VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTI ZA ROK 2010
1. Poděkování:
- spolupracovníkům – členům ekonomické a pastorační rady za to, že se zapojili
do úkolů, které před námi byly a jsou,
- sakristiánkám – (sestře Boženě, Vlaďce a Blaženě),že svou službu dělají
odpovědně,s láskou a s nadšením,
- těm, kteří zdobí kostel – (s. Vladimíře Batůškové, s. Boženě Vaňkové) a jejich
příležitostným spolupracovníkům za čas, který věnují přípravě a provedení
pěkných výzdob našeho chrámu k nedělím a svátečním dnům,
- Magdě Plevákové a Petře Křenové – které připravují nástěnku - vývěsku
- sestrám, ve skupinkách, které – uklízejí náš chrám, abychom se v něm cítili
vždy dobře a na setkání s Bohem se mohli hodně těšit,
- bratrům ministrantům, akolytům, lektorům – že přispěli svým dílem
k důstojnosti a kráse liturgických obřadů, také Jožkovi Vandovi, který vede naše
ministranty a jeho pomocníku Michalovi Staufčíkovi. A také zvláště akolytům, kteří
povzbuzují naše nemocné a přinášejí jim eucharistického Krista,
- těm sestrám, - které uklízejí faru a obdělávají farní zahradu, (aspoň jmenovitě
sestře Jence Trňákové a Blažence Němcové, Drahomíře Kutálkové, Marii
Dobešové a Vlaďce Batůškové i Janě Foltýnové) , bratrovi Vítězslavu Kovářovi a
bratru Matysovi za starost o farní zahradu, bratrům akolytům, kteří se střídali při
bohoslužbách slova u našich chovanců v ÚSP na Kopánkách
- mnoha dalším, - kteří pomáhali, když bylo potřeba, přiložili ruku k dílu, nepočítali
čas, který věnují farnosti a společenství,
- všem, - kteří se modlili za Boží dílo v naší farnosti a v našem městě, obětovali na
tento úmysl své bolesti života, modlitby i hmotné prostředky,
- našim varhaníkům (Pavlovi Berkovi, Vaškovi Vandovi, Jirkovi Smejkalovi a
také Honzovi Plevákovi) děkuji za důležitý přínos, kterým se přičiňují o úroveň
liturgické hudby a zpěvu při bohoslužbách.
- našemu Pěveckému sboru který moderuje Vašek Vanda a který jsme
během roku víckrát slyšeli, a o vánocích při „Půlnoční“ obohatili slavnost
Narození našeho Pána, upřímné díky, ať vám to zpívá, držíme vám palce a
budeme vás povzbuzovat,
- Zuzce Psotkové, která se vede „Malou scholu“. Děvčata se scholičky se těší na
další kamarádky, které by rozšířily jejich počet
- všem, kteří připravují bohoslužby pro děti při deváté „rodinné“ mši sv. v
neděli – (maminky z „Michálkovy nedělní školičky“, mladí ze spolča),
- našim katechetkám – Mirce Číhalové, Jitce Foltýnkové, a Janě Němcové – za
jejich obětavost a lásku k dětem, které jsou budoucností naší farnosti a církve.
- sestře Marii Chlachulové, - za praní kostelního prádla,
- bratrovi Stanislavovi Gieslovi a jeho spolupracovníkům, kteří každý rok
v závěru Adventu poctivě připravují a stavějí Betlém, k Vánocům jsme
dostali mimořádné obdarování v podobě nové konstrukce Betléma, kterou
bratr Standa vytvořil a biblickými postavičkami, které vyrobili nadšenci naší
farnosti pod vedením instruktorů z ČKBD
- Sestře Ludmile Chlachulové, která slouží v naší farnosti jako KAPr (kamarád
Proglasu) a propaguje radio Proglas a kontaktovala členy klubu radia Proglas.
Bůh kéž jí v jejím nadšení žehná…
- našim redaktorům farního zpravodaje a webových stránek naší farnosti na
internetové síti – Gábině Gottwaldové, Vojtěchovi Foltýnkovi a Tomáši Valovi,
- děkuji také animátorům farních společenství: mládeže, rodin, cursilla,
seniorů, terciářů, fatimského apoštolátu, živého růžence, modlitebního
společenství matek, otců, modlitebního společenství Breviáře a dalších. Kéž
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máte dost odvahy pracovat pro jednotu, smíření a vnášet Krista stále více do
života našeho města.
bratru Ing. Františku Křivákovi, který byl pověřen technickým dozorem na
stavbě nového kostela. Bratr Fr.Křivák nám vypsal, čím naše staveniště
v loňském roce žilo! (viz další zpráva)
rád bych poděkoval těm, kteří mi poskytli pohostinství, nabídli pomoc, byli
nablízku a také svou účastí mi pomáhali nést břemeno služby, dokázali mi
odpustit a modlili se za mne!
Všem, které jsem nejmenoval – ať Pán požehná svým dary, milostí a novým
elánem!

2. Z pastoračních úkonů bych rád zmínil:
- V roce 2010 se narodilo k novému životu s Bohem 34 dětí, z toho 15 chlapců a 19
děvčat Poprvé přijalo našeho Pána v eucharistii 13 dětí na Slavnost Božího Těla
(6.6.), 2 dospělí – 3.4. a 2 dospělí – 30.5..
