
 

N A B Í R Á Š  D E C H  V  B O Ž Í  B L Í Z K O S T I ?  

V Š Í M Á Š  S I  Z Á Z R A K Ů ?  

Už jsi n ěkdy prosil Boha o 
zázrak? 

Přál sis, aby B ůh kone čně 
zasáhl? 

I nejracionálnější lidé 
v koutku duše touží            
po světě, v němž se dosud 
dějí zázraky. Zázraky se 
skutečně dějí. Otázkou 
jenom je, zda si jich vůbec 
všímáme. 

Do novin se třeba 
dostane zázračný jev, když 
např. pláče socha Panny 
Marie. Ale musí se dostat 
Bůh do novin, abychom 
zaznamenali jeho 
přítomnost? Bůh se přece 
projevuje neustále. Zkus se 
„naladit na Boží vlnovou 
délku“: když se Tě něco 
v hloubi srdce dotkne, když 
se Tvé srdce otevře 
bezvýhradné lásce, kráse, 

osvobozující spasitelné myšlence – tak tehdy se určitě děje zázrak. 
V takovém okamžiku jsi totiž dal Bohu šanci, aby se projevil v Tvém 
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Nic ať Tě, bratře můj,  neděsí, 
nepodlehni obsahu zlých zvěstí. 
Povstává Michael, velký ochránce, 
to bude lidu Tvého mocný zastánce. 
 

„Kdo jako Bůh?“, stále volá on, 
neměj v svém životě po ničem jiném shon, 
leda Hospodina svého se stále ptej, 
na paměti Ho neustále měj! 
 

Svůj dar svobody si nejlépe uchováš, 
když Bohu v svém životě první místo dáš. 
Pak „Mí-ka-el“ za tebe bojuje, 
pro věci Nejvyššího se nasazuje. 
 

Je to archanděl plný síly a  moci,  
za tebe bojuje v tvé životní noci. 
Když na tebe lidské útoky dorážejí, 
neboj se, Boží poslové  zlo porážejí. 
 

Životní zkoušky tedy nikdy nevzdávej, 
andělům v ochranu se stále dávej. 
Do svých ran a do své slabosti 
nech proudit sílu Boží milosti. 
 

Složil PMS  
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životě. Chvíle, kdy Tě uchvátí nějaká melodie, pohled na krajinu 
nebo nečekaný cit – pak jsi jakoby 
osvobozen od všeho, co Tě 
připoutává ke všednímu dni, a jsi 
blíže Bohu. Pokud se Ti podaří 
naladit se vnitřně na „příjem“, 
budou se tyto zázraky dít 
neustále. A zvu Tě, aby ses        
na zázracích spolupodílel. A to 
určitě tehdy, když si přeješ, aby 

skončil nenáviděný spor nebo staré nepřátelství. Bůh Ti dá 
odvahu, abys překročil svůj vlastní stín, zbaví Tě strachu a Ty 
nabídneš druhému smíření.  

Bůh už možná dlouho čeká na to, aby takové zázraky 
uskutečnil! 

Přeji to ze srdce sobě i Tobě! 
 

M i lí  p řát e lé ,   

apoštol Pavel ve svém dopise Timotejovi napsal: „První věc, 
ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, 
přímluvné i děkovné…“(1 Tim 2,1). 

Zvu vás všechny, abychom svými přímluvnými modlitbami 
doprovázeli naše biřmovance v jejich závěrečné etapě přípravy. 
Z programu, který je ještě čeká, zvlášť uvádím: 
o pátek 1.října – společné setkání v kostele s biřmovanci (píší 

test) a s kmotry, 
o setkání ve skupinkách (je pět skupinek biřmovanců) na téma: 

Duch svatý, 
o neděle 24.října – svátost smíření (zpověď) pro biřmovance, 

jejich kmotry, rodiny a ostatní , 
o pátek 29.října – mše svatá v 18:00 hodin, po mši svaté – nácvik 

obřadu biřmování! 
o sobota 30.října – mše svatá v 18:00 hodin, po mši svaté – 

adorace za vylití darů Ducha svatého. 
Uvádím zde také animátory skupinek: Miroslava Číhalová a 

