
  

Sestoupil z nebe na tuto zem. Svůj královský šat vyměnil         
za oděv pozemšťana a stal se člověkem, abychom my mohli být 
dětmi Božími. Narodil se proti přírodním zákonům a vyrostl              
ve skrytosti jako služebník všech.  
Přestože byl bohatý, stal se nejchudším    
z lidí. Spal v cizích jeslích, jel po moři        
v cizí lodičce, jel na cizím oslátku a byl 
pohřben v cizím hrobě.  
Když byl dítětem, zneklidnil krále, když 
byl chlapcem, udivil doktory, když byl 
dospělým, otřásl národem i mocnou 
veleříší římskou. Ovládal přírodní 
zákony, chodil po vlnách moře, tišil 
bouře, nasytil         z mála tisícové 
zástupy, uzdravil bez léků, křísil mrtvé. Nepřátelé jej nemohli 
přemoci, satan jej nemohl zahubit, ani hrob jej nemohl zadržet.  
Nade vším zvítězil. Svojí láskou přetvořil svět.  
Neměl vyšší vzdělání tohoto světa, nenapsal jedinou knihu, ale       
do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly napsány 
o něm.  Nesložil ani jedinou píseň, ale svou odpouštějící láskou 
rozezvučel víc písní chvály, než všichni básníci světa.  
Slavní tohoto světa přišli a odešli. On jediný - svatý, zůstal a je 
navěky.  
Tento Ježíš je Spasitel světa, můj Spasitel, chceš-li, bude i tvůj. 
Pokoř se před ním, provolej ho za Krále svého srdce a života.  
Zvol si Ježíše, protože nikdo není jako On. 
 

Isaac Newton (1643 - 1727)  
anglický fyzik a matematik, astronom, chemik, objevitel 

zákonů mechaniky  

 

MICHAELMICHAELMICHAELMICHAEL    
občasník farnosti Staré Město 

   č.64/půst 2011 
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ŠANCE K VNITŘNÍ OBNOVĚ 

Začíná postní čas a my se ztišme a dobře naslouchejme. Mějme 
ucho na Božím srdci a položme prst na tep doby, abychom poznali, 
chápali a žili.  

Prožíváme období přípravy na 1150. výročí příchodu sv.Cyrila a 
Metoděje. Letošní postní dobou zahajujeme ROK KŘTU. Doba 
svatého postu nás vede k obnově křestní milosti o Velikonocích. 
Křest je vítězství světla nad mocí tmy. Křestní milost – 
připodobňování se Kristu – má skutečně měnit náš všední život. 
Musíme se znovu naučit vzít svůj život do vlastních rukou a 
uskutečnit sami sebe. Pánu Ježíši Kristu záleží na tom, aby nás 
skrze svátost křtu uzdravil a posvětil. 

Kéž Bůh nalezne naše srdce vyzdobené a my budeme před ním 
stát jako „noví“ lidé. 

 V modlitbě vyprošuje o.Miroslav  
 
PROŽÍVÁNÍ POSTNÍ DOB Y V NAŠÍ  
FARNOSTI:  

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK VŽDY V 17.00 
HODIN (PO ZMĚNĚ ČASU V 18.00 HODIN): 

POBOŽNOST (SPOLEČNÁ MODLITBA) 
KŘÍŽOVÉ CESTY. Modlitby budou moderovat 
jednotlivá společenství farnosti (senioři, cursillisté, 
terciáři, otcové, matky, rodiny, zastupitelé, mládež, 
ministranti, děti.  

 
POSTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ  o pěkné ceny 
Vždy v pondělí, středu a pátek: účastí                   

na Pobožnosti křížové cesty 
 
KAJÍCÍ POBOŽNOST: 1. - 5. POSTNÍ NED ĚLI 

VŽDY ODPOLEDNE V 15.00 HODIN 
Možnost retrospekce (zadívání se do vlastního nitra 

a zpytování svědomí), modlitba uzdravení a 
odevzdání života. Na závěr vždy uctívání ostatků 
Svatého kříže. 
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POSTNÍ ALMUŽNA Postní almužna je výrazem našeho odhodlání 
měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. Půst totiž obnovuje 
naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich 
bližních, kteří jsou v nouzi. Je mnoho možností, jak se můžeme 
něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. Schránka 
pro Postní almužnu spolu se zapálenou svící může posloužit 

podobně jako adventní věnec při společné večerní 
modlitbě v kruhu rodiny. Pán Ježíš zvítězil na kříži 
nad zlem tím, že zlo na sobě vytrpěl, ale nepustil 
je do sebe a ze sebe ven. Svou láskou postavil zlu 
hráz a ze sebe dával jen dobro. Můžeme prosit     
o tuto lásku a vnitřní svobodu i pro sebe a Postní 
almužnou se v těchto postojích upevňovat. 
Zároveň prosme za konkrétní potřebné lidi          
ve svém okolí i ve světě. Schránku si můžete 
vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo    

v 1. neděli postní. Ke konci postní doby, na Květnou neděli, přinesete 
schránku v obětním průvodu k oltáři. Peníze pak použije Charita na 
pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. 