9 manželských párů si slíbilo lásku, úctu a věrnost v našem chrámě. Celkem 48
farníků (z toho 21 bratrů a 27 sester) jsme vyprovodili na jejich poslední cestě a
odevzdali do rukou Božích.
- Na začátku občanského roku, ještě v době vánoční (3.1.) provedl v našem kostele
Chrámový sbor a orchestr v Uh.Hradišti Benefiční vánoční koncert na podporu
stavby nového kostela. Také mezi nás přijely (10.1.) děti z Ostrožské Nové Vsi
s biblickým pásmem o narození Pána Ježíše.
- Ve dnech 29.1. – 31.1. proběhlo Modlitební triduum matek.
- Celonárodní sbírka na Haiti postiženou zemětřesením se konala 24.1.
- Během roku probíhala příprava na biřmování. O letních prázdninách rozhovory
kněze s jednotlivými kandidáty.
- V postní době kromě pobožností křížových cest ve všedních dnech, se konají
také kající pobožnosti v neděli odpoledne.
- Během postní doby organizovala Charita (tak jako každý rok) sbírku Postní
almužna.
- Před 4.nedělí postní (od 12.3. do 14.3.2010) proběhla v naší farnosti Postní
duchovní obnova mládeže, kterou vedl vojenský kaplan AČR kpt. P.Petr Fiala,
který také sloužil 13.studenstkou mši svatou v pátek 12.3.
- V pátek 26.března před Květnou nedělí jsme šli Křížovou cestu naším městem,
zakončili jsme na staveništi nového kostela.
- V době od 19.-26.4. se také naši farníci účastnili Poutě do Ars, Paray le Monial,
Nevers, Lurd a La Sallety.
- Tradiční Putování po památkách proběhlo 1.května. Zakončili jsme mší svatou
v novém kostele sv.Ducha.
- 5.května jsme se mohli také zúčastnit přednášky PhDr.Jiřího Čoupka na téma
„Počátky církevní správy v našem regionu“.
- Naše farnost se také zúčastnila Prosebné pouti za obnovu rodin a za nová
duchovní povolání v bazilice na Velehradě v sobotu 8.5.
- Prosebná farní pouť se letos uskutečnila v sobotu 15.května do kostela Božího
milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě a do Křtin.
- Při Letnicích naší farnosti (22.5.) si modlitby během nočního bdění rozdělily
společenství seniorů, terciářů, cursilla, matek, otců a mladých farníků a
biřmovanců,
- Veřejná sbírka na nový kostel se konala 17.- 23.května a 15.-21.listopadu roku
2010.
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Slavnost Božího Těla v červnu (6.6.), v rámci které se uskutečnilo první svaté
přijímání našich dětí, proběhla tradičně také eucharistickým průvodem po Starém
Městě, ulicí Sées a Za Radnicí.
V neděli 13.6. požehnal o. arcibiskup poutní růžencovou cestu. Z naší farnosti
jsme vyšli poutním procesím s Pannou Marií Rosa mystica a účastnili jsme se
také požehnání 2.zastavení, které darovala naše farnost.
V týdnu od 19.-23.července proběhlo malování našeho kostela.
V neděli 22.srpna jsme se připojili k díkůvzdání za dar 40 let kněžství našeho
rodáka o.Antonína Krejčiříka v bazilice na Velehradě.
Mše svatá na zahájení školního roku (5.9.) se konala v novém kostele sv.Ducha.
Po mši bylo pro všechny připraveno občerstvení a hry pro děti!
Také v školním roce o nedělích probíhala aktivita naší farnosti: mše sv. v 9 hodin
je věnována Rodinám s dětmi. Předškoláci mají program v kapli sv.Jana, jim se
věnují maminky Katka, Marcela a Petra. Starší děti mají program ve mši sv.
Adorační den farnosti se také loni uskutečnil také 6.10., podle nového rozdělení
termínů
Od 9.října probíhá v našem děkanátě Teologický kurz pro pomocníky v duchovní
správě, kterého se účastní také naši farníci.
V neděli 31.října proběhla v naší farnosti zvláštní slavnost Letnic. Otec biskup
Josef Hrdlička udělil svátost křesťanské dospělosti – biřmování – 39 farníkům!
Advent jsme zahájili v sobotu 27.listopadu jednodenní duchovní obnovou na téma
„Stůj a objevuj“ s o.Ivanem Fišarem, zlínských děkanem.
Celou sobotu 11.prosince strávili na Orlovně nadšenci s instruktory ČKBD na
výrobou biblických postaviček, které potom zapůjčili do našeho nového
staroměstského Betléma.
Na aktuální téma jsme mohli diskutovat a vyslechnout přednášku „Sexuální
výchova v rodině, ve škole“ MUDr.Marie Fridrichové z Centra pro rodinu a sociální
péči, v neděli 12.prosince na Orlovně.
(Nezanedbatelnou položkou tohoto výčtu je i Hospodaření naší farnosti, s kterým
nás seznámí s.Jitka, účetní naší farnosti, které tímto také děkuji za službu).
P. Miroslav Suchomel,
duchovní otec farnosti