Petra Psotková, Kamil Psotka, František Ingr a František 
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Foltýnek, Gottwaldová Gabriela a Foltýnková Jitka, Vladimíra 
Batůšková a Božena Vaňková. Prosím, abyste i tyto naše 
animátory zahrnuli do svých modliteb. Dále uvádím jména všech 
biřmovanců. V kostele byla možnost si vybrat některé jméno a   
po celou závěrečnou část přípravy se za dotyčného modlit. Zvolte 
si, prosím, každý den pravidelně chvilku přímluvné, prosebné 
modlitby (k Duchu svatému, k Panně Marii) za biřmovance a 
jejich rodiny. Upřímně všem děkuji! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartošová Zdeňka Chlachula Patrik Suchánek Adam 
Bazala Jan Křenová Petra Staufčík Michal 

Bazala Ondřej Malinová Martina Ševčíková Alena 
Bazalová Kateřina Mimránek Jakub Špaček Antonín 

Bílková Eva Němcová Ludmila Taláková Dagmar 
Březinová Hana Obdržálková Silvie Vaculíková Kristýna 
Botlíková Marie Opálka Jiří Vávra Petr 

Bukvald Petr Petruchová Alžběta Vávrová Pavlína 
Mikuláštíková Anna Pištěcká Oldřiška Vávrová Romana 
Friedlová Renáta Plevák Petr Vávrová Tereza 
Gottwald Lukáš Pleváková Magda Vávrová Zuzana 

Haničinec Michal Prokop Jan Vendel Jiří 
Havelková Radka Seménka Petr Wurstová Karolína 

 Snopek René  
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6 .  ř í jn a  je  A do rač n í  den  v  n aš í  f arn os t i  

Každá farnost má adorační den ve stanovený den, takže je   
po celý rok v diecézi uctívána Nejsvětější svátost oltářní.  
V našem kostele tak tomu bude  ve středu 6. října, kdy:  v 7:00 
hod. zahájíme mší sv., od 8 do 18 hodin bude vystaven Kristus 
v Nejsvětější svátosti oltářní. Skupiny farníků podle svých aktivit, 

např. skupinky biřmovanců, františkánští 
terciáři, cursilisté, modlitební společenství, se 
budou střídat v adoraci. V 18:00 hod. 
zakončíme také mší sv. Kostel je otevřen pro 
všechny, kdo přijdou adorovat. Máte-li otevřená 
srdce a jste ochotní se Bohem nechat 
obdarovat, dostanete více, než čekáte. 

PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ I K TICHÉ 
MODLITBĚ ZA NAŠI FARNOST, NAŠE 

MĚSTO, ZASTUPITELE, SPOLUOBČANY, ZA PROMĚNU 
NAŠICH SRDCÍ A POSTOJŮ,  

ZA POROZUMĚNÍ MEZI NÁMI,  ZA ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ 
NÁS VŠECH  

A ZA NOVÁ POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU! 
 

P O  CE LÝ  MĚS Í C  Ř Í JE N   

SE FARNÍ SPOLEČENSTVÍ SCHÁZÍ KE 
SPOLEČNÉ MODLITBĚ RŮŽENCE VŽDY 
V PONDĚLÍ, STŘEDU A PÁTEK V 18:00 hodin 
(po změně času v 17:00 hodin). S důvěrou 
uctíváme tu, která stojí Ježíši nejblíže, Matku 
Boží Pannu Marii. Čím blíže je člověk Bohu, tím 
blíže je i lidem. Vidíme to na Marii. Protože byla 
zcela u Boha, je blízko všem lidem. Proto může 
být matkou každé útěchy a jakékoli pomoci, 
matkou, na níž je možné se obrátit v jakékoli 
nouzi, i když je člověk slabý a hříšný, protože 
ona má pochopení pro všechny, pro všechny je 
zdrojem síly a tvořivé dobroty.(Benedikt XVI., 8.12.2005) 
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F o g larů v  t áb o r  p ro  ml adš í  dě t i   

