (1959-1969), 
v Münsteru (1963-1966), v Tübingen (1966-1969) a nakonec v 
Řezně, kde se stal řádným profesorem dogmatiky a historie 
dogmatu a víceprezidentem university.  

U nás známe nejvíce jeho knihu Úvod do křesťanství (sbírka 
přednášek o apoštolském vyznání víry). 24. března 1977 jej 
Pavel VI. jmenoval arcibiskupem metropolitou v Mnichově a 
Freisingu. Krátce na to byl při konsistoři 27. června povolán do 
kardinálského kolegia. 25. listopadu 1981 jej papež Jan Pavel II. 
pověřil vedením Kongregace pro nauku víry. S tímto úřadem se 
automaticky pojí předsednictví Papežské biblické komise a 
Mezinárodní teologické komise. Dne 6. listopadu 1998 byl zvolen 
místoděkanem kardinálského kolegia a 30. listopadu 2002 Jan 
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Pavel II. potvrdil volbu kardinálů biskupů, kteří jej vybrali do čela 
kardinálského sboru. 

Kardinál Ratzinger byl předsedou Komise pro přípravu 
Katechismu katolické církve. Po šesti letech práce (1986-1992) 
mohl nový katechismus představit Svatému otci. Nový 
katechismus se stává samozřejmostí i v naší farnosti, kde 
vyučujeme podle něj při přípravě na přijetí svátostí (křtu, 
biřmování, manželství). Z dalších jeho knih vyšla v češtině v roce 
2007 jeho známá práce Ježíš Nazaretský nebo encykliky Deus 
caritas est, Spe salvi a Caritas in veritate (z nich máme možnost 
číst citace zasílané biskupstvím brněnským jako sms na mobil až 
do 25.9.včetně. Aktivovat můžeme zasláním sms „papez sms 
ano“ na číslo 736301599). 

Svatý otec přiletí v sobotu 26.9.2009 dopoledne na ruzyňské 
letiště, kde proběhne uvítací ceremoniál. Poté v Praze navštíví 
kostel Panny Marie Vítězné – Pražského Jezulátka, na Pražském 
hradě se setká s prezidentem Václavem Klausem a dalšími 
politiky a večer v 18:00 hodin se bude v katedrále sv. Víta modlit 
nešpory s kněžími a řeholníky. 

V neděli 27.9. dopoledne čeká papeže mše svatá v Brně, 
odpoledne se v Praze setká se zástupci Ekumenické rady církví 
a s akademickou obcí. 

V pondělí 28.9.dopoledne přicestuje Svatý otec do Staré 
Boleslavi, navštíví zde baziliku sv. Václava, u příležitosti Národní 
svatováclavské pouti bude sloužit mši svatou a setká se s 
mládeží. 

V naší farnosti se připravujeme především modlitbou na tuto 
významnou událost české církve, zapojili jsme se také do novény 
– devítidenní pobožnosti, jak ji vyhlásili biskupové Čech a 
Moravy. Kněží odjíždějí na slavnostní nešpory do Prahy, do 
katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha, farníci autobusem, vlakem 
a automobily do Brna, mladí do Staré Boleslavi. Pro ty, kteří 
nemohou jet na setkání se svatým otcem osobně, je možné 
sledovat vše v ČT nebo v televizi NOE, také na webových 
stránkách www.tvnoe.cz . Další informace naleznete na 
webových stránkách www.navstevapapeze.cz.  
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Bože, náš nebeský Ot če, děkujeme Ti,  
že nás navštíví Svatý otec Benedikt XVI.  
Veď nás svou láskou, abychom se dob ře 
připravili na setkání s tím, kdo řídí celou 
církev. Abychom ho p řijali jako Marta 
a naslouchali mu jako Maria,  
když je navštívil Kristus. 
Dej nám: a ť se zpevní naše víra, abychom 
pozorn ě naslouchali jeho slov ům; ať se 
s nadějí otev řou naše srdce, nebo ť nám 
jist ě přináší dobrou zv ěst; a ť se rozho ří 
naše láska, aby se u nás cítil dob ře. 
Dopřej nám, abychom mu mohli ukázat 
mnoho dobrých činů a udělali mu tím 
radost. Dej, aby dny, které v naší vlasti 
stráví, byly pro n ěho i pro nás a celou 
spole čnost p řínosem a povzbuzením. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.    
 
