
  

Christus resurrexit! Resurrexit vere! 
Христос воскрес! Воистину воскрес!  
(Christos voskres! Voistinu voskres!) 

Хрїстóсъ воскрéсе! Воистину воскресе!  
(Christos voskrese! Voistinu voskrese!) 

Χριστός ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!  
(Khristós Anésti! Alithós Anésti!) 

 
KRISTUS VSTAL! SKUTE ČNĚ VSTAL! 
V plném sv ětle zazní Gloria. Kristus 

Vstal! Vyslovíme k řestní sliby, n ěkdo 
poprvé, n ěkdo na p řipomenutí. V každém 
případě však musíme vykro čit k novému 
životu a nevracet se k tomu, co nás zotro čuje. Otevírá se p řed 
námi prostor svobody a my musíme tento prostor zodp ovědně 
chránit. Hlavn ě tím, že do n ěj nevzneseme nic nespravedlivého.  

Požehnané Velikonoce v modlitb ě vyprošuje  
otec Miroslav 

 

Velikonoce jsou překrásným časem k tomu, abychom se přiblížili  
k Ježíši. Je to čas, kdy můžeme poprosit Ježíše, aby nám řekl něco 
víc o sobě a o díle, které dovršil na Kalvárii. Pokud budeme stát před 
problémem, jak zvítězit nad satanem, poprosme Ježíše, aby nás 
"probudil" a ukázal nám, jak se  modlit, jak být poslušný, bdělý a 
odolný. Velikonoce jsou časem k tomu, aby nás Ježíš naučil, jak si 
obléci "Boží výzbroj", abychom dokázali obstát v boji proti ďáblu     
(Ef 6, 11). Pokud by se každý z nás více snažil uvědomovat si činy 
ďáblovy a více odolával jeho svodům, konečný výsledek by byl velmi 
obdivuhodný. 

 

MICHAELMICHAELMICHAELMICHAEL    
občasník farnosti Staré Město 

č.65/velikonoce 2011 
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Od Neděle Zmrtvýchvstání (24.4.) až do slavnosti Seslání 
Ducha svatého (12.6.)  se místo modlitby „And ěl Páně“ modlí 
„Vesel se nebes Královno“ nebo „Raduj se, Královno nebeská“! 

 
Mít Boží  pohled 

Velikonoce jsou časem povzbuzení. Je to čas, kdy si můžeme 
připomenout Boží pohled na potíže a utrpení. Velikonoce nám 
připomínají, že naše utrpení - ať je jakékoli - jednou skončí. Některé 
zkoušky pominou velmi rychle, některé zase budou trvat déle a 
některé neskončí, dokud se nesetkáme s Pánem. Přesto všichni 

bychom měli být přesvědčeni, že          
po jakémkoli utrpení, které snášíme, 
následují slavné Velikonoce. Proto se 
radujme! Doufejme! Bůh řídí 
všechno. On ví, o co jde. On nás nikdy 
neopustí. 

Bůh ať vás požehná a naplní radostí 
Zmrtvýchvstání - Ježíšovou radostí, 
radostí vaše blízké, a také radostí vaše 
bratry a sestry  ve  farnosti.  

Velikonoce jsou pro každého 
křesťana časem, aby vstal a řekl:            

" věřím, že Ježíš je můj Spasitel a Pán. Věřím v moc 
vzkříšení. Věřím, že Ježíš opět přijde.   

"Období padesáti dnů od neděle Pánova zmrtvýchvstání             
do neděle Seslání Ducha Svatého se slaví v radosti a veselí jako 
jeden sváteční den, ba jako jedna, velká neděle '." (Obecná směrnice 
o liturgickém roce, 22) 

Církev nás ve Velikonočním období zvlášť zve                               
k radosti. Založenou nikoliv na citech nebo zážitcích, ale                  
na víře. Raduji se, protože věřím, že mě Ježíš osvobodil. Raduji se, 
protože je pro mě připraveno nebe. 

