
  

  
 
 

D o b a u ž to  po t ře bu j e!  

Znovu bude potřeba meče slova, který pevně tasil služebník Slova 
apoštol Pavel.  Nenaleťme těm, kteří drží v rukou hřeben a 
napudrované pírko na kosmetické, pseudoduchovní operace. Znovu 
bude třeba si nechat pořádně překutat duši a zneklidnit svědomí. Kéž je 
Slovo našeho Boha jako skalpel, který obnažuje (a zachraňuje) duši. 

A nezřekněme se naděje! 
Neobejdeme se bez lidí, kteří nás nutí uvažovat, klást si opravdové 

otázky, kteří dokáží silně zatřást uspaným svědomím, pokrouceným 
propagandou a reklamou.  

V souvislosti s patrociniem 
naší farnosti – svátkem            
sv. Michaela, archanděla se 
můžeme snažit více odhalit své 
"andělské" povolání v tomto 
světě. Tím, že se naučíme 
poslouchat Boží hlas, a tím, že 
budeme setrvávat v jeho 
přítomnosti, abychom ho lépe 
poznali. Pokud to uděláme, staneme se vnímavějšími k potřebám 
druhých. Nebudeme muset příliš myslet na službu. Nějak se vždy 
dozvíme, kdy zavolat někomu, kdo má problémy, nebo kdy je třeba 
modlit za potřeby nějakého člověka nebo kdy pomoci jiným 
skutkem. Tím, že budeme vzrůstat v Boží lásce, staneme se pravými 
posly evangelia. A uděláme víc, než jen doručíme poselství - my sami 
budeme tím poselstvím! 

Ze srdce přeji radost z opravdového prožívání víry  
a modlím se za vás všechny o.Miroslav 

 

MICHAELMICHAELMICHAELMICHAEL    
občasník farnosti Staré Město 

   č.69/hody 2012 
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A do rač n í  de n                

v  n aš í   f arn o s ti  

V naší farnosti je stanovený adorační 
den na 6. října (letos sobota), kdy jej 
zahájíme  v 7 hodin ráno mší svatou,       
od 8 do 18 hodin bude vystaven Pán Ježíš 
v Nejsvětější svátosti oltářní. Začneme 
společnou modlitbou breviáře a skupinky 
farníků z různých společenství se budou 
pak střídat v adoraci. V 18 hodin 
zakončíme také mší svatou. 

Přijměte pozvání k tiché modlitbě za náš 
národ, obec, farnost, nová duchovní 
povolání, rodiny a každého z nás. Kostel je 
otevřený pro každého z nás!   

 
1 1 .Ř Í JN A  2012    BU DE  ZA H Á JE N RO K VÍ R Y 

Svým apoštolským listem Porta fidei, vydaným 11. října 2011, 
vyhlásil papež Benedikt XVI. „Rok víry“. Jeho oslava začne 11. října 
2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, 
a skončí 24. listopadu 2013, o slavnosti Ježíše Krista Krále. Tento rok 
bude pro věřící vhodnou příležitostí k tomu, aby ještě důkladněji 
pochopili, že základem křesťanské víry je „setkání s událostí, s Osobou, 
která otevírá životu nový obzor a dává mu rozhodující zaměření“. 
Pokud se víra opírá o setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, můžeme ji 
stále znovu objevovat v celé její plnosti a kráse. „Víra je i za našich dnů 
darem, který je třeba znovu objevovat, opatrovat a dosvědčovat,“ neboť 
Pán „každému z nás umožňuje prožívat krásu a radost křesťanské 
existence“.  Smyslem Roku víry je podpořit nové obrácení k Pánu Ježíši 
a znovuobjevení víry, aby se tak členové církve mohli stát věrohodnými 
a radostnými svědky zmrtvýchvstalého Pána v dnešním světě, svědky 
schopnými přivádět množství těch, kteří stojí u „bran víry“. 

Víra „je naším celoživotním společníkem, který nás uschopňuje, 
abychom stále novýma očima vnímali úžasná díla, jež pro nás Bůh činí. 
Víra se soustředí na to, aby vnímala znamení času provázející soudobé 
dějiny, a každého z nás zavazuje, aby se stal živým znamením toho, že 
vzkříšený Pán je přítomen ve světě“ 
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MO D LI T B Y ZA  N A Š E   ZEM ŘE LÉ!  

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno      
při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším v očistci.  