 
JAK SE VIDÍME?  

V květnu t.r. dostali naši spoluobčané do svých poštovních 
schránek dopis s informací o průběhu stavby nového kostela 
sv.Ducha a s prosbou o finanční dar na toto přesažné dílo. 
Součástí dopisu byla (podle rozhodnutí Pastorační rady farnosti) 
také anketa, samozřejmě anonymní a dobrovolná. Z odpovědí, 
které nakonec různými cestami připutovaly zpět, vyplývá, že 98% 
dotázaných je hrdo na historickou minulost Starého Města, 88% 
považuje duchovní stránku člověka za důležitou a proto se 
domnívá, že farní společenství přispívá kladným způsobem 
k životu občanů. 80% využívá k informovanosti o farnosti časopis 
Michael, 83% farní sloupek Staroměstských novin, na internetové 
stránky farnosti nahlédne 23% (www.staremesto.uhr.cz). 31% se 
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zúčastňuje Děkanátního plesu, 21% Putování po památkách, 
dalších akcí farnosti se zúčastňuje 28%.  

V několika odpovědích čteme povzdech, že kostel sv.Michaela 
je malý a proto dotyční jezdí do jiných farností na mši sv. (podle 
dotazníku: 70% navštěvuje bohoslužby ve Starém Městě, 30% 
v jiných farnostech – 
Uher.Hradiště, Velehrad, jinde). 
Vyjímečnou odpovědí je, že kostel 
sv.Michaela dostačuje potřebám 
občanů Starého Města. Mezi 
činnosti, na které by se farnost 
měla více zaměřit, je zmíněno 
především: prvopáteční uctívání 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, cílené systematické vzdělávání 
mladé a především střední generace podle Katechismu KC, 
různé neformální aktivity, které by propojily praktikující a 
nepraktikující křesťany (výlety, kulturní a sportovní akce pro děti, 
seniory, mladé rodiny, besedy a další), duchovní obnovy, misie, 
farní dny. 
Čtyři spoluobčané hodnotí přínos farnosti záporně, z nich dva 

trochu obšírněji popisují nevzhlednost a nedůležitost nové stavby 
kostela sv.Ducha.  

Z uvedeného vyplývá, že nastoupená cesta spolupráce farní 
rodiny s ostatními spoluobčany, aktivní zapojení farníků do života 
města a vliv farnosti na atmosféru ve městě, jsou významné a 
kladně hodnocené. Samozřejmě, že pro zkvalitnění postojů  jsou 
velkou pomocí i názory od jedinců, kteří mají opačný pohled. Za 
každou odpověď  jsme vděčni, protože nám ukazuje zájem, 
sděluje podnětné myšlenky, vybízí k novým aktivitám 

Bůh ať žehná každému, kdo se snaží přispět k budování 
chrámu z lidských srdcí, budovat dobré lidské vztahy, prokazovat 
milosrdnou lásku a obnovovat důvěru!             

otec Miroslav 
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POZVÁNÍ STÁLE PLATÍ:  

PRO RODINY, PŘEDŠKOLÁKY, ŠKOLÁKY A MLÁDEŽ 

(každou neděli při mši svaté v 9:00 hodin – výjimkou jsou 
slavnostní bohoslužby, vánoční a velikonoční – je program pro 
předškoláky, vstupy pro školáky a mládež) 

SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE (deváťáci a středoškoláci - každý 
pátek po mši svaté. Většinou na faře, jinak bude vždy upřesněno. 
Kontakt na Václava Vandu – telefon 608052385, na Ivu 
Talašovou – telefon 604173265) 

MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ MATEK (každý týden v úterý 
v kostele v 18:00 hodin) MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ OTCŮ 
(každý týden v úterý v kostele v 19:00 hodin) 

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ (I TĚCH, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ STÁT 
MINISTRANTY) Každý týden na Orlovně pod vedením Josefa 
Vandy ml. – telefon 777077390 