Může se nám zdát, že je to cosi nepřirozené - radovat se, když 
mám špatnou náladu, když se mi nedaří, když je špatné počasí, když 
... Ale apoštol Pavel nám jasně přikazuje: "Radujte se stále                
v Pánu! Opakuji: Radujte se! (Flp 4,4). A kniha Tobiáš nás vyzývá: 
„Uspořádejte dny radosti a slavte“ (Tob 13,8). Je třeba uposlechnout 
a zkusit to. 
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PŘEHLED BOHOSLUŽEB  VELIKONO ČNÍHO TRIDUA 2011 
Zelený čtvrtek  –   

21.4.2011 
 

MŠE NA PAMÁTKU  
POSLEDNÍ VEČEŘE 

(ustanovení mše 
svaté, ustanovení 
svátosti kněžství, 

nové přikázání lásky 
–  obřad umývání 

nohou) 

18.00 hodin 
Po mši sv. –  

hodinová adorace 
V Getsemanské zahradě 

(noční adorace  
20.00-06.00 hod 

Nezapomeňte se zapsat  
na adorační služby!) 

Kostel bude otevřen 
od 9.00 hodin 

k soukromé adoraci 
v Getsemanské 

zahradě  
(do 17:00 hodin) 

Křížová cesta v 9.00 hod. 
Po ní vyhodnocení  

soutěže dětí! 
Obřady začínají  

v 18.00 hod.  
(noční adorace 20.00-06.00 

v kapli sv. Jana Křtitele.  
Nezapomeňte se zapsat  

na adorační služby!) 

Velký pátek  –   
22.4.2011 

OBŘADY NA 
PAMÁTKU 
UMUČENÍ  

JEŽÍŠE KRISTA  

Den přísného postu :  půst zdrženlivosti  
od masitých pokrmů  a půst újmy  

(jednodenní nasycení) 
Dary do pokladničky v Getsemanské zahradě a v Božím hrobě jsou 

určeny na opravu katolických  chrámů ve Svaté Zemi. Pán Bůh zaplať! 
Bílá sobota  –  

23.4.2011 
Neslaví se 

liturgie.  

Kaple sv.Jana Křtitele  
bude otevřena  

od 9.00 – 18.00 hodin  
k adoraci u Božího hrobu 

 

Velikono ční 
vigilie  –  
23.4.2011 

Obřady začínají u k říže  
v nové části h řbitova  

20.00   hodin 

Neděle 
Zmrtvýchvstání Pán ě 

24.4.2011 
Sbírka na 

Arcibiskupský 
kněžský seminá ř 

v Olomouci 

Žehnání pokrmů  
na konci každé  

mše svaté 
(nádoby, ošatky, 
košíčky s pokrmy 

položte na připravené 
ubrusy!) 

  8.00 hodin  
10.00 hodin  

Pond ělí velikono ční  
25.4.2011 

 Mše sv. v 7.00 
 a 9.00 hodin 
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Pastýřský list  Velikono ce 2011  

Drazí bratři a sestry,  
naplnila nás velikonoční radost, protože jsme spolu s Kristem 

přešli ze smrti do života. V postní době jsme se letos zvlášť 
připravovali na obnovu křtu, který má pro člověka zásadní význam, 
protože mění jeho hodnotu. Ve křtu jsme dostali poklad, který nám 
Pán Ježíš získal svou smrtí na kříži. Dostali jsme Boží život a jsme 
Božími dětmi. Nesmíme se povyšovat nad druhé lidi, ale kdybychom 
nebyli hrdí na svého otce, kterým je Bůh, byla by to nejen 
nevděčnost, ale i hloupost. Kdo má Ducha Svatého, nežije už jako 
člověk tělesný, ale duchovní, protože má Ducha. Člověk tělesný se 

soustřeďuje na tělo. Důležité je    
pro něho to, co jí, vidí, slyší, cítí. 
Kdo přijal ve křtu Ducha Svatého, 
má nitro naplněné Boží láskou, 
která prozařuje jeho duši i tělo, 
pokud má nitro čisté.  

Křesťanská moudrost se 
ukazuje, když necháme působit 
Boha v nás, když on je náš život. 
Proto se náš život liší od života 
světa. Svět se nám může sice 
smát, jako se posmíval Kristu, ale 
on nakonec zvítězil. A my, i když 
musíme podstoupit ještě nějaký 
boj, už dnes jsme na straně vítěze, 

když jsme s ním. První křesťané v řadě zemí žili mezi pohany, ale 
sami budovali novou kulturu, protože jejich hlavním zákonem bylo 
vyzařování lásky Ducha Svatého. Láska hledá dobro druhého. Proto 
mezi nimi nebylo nuzných, protože všichni se uměli rozdělit a 
pomáhat si. Časem vznikl i jakýsi seznam milosrdných skutků, kterým 
dnes říkáme skutky milosrdenství duchovního: učit, radit, těšit, 
posilovat, odpouštět a trpělivě snášet. A skutky milosrdenství 
tělesného: sytit hladové, přijímat ty, kdo nemají střechu nad hlavou, 
odívat ty, kdo nemají co na sebe, navštěvovat nemocné a vězně, 
pohřbívat zesnulé. Lidé světa si toho začali  