P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO  
a Václav Keprt, ředitel ACHO 

Katecheté budou schránky rozdávat také dětem v náboženství, 
aby se i ony spolu se svými blízkými mohly zapojit do postního 
snažení 

 

SOBOTA 2. DUBNA: POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 
S OTCEM JANEM TURKEM, DĚKANEM A 
UHERSKOHRADIŠŤSKÝM FARÁŘEM. Od 8:00 hodin na Orlovn ě. 
Duchovní obnova bude začínat mší svatou a končit večerní křížovou 
cestou. Občerstvení bude zajištěno. Přihlašujte se u Ivy Talašové, 
nebo na připravené formuláře v kostele.  

 

SLUŽBA  SVÁTOSTI SMÍ ŘENÍ, POMAZÁNÍ A 
EUCHARISTIE PRO NAŠE NEMOCNÉ!   Čtvrtek 14.4.2011 
od 8:00 hodin a Pátek 15.4.2011 od 8:00 hodin. Nahl aste  
v sakristii kostela! 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA ULICEMI STARÉHO M ĚSTA:   Pátek 
15.4.2011 (mše svatá je v 17.00 hodin, po ní vyjde průvod s křížem 
ulicemi města) 
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6. NEDĚLE POSTNÍ SE NAZÝVÁ „KV ĚTNÁ  - PAŠIJOVÁ – 
NEDĚLE: 17.4.2011 

V sobotu 16.4.2011 v 18.00 hodin a v neděli 17.4.2011 v 7.00 a 
9.00 hodin začne bohoslužba u kříže  v nové části hřbitova. Kněz 
požehná jívové ratolesti (kočičky), které si donesete a potom 
přejdeme průvodem do kostela, kde bude následovat mše svatá.  

 
OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: během celé postní doby: 

vždy půl hodiny přede mší svatou a také během pobožnosti křížové 
cesty. Tři zpov ědníci budou nabízet svou službu v sobotu 16.4. 
(před Kv ětnou ned ělí) od 14.00 – 17.00 hodin.  Využij tuto 
možnost! 

 
Zemřel  P.  Vojtěch Jan Marek 

P. Vojtěch Jan Marek se narodil 9. října 1924 ve Štramberku. Hned 
po škole se rozhodl vstoupit k františkánům a jako kandidát byl 
poslán do kláštera ve Voticích, krátce poté odešel do Prahy a od roku 
1940 studoval gymnázium v Kroměříži. Ve františkánském noviciátě 
byl od roku 1944. V roce 1948 začal studovat na teologické fakultě 
Univerzity Karlovy, studia však nemohl dokončit – 13. dubna 1950 
zrušil komunistický režim všechny mužské kláštery a bratry internoval 
v Hejnicích. V září pak bratr Vojtěch musel nastoupit na vojnu,           
k Pomocným technickým praporům (PTP). Během vojenské služby 
přijal v roce 1952 z rukou pražského pomocného biskupa Kajetána 
Matouška tajně kněžské svěcení. 

Ještě před koncem vojenské služby, v květnu roku 1953, byl 
zatčen za "protistátní činnost" a odsouzen ke čtyřem rokům vězení,    
z nichž část strávil nucenou prací v uhelném dole. V roce 1955 byl 
propuštěn na amnestii a nastoupil nejprve na rok jako dělník            
do vápencového lomu v rodném Štramberku. Až do roku 1968 pak 
pracoval v Tatře Kopřivnice. 

V roce 1968 nastoupil jako topič do domova důchodců v Novém 
Jičíně, mohl zde ale také – poprvé veřejně – sloužit mše svaté       
pro komunitu řeholních sester, která domov spravovala. Další dva 
roky strávil v Opavě a poté v Charvátech u Olomouce, odkud však 
musel odejít. Až do roku 1989 působil na několika dalších vesnicích 
Opavska a Bruntálska. Od roku 1991 žil v Uherském Hradišti a v roce 
1994 byl poslán do Starého Města, kde – přestože mu bylo            
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přes 70 let – se pustil do stavby nového kostela. Svůj život dožil                 
v konventu v Uherském Hradišti, kde zemřel 16. února 2011.  