SPOLEČENSTVÍ „MALÉ SCHOLY“(pro děvčata a chlapce, 
tyto zpěváčky vede Zuzana Psotková) 

SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ (každé první pondělí v měsíci na 
Orlovně. Kontakt na animátorku Vladimíru Batůškovou – telefon 
72168369) 

SPOLEČENSTVÍ CURSILLA (jednou za měsíc na Orlovně 
pod vedením animátorky Marie Chlachulové – telefon 
603992164) 

SPOLEČENSTVÍ RODIN (jednou za měsíc. Kontakt na 
Františka Ingra – telefon 737945124)   

SETKÁNÍ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU (každého 
„třináctého“ v měsíci vždy hodinu přede mší svatou v kostele) 

SETKÁNÍ ČLENŮ SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO 
ŘÁDU  (jednou za měsíc  v kostele nebo na faře. Kontakt na 
ministryni SFŘ Blaženu Němcovou – telefon 608611291). 

SKUPINKY, KTERÉ UKLÍZEJÍ KOSTEL, TAKÉ ZVOU 
K ZAPOJENÍ SE DO TÉTO VÝZNAMNÉ SLUŽBY FARNOSTI, 
abychom se v našem chrámě cítili vždy dobře a Bůh aby byl 
oslaven (kontaktovat můžete sakristiánky: Boženu Vaňkovou, 
Vladimíru Batůškovou, Blaženu Němcovou). 
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PŘIJMĚTE, PROSÍM, ZVLÁŠTNÍ POZVÁNÍ 
NA TYTO BOHOSLUŽBY: 

- NEDĚLE 27.9. 2009 V 8:30 HODIN: HODOVÁ MŠE SVATÁ  
- NEDĚLE 11.10.2009 V 10:30 

HODIN: MŠE SVATÁ NA 
ORLOVNĚ (poděkujte s otcem 
Miroslavem za 45 let života). Při 
mši sv. zahraje Staroměstská 
kapela, zazpívá sbor sv.Michaela. 
Po mši sv. zahrají Bálešáci pod 
vedením Tomáše Vavříka. Pro děti 
je na hřišti připravena trampolína a nafukovací skluzavka. Pro 
všechny je nachystáno občerstvení (takže nemusíte spěchat 
domů na oběd!). Jste srdečně zváni! 
- STŘEDA 14.10.2009 V 9:00 HODIN: MŠE SVATÁ 

V NAŠEM KOSTELE (v naší farnosti se sejdou kněží děkanátu 
na své rekolekci. Začnou mší svatou, kterou bude celebrovat 
o.děkan Karel Šenk. Schůze potom pokračuje na Sokolovně) 
- NEDĚLE 18.10.2009 – MISIJNÍ NEDĚLE. Na mši svatou 

v 9:00  hodin přijede otec Vít Husek OFM, který před 60 lety 
slavil svou primiční mši svatou ve Starém Městě. 
- NEDĚLE 25.10.2009 – SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU. 

Při obou mší svatých (v 7:00 hodin, v 9:00 hodin) přivítáme otce 
VÍTA ŘEHULKU, faráře z Ostravy – Zábřehu, kde budovali také 
kostel sv.Ducha. Přijede nás povzbudit, abychom neochabovali a 
neztráceli odvahu a důvěru v Boží pomoc při stavbě našeho 
nového kostela.  
 
Možnost získání zvláštních odpustků 

během Roku kněží  (19. 6. 2009 – 19. 6. 2010) 

1. Plnomocné odpustky:  
a) všem věřícím, kteří opravdově litují svých hříchů, v kostele 

nebo kapli se zbožně účastní mše svaté a obětují za kněze 
církve modlitby Ježíši Kristu a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný 
v ten den, aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce, pokud se 
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vyznali ze svých hříchů ve svátosti smíření a pomodlili se na 
úmysl Svatého otce:  

- v den zahájení a zakon čení Roku kn ěží 
- první čtvrtek v m ěsíci  (nebo v jiný den   stanovený místními 

ordináři ve prospěch věřících)  
b)starým a nemocným lidem, kteří z oprávněných důvodů 

nemohou vycházet z domova, s duší zbavenou jakéhokoliv 
hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, pokud se ve výše 
uvedených dnech pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují 
své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Marii, Královnu apoštolů. 