Jako každé prázdniny, tak i letos vyrazily mladší děti na letní 
tábor plný her, nových kamarádů a dobrodružství. Tentokrát se 
s rodiči rozloučily v sobotu 7. 8. 2010 a odjely směrem Suchá Loz 
do místního táborového areálu, který se stal na jeden týden jejich 
náhradním domovem. Krátce po příjezdu se setkaly s členy klubu 
Rychlých Šípů a právě v duchu jejich čestnosti a přátelství se 
nesla letošní celotáborová hra. 
Děti se tak náhle ocitly ve 
Foglarově záhadném světě 
Vontů a Druhostraníků, kterým je 
provázel Mirek Dušín, Jarka 
Metelka, Rychlonožka, 
Červenáček i Jindra Hojer. 
Rychlé Šípy se snažily dětem předat své zkušenosti a svým 
poutavým vyprávěním je inspirovaly k vytvoření jednotlivých 
klubů, které se prezentovaly vlastním názvem, pokřikem a 
vlajkou. V červených barvách bojoval klub Červených mravenců, 
v barvách modrých klub Delfínů a v zelených klub Medvědích 
tlapek. Nejenže tyto kluby mezi sebou soupeřily, ale zvláště se 
všechny společně snažily odkrýt tajemství Tleskačova deníku a 
najít starodávného ježka v kleci. Program byl zpestřen            
např. olympiádou, oblíbeným fotbalovým turnajem, odpoledními 
dílničkami pro šikovné ruce či celodenním výletem na koupaliště 
do Nivnice. S každým splněným úkolem a odehranou hrou děti 
pronikaly hlouběji do děje a získávaly informace potřebné 
k dopadení jejich nepřítele Tajemného Em, který byl dalším 
zájemcem o získání ježka. Boje proti němu nebyly jednoduché. 
Ne v každé bitvě se klubům podařilo zvítězit, avšak v průběhu 
tábora měly příležitost zocelit svá těla i mysl lovem Bobříků a 
připravit se tak na závěrečný zápas s ním. Ten pro kluby dopadl 
naštěstí vítězně. Konečně získaly ježka v kleci, jenž je přivedl až 
k pokladu. Děti si tak z tábora přivezly nejen spoustu zážitků a 
nových přátelství, ale také drobnosti ukryté v pokladu, které jim 
budou tábor připomínat.  

Kristýna Grebeníčková 
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T áb o r –  Cha rv át y  (1 2.  –  2 4 .  7 .  20 10)  

Když jsme se dne 12. 7. sešli před nádražím v Staré Městě, 
věděli jsme, že všichni odjíždíme do Charvát u Olomouce a, že 
spolu prožijeme slunné dny plné zábavy, vždyť i táborové téma 
„Stroj času“ znělo samo o sobě zajímavě. A opravdu nás dešťové 
kapky mnohokrát neskropily. Cestou v čase jsme se prokousali 
od pravěku přes Egypt, století páry, obě světové války až zpátky 
domů. S kamarády jsme řádili celých dvanáct dní a ani rozcvičky 
nás neodradily, vždyť jsme byli posilováni tím nejlepším jídlem. 
V průběhu tábora jsme navštívili Aquapark v Olomouci, katedrálu 
Sv. Václava, Svatý Kopeček u Olomouce, někteří byli i v kině.     
A když přijel na návštěvu Otec Miroslav a odsloužil nám mši 
svatou, sdělovali jsme mu své zážitky. A den poslední se nikomu 
domů nechtělo mnohým i slzičky ukáply, ale nakonec jsme se 
domů vrátili, plní zážitků s našimi kamarády. 

Jan Prokop 
 

Letošní léto vyrazili táborníci ze Starého Města na charvátskou 
faru nedaleko Olomouce. Děti druhého stupně základních škol 
vyjely v půlce července. Pro svůj dvoutýdenní pobyt si ale 
nevybraly zrovna ideální místo a čas. Je pravda, že letenka       
do tropů by je stála podstatně víc ale 
účinek by byl stejný. V době, kdy ostatní 
seděli v chládku domova nebo se 
brouzdali na koupališti naši odvážlivci 
opékali svá tělíčka při cestování časem. 
Hledali v historii dobu, ve které nebude 
takové horko a tolik komárů jako 
v současnosti. Díky tomuto hledání se 
ocitli mezi mamuty v pravěku, zúčastnili se 
středověkého turnaje, obstarávali sochu pro Kleopatru, pomáhali 
sestavit parní stroj, podporovali prohibici, bojovali v první světové 
válce a zažili spoustu dalších úžasných dobrodružství, která jim 
potvrdila jediné, a to že i když měla každá doba své kouzlo stejně 
se moc rádi všichni vrátili do horka letních prázdninových dnů a 
mezi miliony komárů v současnosti.  
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Jednadvacet dětí si našlo spoustu nových kamarádů nejen 
mezi ostatními dětmi ale i vedoucími. Společně si užili 
nezapomenutelné chvíle jak při hrách tak při výletech. Nakonec 
se všichni dočkali i vytouženého deště a o to byla potom cesta 
zpátky domů smutnější. Když si rodiče vyzvedávali své ratolesti, 
mnoho ostřílených táborníků se neubránilo slzičce dojetí. Věříme, 
že prázdninová přátelství vydrží a skvělá parta lidí z tábora se 
opět brzy sejde.  

