
  
 

 

 

 

JEŽÍŠ JE NAŠÍM SVĚTLEM 

Proto ve 2.století církev vybrala za datum jeho narození 
25.prosinec, den, který v Římě byl slaven jako „dies natalis 
Solis Invicti“. Byl to vlastně den zimního slunovratu. Slunce 
od toho dne nabralo novou sílu jako 
znovuzrozené, nepřemožené zimou,  
a tak tento den se hodil pro oslavu 
narození Krista, který byl Písmem 
označený za „slunce spravedlnosti“, 
„světlo světa“, za přemožitele temnot 
hříchu a  smrti. 
 Evangelista Lukáš ve své zprávě 
(2,1-10) chce ukázat ten „tvrdý svět“, 
do něhož se narodil Ježíš. Maria        
a Josef se museli spokojit s jeslemi, 
slámou, chlévem. Jak pravdivý symbol 
dnešního světa se všemi bezdomovci, 
nechtěnými, těmi, kteří si nedokáží 
poradit nebo kteří jsou odstrčení. Ano, 
vyprávění o Božím Narození začíná, řekli bychom, dosti zle.  
Boží Narození je jakýmsi shrnutím všech těžkých momentů 
našeho života. Ale přece od chvíle, kdy se nebe otevřelo, je 
všechno proměněno, ozářeno slovem – začíná čas víry. Bůh 
přišel, aby rozžehl světlo lásky do našeho ztemnělého 
bídného světa.  

 

MICHAELMICHAELMICHAELMICHAEL    
občasník farnosti Staré Město 

    č.58/VÁNOCE 2009 
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 Tak je období svátku Božího Narození časem rodinných 
setkání, přání a dárků. Časem lásky, která se dokáže rozdělit 
a dávat štěstí. I takto Bůh svým světlem prozařuje tento svět. 

Přeji každému nejen dotek tohoto „Světla“,  
ale také, aby se stal nositelem  

či zprostředkovatelem tohoto „Světla“ pro druhé 
o.Miroslav 

 
NARODÍ SE? 

Kdo?  
Pochopitelně, že Pán Ježíš. Ale vždyť on se přece již dávno 
narodil. A tak proč slavíme Vánoce? Abychom na něj jen 
vzpomínali?  To ani moc ne. Tak proč zpíváme slavnostně 
Narodil se Kristus Pán? 

Protože on je stále živý! Narodil se, byl ukřižován, vstal      
z mrtvých a žije neustále s námi. Stojí   
u dveří našeho života, jemně klepe       
a touží vejít. Zda se tedy Ježíš              
o letošních Vánocích narodí i v našem 
srdci, v našich rodinách, to záleží zčásti 
vlastně i na nás. On je přítelem všech, 
dává radost, ukazuje smysl života, 
nabízí sám sebe jako jistou cestu, 
pravdu a skutečný život.  

Jemu otevíráme dveře do našeho života nejrůznějším 
způsobem: především svátostmi. Jak krásné je přijímat 
svátost smíření s vědomím, že se jedná především o setkání 
s Ježíšem, s jeho láskou a s jeho uzdravující mocí! A přijímat 
jej jako hosta a přítele své duše ve sv. přijímání! 

Nejde se nezmínit o tom, že on se rodí uprostřed rodiny, 
když se manželé spojují v modlitbě. Pokleknou, spojí své 
ruce (vždyť jsou jedním tělem a jednou duší) a jedním hlasem 
se setkají s mocnou láskou, průvodcem jejich života.  
Otevřít dveře Kristu, aby se narodil v našem životě, to se děje 
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i pokaždé, když se snažíme o lásku k lidem okolo nás. Stačí 
malé skutky lásky. Všichni máme zkušenost, jak dokáží svět 
proměnit a rozzářit. To se rodí Ježíš. 

Slavit Vánoce znamená vyznávat víru, že Ježíš stále žije     
a že se chce stávat naším přítelem.   

 J.B. 
 