všímat a začali o křesťanech říkat: To jsou ti, kteří se milují. A 
mnozí se začali přidávat.  
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Dnes to konkrétně pro nás znamená:  
•  S láskou přijmout každý počatý život.  
•  Je-li ve farnosti početná rodina, která se díky zvýšeným daním a 

omezením dětských přídavků dostává do větších problémů než 
ostatní, láska věřících najde cestu k pomoci.  

•  Jsou-li kolem nás lidé nábožensky nevzdělaní – a těch je 
mnoho, třebas jsou i pokřtění, pak se máme s kým dělit o radost         
z poznání Krista.  

•  Starý a nemocný by neměl zůstat opuštěný a bez svátostí, když 
má farní rodinu.  

•  Jestli je křesťanským skutkem pohřbívat mrtvé z lásky ke Kristu, 
na jehož pohřbu jsme nemohli být, pak by se mezi křesťany nemělo 
stát, že zemřelý bude spálen, aniž by měl 
důstojný křesťanský pohřeb. Nemá-li 
příbuzné, má sestry a bratry v Kristu.  

Abychom však dovedli jednat jako lidé 
duchovní, nesmí naše myšlení řídit svět 
prostřednictvím veřejného mínění. 
Nemůžeme být ve všem jako nevěřící a    
k pohanskému způsobu života pouze 
přidat nějakou modlitbu. Tak to často 
dopadá v rodině, kde je centrem televize. 
Jako jediná autorita je pak uznáváno 
veřejné mínění světa a už ne Bůh. Víra 
takových lidí časem zanikne.  

První křesťané po setkání se 
Vzkříšeným začali slavit každou neděli 
jako jeho svátek. Vezměme tedy slavení 
neděle za základ rodinného života. Dejme 
nedělní mši svaté přednost před vším 
ostatním a pak ukazujme svou lásku zvláště tím, že budeme mít čas 
jeden na druhého, že si budeme naslouchat, že se spolu budeme i 
modlit. Pak budeme moci zažívat radost z přítomnosti vzkříšeného 
Krista i v našem domácím společenství.  

Každému z Vás přeji, aby radost z Boha byla Vaší silou. K tomu 
Vám ze srdce žehnám  

arcibiskup Jan  
 (zkrácená verze) 
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Arcibiskupský kněžský seminář v  Olomouci   

Drazí věřící olomoucké arcidiecéze!  
Bohoslovci a představení Arcibiskupského kněžského semináře    

v Olomouci Vám posílají své srdečné pozdravy.  
Tímto listem Vám chceme vyjádřit svoji vděčnost za Vaši podporu 

duchovní, jako jsou modlitby, mše svaté a dny vzájemných modliteb, 
kdy se ve farnostech modlíte za kněžský seminář a my za Vaši 
farnost, ale chceme také poděkovat za Vaši hmotnou podporu, jakou 
bude o Velikonocích sbírka na kněžský seminář i za Vaše osobní 
dary. Jelikož kněžský seminář nedostává od státu žádnou finanční 
pomoc, je odkázán jen na kostelní sbírky věřících a dary dobrodinců.  

Jako každá jiná budova, tak i kněžský seminář vyžaduje stálou 
údržbu. Všechny nutné opravy nebylo možné 
realizovat ani z časových, ani finančních důvodů       
v roce 1990, tedy před obnovením činnosti 
kněžského semináře. Byli jsme proto okolnostmi 
nuceni přistoupit k stavebním úpravám ubytovací 
části semináře pro studenty, Leopoldina 
(nevyhovující prostory podle zákonných norem pro 
ubytování studentů, havarijní stav kanalizační 
přípojky a sociálních zařízení, špatná okna a dveře). 
V loňském roce jsme uskutečnili I. etapu oprav         
v hodnotě 9 miliónů korun. Letos plánujeme II. etapu 
v hodnotě 12 miliónů korun.  

Plně chápeme a vnímáme starosti rodičů i všech 
ostatních, jaké mají dnes při hmotném zabezpečení 

každodenního života. Přesto se s důvěrou a prosbou o hmotnou 
pomoc obracíme na ty z Vás, pro něž to je možné, abychom mohli 
zajistit potřebné opravy a provoz kněžského semináře v Olomouci.  