Kromě tří obvyklých podmínek  (svátost smíření - zpověď, svaté 
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit 
se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a Vyznání víry.  

 

Od 1. do 8. listopadu 
je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně 

plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, 
navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu         
za zemřelé.  

V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 
 

MŠE SVATÉ: 
ČTVRTEK   1.LISTOPADU 2012 v 6:30 hodin a v 17:00 hodin 
PÁTEK       2.LISTOPADU 2012  v 17:00 hodin 
 

POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ VE STARÉM MĚSTĚ: 
SOBOTA 3.LISTOPADU 2012  
- MŠE SVATÁ V 17.00 HODIN, PO NÍ  SVĚTELNÝ PRŮVOD       

NA HŘBITOV A POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ. 
PŘEDE MŠÍ SVATOU JE MOŽNO SI ZAKOUPIT SVÍCE, KTERÉ 

BUDEME POUŽÍVAT PŘI PRŮVODU A KTERÉ POTOM MŮŽETE 
DÁT NA HROB SVÝCH DRAHÝCH ZEMŘELÝCH!  

Nezapomeňte si s sebou vzít kancionál!  
 

 
 
 
ODPOČINUTÍ 
VĚČNÉ DEJ 
ZEMŘELÝM, PANE, 
A SVĚTLO VĚČNÉ 
AŤ JIM SVÍTÍ! 
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N áš  n o v ý  k os t e l?  P řec ház ím e  do  út o k u !  

Na první pohled se zdá, že ten ryze vojenský výraz je pro stavbu 
Božího domu nepatřičný. Přesně však vystihuje změnu, která se         
ve výstavbě našeho kostela odehrává. Deset let probíhala výstavba 
pozvolně. Tempo se přizpůsobovalo každoročnímu množství 
nasbíraných peněz.  

Nyní zástupci farnosti i města usoudili, že stavba je natolik 
dohotovena, že bude vhodnější ji dokončit urychleně. Aby staroměstští 
farníci, i ostatní příznivci našeho nového kostela, v něm mohli 
navštěvovat bohoslužby již ke konci oslav výročí příchodu svatých 
Cyrila a Metoděje.  

Bude to za cenu, že naši farnost zadlužíme. Nebude to však 
nesplatitelný dluh. Následně budeme svými penězi přispívat ne           
na stavební práce, ale na splacení půjčky. 

Náš nový kostel nebude hned od začátku, obrazně řečeno, vyzlacen. 
Mnoho věcí, hlavně vybavení, bude prozatímní. Bude čekat na dobrou 
vůli dárců, kteří přispějí k důstojnějšímu vybavení, tak aby vyjadřovalo 
významnost tohoto domu, kde se věřící scházejí ke společné oslavě 
Kristovy oběti. 

Budeme se však již 
scházet v našem novém 
kostele, na který jsme přes 
deset let skládali své dary. 
Budeme moci zde přijímat 
všechny svátosti věřícího lidu. 
Budeme se radovat 
z dokonalosti díla, které jsme 
přes deset let společně 
budovali, a které nám poskytne více prostoru a možností pro život 
farního společenství.  

Na první pohled je letos zřejmé, že se stavba kostela mění téměř 
každodenně. Nejprve byla dokončena střecha s kupolí. Do kostela nám 
už skutečně neprší.  

Pak následovalo zhotovení pláště, to je obvodových stěn kostela. 
Byla namontována ocelová nosná žebra a na ně začaly být 
připevňovány skleněné tabule – „ditermy“.  Už je vidět, že budou tvořit 
dvě třetiny stěn. Spodní třetina stěny bude kamenná s vnitřní izolací. Že 
bude v kostele zima, když tam bude tolik oken? Nebude. „Ditermy“ drží 
teplo lépe, než tlusté zdi našeho současného kostela svatého Michaela. 
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Je mnoho prací, které byly již udělány, které ale nejsou zvenčí vidět. 
Třeba vnitřní omítka kupole, skoro kompletní omítka ve věžích, sociální 
zařízení v podzemí věží, které by nám mohl závidět lecjaký hotel (už 
nebude potřeba „na malou“ spěchat přes celý hřbitov) …                                                                                            

Další věci neuvidíme, ani když budeme přímo v kostele. Jsou ukryty 
pod zemí. Přívod elektřiny, plynu, vodovod, kanalizace i s přečerpávací 
stanicí (naše „sociálka“ je níž než uliční kanalizace), to všechno už je 
uděláno.  

