
  

  
 
 

O P R A V D U VS T A L? 

Zmrtvýchvstání není pouze veliký zázrak či argument nebo důkaz 
ve prospěch Krista. Je to cosi většího. Je to nový svět, do něhož 
vstupujeme díky víře, kterou doprovází úžas a radost. Kristovo 
zmrtvýchvstání je „nové stvoření“. Nejde jen o to, abychom uvěřili, 
že Ježíš vstal z mrtvých; jde o to, abychom poznali a zakusili moc 

jeho zmrtvýchvstání.  
Tento potřebný a spasitelný postoj 

každému přeji a v modlitbě vyprošuji 
o.Miroslav 

 
J E  PÁ N O V A  P A S CH A !  

Je před námi Velikonoční třídenní - 
latinsky se tyto tři dny nazývají Triduum 
Paschale. Vyvrcholením je Veliká noc – 
Pánova pascha. Napišme si něco o pěti 
paschách - přechodech, o pěti hodech 
beránka. 

Pascha č. 1 – Pán Hospodin prošel 
egyptskou zemí a zabil všechno prvorozené 
(Ex 12). Izraelité tehdy obětovali 

velikonočního beránka - beránka přechodu, jehož krev je zachránila 
před smrtí. S tímto hodem beránka souvisí i přechod Izraelitů    
přes Rudé moře (Ex 14), jejich záchrana mimořádným Božím 
zásahem. A také hod beránka, který se uskutečnil o čtyřicet let 
později přechod přes Jordán do zaslíbené země. 
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Pascha č. 2 - odchod Izraelitů z babylonského zajetí               
(Ezd 1). Tento hod beránka - přechod z otroctví ke svobodě má 
zcela jiné pozadí než vysvobození z Egypta. Židé byli                      
v babylonském zajetí pro své vlastní hříchy. A nedostali se z něj 
vlastním úsilím, ale z Boží milosti. 

Pascha č. 3 - v širokém významu slova je to celý život Ježíše 
Krista, počínaje od vtělení po slavné nanebevstoupení. V užším 
významu jsou to právě události, které slavíme během velikonočního 
třídenní - tedy Poslední večeře, utrpení, smrt a 
zmrtvýchvstání. Během této Paschy Ježíš přešel ze smrti do života. 

Pascha č. 4 - přechod každého věřícího ze smrti                        
do života. Uskutečňuje se především ve křtu (předobrazem je         
1. hod beránka), když se mocí Kristova kříže rodí nový 
člověk. Zároveň každý pokřtěný uskutečňuje tento přechod každý 
den, když umírá hříchu a s Kristem vstává k novému životu Božího 
dítěte (vyjadřujeme to výrazem život v rytmu Kristova velikonočního 
tajemství). A tento hod beránka se završí tělesnou smrtí, když 
věřící člověk přejde z časnosti do věčnosti. (o letošních 
Velikonocích prožijí přechod ze smrti hříchu do nového života 
Božího dítěte naši katechumené – Magdalena, Lenka, Jindřich        
a Dušan. Pamatujme na ně v modlitbě!) 

Pascha č. 5 - uskuteční se na konci světa, když se završí dějiny    
a církev přejde ze stavu putování do stavu oslavení. A v ní všichni, 
kteří nějakým způsobem přijali Krista a žili s ním. 

Když tedy slavíme Velikonoce, nezaměřujeme se jen na to, co 
bylo, ale i na to, co je a co bude. Naše osobní pascha probíhá 
každý den, vždy, když odmítáme hřích a podřizujeme se Bohu, 
vždy, když odmítáme zlo a konáme dobro. A tak dějiny spásy 
nemají jen jeden rozměr - časovou posloupnost. Mají i božský 
rozměr, ve kterém se v našem životě zpřítomňuje a uskutečňuje 
Ježíšova pascha. 

 
V E LI KO NO ČN Í  V I G I LIE  

Velikonoční vigilie začíná zcela neobvyklým úkonem 
kajícnosti - tmou! Tma je symbolem hříchu, smrti, beznaděje.     
Ve tmě člověk tápe, neví, kudy jít, má strach. Abychom pochopili,   
v jaké beznadějné situaci jsme bez Boha. A do této tmy zazáří 
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Kristus v symbolu nového ohně, od kterého se zapaluje velikonoční 
svíce. To je první zvěstování zmrtvýchvstání,  kdy kněz zapálí svíci 
a zvolá: "Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění." 
A když zpívá: "Světlo Kristovo", naše "Sláva Tobě, Pane" má být 
doslova výkřikem vděčnosti, osvobození, úlevy, radosti. Pokud 
nedokážeme vzdávat Bohu díky s nadšením v tuto noc, tak to 
nedokážeme nikdy. V této liturgii se neustále ohlašuje 
zmrtvýchvstání - zpěvem velikonočního chvalozpěvu, slavnostním 
Sláva na výsostech Bohu, radostným Aleluja, evangeliem               
o zmrtvýchvstání ... Východní liturgie to vyjadřuje mnohonásobným 
opakováním zpěvu Kristus vstal z mrtvých .... 