S otcem Vojtěchem jsme se rozloučili při mši svaté 23. 2. 2011    
ve františkánském kostele Zvěstování Panně Marii v Uherském 
Hradišti. Poté byl pochován do františkánského hrobu ve Starém 
Městě. 

 
POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI .  

K POSTNÍ DOBĚ 2011 

„K řtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, 
a tím také zárove ň s ním vzk říšeni“ (Kol 2, 12) 
Drazí bratři a sestry, 
postní doba, jež nás uvádí do slavení Velikonoc, je pro církev 

velmi cenným a důležitým liturgickým obdobím. Jsem rád, že se       
na vás mohu obrátit s konkrétním slovem, které umožní, aby tato 
doba byla prožita náležitým způsobem. S výhledem na očekávané 
konečné setkání se svým Ženichem ve věčných Velikonocích 
společenství církve vytrvale bdí na modlitbách a koná skutky lásky. 
Stupňuje tak své úsilí o očištění ducha, aby mohla ještě hojněji čerpat 
z tajemství vykoupení nový život v Kristu, 
našem Pánu.  Tento život nám byl dán už 
v den našeho křtu, kdy jsme „se stali 
účastnými Kristovy smrti a 
zmrtvýchvstání“ a kdy pro nás začalo 
„radostné a povzbuzující dobrodružství 
učedníka“.  

To, jakým Božím darem křest skutečně 
je, nejlépe ilustruje skutečnost, že většina 
lidí přijímá křest jako děti: nikdo si věčný 
život nemůže zasloužit vlastním úsilím. Milosrdenství Boží se lidem 
předává zdarma. Jedinečné pouto spojuje křest s postní dobou, která 
je příhodným časem k tomu, aby člověk zakoušel spasitelnou milost. 
Otcové II. vatikánského koncilu vyzvali všechny pastýře, aby           
do liturgie hojněji zapojovali „křestní prvky obsažené v postní liturgii. 
Církev totiž velikonoční vigilii vždy spojovala se slavením křtu: v této 
svátosti se uskutečňuje nesmírné tajemství, v němž člověk umírá 
hříchu, získává podíl na novém životě zmrtvýchvstalého Krista a 
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dostává téhož Božího Ducha, který Ježíše vzkřísil z mrtvých (srov. 
Řím 8, 11). Tento nevyčíslitelný dar musí být v každém z nás stále 
znovu rozněcován a postní doba nám nabízí pouť na způsob 
katechumenátu.  Nejvhodnějším způsobem, jak tuto pouť                   
k velikonočním svátkům vykonat odpovědně a připravit se tak          
na oslavu Kristova zmrtvýchvstání, nejradostnější a nejslavnostnější 
události celého liturgického roku, nemůže být nic jiného než nechat 
se vést Božím slovem. Církev nás proto v evangelních textech 
postních nedělí vede k obzvláště intenzivnímu setkávání s Pánem a 
vyzývá nás, abychom znovu kráčeli po stupních křesťanské iniciace: 
v přípravě na přijetí svátosti znovuzrození pro katechumeny, nebo     
v případě pokřtěných jako odhodlání podniknout nové a rozhodující 
kroky v sequela Christi – následování Krista – a ještě dokonaleji se 
mu odevzdat. 

Víra ve vzkříšení mrtvých a naděje na věčný život otevírají našemu 
pohledu nejvyšší smysl naší existence: Bůh stvořil člověka               
ke vzkříšení a k životu; tato pravda dává skutečný a konečný význam 
lidským dějinám, osobnímu i společenskému životu všech lidí, 
kultuře, politice i ekonomii. Bez světla víry se celý vesmír uzavírá     
do hrobu zbaveného jakékoliv budoucnosti a naděje.  

Cesta postní dobou vrcholí ve velikonočním triduu, zvláště ve vigilii 
posvátné noci: obnovením křestního slibu znovu potvrzujeme, že 
Kristus je Pánem našeho života, toho života, který nám Bůh dal 
tehdy, když jsme byli zrozeni „z vody a z Ducha Svatého“, a znovu 
vyznáváme, že jsme pevně odhodláni odpovědět na obdrženou 
milost, abychom byli jeho učedníky.  Ponoření do Kristovy smrti a 
zmrtvýchvstání ve svátosti křtu na nás naléhá, abychom každý den 
osvobozovali své srdce od hmotných břemen, od sebestředného 
vztahu ke „světu“; od vztahu, který nás ochuzuje a brání nám, 
abychom se otevřeli a dali k dispozici Bohu a bližnímu. V Kristu se 
Bůh zjevil jako láska (srov. 1 Jan 4, 7–10). 