Po dokončení pláště kostela bude následovat namontování topení, 
světel a elektrických rozvodů, vydláždění jeho hlavních prostor 
kamennými a keramickými dlaždicemi, výmalby a všechno ostatní, co 
k dokončení stavby patří.  

Všechny stavební věci musí být udělány tak, aby nám stavební úřad 
dal k otevření našeho nového kostela povolení.  

Liturgické vybavení, to je svatostánek, obětní stůl, křtitelnice, 
procesní kříž, ambon, sedes, musí být zase takové, aby splňovalo 
předpisy církevní, tak abychom dostali povolení od našeho 
arcibiskupství a představitelů naší arcidiecéze. Věřím, že otec 
arcibiskup Jan bude ochoten slavit v našem novém kostele první 
bohoslužbu. 

Za tento „skok“ ve výstavbě našeho kostela patří velký dík panu 
Josefovi Budařovi, který tuto stavbu přijal jako dílo své osobní cti, 
zástupcům farnosti a města, kteří „protlačili“ možnost úvěrování stavby 
až do jejího dokončení k předčasnému užívání, i velký dík vám, kteří 
jste byli ochotni nést břímě více jak desetiletého financování této 
stavby.  

Všichni jsme povinni děkovat našemu Bohu, že stál při našem úsilí 
při budování našeho kostela Svatého Ducha. 

František Křivák 
 
P .  D an i e l  A ng e  –  my š len k y  z  pře dn áš k y                

n a  Chari s mat i ck é  k o n fe re n c i  14 .  7 .  20 12 

Boj mezi životem a smrtí. 
V Evropě se odehrává veliký souboj mezi životem a smrtí. 
Mezi Zabijákem a Dárcem života. 
Jsme uprostřed války. Žijeme ve světě, který zapomíná na Boha. 

Když člověk odmítá Boha, nalézá se v pekle. Jsou to ideologie 
nacismu, komunismu. které vyloučily Boha, a tak vznikly gulagy a 
Osvětim. 
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Devadesát procent utrpení ve světě pochází z hříchu. Kolik utrpení 
pochází ze žárlivosti, pýchy, egoismu či korupce. Kdyby lidé následovali 
evangelium, nebyly by války, rozvody a další neštěstí. 

Senioři se v Holandsku bojí do domovů, protože se bojí, že jim tam 
provedou eutanázii. Odchází proto do Německa, kde jsou v tomto 
směru přísnější zákony. V Belgii chtějí uzákonit, aby dvanáctileté dítě 
mohlo samo bez souhlasu rodičů rozhodnout o své asistované 
sebevraždě. 

My se dnes znovu ocitáme v nacismu. Hitler nechal zabít 37 000 
postižených lidí. Začínáme dnes pomáhat s eutanázií lidem, kteří 
nejsou pro společnost už ekonomicky výhodní. Ve Švýcarsku existuje 
turistka smrti. Jsou tam kliniky zaměřené na eutanázii. 

V Číně se rodičům může narodit jen jedno dítě. Přednost mají kluci. 
Holčičky jsou potracovány. Nyní proto chybí padesát milionů dívek pro 
mladé muže.  

Ve Francii je uzákoněné, že ženy musí s postiženými dětmi, které 
mají v lůně, na potrat. Vyšetření jsou ze zákona povinná. Lékaři mají 
strach, že půjdou před soud, pokud se narodí dítě i s nějakou malou 
vadou. Špatná je také genetická manipulace. 

Vajíčka žen jsou oplodňována i třicet let zmraženým spermatem. 
Dražší je sperma vědce než nějakého dělníka. Za novou prostituci lze 
označit ženy, které se za úplatu stávají nositelky plodu. 

Ženy, které nechtějí být těhotné, si pronajmou lůno jiné ženy, která 
jim donosí dítě. Přivydělávají si tak třeba studentky, které nemají    na 
studia. A to se vše děje v době, kdy už se dávno ví, jak je člověk 
ovlivňován už v lůně 
matky. Hned po 
narození jde do náruče 
matky, jejíž srdce 
nikdy neslyšel tlouci. 