Po zapálení paškálu se postupně zapalují svíce. Toto 
zapalování od paškálu totiž vyjadřuje způsob šíření víry - od Krista 

přes církev, která Kristovo světlo 
nabízí. Každý vstoupí do kostela (církve) 
s Kristovým světlem. Jinak totiž do církve 
ani nelze vstoupit.  

Další část velikonoční vigilie, 
bohoslužba slova. Komentáře, osvětlují 
souvislosti mezi jednotlivými texty. Při této 
bohoslužbě slova je důležité nespěchat, 
mnohem důležitější než u jiných. Je dobré 
vkládat chvíle ticha na přemýšlení, 
uvažování a na osobní modlitbu -            
po čtení, při modlitbě, která následuje     
po každém žalmu. 

Po homilii následuje liturgie vody     
a křtu, plná symboliky. Už její začátek nás přenáší jakoby do jiné 
dimenze - zpívají se litanie ke všem svatým. Kněz přichází k místu, 
kde se bude světit křestní voda. Pozorně se zaposlouchejme        
do modliteb, které v sobě shrnují celou symboliku vody ve Starém   
i Novém zákoně. Duch Boží se vznášel nad vodami při stvoření, 
potopa, přechod přes Rudé moře, voda na poušti, křest v Jordánu, 
voda z Ježíšova boku ... A symbolické znázornění, z čeho pochází 
očistná moc vody - kněz noří do vody velikonoční svíci a modlí se: 
"Prosíme tě, Bože, ať prostřednictvím tvého Syna sestoupí síla 
Ducha svatého do tohoto pramene, aby všichni, kteří ve křtu 
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tajemně umírají a jsou pohřbeni s Kristem, povstali s ním i k životu. 
" Během této liturgie přijmou křest naši čtyři 
katechumeni. Vždyť toto je noc, ve které Kristus vydobyl            
pro všechny osvobození z moci ďábla. A my ho prožíváme právě 
ve svátosti křtu. V jistém smyslu je chvíle obnovení křestních 
slibů naším osobním vyvrcholením Velikonočního třídenní. Vždyť 
na to bylo zaměřené úsilí celé postní doby - na obnovu smlouvy     
s Bohem, na obnovu naší věrnosti Bohu. Když se nás tedy kněz 
ptá, zda se zříkáme zla, zda věříme   v Boha, do odpovědi máme 
vložit celé své nitro. Ať je to vědomé vyjádření naší víry, našeho 
odhodlání být a žít jen pro Boha, a to   za každých okolností. 

Obřady už pak pokračují známým rytmem - eucharistická 
modlitba, svaté přijímání, požehnání. Mějme jedinou 
touhu: prožít velikonoční liturgii ve velkém chrámu lidských srdcí -  
společenství věřících, A po jejím skončení vyjít do ulic a zpívat       
k oslavě vítězného Krista. Pokud to nedokážeme, nikdo nám 
nebude věřit, že Mesiáš přišel, že jsme vykoupeni. 

 
Ž e hn án í  po k rm ů  n a B o ž í  ho d  

V dřívějších dobách byla postní praxe církve přísnější. Půst 
zdrženlivosti od některých pokrmů byl uložen po celou dobu postní 
a kromě masa se vztahoval také na vejce a sýr. 

Přechod od postu k radostnému velikonočnímu hodování byl tedy 
mnohem výraznější než dnes a byl doprovázen četnými liturgickými 
i mimoliturgickými zvyky. V 10. století se objevuje žehnání pokrmů 
při velikonoční slavnosti, které se v mnoha místních církvích 
zachovalo až dodnes. Žehnání se konalo bud přímo při mši na Hod 
Boží velikonoční, někdy také před nebo po ní. Žehnaly se jednak 
pokrmy, které byly v postu zapovězeny a dále také beránek, 
mazanec, chléb a víno. Vedle praktického významu -pozvolný 
přechod k normální, tučnější stravě - má toto žehnání především 
význam symbolický. Je znamením velikonočního vítězství: hřích      
a smrt jsou přemoženy, můžeme ukončit půst a radovat se. 
Zmrtvýchvstalý Kristus nás zve na eucharistickou hostinu a svojí 
přítomností chce prozářit také naše domovy. Eucharistická slavnost 
má tak své pokračování v agapé - v bratrské hostině                        
ve společenství věřících. 
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“Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi     