2. Částečné odpustky všem věřícím, kdykoliv se zbožně 
pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci  nebo 
jinou schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za 
to, aby byli kněží zachováni v čistotě a svatosti života. 

 
 

 

Přání otci Miroslavovi 

Dne 12. října 2009 oslaví náš 
duchovní otec Miroslav 45. 
narozeniny. Děkujeme mu za jeho 
nadšenou  pastorační službu v naší 
farnosti a zvláště za velké úsilí při 
stavbě nového kostela Svatého 
Ducha. 

Do dalších let mu vyprošujeme 
Boží ochranu a 

                                               požehnání a zdraví duše i těla. 
                                                                     S radostí -  farníci 
 
 
Michálkova nedělní školička  

Milé Boží děti, velké a hlavně ty malé, 
zvu vás každou neděli v 9 hodin na setkání s Pánem Ježíšem 

při mši svaté. Vás maličké, předškolní, čeká navíc překvapení.  
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Před prvním čtením se přesuneme do kaple na hřbitově, kde 
milé tety připravují povídání o Ježíši a jeho kamarádech. Jsou 
vítány všechny děti, hlavně ty, které již chodí do školky, ale i 
jejich mladší sourozenci. Pokud byste se bály, tak s sebou klidně 
vezměte někoho z rodičů nebo i starších sourozenců. Ty, kteří už 
chodí do školy, to nemusí mrzet, protože pro ně bude nachystaný 
program v kostele. A pokud byste přece jen byly zvědavé, 
můžete se za námi někdy přijít podívat. Zpátky za ostatními se 
připojíme v obětním průvodu, abychom mohli Ježíšovi přinést 
hlavně sebe a někdy také naše výtvory. 

Ježíš nás vždy očekává s otevřenou náručí, a toto je 
příležitost, jak může prožít mši svatou celá rodina i s malými 
dětmi. Kostel je domem pro všechny, kdo Ho mají rádi; udělejme 
tedy vše proto, aby děti na mši chodily rády a cítili se zde jako 
doma a  pro rodiče nebyla hodina v kostele noční můrou.  

Na děti se těší teta Anička, Katka, Marcela, Petra a Zuzka a 
doufají, že se k nim brzy připojí další šikovní pomocníci. Dejte 
prosím vědět i ostatním a pozvěte je, ať je nás víc.  

A modlete se….. 
Všechny zdraví     

   Archandělíček Michálek 
 
Festival mládeže v Medjugorii  

Na přelomu července a srpna tohoto roku jsme se zúčastnili 
20. světového festivalu mládeže v Medjugorii. Jelikož to bylo 20. 
výročí, sjeli se tam mladí ze 70 zemí světa. Hned po příjezdu na 
nás zapůsobila úžasná atmosféra festivalu. Jeho součástí byly 
dopolední a odpolední přednášky, na kterých mohli mladí najít 
odpovědi na mnoho otázek v jejich životě, ale i svědectví lidí, 
kteří se chtěli podělit o svou víru. Navečer jsme se pak vždy 
scházeli k modlitbě růžence a na mši svatou. Každý den se také 
konaly adorace, které jistě působily na každého, kdo tam byl. Po 
této jedné adoraci jsme vyšli na světelný průvod se svíčkami po 
celé Medjugorii. Každý stát vytvořil skupinku a zpíval mariánské 
písně ve svém jazyce. I nás Čechů se našlo hodně. Bylo 
zajímavé, jak místní lidé byli na náš noční průvod připraveni. Stáli 
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před svými domy a vřele nás zdravili a mávali nám. Součástí 
festivalu bylo i veřejné vystoupení  chlapců z komunity Cenacolo, 
kde neopakovatelným způsobem ztvárnili Ježíšův život a 
zmrtvýchvstání. Zároveň s festivalem jsme se také účastnili 
vlastního programu s naší skupinou. Měli 
jsme krásný noční výstup na Podbrdo a 
Križevac, ale podívali jsme se i do muslimské 
části Bosny a Hercegoviny a to do města 
Mostar. Po všechny dny festivalu 
v Medjugorii jsme byli naplněni pokojem a 
radostí v srdci. Říká se, že v Medjugorii se 
nebe dotýká země, což jistě potvrdila Panna 
Maria i tím, že poslední večer před 
ukončením, v den jejího výročí, se konala na 
nádvoří za kostelem „párty“na počest Panny 
Marie, kde nám kapela hrála mariánské písničky a všichni jsme 
tancovali. Posledním dovršením byl krásný ohňostroj. Bylo velice 
pěkné vidět, že existuje tolik mladých, kteří žijí tak jako my a sdílí 
stejnou víru.Přáli bychom všem mladým, aby mohli zažít to 
nádherné společenství festivalu v Medjugorii.                          

