
  
UKRYTÁ KRÁSA 

Reklama tancuje na rohu ulice a hýbe se v největším rytmu. 
Kdo je tak moudrý, že by ji nesledoval, přitahovaný jejím 
tancem? Duše ve skutečnosti vlastní jenom to, co je na tomto 
světě skryté, co je zapečetěné v jejich trezorech. Kvalita osoby je 

uvnitř. Nežije z toho, co 
hovoří ústa, ale z toho, co je 
tajemné. Požehnání není 
v hlučnosti. Krása není na 
vrcholcích stromů, ale 
v kořenech, které jsou 
napojeny    na  starobylý 
pramen. Pravá krása                 
je průzračnost skutečnosti, 
bohatství, hodnot, které jsou 
uloženy uvnitř a které se 
vynořují na povrch ve 
znamení jemnosti. Je to 
otázka odstínů. Pravá krása 
odkazuje na něco jiné.  

Prostřednictvím všeho, co je na světě, je možné se přiblížit 
k prameni. Využijme letošního adventu také k tomu, abychom 
z pramene Milosti hojně načerpali! 

ze srdce přeje a žehná o.Miroslav 
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(MUDr. Alois Volkman, lékař, básník) 

 
Vytvá ření betlému. V naší farnosti se zapojíme do Českého 

katolického biblického díla a  budeme si vytvářet do kostela svůj 
betlém. Na Orlovně v pátek 10. 12. od 19:00 hodin a po celou  
sobotu 11.12.  jednotlivci vyrobí předem určenou postavičku      
do betlémské krajiny a z těchto pak bude 
sestaven náš nový staroměstský betlém      
o vánocích. 

 

Adventní sout ěž pro d ěti. Jako 
každoročně, pomáhá dětem při rorátech 
připravit se na prožívání skutečné krásy 
vánoc. (Při pobožnosti u jesliček bude 
vyhodnocení dětské adventní soutěže). 
Rodiče - přijďte na roráty i s Vašimi dětmi, 
obdarováni především duchovními dary 
budete všichni. Rorátní bohoslužby  jsou 
v pondělí, středu a pátek v 17:00 hodin, 
v úterý a čtvrtek v 6.30 hodin. (Děti 
nezapomenout s sebou lucerničky!) 

 

V pondělí 6.12. začne mše svatá výjimečně v  16.00 hodin. 
Protože po ní proběhne Setkání d ětí se svatým Mikulášem. 
Milé děti, určitě se už těšíte na tento den. Přijďte! 

 

Naši nemocní mohou prožít dotek Božího pokoje, 
milosrdenství, Boží uzdravující síly.  V úterý 14.12. a v pátek 
17.12. od 8.00  hodin zprostředkuje otec Miroslav svou službou 

Očekáváme převrat 
nesnesitelných pořádků  
v nichž je nám dáno žít. 
Kdy se dočkáme? 
 
Až převrátí On sám 
pořádek v nás. 
A dá nám poznat  
že plně žít  
lze jenom v Něm. 

Jsme každý jinak laděný  
co chvíli celí rozladěni… 
Svěřme svůj život  
Mistru ladiči  
který nás naladí  
pro čisté jásavé tóny. 
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nemocným lásku našeho Boha. Nezapomeňte do pátku 10.12.  
nahlásit tuto návštěvu v sakristii kostela nebo na faře (nebo také 
sakristiánce Boženě Vaňkové na telefon: 731239557) 

 

Možnost o čistit svou duši ve svátosti smí ření je              
před každou mší svatou, ale zvláště je zde nabídka soboty 
18.12. od 14.00 – 17:00 hodin,  kdy bude přítomno více 
zpovědníků. Od pondělí 13.12. do čtvrtka 23.12. v době od 8:00 
– 10:00 hodin slouží službou milosrdenství duchovní otcové 
našeho děkanátu v kostele sv.Františka Xaverského v Uherském 
Hradišti. 

Předváno ční úklid našeho chrámu bude také v sobotu       
18. 12. od 8.00 hodin.   

  

Den před Štědrým dnem, ve čtvrtek 23.12. od 9:00 hodin 
připravíme náš kostel na  Vánoce  (vyzdobíme chrám a 
nazdobíme stromečky). Přijďte se zapojit! Díky! 

 

Počínaje adventem si v sakristii  kostela můžete zakoupit:  
VÁNOČNÍ OPLATKY  (Velké – 5 ks – 12,- Kč, malé – 5 ks – 

10,- Kč)  
KALENDÁŘE NA ROK 2011 NA POSTAVENÍ I NA ČTENÍ   
a  v kostele  KNIHY S K ŘESŤANSKOU TÉMATIKOU PRO 

DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ (vhodné jako vánoční dárek). 
 
Biřmování  

31. října 2010 nastal pro nás, 39 především staroměstských 
farníku, ten dlouho očekávaný den – den našeho biřmování. Již 
během přípravy jsme prožívali 
neopakovatelné chvíle                při 
skupinkových i společných setkáních 
s otcem Miroslavem a našimi 
animátory, kteří nás vedli a byli nám 
velkou duchovní oporou na cestě za 
Pánem. Velkou posilou na naší cestě 
nám byly také společné adorace či 
postní a adventní duchovní obnovy, ke kterým se ještě dnes 
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velmi ráda vracím. A tak po téměř dvouroční přípravě byl tento 
okamžik konečně tady. V neděli ráno jsme již nervózně 
přešlapovali     před dveřmi kostela a čekali, až všechno vypukne. 
A to už     mezi nás zavítal otec biskup Josef Hrdlička plný 
optimismu, s každým prohodil nějaké to slůvko a do celého okolí 
šířil radostnou náladu. V deset hodin začala mše svatá. 
Průvodem jsme došli k místům, kde seděli naši kmotři a v tu 
chvíli z nás vše spadlo a my si začali užívat tento milostiplný den 
plnými doušky. Slunce prozařovalo kostel a nádherně 
dokreslovalo atmosféru. Po evangeliu jsme byli představeni otci 
biskupovi a po kázání nastal samotný úkon biřmování a my přijali 
Ducha svatého.       Po mši svaté jsme se spolu s otcem 
biskupem a ostatními kněžími odebrali na orlovnu, kde na nás 
čekal slavnostní oběd. Kolem druhé hodiny jsme se začali 
rozcházet do našich domovů, kde na nás čekaly naše rodiny a 
slavilo se dál. A tak tento den plný boží milosti, jež se stal 
důležitým mezníkem v našem životě a na který nikdo z nás 
nezapomene, skončil, ale naše cesta s Pánem právě začala.  

