
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Dny adventu se podobají tichému klepání na naše duše, 

abychom se odvážili hledat tajemnou Boží přítomnost, která jediná 
může člověka opravdu osvobodit. Zkusme se ztišit, abychom toto 
klepání nepřeslechli.“ 

(Benedikt XVI.)  
 

Ček ám e v  radostné  n aděj i .  

N e jen  Adven t  je  o bdo b ím o čekáván í  

Je zde období vědomého čekání. Připravujeme 
svá srdce na slavení Ježíšova prvního příchodu a 
očekáváme jeho návrat v slávě. Jak se zdůrazňuje 
při každé mši svaté: "S nadějí očekáváme příchod 
našeho Spasitele Ježíše Krista." 
Čekání však není jen duchovním cvičením, 

zasazeným do určitého liturgického období. Tvoří 
nezbytnou součást života. Dopravní zácpa. Včas 
nepřipravená večeře. Dlouho se táhnoucí projekt 
v práci. Příchuť čekání mají celá období: 
těhotenství, zásnuby, nezaměstnanost, nemoc. 

Co znamená uplatnit v rodinném životě adventní 
postoj v očekávání? Co kdybychom se naučili čekat 

v radostné naději, v jistotě, že Pán má s námi a s těmi, které milujeme, 
nádherný plán lásky? Co kdybychom ho do toho čekání pozvali, 
odevzdali mu ho, a pak jen sledovali, jak jedná? 
Čekat není jednoduché, všichni oceňujeme rychlou reakci. Máme 

rádi rychlé občerstvení, okamžité dodávky, odpovědi obratem. Ze 
zkušenosti však víme, že všechno, co má hodnotu, dozrává pomalu: 
zda jde o dítě, o přátelství, o umělecké dílo, o krásnou zahradu. 

 

MICHAELMICHAELMICHAELMICHAEL    
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Nedozrál v každém z nás čas na modlitbu: "Pane, nauč mě čekat"? 
Pokud ano, pozvěte Pána tradiční adventní modlitbou: "Přijď, Pane 
Ježíši!" 

Požehnané dny liturgického i životního Adventu přeje 
otec Miroslav 

 

M o žn o s t  p rož ív á n í  adve n tn í  do by 

Na 1. neděli adventní (2. 12.) i v sobotu večer (1. 12.) na začátku 
bohoslužeb si necháme požehnat symboly adventu – adventní věnce. 
Během sobotní bohoslužby budou přijati do katechumenátu                   
4 katechumeni (lidé toužící po křtu). 

V adventu je pro děti připravena soutěž o pěkné ceny. Soutěžící děti 
přichází na rorátní mše svaté v neděli a ve všední dny (v pondělí, 
středu, pátek – večer, v úterý, čtvrtek – ráno) s lucerničkami, jejichž 
světlo připomíná Ježíše Krista. 

Ve středu 5. 12. v 16 hodin  zavítá i do našeho kostela svatý 
Mikuláš, který obdaruje poslušné děti. 

Naši nemocní mohou prožít dotek Božího pokoje, milosrdenství Boží 
uzdravující síly. V úterý 11. 12. a v pátek 14. 12. od 8 hodin 
zprostředkuje otec Miroslav svou službou nemocným lásku našeho 
Boha. Nezapomeňte do pátku 7. 12. nahlásit tuto návštěvu v sakristii 
nebo na faře. 

Možnost očistit svou duši ve svátosti 
smíření je před každou mší svatou, ale 
zvláště je zde nabídka soboty 15. 12.          
od 14.30 do 17.30 hodin, kdy bude přítomno 
více zpovědníků. V tento den proběhne také 
úklid našeho kostela od 8 hodin. Přijďte také 
muži! 

V Uherském Hradišti můžete využít 
možnost svátosti smíření od 10. – 21. 12. 
vždy od 8 do 10 hodin ve farním kostele a                     
od 15 do 18 hodin ve františkánském kostele. 

Vánoční výzdoba i zdobení stromečků v našem kostele bude 
v sobotu 22. 12. od 9 hodin. Přijďte také pomoci! 