Rádi na Vás, naše dobrodince, pamatujeme ve svých modlitbách i 
v úmyslech mší svatých. Přejeme a vyprošujeme Vám i všem našim 
dobrodincům Boží požehnání na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, 
nebeských ochránců kněžského semináře.  

Za bohoslovce a představené kněžského semináře v Olomouci  
P. Antonín Štefek, rektor  

P.S. Kromě velikonoční sbírky je možné přispět na kněžský 
seminář přímo na účet AKS.: číslo účtu: 1804793389/0800, variabilní 
symbol: 2011. 
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POSELSTVÍ  NEMOCNÝM 

POSTNÍ DOBA A VELIKONOCE 2011 

 „Jeho ranami jsme uzdraveni!“ 
Drazí nemocní přátelé, bratři a sestry v Kristu! 
Spolu s Vámi chceme vstoupit i letos do požehnaného  
období postu a velikonoční doby, ve které nám Bůh nabízí svou 

milost a pomoc. Jak jistě víte, letošní rok je prvním rokem přípravy na 
jubileum 1150 let od příchodu svatých věrozvěstů na Moravu L.P. 
863. Cílem tohoto roku je hlouběji pochopit dar svatého křtu. který je 
branou ke všem ostatním svátostem. Věřící lid Boží v celém národě 
spojuje tento úkol, který chceme společně vyjádřit obnovou křestního 
slibu při velikonoční vigilii. Předcházet bude novéna, k níž chceme 
přizvat i Vás, vždyť víme, že právě modlitba opřená o statečný postoj 
v utrpení a nemoci má v Božích očích velký význam. Věříme, že 
tento Váš duchovní přínos pocítí celá církev v našem národě, aby 
Boží život, který jsme obdrželi při svatém křtu, plněji se rozvinul a stal 
se znamením a svědectvím i pro ty mnohé, kteří v našem národě 
dosud nebyli pokřtěni. 

Postní doba obrací 
náš pohled i k těm,      
za jejichž blahořečení 
se modlíme: Anička 
Zelíková, statečná 
dívka z Napajedel, si ve smrtelné nemoci zapisuje do svého deníku 
např. tato slova: „Mým štěstím je trpět. Ve chvílích utrpení mohu 
nejvíce. Sbírám růže pro Ježíše, vinu pro něho korunu z růží a        
pro sebe si vezmu jen korunu z trní...“ Taková a podobná slova si 
můžeme spolu s Aničkou opakovat ve chvílích zvláště obtížných a 
tak proměňovat temnotu ve světlo. 

Kéž je toto období, drazí nemocní přátelé, pro Vás i pro všechny, 
kdo Vám pomáhají, „předjařím“ duše i v duchovním slova smyslu, 
aby stejně jako probouzející se jarní příroda mohly i naše duše v síle 
víry a Boží milosti rozkvést a dozrávat k novým květům a plodům.  

S díky za Váš přínos v práci na Kristově vinici Vám posílají své 
požehnání 

+ arcibiskup Jan a biskup Josef 
(zkrácená verze) 
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Drazí nemocní,  
všechny Vás zdravím jménem svým i svých spolupracovníků a 

také jménem mladých naší arcidiecéze. 
Postní doba, do které vstupujeme, nás zve k obrácení. Jedním     

z předpokladů, aby mohlo nastat, je ochota zklidnit běh života a 
zorientovat se. Kéž Vám k tomu pomohou i následující řádky.  

Od adventu neuplynulo zase tolik času, ale přece jenom se toho 
za ty tři měsíce v životě mladých lidí z našich farností událo mnoho. 
Příprava na Vánoce je čím dál více spojována s nejrůznějšími 
aktivitami, kterými mládež pomáhá dětem a vlastně i sama sobě 
objevovat krásu čekání. Velkou oblibu si získávají ranní mše svaté, 
na které děti pospíchají brzy ráno, ještě před začátkem vyučování. 

Promluvy určené 
speciálně pro ně i 
nejrůznější adventní 
činnosti dávají tomuto 
krásnému období 
nezaměnitelný ráz. 
Přelom roku se            
na mnoha místech 
diecéze nesl nejen ve 
slavení, ale i v duchu 
křesťanské vděčnosti 
za uplynulý rok.  Mezi 
Vánocemi a postní 

dobou byl dostatek příležitostí k prožívání radosti ze společenství      
s druhými při rozmanitě pojatých plesech. Diecézní centrum              
v Rajnochovicích uspořádalo již XV. ples a musím říct, že byl velice 
podařený.  