Magda Pleváková 
 

Slavnost  biřmování  

31. října slavila naše farnost svátost biřmování. Téměř dvouletá 
příprava vyvrcholila poslední říjnovou neděli. 

Jak jsem již naznačila, příprava trvala poměrně dlouho. Během 
této doby jsme měli možnost se setkávat společně všichni 
biřmovanci, ale i ve skupinkách vytvořených dle věku. Skupinku 
vedenou dvěma animátory tvořila vždy zajímavá sestava lidí. 
Každý si přinesl svoji osobní historii, své vědomosti, smysl života, 
pohled na svět, ale také jedinečný temperament a charakter. 
Během setkání jsme tak mohli poznávat jeden druhého, svoje 
názory a postoje. Postupně jsme odkrývali svá srdce, zpytovali 
svědomí a odhalovali náš intimní vztah s Bohem. Sdělovali jsme 
si různé varianty, jak lze v rodinách prožívat život ve víře. Díky 
různorodým osobnostem a předloženým námětům k zamyšlení a 
úkolům k vyplnění jsme se seznamovali se zásadami 
křesťanského života i pravdami víry. Na setkání vždy vládla 
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příjemná atmosféra. Když se chtěl někdo zeptat na nejasnosti, 
pochybnosti, dostal vždy příležitost a následně i adekvátní 
odpověď. 

V podobném duchu se nesla i setkání 
společná – s otcem Miroslavem. Příjemná 
atmosféra umožňovala soustředit se na 
výklad katechismu. Opět se před námi 
objevovaly otázky k zamyšlení. Záleželo 
pak na každém z nás, jak se získanými 
náměty naložil. 

Příprava na biřmování zahrnovala také tři 
duchovní obnovy v Orlovně. Pokaždé 
s jiným přednášející. Nicméně vždy 
podnětné, vedoucí k sebepoznání a 
osobnostnímu rozvoji. 

Místo závěru bych ráda ještě jednou poděkovala všem, kteří 
nás na cestě ke svátosti biřmování provázeli. Otci Miroslavovi, 
všem animátorům, těm, kteří připravovali duchovní obnovy, 
samotnou slavnost biřmování, rodičům a kmotrům, kteří nás 
bezvýhradně podporovali, ale i všem farníkům, kteří na nás 
mysleli ve svých modlitbách. Vám patří naše srdečné: Pán Bůh 
zaplať!  

MKB 
 
Pozvání  

Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. a Římskokatolická 
farnost Staré Město srdečně zvou na přednášku a diskuzi 
k tématu Sexuální výchova dětí. 

Kdy? neděle 12. 12. 2010 v 19.30 hod. 
Kde? v malém sále Orlovny ve Starém M ěstě 
Přednášet bude MUDr. Maria Fridrichová, lektorka školního 

programu „Škola osobního života“ z Centra pro rodinu a sociální 
péči o. s., Ostrava. 

Srdečně jsou zváni především mladí manželé, rodiče, 
pedagogové a animátoři pracující s mládeží a všichni zájemci     
o problematiku rovnováhy mezi rodinou a školou. 
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Michálek prosí  o  pomoc 

Milé maminky, tatínci, babičky a dědečci, prostě všichni ti, kteří 
máte rádi děti a chcete jim předat něco z toho, co víte o Pánu 
Bohu. Michálek hledá spolupracovníky pro nedělní programy      
s předškolními dětmi. V případě zájmu se přijďte podívat za námi 
do kapličky. 

Váš Michálek 
 
Poděko vání  

Milí farníci a spoluobčané,  
všem vám, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili              

do veřejné sbírky na stavbu nového kostela Svatého ducha       
ve dnech 15. – 21. 11. 2010 patří upřímné poděkování za částku 
419 120 Kč. 

 
Farní kronika 

V naší farnosti byli pok řtěni: 
Klára Kelišková, SM, Velehradská 1469    10. 10. 2010 
Martin Koutník, SM, Janáčkova 1681       23. 10. 2010 
Linda Zapletalová, SM, Sochorcova 986       20. 11. 2010 
Matyáš Fiala, Jalubí 554     21. 11. 2010 
Tomáš Glosz, Kudlovice 141    21. 11. 2010 
 
V naší farnosti jsme se rozlou čili: 
Antonie Bednaříková      *12. 10. 1919   +20.   9. 2010 
Oldřich Valenta      *23.   9. 1960      +20.   9. 2010 
Emílie Končetíková        *24.   3. 1940   +11. 10. 2010 
František Chlachula      *14.   3. 1948    +13. 10. 2010 
 

      

Své příspěvky můžete zasílat na adresu : 
Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel. 604 336 466 
šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová 
církevní schválení:  P. Mgr. Miroslav Suchomel 
grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek 
http://www.farnoststaremesto.cz/   email:info@farnoststaremesto.cz  