Marie a Ludmila Němcovy 
 

Tábor pro mladší děti v Suché Lozi 

Rozloučení s rodiči bylo těžké, ale vidina prožitých 
dobrodružství nadcházejícího týdne byla silnější. V zatáčce 
zmizela poslední mávající ruka a už jsme se mohli pohodlně 
usadit v sedadle autobusu a kochat se ubíhající krajinou. Všichni 
jsme napjatě očekávali, jak bude vypadat místo, které se nám na 
celý týden stane druhým domovem. Řidič konečně odbočil na 
polní cestu lemovanou topoly a před námi se rozevřel pohled na 
rozlehlé tábořiště. 

Po uložení našich věcí na pokoj a seznámení s okolím jsme 
byli ihned vtaženi do děje dvojicí mnichů z opatovického kláštera. 
Ctihodní bratři nám vysvětlili, že přicházejí z minulosti, aby 
přivedli záchranu. Jejich kroniky se totiž zmocnili loupeživí 
šlechtici bažící po bohatství. Kronika  obsahovala i mapu k 
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proslulému opatovickému pokladu. Poněvadž se však lupičům 
poklad na základě mapy nepodařilo najít, v záchvatu zuřivosti 
kroniku spálili. 

Úpěnlivá prosba mnichů se nedala odmítnout, a proto jsme je 
následovali do minulosti, abychom všechny příběhy obsažené v 
kronice znovu prožili a zapsali, a tak nakonec získali i cestu k 
pokladu. 

Zvolený úkol však neměl být vůbec jednoduchý. Již na 
počátku nás čekala cesta temnými hvozdy až na vysokou horu 
Říp, kde nás očekával praotec Čech. Přivítal nás ve své úrodné 
zemi a nabídl nám, že se zde můžeme usadit a založit osadu. 
Tím měl namysli patrně naše tábořiště. Upozornil nás však také 
na to, že se v okolí potuluje spousta nepřátel, a proto jsme si 
museli vybudovat v lese 
nouzový úkryt. Večer jsme 
usnuli náležitě unaveni. 

Další den jsme již brzo 
ráno museli čelit další 
výzvě. Jedna z Krokových 
dcer nám podala zprávu o 
řádění divokých kanců 
kolem Kavčí hory. 
Společnými silami se nám je nakonec podařilo udolat, ale ten 
největší nám bohužel unikl. Naštěstí se tu objevil Bivoj, který po 
urputném souboji kance přemohl. Další úkoly na sebe nenechaly 
dlouho čekat. Kněžně Libuši jsme pomohli rozsoudit spor tří 
rolníků a Tetě posbírat poztrácené bylinky. 

Pondělí přineslo setkání s knížetem Bořivojem. Na jednom z 
lovů omylem zabil laň poustevníka Ivana. Pomohli jsme mu proto 
získat dary, které měly tuto ztrátu nahradit. Bořivoji však na srdci 
ležel daleko větší kámen. Jeho bratr Svatopluk byl obléhán 
nepřátelskými vojsky a bylo nutné urychleně poslat posily. I 
tohoto břímě jsme Bořivoje zdárně zbavili. 

Do nového dne jsme se probudili se znepokojivou zprávou o 
zmizení krále Ječmínka, kterého jsme se vydali okamžitě do okolí 
hledat. I po usilovném pátrání jsme ho nenalezli, a proto zůstává 
legendou s příslibem, že se v pravý čas ukáže. 
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Poté jsme se stali hosty na dvoře knížete Bruncvíka. Pomohli 
jsme mu zachránit zakletou princeznu ze spárů zlého draka. A 
jako odměnu pro nás uspořádal velkolepý turnaj s různými 
disciplínami, které měly prověřit naše dovednosti a schopnosti. 
My jsme si na oplátku pro něj nacvičili tři divadelní pohádková 
vystoupení. 