VÁNOČNÍ  POZDRAV ARCIBISKUPA JANA 

Drazí přátelé, 
každému z Vás přeji a vyprošuji pravou vánoční radost, 

která nespočívá jen ve sváteční pohodě a vzájemné štědrosti, 
ale především v přijetí Krista, který přichází jako Spasitel     
do našeho života, do naší situace, do našich problémů. 
Kristus není náš pomocníček, na kterého hodíme své starosti, 
není  jen děťátko probouzející pocit něhy a milých vzpomínek, 
není pracovník  reklamní agentury na vánoční dárky.  Je to 
mocný Bůh, který se nám celý daruje, a promění celý náš 
život, když ho skutečně přijmeme a dáme mu to místo, které 
mu patří. 

Kam spěje život bez jeho vlády, vidíme na našich krizích 
osobních i společenských a hospodářských. On, který se 
narodil ve chlévě a zemřel na kříži, se krizím nevyhýbá, ale 
prochází jimi jako vítěz. To zakusili slepí, hluší, chromí            
i hladoví, kteří se na něj s důvěrou obrátili. Je-li naším 
skutečným Bohem, jestliže uznáváme jeho moc a odevzdáme 
mu vládu nad svým srdcem, můžeme počítat s jeho zázraky   
i dnes.  I dnes dokáže uzdravit naše rodiny, naši společnost. 

V uplynulém roce se nám dostalo zvláštního povzbuzení, 
když nás navštívil Svatý otec.  Jeho první kroky směřovaly 
k betlémskému Děťátku. Pokorně klekl před Pražským 
Jezulátkem, kde se modlil za děti a jejich rodiny. Kromě 
jiného tam řekl:  

Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje Boží 
blízkost a lásku. Uvědomujeme si, jakou máme v jeho očích 
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cenu. Protože právě díky němu jsme se my sami stali Božími 
dětmi. Každá lidská bytost je Božím dítětem, a tedy naším 
bratrem, a jako takovou je třeba ji přijímat a vážit si jí. Kéž by 
si toto uvědomila i naše společnost! Každá lidská osoba by 
pak byla hodnocena ne podle toho, co má, ale podle toho, 
čím je, protože ve tváři každé lidské bytosti, bez rozdílu rasy 
či kultury, se zračí Boží obraz. To platí především pro děti. 

Dále řekl: Myslím na vaše rodiny a rodiny po celém světě, 
na jejich radosti a starosti. Sjednoťme se v modlitbě a prosme 
u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny rodiny. 
Mysleme obzvláště na ty mladé rodiny, které musí vynakládat 
mnoho úsilí na bezpečí a důstojnou budoucnost svých dětí. 
Prosme za rodiny v obtížných situacích, zkoušené nemocemi 
a bolestí, za ty, které jsou v krizi, rozvrácené, nebo trýzněné 
nesvorností či nevěrou. Všechny je svěřme Pražskému 
Jezulátku, protože víme, jak důležité jsou stabilní a jednotné 
rodiny pro skutečný pokrok 
společnosti a budoucnost lidstva. 

Drazí přátelé, přistupujme v těchto 
dnech k betlémům  s myšlenkami 
Svatého otce  a prosme za rodiny. 
Papež odevzdal Jezulátku jako svůj 
dar zlatou korunku. Tím ukázal, 
koho uznává za svého krále, kdo vládne v jeho srdci, u koho 
hledá pomoc a radu, kdo má dobré řešení problémů osobních          
i společenských. 

Udělejme i my podobný krok ve chvíli svatého přijímání, 
kdy se v našem srdci narodí Kristus skrze přijetí Eucharistie, 
nebo ve chvíli adorace u betléma. Zvolme si Ježíše za svého 
krále a požádejme ho, ať nám vládne, to znamená, že jeho 
přání bude pro nás zákonem. On se pak nedá zahanbit         
a ukáže se jako náš Spasitel, který uzdravuje a dává naději. 

Každému z Vás pak přeji plnost vánoční radosti z osobního 
setkání s Kristem. K tomu ze srdce žehná 

Váš  arcibiskup Jan 
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ZAKONČENÍ ADVENTU  A  VÁNOČNÍ DOBA  

v  kostele sv. Michaela ve Starém M ěstě 
 

4. Neděle adventní 
Neděle 20.prosince  

Mše svaté v  
7.00 hodin, 9.00 hodin 

Středa  
23.prosince 

7:00 hodin – poslední „rorátní 
mše svatá“       
od 9.00 hodin: P ŘÍPRAVA 
KOSTELA NA SVÁTKY  (výzdoba  
chrámu – můžete přijít pomoci. Díky! 