Od začátku adventu si v sakristii můžete zakoupit vánoční oplatky 
(malé 5 ks za 10 Kč a velké 5 ks za 12 Kč), kalendáře na rok 2013     
na postavení i pověšení a knihy s křesťanskou tématikou pro děti, 
mladé i dospělé (vhodné i jako vánoční dárek). 
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Z  P ast ý řs ké ho  l i s tu  k  R o ku  eu c hari st i e  

Drazí bratři a sestry,  
dnes, o první neděli adventní, zahajujeme Rok Eucharistie, třetí 

svátosti uvádějící do křesťanského života. Ta je tajemným středem 
svátostí, protože je nekrvavým zpřítomněním Ježíšovy historické oběti 
na kříži.  Kéž by nám došlo, že při každé mši svaté máme možnost být 
při největší události lidských dějin, když se Kristova oběť zpřítomňuje   
na oltáři. Pak bychom využili každé příležitosti jít na mši a dovedli 
bychom odložit tolik věcí, protože všechny by byly méně důležité!  

Nejsme však pozváni jen jako diváci, ale jako spoluúčastníci. Máme 
možnost přidat všechny svoje těžkosti, problémy a kříže ke Kristově 
oběti a jako spoluobětníci je nabídnout nebeskému Otci na smír          
za hříchy světa. Boží slovo, v němž k nám hovoří sám Kristus, nás učí 
Boží moudrosti. Ve svatém přijímání vrcholí naše sjednocení s Bohem, 
který se nám dává za pokrm, abychom v jeho síle dovedli žít jako noví 
lidé.  

Duchovní užitek mše svaté však závisí 
také na naší připravenosti a opravdovosti. 
Vzpomeňme, že už ve Starém zákoně čteme: 
Neukážeš se před Hospodinem s prázdnýma 
rukama. I první křesťané přinášeli                 
do shromáždění dary ve prospěch 
společenství a Skutky apoštolů dosvědčují: 
Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří 
měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, 
které utržili, skládali apoštolům k nohám.       

Z toho se rozdávalo každému, jak kdo potřeboval. Předání daru má 
však své podmínky. Evangelista Matouš píše: Přinášíš-li svůj dar          
k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam 
svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve 
potom přijď a obětuj svůj dar. Představte si, co by se stalo, kdybychom 
to vzali opravdu vážně. Mohlo by trvat mezi námi nějaké nedorozumění 
déle než do nejbližší mše svaté? Jak by to změnilo náš život a naše 
vztahy v rodinách i na pracovištích a v sousedství! Kolik trápení a 
infarktů by nebylo! Kolik by se zlepšilo i v našich vztazích s okolním 
světem! Ano, musíme to brát vážně. K oltáři je třeba přicházet pravdivě.  

Využijme tohoto roku k hlubšímu poznání i prožívání mše svaté. 
Rozdělme se o své zkušenosti s prožíváním mše svaté a svého 
přátelství s Ježíšem se svými blízkými či známými. Pozvěme na mši 
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svatou ty, kteří se odcizili, nebo chodí jen jednou za čas. Nabídněme 
přípravu ke svatému přijímání těm, kteří nebyli ani jednou u svátosti 
oltářní, nebo už všechno zapomněli. To se týká jak dospělých, tak 
mládeže a dětí, které nechodily do náboženství. Ve všech farnostech 
bude možnost mimořádné přípravy. Zvláště pamatujte taky na nemocné 
a staré v rodině, ulici či paneláku, kteří nemohou do kostela, aby           
v tomto roce měli příležitost svatého přijímání aspoň jednou za měsíc 
doma. Protože šťastné setkání s Kristem ve svatém přijímání může 
prožívat jen čisté srdce, prosme o očištění při časté svaté zpovědi. A 
pokud Vám nějaká překážka brání v přijetí Eucharistie, přijímejte Pána 
Ježíše aspoň duchovně. Když druzí přijímají, pozvěte ho do srdce a 
nepochybujte, že přijde a bude pozorně naslouchat každému Vašemu 
slovu.  

Pán Ježíš zůstává pod způsobou chleba v každém svatostánku, 
abychom za ním mohli kdykoliv přijít na návštěvu. Využijme každé 
příležitosti, kdy jdeme kolem kostela, abychom aspoň na chvíli Pána 
pozdravili. Udělejme si čas na společnou adoraci, kterou v tomto roce 
doporučuji všem farnostem častěji než jindy. Zvláštním vrcholem tohoto 
roku by měla být mimořádná oslava Božího Těla a adoračního dne 
farnosti. Kristus v Eucharistii se pak jistě ukáže jako lék na mnohé naše 
neduhy, a když prohloubíme svůj vztah k němu, posílí i naši víru. 