Kristův kříž, „slovo o kříži“, zjevuje Boží spasitelnou moc (srov.      
1 Kor 1, 18), jež má člověka znovu pozvednout a dovést ke spáse: je 
to láska ve své nejradikálnější podobě. Tradiční praxí půstu, almužny 
a modlitby, které jsou vyjádřením našeho odhodlání obrátit se, nás 
postní doba učí, jak můžeme žít lásku ke Kristu stále radikálnějším 
způsobem. Půst, k němuž člověka mohou vést nejrůznější motivy, 
má pro křesťana hluboce náboženský význam: tím, že svůj stůl 
prostíráme skromněji, se učíme překonávat sobectví a žít v logice 
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daru a lásky; tím, že snášíme jistou míru nedostatku – a nejen v tom, 
čeho máme nadbytek – se učíme odhlížet od svého „já“, objevovat 
někoho, kdo je nám nablízku, a poznávat Boha v tvářích mnoha bratří 
a sester. Pro křesťany totiž půst není důvodem ke skleslosti a 
uzavírání se do sebe, ale více nás otevírá Bohu i potřebám druhých 
lidí a dovoluje tak lásce k Bohu, aby se stala i láskou k bližnímu 
(srov. Mk 12, 31). 

Na své cestě často musíme čelit pokušení vlastnit a lásce              
k penězům, které narušují Boží prvenství v našem životě. Chamtivá 
touha po majetku vede k násilí, vykořisťování a smrti. Právě proto 
nám církev obzvláště v postní době připomíná praxi almužny, tedy 
schopnosti dělit se. Zbožštění hmotného majetku naopak způsobuje, 
že se nejen vzdalujeme jeden druhému; ale kromě toho okrádá 

člověka, činí jej nešťastným, klame jej a svádí, aniž by 
plnilo své přísliby. Klade totiž hmotná dobra místo 
Boha, jediného 

zdroje života. Jak můžeme porozumět Boží 
otcovské dobrotě, jsou-li naše srdce plná sobectví a 
vlastních plánů, které nám nalhávají, že se tak může 
zajistit naše budoucnost?  

Pokušením je myslet si to, co boháč z podobenství: 
„Máš velké zásoby na mnoho let…“ Všichni však 

známe Pánův soud: „Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat 
svou duši…“ (Lk 12, 19–20). Praxe almužny obrací naši pozornost    
k Božímu prvenství a vede ke vnímavosti vůči druhým lidem, 
nechává nás znovu objevit dobrotu Otce, přijmout jeho milosrdenství. 

Během celé postní doby nám církev předkládá Boží slovo              
v hojnější míře. Tím, že o něm rozjímáme a přijímáme ho do svého 
nitra pro každodenní život, se učíme cennému a nenahraditelnému 
způsobu modlitby. Když pozorně nasloucháme Bohu, který stále 
mluví k našemu srdci, dostáváme posilu na cestě víry, kterou jsme 
zahájili v den křtu. Modlitba nám také umožňuje, abychom vnímali 
čas novým způsobem: bez perspektivy věčnosti a transcendence čas 
totiž jednoduše směřuje naše kroky k horizontu, jenž nemá 
budoucnost. 

Drazí bratři a sestry, prostřednictvím osobního setkání                   
s Vykupitelem a skrze půst, almužnu a modlitbu nás cesta obrácení 
vede k velikonočním svátkům, kdy můžeme znovu objevit náš křest. 
Obnovme v této postní době přijetí milosti, kterou nám Bůh v tento 
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okamžik daroval, aby osvěcovala a vedla veškeré naše jednání. 
Jsme povoláni, abychom každý den zakoušeli ve stále velkorysejším 
a ryzejším následování Krista to, co svátost křtu naznačuje a působí. 
Svěřme se na této naší pouti Panně Marii, která ve víře i v těle zrodila 
Slovo Boží, a tak jako ona se i my ponořme do smrti a 
zmrtvýchvstání jejího syna Ježíše, abychom získali věčný život. 