Narození Ježíše 
Krista Čtvrtek  
24. prosince  

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

Hod Boží váno ční  
Pátek 25. prosince  

Mše svaté v 8:00 a 10:00 hodin, 
15:00 hodin: Setkání u Jesli ček  
(Připravilo společenství  mládeže)  
Vyhodnocení advent. soutěže dětí! 

Svátek sv. Št ěpána  
Sobota  26. prosince  

Mše svaté v 7.00 hodin, 9.00 
hodin 

Svátek Svaté Rodiny  
Ježíše, Marie         
a Josefa 
a Svátek svatého 
Jana, apoštola  
a evangelisty 
Neděle 27. prosince  

Mše svaté v ned ěli v 7.00 hodin, 
9.00 hodin  
Na  tyto bohoslužby  jsou zváni 
manželé k obnově manželského 
slibu. Po mši svaté  žehnání vína! 
(Nezapomeňte si přinést láhev 
dobrého vína k požehnání!) 
15:30 hodin: Váno ční koncert 
cimbálové muziky Bálešáci  
a vystoupení dětí z Dolinečky 
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Silvestr  
Čtvrtek  
31.prosince 2009 

Poděkujeme Bohu  za rok  2009  
mší svatou v 16:00 hodin  
a poprosíme  o požehnání  
do roku 2010 

Slavnost Matky 
Boží, Panny Marie 
Pátek  
1. ledna 2010 
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 2009 + TE DEUM 

2.neděle  
po Narození Pán ě 
3. ledna  

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

Slavnost  
Zjevení Pán ě    
Středa 6.ledna  

Mše svatá v 17:00 hodin   
Při mši sv.: žehnání zlata, kadidla,  
křídy a  vody 

Pátek po  
Zjevení Pán ě 
Pátek 8.ledna  

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

Svátek K řtu Páně 
Neděle 10.ledna  

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin 
Zakončení vánoční doby 

 
Betlémské sv ětlo si 

můžete odnést do svých 
domov ů v sobotu 19. 12. 
2009 od 10-11 hod. a v další 
dny (po ,út, st) od 8-17 hod 
z prodejny drogerie pana Milana Hrabince.   
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠEM MĚSTĚ  

Ve dnech 8. a 9. ledna 2010 jako v minulých letech navštíví 
naše domovy 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. 

Děti, které se chtějí 
dobrovolně zapojit do 
tříkrálového koledování, 
nechť se hlásí u Kamila 
Psotky, katechetek nebo 
v sakristii. 

Setkání vedoucích 
tříkrálových skupinek se 
uskuteční v pondělí 28. 12. 
2009 v 18 hod. na faře.  

(Poselství koledník ů: C+M+B AD 2010 = Christus 
mansionem benedicat anno Domini 2010 - Kristus a ť 
žehná tomuto domu, v roce Pán ě 2010) 

 
POZVÁNKA NA DĚKANÁTNÍ PLES 

Už po dvanácté jste srdečně zváni  na Děkanátní ples, 
proslulý velmi příjemnou atmosférou! Přijďte v sobotu 
16.1.2010 od 19:30  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 náměstí Hrdinů nebo v sakristii 
kostela. Přejeme příjemnou zábavu. 

Dary do tomboly můžete přinášet ke Kamilu Psotkovi, 
Františku Ingrovi nebo do sakristie. 
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ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA MLÁDEŽE  