s nimi. Také nás zveš k svému stolu a slavíš s námi hostinu. 
Prosíme tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením tvého 
požehnání a tvé lásky. Přijmi pozvání do našich domovů. Zůstávej 
s námi a dej, ať stále zakoušíme tvou přítomnost a tvé požehnání. 

Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku, 
která pramení z tvého velikonočního vítězství 
nad smrtí, zlem a hříchem. Doveď nás všechny 
až k stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ 
na věky věků.“ (žehnací modlitba) 

 
Z po v ídá n í  v  Uhe rs k ém  Hr adi š t i  

Možnost přijetí svátosti smíření v Uherském 
Hradišti je od pondělí 26. 3. do středy 4. 4. 
2012. ve farním kostele vždy od 8 do 10 hodin, 
ve františkánském kostele od 15 do 18 hodin. 

 

S v ě dect v í  naš ic h  k ate c hu m e nů  

Než jsem našel cestu k Bohu tak můj život plynul, jako bych 
v něm ani nebyl. Vše se odehrávalo velice rychle. V mé duši bylo 
prázdno. Pocházím z rodiny, kde víra nikomu nic neříká. Ale já 
vždy cítil, že je něco, co je přede mnou ukryto. Pak jsem potkal 
svoji ženu, která mě vzala poprvé na mši svatou. Tehdy se ještě nic 
nestalo a já to bral jako všední záležitost. Ještě jsem neuměl 
naslouchat. Postupem času, kdy jsem chodil do kostela jen proto, 
že tam šla má žena, jsem si začal uvědomovat, že to pro mě již 
není jen něco cizího, ale že mě to začíná naplňovat. Hlavní člověk, 
který mi ovšem ukázal cestu, byla maminka mé ženy. Ta mi 
ukázala, a stále znovu a znovu ukazuje, co to znamená žít ve víře   
v Boha. Nyní, kdy jsem již našel tu správnou cestu, se mi změnil 
život. Jsem klidnější, vstřícnější, dokážu více naslouchat lidem        
a vše vnímám zcela jinak. Má rodina je pro mě vším, Bůh je pro mě 
vším. 

Jindřich 
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Povědomí o Bohu a křesťanském životě jsem měla již od dětství. 
Dostávalo se ke mně postupně, pozvolna. A takto pozvolna ve mně 
uzrávalo přesvědčení a rozhodnutí připojit se k tomuto 
společenství. Jako spousta jiných lidí jsem přemýšlela o smyslu 
života, o jeho zaměření a cíli, o tom, co bude po smrti. O tom, jak 
by měl člověk žít, aby byl dobrý a spravedlivý vůči sobě a ostatním. 

Potkala jsem také osobu, která se stala součástí mého života.      
A rozhodli jsme se ztvrdit svůj manželský slib nejen před lidmi, ale 
také před Bohem. 

Zdrojem a pramenem mé cesty jsou mi víra, 
naděje a láska jako ctnosti, ke kterým chci 
směřovat a naplňovat je. Věřit v Boha, jeho 
milosrdenství a dobrotu. Mít naději na život 
věčný, naději, že vše co děláme, není marné. 
A také milovat – Boha, své bližní, všechny. 

Připravuji se na přijetí svátosti křtu, který bude 
mezníkem v mém životě. Budu osvobozena     
od hříchu a znovuzrozena jako Boží dítě. Chci 
jej přijmout s pokorou a vděčností. 

Magda 
 
Narodil jsem se na severní Moravě. Rodiče byli každý jiné víry. 

Otec byl víry českobratrské a matka katolička. Nebyly jsme jako 
děti vedeni k uctívání Boha. Maminka, když měla chvilku, tak četla 
Bibli. Hodně mě to zajímalo. Kamarádil jsem s Františkem, který 
ministroval v kostele. Chodil jsem s ním a společně vykonávali tuto 
službu, a i když jsem nebyl věřící, moc se mi to líbilo.  

Nyní, kdy jsem měl více příležitostí setkávat se s otcem 
Miroslavem a rozmlouvat s ním, našel jsem duševní  pohodu          
a útěchu. Tato cesta k poznaní Boha mě uspokojuje. Věřím 
v BOHA  OTCE  I SYNA I DUCHA SVATÉHO. AMEN. 