 (zkrácená verze) 
 
Pastýřský list  k  první  neděli  postní  

Drazí bratři a sestry, 
v roce 2013 si připomeneme 1150.výročí příchodu svatých Cyrila a 

Metoděje na Moravu. Jejich příchod znamenal pro naše předky nejen 
hlásání evangelia srozumitelným jazykem, ale i základ naší kultury. 

Výročí je pro nás nejen příležitostí k oslavě, ale i k duchovní a 
kulturní obnově, abychom měli podíl na skvělém díle slovanských 
apoštolů a abychom přispěli k předání jejich odkazu dalším 
generacím. Naše křesťanství stojí na víře a na svátostech, kterými 
jsme získali účast na Božím životě a byli uvedeni do  života v církvi. 
V jednotlivých letech přípravy se tedy zaměříme na první tři svátosti. 
Dnes vstupujeme do postní doby, kterou 
prožíváme jako přípravu na obnovení 
křestního slibu o Velikonocích. Každého 
z vás zvu k osobnímu prožití novény , pro 
kterou máte příručku. 

Modleme se zvláště za ty, kteří se 
nestali Ježíšovými přáteli třeba i naší 
vinou, naším slabým svědectvím, naší 
malou láskou. 

Povězte takovým lidem, že  v tomto 
roce křtu mají mimořádnou příležitost 
přijmout svátost křtu všichni, kteří z jakýchkoliv důvodů nebyli 
pokřtěni, třeba i proto, že tehdy rodiče nesplňovali podmínky křtu. 
V tomto roce mohou kněží udělit křest i cizím farníkům. Ti, kteří se 
přihlásí o křest do Velikonoc, začnou po svátcích společnou přípravu. 
U křtu předškolních dětí bude jedinou podmínkou účast rodičů          
na třech přípravných katechezích. U školních dětí vedle přípravy      
na křest aspoň jednoroční účast na náboženské výuce s tím, že 
svaté příjímání budou mít až po druhém roce výuky, v němž se 
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budou také pravidelně zúčastňovat nedělních bohoslužeb. Dospělí 
mají také po jednoročním katechumenátu možnost přijmout křest. 
Aby při přípravě na křest měli možnost prožít větší společenství, 
doporučuji kněžím, aby dali příležitost společné přípravy ve větších 
farnostech, zvláště děkanských. 

Prosím všechny věřící, aby se snažili dávat ostatním dobrý příklad. 
Hned v postní době, kterou právě začínáme, můžeme ukázat svou 
ochotu ke skromnosti a odříkání například zapojením do programu 
Postní almužna. Při sčítání lidu, které se koná 25.března, je třeba  se 
hrdě přihlásit ke Kristu a jeho církvi označením se za věřícího a člena 
římskokatolické církve.  

arcibiskup Jan,  (zkrácená verze) 
 
Letní  tábory v  naší  farnosti  

- tábor je pro ty, kteří navštěvují 1. - 5. třídu ZŠ . Tento tábor má   
na starosti Kamil Psotka. Proběhne ve dnech 2. července -              
9. července  v prostorách bývalé fary v Pačlavicích (okr. Kroměříž). 
Předpokládaná cena tohoto tábora je 1400,- Kč. 

- tábor je pro ty, kteří navštěvují 5. - 9. třídu ZŠ . Tento tábor má  
na starosti Václav Pícha.  Proběhne ve dnech 1. - 13. srpna              
na táborové základně Suchá Loz. Předpokládaná cena tohoto tábora 
je 2500,- Kč. 

Pokud budeš chtít prožít prázdninové 
dobrodružství s námi, zeptej se rodičů, 
jestli Tě pustí. Pojedeš-li s námi, dej nám 
vědět co nejdříve (nejpozději do konce 
dubna)  přiloženou přihláškou, kterou zašli 
na níže uvedenou adresu, nebo odevzdej 
na faře či v sakristii. Bližší informace 
dodáme na základě přihlášek v dalším dopise. S případnými dotazy 
se můžeš obrátit na nás na níže uvedených adresách. 

Za vedoucí táborů: 
Ing. Kamil Psotka, nám. Hrdinů 872, 686 03 Staré Město, 
tel: 608 434 457, e-mail: kamil.psotka@bdsensors.cz 
Ing. Václav Pícha, Lechova 727, 686 01 Uherské Hradiště,  
tel: 777 657 690, e-mail: vaclav-picha@email.cz 
Přihláška je také na webových stránkách farnosti pro vytisknutí: 

http://www.farnoststaremesto.cz/   

Michael č.64/půst 2011                                                                          strana 10       

Ježíšova poslední  slo va na kříži  

Všechno, co Ježíš na kříži řekl, vyjadřovalo různým způsobem 
jeho lásku. Slova, která tenkrát vyslovil, dojímají lidi ještě dnes!  