Dochází potom       
k neuvěřitelným 
soudům. Odehrávají 
se soudní procesy, kdy 
žena, která nosila dítě 
na objednávku, se 
rozhodla si ho nechat, 
protože se do něj zamilovala. V Německu je nyní třicet procent párů, 
které nechtějí mít vůbec děti. Rodí se tam jen muslimové. V západní 
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Evropě bude za dvacet let pětadvacet procent populace nad šedesát 
let. V Rakousku jde už dnes padesát procent financí na staré lidi. Když 
zemře v Číně rodičům dítě, nemá se o ně kdo postarat, protože jich 
více nesměli mít. 

Od státu přitom neberou ani korunu. Blížíme se k sociálnímu peklu. 
Máme dvě řešení. Pozvat sem cizince z rozvojových zemí anebo všem 
nepotřebným udělat eutanázii. 

 

Novodobí mučedníci 
Musíme být připraveni být třeba i bez práce, než asistovat              

při eutanáziích či potratech. Znám lékaře i zdravotní sestry, kteří ztratili 
práci, protože odmítli provádět potraty a eutanázii. To jsou dnes 
novodobí mučedníci. Velká Británie poprosila vládu, aby se změnil 
lékařský slib, v němž slibuje, že nebude vykonávat to, co mu zakazuje 
svědomí. 

 

Život tryská z lásky. Satan ničí lásku. Kde je poničena láska, 
tam vzniká nejvíce beznaděje a sebevražd. Ve Francii jsou děti 
vyučovány, že se může člověk narodit jako samička, ale být samec. 
Každý si může vybrat pohlaví sám. V USA jsou už kliniky, které se 
specializují na změnu pohlaví. Pokud si pětiletý chlapeček hraje            
s panenkami, všimnou si toho rodiče a zeptají se ho, jestli by chtěl být 
raději holčička a on souhlasí, tak je přeoperován. Dnes se už ví, že 
padesát procent těchto lidí končí sebevraždou. 

Drama prožívají také děti, které jsou adoptovány homosexuály. Opět 
se vše děje v době, kdy už bylo dávno dokázáno, jak je pro výchovu 
dětí nutné vyrůstat s mužem i ženou. Ztratili jsme zdravý lidský rozum. 

Další věc je paliativní péče. Lidé, kteří jsou láskyplně doprovázeni 
až do konce svého života o eutanázii nikdy nepožádají. Eutanázie je 
velký křik: "Jsem tady! Nezapomínejte na mne!" 

 

Nemůžeme oddělit život a lásku. Všechen život prýští z lásky. 
Překypování lásky dává Trojice život. Nikde, kde je láska ničena, 
není život. Tam, kde žijí lidé v sexuální perverzi, je nejvíce sebevražd. 
ČR je geografické centrum. Praha musí být duchovním centrem 

Evropy, měla by být spojením mezi východem a západem. 
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F arn í  t ábo r  p ro  m ladš í  dě t i  

Je 30. června, a přestože je první den prázdnin, je u škol neobvykle 
rušno. Začíná totiž mladší tábor staroměstské farnosti pro děti 1. - 5. 
třídy ZŠ a ke škole se sjíždí táborníci z města i okolí. Poslední 
zamávání a vyrážíme. Za necelou hodinku jsme na místě, v malebném 
městečku Dřevohostice. Honem vybalit a rychle ven, kde už je 
připravena první hra, při níž se vytvoří tři skupinky. Při slavnostním 
táboráku předvádějí děti Večerníčkovi své pokřiky a vlajky, které 
odpoledne vytvářely. Další den ráno se do tábora donese zvěst             
o Večerníčkově zmizení a velká pátrací akce začíná. Při vysvobozování 
se setkáváme s Krtečkem, Rákosníčkem, Patem a Matem i Makovou 
panenkou. Sluníčko nám dává pořádně zabrat, a tak třetí den vyrážíme 

na koupaliště do nedaleké vesnice. Cesta je náročná, ale na konci nás 
čeká zasloužená odměna a všichni se dosyta vyřádíme. Uprostřed 
týdne je prověřena naše odvaha a statečnost při stezce odvahy. V noci 
se vydáváme ke zlému čaroději, který nás už čeká ve věži místního 
zámku. Ve středu nás navštíví staroměstský farář otec Miroslav 
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Suchomel, který nám slouží mši svatou. Odpoledne míříme k zámku, 
kde nás kastelán provede a přidá i pár peprných historek o místních 
strašidlech.  Ve čtvrtek vyrážíme na nedaleký Hostýnek, kde společně 
prožijeme mši svatou. A je tu poslední den a s ním i pokladovka. 
Společnými silami osvobodíme Večerníčka a vše ukončíme 
pohádkovým karnevalem. A pak už je čas na cestu zpátky. Domů se 
vracíme vyčerpáni, ale plni zážitků a vzpomínek. 

