
  

Váno ce -  umělcův dotek  

Všichni dobře známe myšlení levé a pravé hemisféry mozku. Lidé, 
kteří více používají levou hemisféru, jsou logičtější, zatímco lidé, 
kteří používají pravou hemisféru, jsou tvořivější. Moje manželka 
Felicia je umělkyně. Opravdu více používá pravou polovinu mozku, 

je mým opakem. Když jsme se potkali        
na vysoké škole, studoval jsem podnikání a 
ona malovala a studovala dějiny umění. 

Před několika lety jsme byli spolu hosty 
katolické komunity Chemin-Neuf                  
v Paříži. Jednou odpoledne jsme se rozhodli 
navštívit slavné muzeum Louvre. Felicia se 
neuměla dočkat všech těch slavných obrazů 
a soch. Když jsme přišli do muzea, oči měla 
doširoka otevřené. A já jsem se nudil.         
Za hodinu jsem udělal něco velmi 
logického. Odešel jsem se najíst. Když jsem 
seděl v restauraci u kávy, přemýšlel jsem    
o tom, že jsme se dívali na stejné obrazy, 

ale dívali jsme se odlišně. Feliciin pohled byl naprosto 
soustředěný. Dokázala najít umělcův dotek a nahlížet do jeho 
myšlení. Dokázala se vrátit v čase do světa každého umělce a 
pochopit, proč maloval právě takto. Úplně se do toho ponořila. Ale já 
ne. Viděl jsem ty velkolepé obrazy, na chvíli se mi líbily, ale rychle 
jsem procházel k dalším. 

Hledět, meditovat, kontemplovat 
Církev nás vybízí, abychom uvažovali o příběhu dětství, o příběhu 

o Ježíšově narození, který nám vyprávějí evangelisté Matouš           

 

MICHAELMICHAELMICHAELMICHAEL    
občasník farnosti Staré Město 

   č.63/vánoce 2010 

Michael č.63/vánoce 2010                                                                       strana 2       

a Lukáš. V tomto roce se chceme soustředit na vyprávění 
Lukáše. Lukášovo vyprávění o Ježíšově dětství připomíná podrobný 
obraz namalovaný slovy. 

Lukáš byl vzděláním lékař, ale v srdci byl umělcem. Napsal příběh 
o dětství tak, abychom mohli hlouběji kontemplovat Ježíšovo 
narození. Chtěl, aby si čtenáři vážili tohoto úžasného  Božího daru 
tak, jak si ho vážil on. Chtěl čtenáře uvést  do svého srdce, ba ještě 
více, uvést je do Božího srdce. 

Lukáš napsal takový podrobný příběh o Ježíšově narození, neboť 
chtěl, aby jeho čtenáři uvažovali o každé scéně.  Zve nás, abychom 
šli k jeslím a radovali se s Josefem, Marií, anděly a pastýři. 

Povzbuzuji vás, aby v tomto období měla vaše pravá hemisféra 
dostatek času uvažovat o všem, co se nachází v Lukášově 
příběhu. Nebuďte jako já v Louvru. Nedívejte se jen tak a 
nepřecházejte rychle dál. Hleďte, meditujte, 
kontemplujte. Pronikněte do Lukášova myšlení. Pochopte, co chtěl 
říct. Pokud to uděláte, objevíte nové způsoby, jakými vám Duch 
svatý pomůže jasněji vidět Ježíše a více jej milovat.  

Joe Difato 
Ze srdce přeji požehnaný vánoční čas a celý rok 2011 

otec Miroslav 
 

Betlémské světlo  

Tak jako každoročně pořádá Mezinárodní skautské hnutí akci 
Betlémské světlo. V adventní době zapálí skauti svíce a lampy        
od věčného světla v Betlémě, pak nasednou       
do letadel a rozvezou toto světlo do všech 
světadílů. Pak nasednou do vlaků a rozvážejí toto 
světlo po všech státech po předem určených 
trasách a lidé si od tohoto světla zapálí své vlastní 
svíce. Tak můžeme mít toto ¨Betlémské světlo“ též 
u sebe doma na Štědrý večer. Místní skautský 
oddíl Permoníci nabízí všem, kdo máte zájem       
o  Betlémské světlo, že si budete moci zapálit svoji svíci                  
od Betlémského světla  od soboty 18.12 od 10 hodin až do čtvrtka 
23.12. od 8.00 do 17.00 hodin v prodejně Barvy, laky, drogerie 
Hrabinec na náměstí Hrdinů 103. Od 4.neděle adventní (19.12.) bude 
také k dispozici v kostele sv.Michaela. 
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ZAKONČENÍ ADVENTU 

A  VÁNOČNÍ  DOBA 

v  kostele  sv .  Michaela 

ve  Starém Městě 
 

4. Neděle adventní  
Neděle 19.prosince 2010  

Mše svaté v 7.00 hodin, 9.00 hodin 

Čtvrtek 23.12.2010  7:00 hodin – poslední „rorátní mše sv.“ 
od 9.00 hodin: P ŘÍPRAVA KOSTELA  

NA SVÁTKY  (výzdoba  chrámu – můžete 
přijít pomoci. Díky!) 

Narození Ježíše Krista  
Pátek 

24. prosince 2010  

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 + ob čany a farníky 
ze Starého M ěsta  

Hod Boží váno ční 
Sobota 

25. prosince 2010 

Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin 
15:00 hodin: Setkání u Jesli ček 

(Vánoční hru připravilo 
společenství  mládeže) 

Vyhodnocení adventní sout ěže 
našich d ětí!  

Svátek Svaté Rodiny  
Neděle 

26. Prosince 2010 

Mše svaté v ned ěli  
v 7.00 hodin, 9.00 hodin 

Na  tyto bohoslužby  jsou zváni manželé 
k obnově manželského slibu. 