Láska k nep řátelům  
„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Lukáš 23:34  
Jak mohl Ježíš říci, že ti lidé nevědí, co dělají? Museli to do určité 

míry vědět, ale neuvědomovali si ohavnost svého skutku: že zabíjejí 
Božího Syna. Ježíš prosil svého Otce, aby odpustil těm, kteří se       
na něho vrhli a uskutečňovali jeho ukřižování. Mluvil také na jejich 
obranu a tak tím nejpřesvědčivějším způsobem dokázal, že věří 
tomu, co učil. Já však vám pravím: „Milujte své nepřátele a modlete 
se za ty, kdo vás pronásledují.“(Matouš 5:44)  

Nyní chce, abychom i my tak velmi milovali, tak velmi odpouštěli.  
Láska k h říšníkům  
„Dnes budeš se mnou v ráji“ Lukáš 23:43  
Ježíš tato slova řekl kajícímu zločinci, kterého ukřižovali vedle 

něho. Následující pravdivý příběh ukazuje pravdivost těchto slov        
v naší době. Jedné dvojici v Mexiku ukradli peníze v hotovosti, 
kreditní karty i doklady. Několik jejich přátel se s nimi modlilo, aby 
dokázali překonat trauma z toho, že je okradli a 
aby získali zpět ukradené věci. Za týden jim přišla 
poštou tučná obálka. Byly v ní všechny jejich 
cennosti a krátký dopis s podpisem „od kajícího 
zloděje“. Našli v ní rovněž nakreslený obrázek tří 
křížů. Kříž vpravo byl zakroužkovaný.  

Ježíšovo milosrdenství a odpuštění mění lidi i 
dnes.  

Láska k rodin ě a přátelům  
„Ženo, hle tvůj syn!“ … „Hle, tvá matka!“ 

Jan 19:26-27  
Ježíš řekl tato slova matce a Janovi, 

nejbližšímu ze svých apoštolů, když je spatřil 
z kříže. On chápal prázdnotu, v jaké 
zůstanou na konci jeho pozemského života.  

Věděl, že si tuto prázdnotu mohou vzájemně vyplnit. Ježíš je tak 
miloval, že dokonce i v té pro něho nejtěžší hodině viděl potřeby 
svých milovaných a něco s tím udělal. Jan se pak staral o Marii jako 
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o svou vlastní matku a Marie milovala Jana jako svého vlastního 
syna.  

Ježíš pot řebuje naši lásku  
„Žízním“ Jan 19:28  
Misionářky lásky vedou centrum pro postižené. Je to katolická 

řehole, kterou založila Matka Tereza. Všimla jsem si u nich na stěně 
velkého nápisu „Žízním“ a zeptala se jich, proč si vybrali právě toto 
poslední Ježíšovo slovo. Jedna sestra to vysvětlila: „Ten Kristův 
poslední výkřik se pro nás stal výzvou.“ Matka Tereza krátce předtím, 
než odešla na věčnost pro nebeskou odměnu, řekla: „Jeho žízeň je 
bez konce. On, Stvořitel všeho úpěnlivě prosí své stvoření o lásku. 
Žízní po naší lásce.“ Nachází to „Žízním“ odezvu v našich duších?  

Láska k Bohu  
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Matouš 27:46  
Největší agonii na kříži nezpůsobily Ježíši naše hříchy, protože 

věděl, že se nám odpustí a budeme spaseni. Hluboce ho však 
zarmoutila myšlenka, že ho opustil jeho Otec. Ježíš prožíval nejen 
ukřižování, nejen tělesnou agonii, ale rovněž agonii mysli a ducha     
s pocitem, že Bůh ho skutečně opustil. Díky Bohu, my nikdy 
nebudeme muset prožívat tuto opuštěnost. Zvolal: „Bože můj, Bože 
můj, proč jsi mě opustil?“ Opustil ho Bůh? Ano, na chvíli, aby mohl 
zemřít smrtí hříšníka, bez Boha. „On, na svém těle vzal naše hříchy, 
na kříž“ (První list Petrův 2:24)  

Místo nás dobrovolně podstoupil smrt, tak velice nás miluje!  
Láska k tob ě a ke mně  
„Je dokonáno“ Jan 19:30  
Co to vlastně dokonal? V ten den, kdy Ježíš visel na kříži, obětoval 

velikonočního beránka. Tak jako krev beránka zachránila Hebrejce    
v Egyptě od záhuby, Ježíšova krev – nejvyšší obětní pascha nás 
zachraňuje od moci hříchu a smrti.  