(S dovolením paní „ředitelky“ a „zástupkyně“ si dovoluji 
konstatovat, že letošní tábor byl nejlepší ze všech. :-) 

Veronika Vránová 
 
 

P ří pr av a k e  s v áto s t i  b i řm o v án í  

K prvnímu svatému přijímání jsem šla až ve svých 23 letech. 
Tenkrát se ve Starém Městě utvořila malá skupinka 3 uchazečů   
o tuto svátost. Ujala se nás osoba nanejvýš dobrotivá a vstřícná – 
Maruška Chlachulová – dnes už sestra Michaela. Za její pomoc jí 
nepřestanu nikdy být vděčná. Při našich setkáních nás krásnou 
cestou poznání a objevování nového života ve společenství 
křesťanské církve přivedla až k přijetí svátosti eucharistie. 

Nyní po dvaceti letech přišla pro mě další výzva a příležitost   
k upevnění víry, zpečetění 
křesťanské dospělosti ve svátosti 
biřmování. V prosinci 2008 jsem 
se dozvěděla, že v naší farnosti 
bude probíhat příprava             
na biřmování. Před pěti lety byla 
biřmována moje nejstarší dcera, 
měla bych tedy „biřmovací 
kmotru“ – řekla jsem si, a vyplnila 
přihlášku.  

Přihlášení uchazeči byli rozčleněni do několika skupinek, 
každá dostala svého animátora. V naší skupince „dospěláků“ se 
sešlo 8 biřmovanců. Všichni jsme přišli na první setkání 
s nadšením, očekáváním objevování nového, vytržení z rutinního 
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života křesťana. Pod vedením otce Miroslava a animátorů naší 
skupinky pana Ingra a Foltýnka byla naše očekávání zcela 
naplněna. Ve skupince jsem našla příjemnou a přátelskou 
atmosféru, pohodu. Vzájemně jsme si předávali a prohlubovali 
své znalosti Písma, zkušenosti křesťanského života a 
podporovali se v přípravě na přijetí svátosti biřmování. Vytvořili 
jsme společenství nadšenců, připravujících se poctivě na každou 
katechezi. Myslím, že pokud přichází ke svátosti biřmování 
člověk v dospělém věku, je k ní doveden svým životem ve víře, 
přijímá tuto svátost zodpovědněji. Příprava na biřmování se zdála 
být příliš dlouhá – rok a půl? – co budeme tak dlouho dělat? Tato 
doba však uplynula velmi rychle a určitě jsou ještě další oblasti a 
otázky, které bychom mohli pořád dál procházet a zodpovídat. To 
už je ale určitě na každém z nás, jestli budeme v našem 
poznávání vedeni Duchem Svatým dál pokračovat. Když jsem 
přicházela po dvouměsíční prázdninové pauze na jedno 
z posledních setkání naší skupinky před blížícím se biřmováním, 
tak mi blesklo hlavou, že tohle mi bude opravdu chybět … RF 

 

J á  jse m  p rav ý  v in ný  k me n …   

Nový školní rok jsme nastartovali v naší farnosti tradiční mší 
svatou, obětovanou za školní děti, mládež, učitele, vychovatele a 
rodiče, tentokrát však v netradičním prostředí, na staveništi 
nového kostela Svatého Ducha. 

Mši svatou ve 14 hodin slavilo asi 230 farníků ze Starého 
Města i z blízkého okolí. Celou bohoslužbou nás provázela 
důležitá věta z Janova evangelia „Já 
jsem pravý vinný kmen“, která nás 
ubezpečuje o tom, že pokud budeme 
ve svém životě stále napojeni            
na Ježíše, budeme mít ŽIVOT, a ještě 
poneseme ovoce! Pro svou rodinu, 
přátele a všechny, které potkáváme a 
ještě potkáme… Symbolický byl obětní 
průvod, ve kterém zástupci dětí všech 
věkových kategorií nesli suchou a 
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utrhlou ratolest vinné révy, abychom si uvědomili naši zvadlost a 
neživotnost ve chvílích, když se vzdálíme od Ježíše. 