Dne 4. – 6. prosince se část staroměstské mládeže 
s biřmovanci zúčastnila adventní duchovní obnovy. Začali 
jsme v pátek mší svatou, při níž někteří z nás nesli síť, která 
znázorňovala zachycení možných pochybností a naši 
zmuchlanou osobnost. Poté jsme se odebrali na Orlovnu, kde 
následovalo ubytování a  skvělá večeře. Po večeři jsme se 
pohodlně usadili dole v tělocvičně a začali jsme první 
přednáškou, při níž nás čekal i malý „testík“. Otec Pavel 
Konzbul si pro nás nachystal test duchovních temperamentů, 
abychom věděli, jaký typ křesťana  jsme. 
Získali jsme tím představu, že např. 
sestřičky a doktoři jsou křesťané    
„pečující“ ……. Takových příkladů by 
mohlo být daleko víc. Já jsme se 
dozvěděla, že takových rozděleních je 
devět. Následovala společná modlitba     
u adventního věnce, kde jsme Bohu 
vzdali své prosby a díky. Pro zájemce byl připraven film 
Zázrak stvoření  (o narození Ježíše).   Sobotní ráno začínalo 
mší svatou. Po snídani jsme měli přednášku na téma sedm 
hlavních hříchů (pýcha, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, 
lakomství a lenost). Poté jsme měli chvilku pro sebe a své 
zamyšlení nad sebou. Byla možnost využít svatost smíření. 
Po přestávce  otec Pavel navázal svou přednáškou               
o možných pochybnostech s příklady. Následoval oběd         
a siesta. Navázali jsme další přednáškou o tom, jak se stát 
dokonalou ženou či mužem. Žena by měla být krásnou 
nevěstou, vzorně vychovávat své děti….. Muž byl měl mít 
dokonalý humor a hlavně ve stáří nezatrpknout . Byl prostor   
i pro naše otázky a diskuzi o nich – tato část se mi nejvíce 
líbila. Celou duchovní obnovu jsme zakončili nedělní mší 
svatou, kde jsme  pantomimicky znázornili úkon kajícnosti     
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a zanimovali obětní průvod, při kterém každý z nás nesl svou 
pochybnost, kterou spálil. 

Na duchovní obnově jsem byla poprvé. Před ní jsem měla 
strach, co to bude, ale byla jsem velmi mile překvapena. 
Odnesla jsem si z ní dobrý pocit. 

(svědectví účastnice duchovní obnovy) 
 

PŘIJĎTE I VY 

Obracíme se na vás, ochotné ženy v naší farnosti, abyste 
se i vy, které ještě nejste v žádné „uklízecí skupince“, zapojily 
do úklidu našeho kostela. Stačí zapsat se do sešitu               
u východu z kostela. Díky 

Sakristiánky 
 

MARIA ROSA MYSTICA 

Možná i vy patříte mezi ty, kteří trochu 
pozapomněli, že v naší farnosti máme od roku 
1995 putující sochu Panny Marie, která putuje  
po rodinách, aby se rodinní členové u ní 
společně modlili. Využívejte, prosím, této 
možnosti a zapisujte se do sešitu u východu 
z kostela. 

  
FARNÍ KRONIKA 

Do společenství církve byli křtem přijati: 
Kateřina  Truplová, SM, Kopánky 1725  28.   9. 2009 
Vanessa Kateřina Šimíková, Luhačovice 52    4. 10. 2009 
Martin Doseděl, SM, Sochorcova 981  17. 10. 2009 
Marek Mouček, SM, Kopánky 1725  17. 10. 2009 
Natálie Jana Křapová, SM, Kopánky 1731  17. 10. 2009 
Samuel Zdeněk Sita, SM, Seifertova 1508  25. 10. 2009 
Jiří Antonín Pompa, Otrokovice 1189  15. 11. 2009 
Eliška Smištíková, SM, Mahenova 1637   15. 11. 2009 
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Pro Boží požehnání  
na společnou cestu životem si přišli: 
7. 11. 2009 
Alžběta Čevelová, SM, Nerudova 1528 
Jan Macola, Hradec Králové, Přemyslova 1282/32 
 
V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Štěpán Vyskočil          *25. 12. 1926       +  5. 10. 2009 
Ludmila Šlezarová     *29.   4. 1920     +19. 10. 2009 
Antonín Hampala     *19.   3. 1959      +20. 10. 2009 
Jarmila Michalčíková    *13.   4. 1953    +23. 10. 2009 
Miroslav Jančálek    *12.   8. 1933    +29. 10. 2009 
Karel Fantura       *19.   4. 1915    +26. 10. 2009 
Marie Bičanová      *28.   4. 1930       +31. 10. 2009 
Filomena Psotková    *12. 12. 1921      +25. 11. 2009 
Otto Jurásek      *  6.   5. 1938    +26. 11. 2009 
Jaroslav Solař     *  4. 12. 1932     +26. 11. 2009 
Jarmila Sedlaříková   *  3.   9. 1928    +24. 11. 2009 
Josef Švec   *23.   2. 1927    +29. 11. 2009 
Ludmila Taláková       *  6.   5. 1926     +  2. 12. 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  