Smrtí na kříži Ježíš dokončil své dílo a získal nám spásu!  
Odměna LÁSKY  
„Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha! Lukáš 23:46  
Ježíši, pomoz nám, abychom Ti svěřili své životy a abychom žili 

Tobě pro radost, tak jako Ty jsi svěřil svůj život Otci a žil Jemu       
pro radost.  

Jaký to pak bude radostný den, když Tě uvidíme tváří v tvář a za 
odměnu vejdeme do věčného života lásky k Tobě a k Otci. 
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PŘÁTELÉ,  KAMARÁDI ! !!  

 „ZAKO ŘENĚNI  V KRISTU, NA  NĚM  STAVĚJTE  A  BUĎTE  
PEVNI  VE  VÍŘE“ (sv. Pavel)   

To je téma letošních Světových dnů mládeže, které budou probíhat    
ve Španělském Madridu. Téma i místo konání vybral a vyhlásil Sv. otec 
Benedikt XVI. 

Z naší farnosti se nás chystá zatím kolem 10 lidiček účastnit se 
Světových dnů mládeže se Svatým otcem. „Už se tam moc těším, bude to 
určitě velký zážitek setkat se se Svatým otcem. I to , že tam budeme  
skoro celé spolčo i s otcem Miroslavem“ řekla jedna z přihlášených 
účastnic. 

Opravdu si myslím, že to bude velký zážitek setkat se s tolika mladými, 
kteří mají pohled nasměrovaný stejně jako mi a se svatým otcem, který je 
vikář Kristův tady mezi námi na zemi. Já osobně jsem se účastnila setkání 
v Kolíně nad Rýnem a to bylo pro mě samotnou velkým obohacením a 
uvědoměním si podstaty mé víry a smyslu putování na této zemi. 
Dopomohl k tomu hlavně program v českém národním centru, kterého  
byly nedílnou součástí i každodenní katecheze našich biskupů. Čerpám 
z toho stále. Slova, která zazněla tenkrát, jsou aktuální stále a to, co 
prožijete ve svém srdci se vám z něj už nikdy nevytratí. 

POJEĎ  S NÁMI  I  TY, ZVEME  TĚ, V AUTOBUSE  PRO  TEBE  
MÍSTO  MÁME!! 

 
JAK  VLASTN Ě  ZAČALO  SETKÁVÁNÍ  MLADÝCH  SE  SVATÝM  

OTCEM? 
Více méně to bylo na popud nás, samotných mladých lidí. Člověk má 

od přirozenosti touhu se setkávat a hledat lásku. 
K mládi to neodmyslitelně patří několikanásobně. 
Svatý otec Jan Pavel II. měl mladé lidi rád, 
rozuměl jim a naslouchal jim s velmi láskyplně 
otevřeným srdcem. Několikrát řekl k mladým: “Vy 
jste naděje církve a světa. Vy jste moje naděje“ 
Mladí lidé jeho lásku vnímali a opětovali a 
přicházeli ve velkých počtech za ním. Proto i přes 
zrazování a odpor  některých, Jan Pavel II. 
pozval mladé na slavení velikonoc v roce 1984 
do Říma. Tenkrát se tam sešlo na 300 000 
mladých lidí z celého světa. Večer po skončení vigilie řekl Svatý otec 
mladým:“ Byla to dobrá myšlenka a je třeba pokračovat“ Jak prohlásil, tak 
také udělal. Rok 1985 byl OSN vyhlášen rokem mládeže, čehož Jan 
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Pavel II. využil a svolal mladé opět do Říma a tím založil tradici Světových 
dnů mládeže. 

 
JAK  TO  BUDE  TENTO  ROK? 
Sekce pro mládež České biskupské konference připravuje 

účast jednotlivých poutníků českých a moravských diecézí na Světových 
dnech mládeže. 

Nedílnou součástí Světových dnů mládeže jsou “Dny v diecézích“, 
které se konají od 11. – 15. 8.2011. Po té od 16. – 21.8.2011 probíhají 
samotné Světové dny mládeže, kterých je vyvrcholení  sobotní vigilie se 
Svatým otcem Benediktem XVI. 