Jirka Nosek 
 
O hlé dn ut í  z a  t áb o re m  pro  s tarš í  dět i  

Dne 22. července se před staroměstským nádražím sešlo               
26 mladých. Po odevzdání kartičky pojišťovny a očkovacího průkazu 
jsme vyjeli vlakem směr Bojkovice a odtud autobusem až do vesničky 
poblíž slovenských hranic Žítková. Když jsme došli na vojenskou 
základnu, kde jsme byli ubytovaní, zahráli nám vedoucí úvodní scénku. 

Prošli jsme si areál, vybalili si, povečeřeli, a šli na večerní program. 
Po večerním programu byla modlitba a po ní se šlo spát. S všelijakými 
pocity, jak z nového prostoru, kde strávíme 12 dní, tak ze společenství 
lidí jsme usnuli. Uprostřed noci jsme však byli probuzeni píšťalkou, 
boucháním na kolejnici, a dalšími hlasitými zvuky. Převlečeni jsme 
vyběhli před budovu. Tam jsme si poslechli celotáborový příběh 
Purtuan. Byl o vojenském výcviku, ztroskotání lodi a přemožení zlých 
mocí. Rozdělili nás do skupinek a poslali zase spát. Nastávající dny se 
ustálil režim dne a my se vžili do tématu i prostředí. 

Tábor utekl jako voda a bylo tu 2.srpna- den odjezdu. Ještě teď se 
mi po táboře stýská. Byl to skvělý tábor a budu na něj ještě dlouho 
vzpomínat. 

Monika Pleváková 
 
P o z n ají  n ás  po  o v oc i  

Od 14. do 19. srpna se konalo Celostátní setkání ve Žďáru           
nad Sázavou. Sjelo se nás na 6 000 mladých a všichni společně jsme 
zahájili program na hlavním pódiu. Mottem celého setkání bylo 
„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22) a každým dnem 
nás provázelo jedno z ovocí Ducha Svatého. Už od rána pro nás byl 
připraven bohatý program. Často probíhalo více programů na různých 
místech současně, ať už šlo o přednášky, setkání po diecézích nebo 
koncerty a my jsme si museli vybrat vždy jen jednu možnost, což nebylo 
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vůbec jednoduché, jelikož se nabízelo hned několik velmi zajímavých 
alternativ.  Jako první jsem si vybrala přednášku „ Jak svědčit o Kristu 
mezi nevěřícími“, kterou vedl herec a režisér Jiří Strach. A myslím, že 
jsem nemohla zvolit líp. Strach si svým poutavým, vtipným a 
neuvěřitelně optimistickým povídáním dokázal získat celý sál a všichni 
jsme odcházeli s úsměvem na rtech a s poselstvím: „Ono je to strašně 
jednoduché. Nebojte se!“ Jako další jsem navštívila přednášku 
Miroslava Herolda – „Když nevěřící kritizují staré chyby církve“, která   
ve mně rovněž zanechala hluboký dojem. Asi nejemotivnějším zážitkem 
celého setkání bylo svědectví rodičů blahoslavené Chiary Luce Badano, 
která i přes svou velmi těžkou a bolestivou nemoc, dokázala svůj život 
zcela odevzdat Bohu a své utrpení snášela s neuvěřitelnou pokorou a 
pokojem. V sobotu se náš počet rozrost, když mezi nás přijeli rodiny 
s dětmi. Celé setkání vyvrcholilo slavením nedělní mše svaté, kterou 
celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner.  Když jsme se po pěti 
dnech strávených ve Žďáru vraceli domů, byli jsme plni zážitků, nově 
nabité energie a Ducha Svatého.  