Konečně nadešel tolik očekávaný den, ke kterému jsme celý 
týden směřovali. Zničenou kroniku se nám podařilo znovu 
sepsat, a tak obnovit klíč k hledanému pokladu. Museli jsme 
uspět tam, kde proradní šlechtici selhali. Celý týden si však 
vyžádal své oběti a měli jsme spoustu raněných. Bylo nutné, 
abychom se k pokladu dostali všichni společně, a proto jsme si 
museli navzájem pomáhat. Na konci cesty nás čekalo překvapivé 
zjištění. Poklad byl celou dobu ukryt přímo v naší osadě. Proto 
jsme se urychleně vydali zpět a poklad jsme vykopali. Největším 
pokladem však byla znovuobnovená kronika, která zůstává jako 
poučení pro další generace. 

Svěřený úkol jsme splnili, mniši se s námi rozloučili a nám už 
nic nebránilo v tom, abychom se vrátili zpět do současnosti. Plni 
zážitků jsme odjížděli vstříc svým domovům, abychom se mohli 
podělit o prožitá dobrodružství se svými rodiči. Už se těšíme, co 
nás čeká zase příští rok. 

Několik málo fotografií si můžete prohlédnout na internetu na 
stránce http://wallis.wz.cz (sekce Galerie – Foto – Tábor Suchá 
Loz 2009). 

 
TÁBOR PRO STARŠÍ DĚTI 

Také letos jsme nezůstali nic dlužni již dlouholeté tradici a 
vydali se ve dnech 28. července až 8. srpna na další táborové 
dobrodružství. Tentokrát proběhl tábor pořádaný farností Staré 
Město a Občanským sdružením Sarkander v rekreačním 
středisku Zbrojovák nedaleko Suché Lozi. Účastnilo se 29 dětí 
především ze Starého Města, ale také v Uherského Hradiště, 
Boršic, Buchlovic a Kostelan nad Moravou. O jejich program, 
stravu, duchovní vedení a další organizační záležitosti se staralo 
15 vedoucích. Děti letos poprvé v dějinách staroměstských 
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táborů spali v dřevěných chatkách a moc se jim to líbilo. Program 
byl vyplněn celotáborovou hrou s názvem POPOUPO 
(Podivuhodné putování pouští), ale kromě běhání po lese, 
hádání šifer a plnění dalších úkolů jsme také navštívili sklárny ve 
Strání – Květné, kde jsme si při exkurzi prohlédli výrobu a 
zpracování skla. Zaplavali jsme si v Uherském Brodě 
v aquaparku Delfín a v neděli navštívili mši sv. v kostelíku 
v Korytné.  

V pondělí 3. srpna nás milou návštěvou poctil staroměstský 
pan farář otec Miroslav Suchomel, 
sloužil nám mši svatou a kromě 
duchovního pokrmu nás již tradičně 
nasytil i pozemskými dobrotami. 

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

Na závěr chceme poděkovat 
radnici Staré Město, která nám již po 
několikáté poskytla finanční dotaci a také všem ostatním, kteří 
svými dary a modlitbami přispěli k snadnému průběhu tábora. 

Radim Zapletal, hlavní vedoucí 
 
Pozvání 

o v den úmrtí arcibiskupa A. C. Stojana v úterý 29. 9. V 18 hodin 
bude v bazilice na Velehradě slavit mši svatou biskup Josef 
Hrdlička. 

o tradiční Růžencová pouť v Uherském Brodě proběhne 3. – 4. 
10.2009. Slavnostní mši svatou v neděli 4. 10. v 10.30 hod. 
bude sloužit P. Benedikt Mohelník, OP, provinciál České 
dominikánské provincie a v 15hod. bude mše svatá kněžského 
semináře z Olomouce. 