Jak jsem již psala, tak i z naší farnosti se nás několik chystá. Dopravu 
máme zajištěnou autobusem ve dvou termínech a to buď 8. 8. 2011 nebo 
13. 8. 2011. Návrat je plánovaný na 23 . 8. 2011. Předpokládaná cena, 
která zahrnuje – dopravu, ubytování a stravu, úrazové pojištění, městskou 
hromadnou dopravu, batoh poutníka, volný vstup na kulturní aktivity 
Festivalu mládeže a příspěvek do Fondu solidarity činí 9 400,-                  
(s odjezdem 8. 8. 2011 a s účastí na Dnech v diecézích) nebo 7 400,-      
(s odjezdem 13. 8. 2011) 

Bližší a stále aktualizované informace můžete shlédnout                      
na www.madrid2011.signaly.cz . S jakýmikoliv dotazy a pro přihlášení    
(do 20. 4. 2011) se můžete obrátit i na mě Iva Talašová; tel. 604 173 265; 
ivatal@centrum.cz  

 
Pozvání  

- Duchovní obnovy v Rajnochovicích:  
     1. – 3. 4. 2011– P.Pavel Konzbul 
     18. – 20. 3. 2011 – P. Zdeněk Pospíšilík 
-  Pouť k Panně Marii ve Šternberku proběhne v sobotu 26. 3. 

2011 od 9.30 hod. v nově zrestaurovaném interiéru chrámu 
Zvěstování Panny Marie s duchovním programem                   
pro manželské páry. 

-  Víkend Gregoriánského chorálu bude na Velehradě ve dnech    
1. – 3. 4. 2011. 

-  I. Národní kongres o Božím milosrdenství proběhne 20. – 22. 5. 
2011 v Novém Městě na Moravě – Slavkovice. 

-  exercicie s P. Eliasem Vellou na téma „Boj proti ďáblu“ proběhne 
20. – 22. 5. 2011 na Hoře Matky Boží v Králíkách. Přihlášky    
na tel. 605 912 840 nebo e-mail:info@poutnidum.cz      
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Farní kronika 

Do našeho farního spole čenství byli k řtem p řijati: 
Tereza Škrabalová, Dolní Němčí, Hlucká 553    9. 1. 2011 
Anna Gieslová, SM, Máchova 928                16. 1. 2011 
Tobiáš Dvořák, SM, Velkomoravská 416      22. 1. 2011 
Šimon Otrusiník, UH, Štěpnická 1162         22. 1. 2011 
Tobiáš Rafael Jan Vala, UH, Stavařská 735     6. 2. 2011 
Andrea Anna Hložná, UH, Štěpnická 1105    13. 2. 2011 
Beáta Terezie Slavíková, Traplice 106    27. 2. 2011 
Marina Anna Slavíková, Traplice 106       27. 2. 2011 
Nikolas Pavel Hemza, UH, Velehradská 799  27. 2. 2011 
Veronika Háblová, Traplice 38     6. 3. 2011 
 

Pro Boží požehnání na spole čnou cestu životem si p řišli: 
13. 2. 2011   Martina Hložná, UH, Štěpnická 1105 
                     Štefan Hložný, UH, Štěpnická 1105 
   

V naší farnosti jsme se rozlou čili: 
Hedvika Valášková      *26.   9. 1922    +15. 12. 2010 
Anna Tomšejová      *13.   5. 1926      +26. 12. 2010 
Drahomíra Husková    *  7.   8. 1927     +30. 12. 2010 
Jaromír Gregor     *  2.   2. 1988    +28. 12. 2010 
Jan Hampala       *  6.   2. 1910     +30. 12. 2010 
Radovan Studený    *  8.   3. 1936     +  1.  1.  2011 
Koloman Kotlár      *20. 12. 1949     +  9.  1.  2011   
Josef Levek        *  4.   7. 1937     +  8.  1.  2011        
František Zajíc       *17.   8. 1942    +  8.  1.  2011          
Štěpánka Grebeňová      *  8. 10. 1924      +11.  1.  2011 
Anna Lukůvková        *19.   4. 1935   +23.  1.  2011 
Marie Hubáčková     *31.   3. 1945       +  8.  2.  2011 
Jaroslav Hradil        *  4. 10. 1927    +  9.  2.  2011 
Jiří Chrásek      *15. 11. 1952      +16.  2.  2011 
Alžběta Kolísková      *24.   7. 1938     +20.  2.  2011 
Bohuslav Bilavčík       *  7.   5. 1934    +21.  2.  2011 
Marie Burešová    *18. 12. 1947       +22.  2.  2011 
Ludmila Vaňková        *24.   5. 1924     +24.  2.  2011 

  
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  