Magda Pleváková 
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N ě c o  m álo  k  V e lk o mo rav s k ém u  k o nc e rt u 

Uprostřed první hodiny náboženství se náhle ozve srdceryvný pláč 
malé Viktorky. Přes hlasité vzlyky není rozumět příčině jejího neštěstí. 
Brzy rozeznáváme dvě slova:  ma – min- ka,  ka – pe- sní- ček. 
Nechápu, proč tolik pláče pro ztracený kapesník. Maminku znám a 
nevěřím, že by to byl problém. Nabízím řešení – po hodině půjdeme 
společně hledat. Očividně neuspěji. Viktorka je rozhodnuta jít hledat 
ztracenou věc ihned. Ovšem sama nemůže, šatna je přes cestu v druhé 
škole. „Dobrá, je první hodina, půjdu s tebou.“ Dávám potřebné pokyny 
ostatním dětem, když tu najednou vzlyky ustanou a ozve se vítězné 
„MÁM  HO!!!“ Zírám, jak se malá ručka rozevírá a v ní je zchumlaný 
papírový kapesníček, který Viktorka vylovila kdoví z které kapsy. Slzy 
ještě tečou po její tváři, ale úsměv a štěstí z ní jen září. Začínám 
chápat, když papírovou hmotu rozbalí. Je v ní ukryt zoubek, který jí 
v družině vypadl. A ona ho musí ukázat mamince! 

     Určitě si řeknete, co má Viktorčin mléčný zub společného 
s Velkomoravským koncertem. Nemohu za to, ale tento obraz se mi 
neustále vtírá do myšlenek, když se vracím k nedělnímu odpoledni a 
druhému Velkomoravskému koncertu Hradišťanu s hosty paní Martou 
Kubišovou, Petrem Maláskem, opatem Siostrzonkem, dětmi 
z Dolinečky, tanečníkem Erikem a jeho mladšími následovníky. Moc se 
mi líbil. Nejen pro krásné výkony vystupujících, ale celkovou atmosféru 
koncertu. Pro nás, sedící naproti podia, to byly chvíle příjemného 
spočinutí a nadechnutí s kvalitní hudbou, mnoha moudrými 
myšlenkami, jemným humorem a krásou vznikajícího chrámu v pozadí. 
Velkou radost jsem pak měla z dětí, které několik hodin trpělivě čekaly, 
aby mohly paní Martě přizvukovat ring – o – ding, ring – o – ding…. A 
opravdu jim to šlo. Díky všem, kteří nám toto radostné odpoledne 
zprostředkovali, takže se těšíme zase za rok!  

     Ale proč ta Viktorka? Zřejmě to nebude kvůli zubu nebo 
kapesníku, ale kvůli té nádherné vazbě k mamince. I tento rozměr jsem 
v obměněných formách na Velkomoravském koncertu 2012 vnímala.     

MČ 
 

V e ře jn á s b írk a n a n o vý  k o ste l  

Další veřejná sbírka na stavbu nového kostela Svatého Ducha 
proběhne v našem městě ve dnech 15. – 21. 10. 2012. Pán Bůh zaplať 
za vaše dary. 
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M o dli tb a růž en ce  s  p roc es í m 

Pokud chceš předat skrze Pannu Marii, 
která je nejblíže svému synu Ježíši 
všechny své radosti, bolesti, starosti, 
úzkosti….přijď mezi nás a připoj se 
k modlitbě růžence s procesím. 

Každý druhý čtvrtek v měsíci v 18 
hodin (v zimních měsících v 17 hodin) 
sraz u kříže (blízko panelárny). 
Putujeme poutní cestou k Velehradu. 
Tato aktivita bude po celý rok, za 
každého počasí (délku modlitby a trasy 
vždy přizpůsobíme podmínkám ročního 
období). 

GG 
 
 
M is i jn í  n e děle  

Misijní neděle se bude slavit v neděli 21. října 2012, všechny 
finanční prostředky se používají ve prospěch Papežského misijního 
díla. Děkujeme za vaši štědrost. 

 
 
P o z v án í  

• pátek 5. 10. 2012 mše sv. v katedrále v Brně – Petrově –            
ve 14 hodin v rámci mezinárodní konference Modliteb matek – 
slouží biskup Vojtěch Cikrle, za účasti s. Veroniky Williams a 
ostatních národních koordinátorek, po mši sv. zazní jejich svědectví 
– stejně tak v Praze. 

• sobota 6. 10. 2012 mše sv. v kostele sv. Ludmily v Praze – 
v 16.30      hodin. 

• společenství čistých srdcí zve na 13. celostátní setkání 12. – 14. 10. 
2012 na Velehradě (Stojanovo gymnázium). Hlaste se do 3. 10. 
2012 na e-mail spolcs@seznam.cz. Další informace o setkání na 
www.spolcs.cz. 
 