Dušan 
 

Z  p os t n í  rek o le kc e v  K ro m ě říž i  9 .  –  1 1 .  3 .  20 12 

Motto setkání:“Každému je dán zvláštní projev Ducha                
ke společnému prospěchu, abychom byli užiteční…(1Kor 12,7)“ 
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Pozvání na postní rekolekci v Kroměříži jsem s manželem mohla 
přijat jen na jeden den, ale i tak to stálo zato.  

Z přednášek známé MUDr. Jitky Krausové jsem vybrala alespoň 
pár myšlenek: 

Život je série umírání a série nového života. Během života se 
učíme umírat mnohokrát. Každé Velikonoce máme zemřít něčemu 
starému a narodit se pro něco nového. Položme si několik otázek 
pro postní dobu: 
- Co v mém životě potřebuje zemřít? 
- Uvědomuji si, že já 
nejsem jen já, ale        
ve mně je Bůh? 
- Jsem si vědom, jak 
riskuje Bůh, když si     
ve mně učinil příbytek? 
- U svatostánku si 
poklekám, ale projevuji 
patřičnou úctu i 
druhému člověku, 
v kterém je Bůh? 
- Jaká překážka 
působení Ducha 
Svatého je v mém těle? 
- Dokážu být v tichu? (Lewis: „Peklo je království hluku.“) 
- Nejsou mé city vládcem mého duchovního života? 
- Nepletu si lásku k bližnímu s pocity sympatií? 
- Učím se jednat i proti svým citům? 
- Vím, že v tomto světě nejsem nejdůležitějším já, ale Bůh a jeho 
plán se mnou?    

Zkusme se nad těmito otázkami zamyslet při přípravě 
k velikonoční svátosti smíření. 

Odpoledne nás svým slovem obohatil P. Josef Nuzík, generální 
vikář, který také sloužil mši svatou, po které následovala adorace 
s ukládáním jmen dětí do košíku před oltářem. Celým dne nás 
provázel svým osobitým a humorným způsobem P. Josef 
Červenka, farář z Morkovic. 

GG 
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S c ho l i č k a 

Malé děti, které se snaží svým zpěvem chválit Boha za všechno 
kolem nás při nedělních mších pro rodiny se schází pravidelně 
každý čtvrtek od 18 do 19 hodin u Gieslových, kteří bydlí na ulici 
Máchova 928. Pokud se chcete přidat, jste vítáni. 

 
V e ře j n á s b írk a n a n o v ý k os te l  

Veřejná sbírka na stavbu nového kostela Svatého Ducha 
proběhne v našem městě ve dnech 14. 5. – 20. 5. 2012. Pán Bůh 
zaplať za vaše dary. 

 
P o z v án í  

Instrumentálně-vokální soubor pro hudbu gotiky, renesance      
a baroka SoliDeo, který slaví letos 10 let trvání, vystoupí v našem 
kostele v pátek 20. 4. 2012 v 19 hodin. Představí nám 20 až 30 
soudobých hudebních nástrojů. Více informací o tomto souboru   
na www.solideo.wz.cz 

 
F arn í  k ron ik a  

V naší farnosti se zrodili ve svátosti křtu k Božímu životu: 
Pavel Jarotek, SM, Jezuitská 23     4. 3. 2012 
Eliška Jana Kovářová, Moravský Písek, Ostrožská 33  18. 3. 2012 

 
V naší farnosti jsme se rozloučili: 

Božena Omelková   *14.   8. 1923   +24. 2. 2012 
František Dobeš   *18.   9. 1936   +26. 2. 2012 
Anežka Kolajová   *24.   1. 1932   +  1. 3. 2012 
Jaroslava Stuchlíková   *28. 12. 1931   +13. 3. 2012 
Veronika Kotlárová   *17.   8. 1953   +17. 3. 2012 

 
  

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  
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P ŘE H LE D VELI KO N O ČN Í CH B O HO S LUŽE B  20 1 2 

 
 
 

Květná neděle  –  
1.4.2012 
Obřady začnou  
u kříže v nové části 
hřbitova, následuje 
žehnání ratolestí a 
průvod do kostela 

Nezapomeňte si 
přinést jívové 
ratolesti („kočičky“) 

7.00 hodin 
9.00  hodin 
(v sobotu 31.3.2012  
v 18.00 hod.) 