Svátek Svatého  Jana, 
apoštola a evangelisty 

Pondělí 
27. prosince 2010 

Mše svatá v 17.00 hodin  
Po mši svaté  žehnání vína! 
(Nezapomeňte si přinést láhev 

dobrého vína k požehnání!) 
Silvestr  
Pátek 

31.prosince 2010 

Poděkujeme Bohu  za rok  2010 
mší svatou v 16:00 hodin 

a poprosíme  o požehnání do roku 2011 
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Nový rok  

Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie  

Sobota 1. ledna 2011 
Státní svátek  

Mše svaté:  v 8.00 hodin, 
10.00 hodin (obětována za farníky, 

spoluobčany a zastupitelstvo 
našeho města) 

Po každé mši svaté rekapitulace 
hospoda ření, a činnosti farnosti  

za rok 2010 + TE DEUM  
2.neděle 

po Narození Pán ě 
2. ledna 2011 

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 podpo říte  
stavbu nového kostela. D ěkujeme! 

Slavnost Zjevení Pán ě 
Středa 5.ledna 2011 
Čtvrtek 6.ledna 2011 

 
Mše svatá v 17:00 hodin 
Mše svatá v 6:30 hodin 

Při mších sv.: žehnání zlata, kadidla, 
křídy a vody 

Pátek po Zjevení Pán ě 
Pátek 7.ledna 2011 

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

Tříkrálové sbírky  
Svátek K řtu Pán ě 

Neděle 9.ledna 2011 
Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin 

Zakončení váno ční doby 

 

Benefiční  koncert  

V neděli 2. ledna 2011 v 15 hodin jste všichni zváni do našeho 
kostela na benefiční koncert ve prospěch stavby nového kostela     
Sv. Ducha. Jako v minulých letech nás přijdou  potěšit a povzbudit 
zpěváci a hudebníci Chrámového sboru pod vedením pana Karla 
Dýnky z Uh. Hradiště a už teď se těšíme, čím nás letos překvapí. 
Nacvičují skladby, věnují svůj čas i  um, zpívají a hrají k oslavě Boží 
a nám pro radost bez nároku na jakoukoli odměnu. Přijďme a 
prožijme spolu s nimi vánoční čas! 
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Tříkrálová sbírka 7.  a 8 .1.2011 

Oblastní katolická charita v Uherském 
Hradišti jako každoročně pořádá veřejnou 
Tříkrálovou sbírku. Už řada lidí i rodin      
ze Starého Města mohlo využít služeb 
charity a další je možná budou potřebovat, 
stejně jako lidé v oblastech postižených 
těžkými problémy. Proto neodhánějte 
promrzlé skupinky koledníčků s jejich 
vedoucími, kteří mají průkazné osvědčení 

k této sbírce. Koledníci vyjdou v pátek po 16 hodině 7. ledna           
po požehnání z kostela a budou chodit ulicemi města ještě i v sobotu     
8. ledna.  

(Poselství koledníků: C+M+B AD 2011 
 = Christus mansionem benedicat anno Domini 2011 
 – Kristus ať žehná tomuto domu, v roce Páně 2011) 

 
 

Pěkný start  

Všichni, kdo přijali pozvání k adventnímu duchovnímu zastavení, 
které se konalo  v sobotu 27.11.2010 v malém sále Orlovny             
ve Starém Městě, jistě nelitovali. Přednášející P. Ivan Fišar ze Zlína  
na téma: Stůj a objevuj ,mě  oslovil  nejen svým projevem, ale také 
myšlenkami, které nutily se 
zamyslet a zastavit se v této 
uspěchané době. Metoda sedmi 
kroků, kterou jsme si mohli prakticky 
vyzkoušet se mně velice zamlouvá. 
Dopolední blok přednášek velmi 
rychle uběhl a již bylo připraveno 
výborné menu od paní Jany 
Vandové. Celá akce byla ukončena shlédnutím filmu na zamyšlení 
"Most". Velký dík patří také Ivě Talašové, hlavní  organizátorce. 
Myslím si, že to byl velmi dobrý a originální vstup do adventu. 

Díky! 
starostka jednoty Orla Staré Město Dagmar Zálešáková 
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Děkanátní  ples  

Děkanátní ples, který se stal ve Starém Městě 
již tradicí, se letos opět bude konat                      
ve Společensko-kulturním centru v sobotu         
15. 1. 2011 od 19,30 hodin. Příjemná atmosféra, 
pohodová zábava s tancem  naplňuje každoročně 
všechny prostory. Část výtěžku je vždy darována 
ve prospěch stavby našeho nového kostela. 
Vstupenky si zakoupíte v prodejně drogerie pana 
Hrabince na náměstí Hrdinů nebo v sakristii kostela. Dary                
do tomboly můžete přinést Kamilu Psotkovi, Náměstí Hrdinů 872, 
Františku Ingrovi, na faru nebo do sakristie. Upřímné díky! Těší se 
garant plesu – naše  farnost.  

 
Farní kronika 

V naší farnosti byli pok řtěni: 
Josef Kubela, SM, Amálie Škráškové 874    5.12.2010 
Barbora Hamadová, Sušice 182 19.12.2010 
 
V naší farnosti jsme se rozlou čili: 
Tomáš Hájek, *26.19.1942 +  5.11.2010 
Anežka Žaludová *  2.  3.1934 +27.11.2010 
Helena Maňásková *28.12.1919     +27.11.2010 
Vlastislav Čihák *  8.  9.1927     +30.11.2010 
Marie Řezníčková *  2.  1.1932    +  2.12.2010 

 
     

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  