Po mši svaté jsme se nerozprchli do svých domovů, ale měli 
jsme možnost posedět, popovídat si, pochutnávat si                   
na grilovaných klobásách, buchtách a dalším občerstvení. Pro 
děti byly připraveny hry a soutěže. 

Přes nejisté počasí jsme prožili společné pěkné chvíle a domů 
jsme se vraceli šťastní.  

GG 
 

S es try  a  b rat ři ,  

 ve středu 15. 9. 2010  jsme se někteří zúčastnili mše svaté, 
kterou sloužili bratři salesiáni Dona Boska, kteří s sebou přivedli 
také dva své spolubratry z Afriky. Nemohla se udělat této mši 
svaté velká reklama, neboť tato nabídka přišla v úterý v 17 hodin, 
ale prostřednictvím internetu jsme se snažili informovat co 
nejvíce přátel.  

Jednalo se o bratra Madlu /22 let/ z Jihoafrické republiky a 
bratra Bonifáce /26 let/ z Tanzánie. Bratr Madla vede středisko 
mládeže, kde má sám na starosti 100 dětí převážně z ulice, které 
nemají jinou možnost se učit a vzdělávat, než ve středisku. Bratr 
Bonifác vyučuje zdravotní 
výchovu a zásady hygieny                 
při operacích. Oba pracují 
v primitivních podmínkách.  
Nyní oba dva potřebují pomoc 
od nás pro svoji záslužnou 
činnost.  

Bratr Bonifác potřebuje 
dostudovat, aby mohl učit 
dále, bratr Madla se potřebuje  vzdělávat, aby dále mohl vést 
středisko. Jsou to správní kluci, při hovoru s nimi jste úplně cítili  
jejich radost a velké nadšení pro poslání, které jim bylo svěřeno.   

Rád bych Vás poprosil o finanční dary, které jim budou 
předány prostřednictvím Salesiánů Dona Boska. Tato pomoc, 
která se nazývá „Adopce na blízko“ je odezvou výzvy sv. Otce 
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Jana Pavla II., který již před 20 lety vyjádřil myšlenku pomoci 
lidem v Africe v jejich údělu. Smyslem této adopce je pomoc 
konkrétnímu člověku s konkrétním projektem. Tedy bez procent, 
které si humanitní organizace berou pro svůj provoz.    

Sbírka na tento úmysl prob ěhne v našem kostele v sobotu 
2. 10. a v neděli 3. 10. 2010.  

František Gottwald 
 

P o z v án í  

- ve středu 29. září 2010 v 18 hodin bude 
slavit arcibiskup Jan Graubner mši 
svatou při příležitosti veliké památky 
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. 
Přijďte prosit o jeho svatořečení v den 
jeho odchodu na věčnost. 

- Národní pouť Řím  2010  proběhne od 
9. – 11. 11. 2010. Přihlášky můžete 
adresovat: P. Mgr. František Hanáček, 
Opletalova 10, 779 00 Olomouc, tel. 
585 223 179  
 
 

F arn í  k ron ik a  
 

Do naší farní rodiny byli k řtem p řijati: 
 