o celostátní setkání Modliteb matek proběhne v Brně 16. – 18. 
10. 2009. Možnost přihlášení do 12. 10. 2009 na adresu: 
Modlitby matek, P.O.box 2, nám. Svornosti 6, 616 00 Brno 1 
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o 11. svatohubertská pouť na Svatém Hostýně bude 17. 10. 
2009, v 10.15 hod. mši svatou celebruje o. arcibiskup Jan 
Graubner. 

o pro dívky od 16 do 30 let proběhne duchovní obnova v duchu 
Svatého Františka od 6. 11. do 8. 11. 2009 v Brně. Přihlášky 
na adresu Sestra M.Markéta, Grohova 18, 602 00 Brno, nebo 
na e-mail: pokojadobro@frantiskanky.cz 
 
ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ 

PONDĚLÍ 
ZŠ Náměstí Hrdinů  715 
o 3. třída    13.00 – 13.45 hod. 
o 2. třída    13.00 – 13.45 hod. 
o 4. třída    14.00 – 14.45 hod. 

ZŠ Komenského 1720 
o 6. – 9. třída   14.00 – 14.45 hod. 

 
STŘEDA     
ZŠ Náměstí Hrdinů 715 
o 1. třída    13.30 – 14.15 hod. 
o 5. třída    14.30 – 15.15 hod. 

 
!!!Těšíme se na Tebe od 21.září 2009!!! 
                            ☺☺☺☺ 
 
Farní kronika 

Do našeho farního spole čenství byli k řtem p řijati: 
Lucie Foltýnová, Traplice 14        7. 6. 2009 
Adam Vít Piluša, SM, Velehradská 1429       21. 6. 2009 
Dominik Sládek, SM, Huštěnovská 248    21. 6. 2009 
Klára Stloukalová, O. N. Ves 240      21. 6. 2009 
Michal Vojtek, SM, Seés 1990       27. 6. 2009 
Kristýna Slámová, SM, Alšova 1874     18. 7. 2009 
Marek Plevák, SM, Seés 1998      19. 7. 2009 
Karolína Všetulová, SM, Rastislavova 1022   19. 7. 2009 
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Martin Riška, UH, Maršála Malinovského 263   26. 7. 2009 
David Sabák, SM, Hradišťská 92     1. 8. 2009 
Kristián Lancouch, SM, Za Radnicí 662       1. 8. 2009 
Monika Anna Lenka Matejkovičová, UH 897   30. 8. 2009 
Radim František z Asissi Adamík, SM, Seés 1963   6. 9. 2009 
Tereza z Kalkaty Blahová, SM, Jezuitská 1747      9. 9. 2009 
Běla Barbora Skříčková, SM, Kopánky 1728    13. 9. 2009 
Eduard Richard Procházka, SM, Obilní čtvrť 260  13. 9. 2009 
Ondřej Kaštánek, Sušice 153 17. 9. 2009 
 
Pro Boží požehnání na spole čnou cestu životem si p řišli: 
18. 7. 2009 
Jarmila Tomešková, SM, Sochorova 789 
Martin  Baláž, SM, Michalská 1753 
 
V našem farním spole čenství jsme se rozlou čili: 
Luboš Malík   *  9.  3. 1960      +27. 5. 2009 
Božena Katrňáková  *25.  7. 1926       +31. 5. 2009 
Marie Pleváková  *22.  6. 1938    +11. 6. 2009 
Vladimír Slováček  *  3.  5. 1934     +22. 6. 2009 
Marie Chromečková  *  1. 10.1932      +  9. 7. 2009 
Ludmila Grebeňová  *  8.  6. 1931    +19. 7. 2009 
Markéta Kusendová  *27.  1. 1989    +18. 7. 2009 
Vlasta Lepková  *  6.  4. 1930      +14. 7. 2009 
Zdeněk Babáček  *  6.  8. 1949      +22. 7. 2009 
Miloslav Adam  *19.  6. 1921     +  8. 8. 2009 
Jozef Marovič  *17.  9. 1955    +17. 8. 2009 
Viktorie Mazůrková  *27. 12.1906   +15. 8. 2009 
Ludmila Psotková  *20.  9. 1922     +18. 8. 2009 
Ladislav Hanák *  6.  7. 1928 +13. 9. 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  