V sobotu 31.3.2012: 14.30 – 17.30 hodin: 
možnost očištění duše ve svátosti smíření. 
Budou přítomni tři zpovědníci! 

Zelený čtvrtek  –  
5.4.2012 
PŘED VEČERNÍ 
MŠÍ SV.KONČÍ 
DOBA POSTNÍ A 
ZAČÍNÁ 
VELIKONOČNÍ 
TŘÍDENÍ 

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!) 

Velký pátek  –  
6.4.2012 
 
OBŘADY NA 
PAMÁTKU 
UMUČENÍ  
JEŽÍŠE KRISTA 

Kostel bude 
otevřen  
od 9.00 hodin 
k soukromé adoraci 

Křížová cesta v 9.00 hod. 
Po ní vyhodnocení soutěže 
dětí! 
Obřady začínají  
v 18.00 hod. 
(noční adorace  
20.00-06.00 hod. 
 v kapli sv. Jana Křtitele.  
Nezapomeňte se zapsat  
na adorační služby!) 

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! 
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Od Neděle Zmrtvýchvstání 

(8.4.) až do slavnosti Seslání 
Ducha svatého (27.5.)  se 
místo modlitby „Anděl Páně“ 
modlí „Vesel se nebes 
Královno“ nebo „Raduj se, 
Královno nebeská“! 
   
 
 

Bílá sobota  –  
7.4.2012 
Neslaví se liturgie.  
 

Kaple  
sv. Jana Křtitele  
bude otevřena  
od 9.00 do 18.00 
hodin k adoraci  
u Božího hrobu 

V kostele:  
v 9:00 hodin -  
společná modlitba 
breviáře.  
Pro katechumeny  
v  9.30 hodin -  
obřad „Jména“ a 
„Efatha“. 

Velikonoční vigilie  
– 7.4.2012 

Obřady začínají  
u kříže  
v nové části 
hřbitova 

20.00 hodin 

Neděle 
Zmrtvýchvstání 
Páně 8.4.2012 
Sbírka na 
Arcibiskupský 
kněžský seminář 
v Olomouci 

Žehnání pokrmů  
na konci mše 
svaté 
(nádoby, ošatky, 
košíčky s pokrmy 
položte na 
připravené 
ubrusy!) 

  8.00 hodin  
10.00 hodin 

Pondělí velikonoční   
9.4.2012 

 Mše sv.v 7.00 a 9.00 
hodin 
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S t at is t ik a  ho s po dařen í  f arn o st i   

 

Hospodaření farnosti v roce: 2011 

celkové příjmy  
(jedná se nedělní sbírky a úroky z účtu) 

Kč 239 581 

celkové výdaje (z toho:) Kč 301 143 
- výdaje na bohoslužebné, tj. na hostie, 

svíčky, květiny, a ostatní bohoslužebné a 
katechetické pomůcky 

Kč 8 023 

- výdaje spojené s provozem fary a kostela: 
např. elektřina, plyn, voda, telefon, 
pojistné, kopírování, malování 

Kč 122 887 

- povinné sbírky - na misie, haléř sv. Petra, 
kněžský seminář, odvod diecézi  

Kč 61 635 

- dobrovolné sbírky darované mimo farnost 
   (na Charitu, církevní  školství, Madrid) 

Kč 59 383 

- za ostatní výdaje - poplatky za účet, 
poštovní poplatky, daň, učebnice  apod.  

Kč 49 215 

Stavba nového kostela sv. Ducha:  2011 
stav účtu k 1.1 Kč 1 937 861 
celkové příjmy (vč. úroků) Kč 5 218 855 
z toho : pravidelné sbírky v kostele Kč 568 733 
            veřejné sbírky ve městě  Kč 691 832 
            dary Kč 1 129 018 
            koncert Kč 327 903 
            příspěvek od města Kč 2 500 000 
celkové výdaje Kč 5 544 864 
z toho : přímé stavební Kč 4 895 884 
            nepřímé se stavbou související Kč 648 980 
stav účtu k 31.12 Kč 1 161 852 
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S t at is t ik a  du c ho vn í c h ú k o n ů  

Statistika úkonů za rok:  2011 

křty  52 

biřmování 2 

počet sv. přijímání 24 400 

1. sv. přijímání 24 

počet sňatků 13 

pomazání nemocných 152 

počet pohřbů  
(do země + kremace) 

48 
(41 + 7) 

počet nedělních mší v kostele 168 

průměrná návštěvnost v neděli  500 

počet dětí v náboženství  
(počet skupin) 

90 (7) 

 
 
 
 