 



Michael č.69/hody 2012                                                                             strana 13       

S e tk á n í  v do v  n a Sv até m  H o s tý n ě 

Vdovství je stav, který člověka postaví nečekaně do náročného 
bolestného období. V prvních staletích církve byla těmto ženám 
věnována mimořádná péče, v současné době nabízí církev vedle 
svátostí i osobní pohovory a chce nabídnout ještě více. 

Arcibiskup Jan Graubner projevil zájem příležitostně se s námi 
setkávat a naslouchat našim problémům, všemu, čím jako vdovy 
žijeme. První schůzka se uskuteční na Sv. Hostýně dne 4. října 2012, 
začátek v 10. hod. mší svatou v poutní bazilice.  

Návrh programu je následující:  
10.00  -  10.50  -  společná mše svatá v bazilice 
11.00  -  12.00 - setkání v poutním domě s kratší promluvou otce 
arcibiskupa a pár slov o vdovství      (p. Panáková) 
12.00  -  13.00  -  společný oběd – (dle zájmu) 
13.00 - 14.00 - beseda, na které můžeme vyslovit či napsat naše 
představy o budoucím setkání, o našich potřebách, o všem, čím naše 
duše po ztrátě partnera žije i o tom, co my samy  můžeme církvi 
nabídnout 
14.00 - 14.10 - informace z Centra pro rodinu z Olomouce                   
(p. Řezníčková) 
14.10   -   15.00  -  závěrečná slova otce arcibiskupa, požehnání    

Na zastávkách ČSAD nebo MHD bude přistaven autobus, cena 
podle počtu účastnic. 

(časový rozpis o odjezdech autobusu účastnice včas obdrží) 
Za Centrum pro rodinu Vizovice, Štípa                                   

Mgr. Alenka Panáková 
Lešenská 274, Zlín – Kostelec, 763 14 

mob. 604 252 629, pev. 577 914 167 
apanakova@volny.cz 

 
F arn í  k ro n ik a  

Do naší farní rodiny byli křtem přijati: 
Magdalena Marie Špiritová, Bojkovice 906     7. 4. 2012 
Lenka Marie Vlčková, Tupesy 340      7. 4. 2012 
Jindřich Jan Sarkander Pospíšil, SM, Svatoplukova 1907    7. 4. 2012 
Dušan Kryštof Havala, SM, Sochorcova 803      7. 4. 2012 
Nicol Veronika Chaloupková, SM, Trávník 2101    22. 4. 2012   
David Petr Sadílek, SM, Za Radnicí 510  22. 4. 2012 
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Jiří Foltýnek, SM, Finská 1583   29. 4. 2012 
Karolína Smetková, Hroznová Lhota 55    20. 5. 2012 
Maxmilián Vařacha, UH, Na Vyhlídce 1501    20. 5. 2012 
Tereza z Lisieux Ryšková, Nedachlebice 234    27. 5. 2012 
Klára Sehnalová, UB, Soukenická 2154       3. 6. 2012 
Šimon Polák, SM, Úprkova 1805    16. 6. 2012 
Šimon Pavel Pulkrábek, Otrokovice, Karla Čapka 1198   17. 6. 2012 
Kamila Bernadetta Psotková, SM, Nám. Hrdinů 872  24. 6. 2012   
Jakub Marek, Hrádek na Vlárské dráze 204    24. 6. 2012 
Alžběta Anna Ferdová, SM, Sées 2170  24. 6. 2012 
Karolína Lancouchová, Nedakonice 45     30. 6. 2012 
Viktor Lazárik, SM, Erbenova 1181      1. 7. 2012   
Patrik Lazárik, SM, Erbenova 1181     1. 7. 2012 
Kateřina Sienská Botková, SM, Tyršova 1893    22. 7. 2012   
Adam Petr Mouček, SM, Kopánky 1725      28. 7. 2012 
Amálie Smětáková, Traplice 340         5. 8. 2012 
Klára Hrudňáková, SM, Brněnská 1899        12. 8. 2012   
Dorota Anna Hlaváčková, Kunovice, Záchalupčí 944    19. 8. 2012 
Lord Michael Ojage, Manchester       18. 8. 2012 
Dominika Baya Ojage, Manchester    18. 8. 2012 
Martina Anna Balážová, SM, Michalská 1753      2. 9. 2012 
Anna Trmalová, UH, Průmyslová 1035       8. 9. 2012 
Štěpánka Zdislava Poláková, SM, Brněnská 947      9. 9. 2012 
 