V lásce k Ježíši v Eucharistii každému z Vás přeje požehnané dny 
adventu a ze srdce žehná  

arcibiskup Jan 
 
N e v y hazu jte ,  a le  daru jte  

Zbytky valut ze zemí Evropské unie, které již zavedly euro 
nevyhazujte, ale  darujte je do pokladničky v našem kostele. Výtěžek 
bude použit pro stavbu kostela na sídlišti Brno-Lesná. Stejně tak 
můžete darovat i zrušené 10, 20, 50 haléřové mince naší měny              
i slovenská platidla. 

 
A D VE N T N Í   D U CHO V N Í   O BN O V A 

Advent nám každoročně dává čas pro zastavení se a připravení se 
na slavení Vánoc – Narození Páně. Ve farnosti budeme mít možnost, 
především mládež, se na Vánoce připravit a ztišit se při děkanátní 
adventní duchovní obnově. Tato duchovní obnova bude mít téma:“ 
VÍRA – odvaha k riziku (neboj se vykročit – někdy i do prázdna). Bude 
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probíhat od pátku 7. 12. do neděle 9. 12. na staroměstské Orlovně.  
Zahájíme jí společně v pátek v 18 hodin v kostele svatého Michaela 
děkanátní studentskou mší svatou.    
Po té budeme mít možnost na orlovně 
účastnit se besedy na téma: život       
ve   společenství   s  P. Miroslavem 
Šimáčkem (arciděkanem v Ústí        
nad Labem a zakladatelem prvního 
centra života mládeže v ČR), který 
povede duchovní obnovu. 

Přihlašovat se můžete do 5. 12. 
2012 na adrese ivatal@centrum.cz 
nebo osobně u Ivy Talašové. Cena 
celé duchovní obnovy je 250,-. 

Nepropásněte čas adventu           
pro přípravu na Vánoce, který se     
před námi otvírá!  

 
P o z v án í  

• Jarní prázdniny prožité v Beskydech v Domě sv. Josefa na Gruni. 
Cena i ostatní informace jsou na www.dsvj.cz 

• Lyžařský zájezd do St. Martina v italských Dolomitech v jižním 
Tyrolsku proběhne od 27. 12. – 3. 1. 2013. Cena je 3300 Kč + 95 
Euro. Bližší informace na tel. 587405401, 731402011. 

 
P o dě k o v án í  

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ STARÉHO MĚSTA,   
s úctou ke každému z Vás upřímně děkujeme za všechny finanční 

dary v celkové výši   
361 822,- Kč 

které jsme vybrali při říjnové sbírce 2012 po našem městě. Všem 
dárcům vyprošujeme Boží požehnání při bohoslužbách první a třetí 
neděli v měsíci. 

Vděčnost je víc nežli jen cit, zkušenost nebo ctnost. Tam, kde je 
vděčnost postojem, kde jsme se pro ni rozhodli, vytváříme lepší život 
pro sebe i pro druhé. 
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F arn í  k ro n ik a  

D o  n aš í  f arn í  ro di ny  byl i  k řte m p řijat i :  

Matěj Sládek, Topolná 530    14. 10. 2012 
Marek Ondriš, SM, Metodějova 1471    14. 10. 2012 
Štěpán Galus, Napajedla, Nábřeží 1349    14. 10. 2012 
Štěpánka Anna Gottwaldová, Luhačovice 871    21. 10. 2012 
Simona Marie Kováříková, Modrá 201      4. 11. 2012 
Jan Ludvík Melichárek, Louka 315    18. 11. 2012 
Tereza z Lisieux Němcová, SM, Obilní čtvrť 298   25. 11. 2012 

 
V  n aš í  f arno s ti  js m e  s e  ro z lo u č i l i :  

Filip Hlavačka                     *22.   1. 1988      +19.   9. 2012 
Pavel Dušek                         *  3. 10. 1934     +27.   9. 2012 
Marie Bednaříková             *  3. 11. 1938    +10. 10. 2012 
Ludvík Omelka                    *28.   1. 1925     +18. 10. 2012 
Květoslava Růžičková        *28. 11. 1928   +24. 10. 2012 
Andrea Kadlčíková             *10. 11. 1975   +26.   7. 2012 
Vojtěch Chlachula                *  1.   7. 1945        +  5. 11. 2012 
František Januš                   *22.   4. 1925        +  7. 11. 2012 
Miroslav Burda                     *  6.   1. 1939        +11. 11. 2012 
Anna Večerková                   *  1. 12. 1925      +  9. 11. 2012 
Helena Zábojníková *17.   8. 1927 +26. 11. 2012 
Tereza Mimránková *  7.   2. 1945 +28. 11. 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  