První březnový víkend se nesl v duchu pozorného naslouchání. 
Po čtyřech letech se uskutečnilo v Kroměříži Fórum mládeže. Otec 
arcibiskup se svými nejbližšími spolupracovníky, kněžími a zástupci 
řeholních společenství, se zaposlouchal do příspěvků delegátů        
ze stovky farností naší arcidiecéze. Společným tématem byla 
společenství mládeže. Fórum dalo mladým lidem příležitost nechat 
zaznít svůj hlas a představitelům církve zaslechnout názor těch, kteří 
během několika málo let budou fakticky ovlivňovat dění církve. 

V sobotu před Květnou nedělí se uskuteční arcidiecézní setkání 
mládeže s našimi biskupy, jedinečné hned ze dvou důvodů. V pátek 
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večer nás do blížících se Velikonoc uvedou zhudebněné a scénicky 
zpracované pašije v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci. Hlavní 
program v sobotu začne katechezí o. arcibiskupa, po které se 
vydáme na pěší pouť na Sv. Kopeček, místo nezapomenutelně 
spojené s postavou Jana Pavla II., jehož beatifikaci toužebně 
očekáváme. 

Posledním velkým počinem letošního roku, o kterém chci hovořit, 
bude srpnové Světové setkání mládeže se Sv. otcem v Madridu. 
Španělsko se na tuto mimořádnou událost dlouhodobě připravuje. 
Mladé poutníky z naší země bude před samotným setkáním několik 
dnů hostit diecéze Tarragona.  

Událostí, které s mladými lidmi prožíváme, je hodně a přesahují 
omezený prostor tohoto poselství. Proto Vás, drazí nemocní, moc 
prosím o modlitbu podepřenou  

Vaší bolestí obětovanou na výše zmíněné úmysly.  
S přáním všeho dobra a požehnáním 

P. Kamil Obr, biskupský delegát pro mládež 
 

TRADICE 

Před několika lety jsme v naší farnosti začali pořádat pravidelně 
dvakrát ročně duchovní obnovy. 
Střídavě se jedná o duchovní obnovy 
zaměřené pro mládež nebo pro celé 
farní společenství. I letos tomu tak bylo. 
V sobotu 2.dubna 2011. V této tradici 
jsme pokračovali již po sedmé. 

 Tento rok je biskupy české 
biskupské konference vyhlášen 
ROKEM KŘTU. Letošní postní 
duchovní zastavení bylo i právě proto 
zaměřeno na KŘEST  SVATÝ. Můžeme 
říci, že křest je také jakousi tradicí, 
kterou nám tady zanechal díky Janu 
Křtiteli Pán Ježíš a ve které svatí a 
církev pokračuje více než 2000let. Tato 
tradice se od ostatních velmi liší. Je velmi hluboká a významná      
pro náš život. Otec děkan Jan Turko se nám po celý den snažil 
přiblížit křest a jeho hloubku v našem životě. Sobotní den jsme 
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zahájili mší svatou v našem kostele, po které následovala první 
přednáška (zastavení) v blízkosti základů rotundy kostela z 12 století, 
které nám dosvědčují začátky cyrilometodějské křesťanské tradice na 
Velké Moravě. Křtem svatým začíná náš osobní křesťanský život. Je 
to první Boží dotek našeho srdce a nedůležitější okamžik našeho 
křesťanského života. Otevřená brána pro spojení se s církví svatou a 
pokračování po životní cestě s pohledem na Ježíše. Otec nám         

ve třech přednáškách povídal o tradici křtu, 
významu, jeho formách a kladném dopadu 
na náš život.  

»Jděte ke všem národům a získávejte mi 
učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i 
Ducha svatého« (Mt 28,19). Křtem jsme byli 
sjednoceni s Kristem v jeho smrti a 
vzkříšení. Tímto jsme dostali nejeden úkol. 
Mým úkolem, mým-tvým-našim, je žít křest 
celým životem a tím ukazovat lidem Jeho 
nesmírnou oběť a lásku pro tento svět.        
V tichosti jdi, žij a jednej tak, jak Ti Ježíš 
promlouvá do Tvého srdce. Vejdi               
do letošních Velikonoc jako „nový“ člověk. 

Děkuji všem, kteří se nezištně podílí na přípravách a organizaci 
těchto duchovních obnov. Pane, prosím, odplať jim jejich obětavost. 