Pro Boží požehnání na společnou cestu životem si přišli: 
28. 5. 2012 
Lenka Sehnalová, UB, Soukenická 2154 
Jiří Sehnal, UB, Soukenická 2154 
 

16. 6. 2012 
Michaela Poláková, SM, Úprkova 1805 
Robert Polák, Úprkova 1805 
 

17. 6. 2012 
Barbora Pulkrábková, Otrokovice, K. Čapka 1198 
Josef Pulkrábek, Velehrad, Nad Chmelnicí 260 
 

27. 6. 2012 
Veronika Lancouchová, Nedakonice 45 
Radomír Lancouch, Nedakonice 45 
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28. 6. 2012 
Marta Moučková, SM, Kopánky 1725 
Petr Mouček, SM, Kopánky 1725 
 

14. 7. 2012 
Kateřina Bazalová, SM, Nám. Hrdinů 1902 
Pavel Vrána, SM, Obilní Čtvrť 694 
 

14. 8. 2012 
Magdaléna Sentlová, Traplice 253 
Jakub Sentl, Traplice 253 
 

25. 8. 2012 
Petra Psotková, SM, Nám. Hrdinů 872 
Petr Němeček, SM, U Potoka 522 
 

20. 8. 2012 
Ivana Ojage, Manchester 
Aki Denis Ojage, Manchester 
 

8. 9. 2012 
Daniela Směšná, UH – Mařatice, Slovácká 1711 
Robert Trmal, Uničov, Gen. Svobody 1201 
 
15. 9. 2012 
Veronika Nosková, SM, Luční Čtvrť 2050 
Jiří Vendel, SM, Úprkova 1810 
                                                          

 V naší farnosti jsme se rozloučili: 
Anna Horsáková       *  5.   5. 1933    +  1. 4. 2012 
Drahoslav Krasnec   *  9.   6. 1940    +11. 4. 2012 
Ludmila Doležalová    *22.   3. 1937    +15. 4. 2012 
Jaroslav Tyllich            *21. 12. 1924    +19. 4. 2012 
Pavel Zálešák               *14.   7. 1950    +20. 4. 2012 
Božena Jancová           *28.   7. 1932    +22. 4. 2012 
Mária Marovičová       *24. 12. 1924    +27. 4. 2012 
Zdeňka Pelková            *11. 10. 1928    +28. 4. 2012 
Emilie Chlachulová      *27.   8. 1920    +25. 4. 2012 
Milada Valentová        *11.   8. 1927    +  6. 5. 2012 
Marie Omelková          *15.   7. 1919    +10. 5. 2012 
Ludmila Sedlářová       *24.   9. 1921    +20. 5. 2012 
Vilema Blahynková      *11.   4. 1920    +26. 5. 2012 
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Ladislav Chladný             *  1.   4. 1950    +27. 5. 2012 
Helena Dvořáková       *28.   7. 1925    +28. 6. 2012 
Josef Bříštěla                  *  6. 12. 1944    +  5. 7. 2012 
Josef Náplava                *11.   3. 1937    +20. 7. 2012 
Anna Choutková           *28.   1. 1920    +29. 7. 2012 
Marie Caudrová            *19.   4. 1924    +  1. 8. 2012 
Ludmila Kaňovská          *  4. 11. 1937    +  1. 8. 2012 
Božena Večeřová          *17.   5. 1925    +  9. 8. 2012 
Ludmila Taláková          *13.   1. 1930    +12. 8. 2012 
Františka Krejčiříková   *11.   3. 1941    +24. 8. 2012 
František Vývoda             *  5. 11. 1941    +22. 8. 2012 
Marie Ondrová               *10.   2. 1939    +25. 8. 2012 
Karel Mazůrek                *17.   1. 1938    +27. 8. 2012 
Otilie Štěpánková             *  8.   4. 1921    +25. 8. 2012 
Marie Kambová              *19.   8. 1919    +31. 8. 2012 
Filip Hlavačka                  *22.   1. 1988    +19. 9. 2012 
Milena Trubačíková       *19.   3. 1971    +22. 9. 2012 
Bohuslav Směták            *28.   3. 1932    +22. 9. 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  