Pavel Augustin Sečkář, Blatnice pod sv. A. 728         3. 4. 2010 
Pavel Jan Hemza, UH, Velehradská třída 799    3. 4. 2010 
Pavla Houdková, SM, Kopánky 1690          4. 4. 2010 
Kristýna Spáčilová, SM, Luční čtvrť 2030   18. 4. 2010 
Tereza Kolaříková, UH, Šaňákova 158   23. 5. 2010 
Veronika Hlaváčková, SM, Seifertova 1618   26. 5. 2010 
Kateřina Hlaváčková, SM, Seifertova 1618  26. 5. 2010 
Filip Němeček, Praha 5, U akátů 779/13     30. 5. 2010 
Adéla Marie Dosedělová, Jalubí 104   12. 6. 2010 
Lucie Hladká, Nehvizdy, Pražská 320    12. 6. 2010 
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Matěj Ondriš, SM, Metodějova 1471   13. 6. 2010 
Anna Hampalová, Zlín, Valachův Žleb 4892   26. 6. 2010 
Filip Galus, Napajedla, Nábřeží 1349         4. 7. 2010 
Tereza od Ježíše Stuchlíková, SM, Za Ml. 1880 10. 7. 2010 
Jan Lazárik, SM, Erbenova 1181     17. 7. 2010 
Lukáš Fuglík, SM, Michalská 1802      1. 8. 2010 
Ondřej Němec, SM, Obilní čtvrť 298    22. 8. 2010 
Adéla Marie Červenáková, UH, Blahoslava 371   12. 9. 2010 
Terezie Mazáčová, SM, Moravní nábřeží 2143 28. 9. 2010 
Jan Gottwald, Modrá 201    3. 10. 2010 
 
Pro Boží požehnání na spole čnou cestu životem si p řišli: 
10. 4. 2010 
Jana Balíčková, SM, Konstantinova 970 
Martin Richtr, Huštěnovice 319 
 

22. 5. 2010 
Veronika Bilíková, Ostrožská Lhota 205 
Petr Sadílek, Ostrožská Lhota 205 
 

5. 6. 2010 
Jarmila Chrástková, SM, Velehradská 1671 
Jaroslav Půbal, Plzeň, Komenského 1082/93 
 

17. 7. 2010 
Lucie Brázdilová, SM, Erbenova 1181 
Ján Lazárik, SM, Erbenova 1181 
 

14. 8. 2010 
Jana Doláková, SM, Janáčkova 1678 
Gary Watkin, IR, Dublin 
 

22. 8. 2010 
Bohdana Němcová, SM, Obilní čtvrť 298 
Radek Němec, SM, Obilní čtvrť 298 
 

3. 10. 2010 
Štěpánka Gottwaldová, Modrá 201 
Libor Gottwald, Modrá 201 
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V naší farnosti jsme se rozlou čili: 
 

Helena Mačugová   *  4.   8. 1926   +25. 3. 2010 
František Luňák   *12.   9. 1940  +  9. 4. 2010 
Vlasta Němečková     *11.   3. 1928  +12. 4. 2010 
Anna Kadlčková   *  4.   3. 1920  +13. 4. 2010 
Jiří Blaha      *29. 10. 1941        +18. 4. 2010 
Anežka Blahová       *22.   1. 1925    +22. 4. 2010 
Miroslav Blaha       *  3.   1. 1957  +27. 4. 2010 
František Šmída      *31. 10. 1930     +29. 4. 2010 
Miroslav Šnajdar     *  2.   1. 1966   +  2. 5. 2010 
Anežka Cigánková    *  3.   3. 1945   +  6. 5. 2010 
Františka Varmužová   *10.   6. 1921    +27. 5. 2010 
Drahomíra Blahová   *28.   7. 1935   +31. 5. 2010 
Jana Chrástková   *  7. 11. 1960      +  5. 6. 2010 
Marie Dubovská      *  9.   1. 1917    +  7. 6. 2010 
Božena Skuciusová       *10.   4. 1922  +  9. 6. 2010 
Antonín Čevela     *16.   7. 1937  +18. 6. 2010 
Oldřich  Mazůrek    *29. 11. 1948  +29. 6. 2010 
Albína Kolaříková   *29.   8. 1931  +  9. 7. 2010 
Jiřina Popelková    *  3.   2. 1913      +18. 7. 2010 
František Petržel    *15. 12. 1944   +  2. 8. 2010 
Antonín Omelka      *11. 12. 1914   +13. 8. 2010 
Rostislav Sochorec     *18.   4. 1943    +18. 8. 2010 
Ludmila Vavřiníková      *  2. 11. 1925  +  4. 9. 2010 
Antonie Lešková       *  9. 10. 1941  +  8. 9. 2010 
Anna Vaňková     *13.   3. 1924  +10. 9. 2010 
 

O farnosti a novém kostele nov ě na internetu: 
 

http://www.farnoststaremesto.cz/ 
http://www.stavimekostel.cz/ 

             

      

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://www.farnoststaremesto.cz/    email:info@farnoststaremesto.cz 
http://www.stavimekostel.cz/     