Iva Talašová 
 
Veřejná sbírka na nový kostel  

Veřejná sbírka na nový kostel Svatého Ducha proběhne v našem 
městě ve dnech 16. – 22. 5. 2011. Pán Bůh zaplať za vaše dary! 

  
ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ  

vyhlašuje  FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ  

V r. 2013 oslavíme 950 let od obnovení moravského biskupství     
v Olomouci r. 1063.  

K tomuto jubileu připravujeme reprezentativní knihu  
o dnešní diecézi, jejích dějinách i současném životě.  
Nosnou část knihy budou tvořit Vaše fotografie vybrané v soutěži.  
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Soutěžit může každý, kdo odevzdá fotografie formátu minimálně 
15 x 18 v papírové formě kancléři kurie (Biskupské nám. 2, 
Olomouc), nebo e-mailem na kancler@arcibol.cz ve formátu jpg a dá 
zpětný kontakt, uvede autora, popíše fotografovaný objekt.  

Termín odevzdání do 31. 12. 2011  
OKRUHY TÉMAT:  

1. Historie diecéze – památky, osobnosti, události.  
2. Posvěcená krajina – sochy, kříže, kapličky, kostely, místa spojená 

s životem a působením světců či kandidátů blahořečení.  
3. Současný život církve – liturgie, pastorace dětí, mládeže, rodin, 

seniorů a nemocných, život církevních hnutí a společenství, řeholí, 
semináře, umění, hudba a zpěv. Mimo soutěž je možné pro knihu 
nabídnout mimořádně zajímavé historické fotografie. 
 
Výzva 

Jsi posluchač a divák dobrých zpráv televize NOE? 
Obracím se na vás všechny diváky této televizní stanice (členy i 

nečleny), zdali by někdo z vás přijal 
službu tzv. KANOE (kamarád NOE) 
v naší farnosti? Vysílání televize 
NOE je hrazeno jen z dobrovolných 
darů diváků. Dopisy - zprávy, které 
televize svým členům asi 2-3x ročně 
zasílá, finančně zatěžuje rozpočet. 
Výhodnější je zaslat je na jednu 
adresu člověka, který přijme službu 
KANOE a ten je roznese 
jednotlivým členům. 

Věřím, že se najde někdo, kdo se dobrovolně a zodpovědně ujme 
této služby a stane se poslem dobrých zpráv. Přihlašujte se u otce 
Miroslava. 

V. Batůšková  
 
Pozvání  

- Děkanátní Festival schol proběhne 21. 5. 2011 od 14.30hod.  na 
kopci sv. Antonína v Blatnici. Bližší informace na 
www.uhmladez.signaly.cz 
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- Dne 30. 6. 2011 se uskuteční pouť naší farnosti na Svatý Hostýn. 
Zájemci, přihlašujte se u sestry Vlaďky Batůškové. 

- Srdečně zveme na tradiční „Putování po památkách, které nám 
zanechali naši předkové“, které se uskuteční v sobotu 21. května 
2011. Je připraven okruh plný zajímavých památek procházejících 
Starým Městem a blízkými obcemi. Začátek v 9.00 na parkovišti    
u staroměstského hřbitova. 

 
Farní kronika 

Skrze svátost k řtu se zrodili pro život s Bohem: 
Adéla Marie Škrabalová, Huštěnovice 277   27. 3. 2011 
Adéla Zuzana Havalová, SM, Sochorcova 803   27. 3. 2011 
Petr Bukvald, SM, Michalská 1697       3. 4. 2011 
Ester Pazderková, Jarošov, Markov 409   10. 4. 2011 
Tereza z Kalkaty Černíková, SM, Nerudova 1463  17. 4. 2011 
 
Pro Boží požehnání na spole čnou cestu životem si p řišli: 
19. 3. 2011 
Jana Danišovská, Bratislava, Majerníkova 3478/23 
Jiří Kovář, UH, J. E. Purkyně 681 
2.4.2011 
Lucie Jirásková, Hořovice, Udická 569/8 
Ladislav Vendel, SM, Úprkova 1810 
 
Ve spole čenství víry a nad ěje jsme se rozlou čili: 
Pavel Blaha    *27. 1. 1951    +  9. 3. 2011 
Jindřiška Rybnikářová  *15. 5. 1926    +15. 3. 2011 
Hedvika Botková      *  7. 3. 1922    +13. 3. 2011 
Marie Jakšíková   *14. 2. 1926    +23. 3. 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  


