
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P A N E JE Ž Í Š I ,  UKAŽ  SE  MI !  

Popros Ježíše, aby ti o těchto Vánocích dal dvojnásobný dar.  
První:  aby ti dal jistotu, že je opravdu vždy s tebou i s každým 

člověkem. Požádej ho, aby vepsal do tvého srdce slova "Bůh s námi" a 
přesvědčil tě, že bude s tebou až do konce světa.  

Druhý: popros ho o zvláštní milost, abys dokázal změnit svůj názor a 
začal se dívat na svět s nadějí. Popros ho, 
aby ti pomohl spatřit svět jeho očima 
slitování, lásky a milosrdenství.  

Když nebereme v úvahu několik případů, 
mezi které patří obrácení Pavla na cestě  
do Damašku, Nový zákon při většině 
obrácení nebo uzdravení vzpomíná, jak lidé 
přicházeli za Ježíšem jako první a prosili ho 
o pomoc. Vzpomeň si na Bartimea, který 
opakovaně křičel: "Ježíši, synu Davidův, 
smiluj se nade mnou!" (Mk 10, 47). Nebo si 
vzpomeň na ženu, která se dotkla lemu 
Ježíšova roucha (Mt 9, 21). V těchto            
i  v dalších příbězích jednotlivci vyhledávali 
Ježíše, který je přijímal, pozvedl a naplnil 
svou milostí. Na jedné straně se můžeme 
chovat jako svatý Pavel a čekat na Ježíše. Ale na druhé straně 
můžeme volat Ježíše a prosit ho o větší milost. Naplněni vírou doufejme 
v to první, ale houževnatě dělejme to druhé. Pojďme k Ježíši a prosme 
ho, aby nás ještě více přesvědčil, že je Emanuel, Bůh s námi. 

Milostí naplněný čas Vánoc 2012 a požehnané dny roku 2013 přeje 
o.Miroslav 
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P as tý řs ký  l ist  V áno c e  20 1 2 

(zkrácená verze) 
Drazí bratři a sestry, 
ve Svaté noci dnes všechno ztichlo, protože promluvil Bůh, poslal 

své Slovo, kterým se vyslovil do dějin, Slovo, v němž přebývá veškerá 
moudrost, protože v něm řekl všechno. Dnes se Slovo stalo tělem. 
Posvátná radost naplnila naše srdce, kterou jásají a žasnou před Boží 
velikostí. Zároveň se nám ale tají dech, protože nejsme schopni 
pochopit to nesmírné tajemství úžasné Boží lásky, která nás zahrnuje, 
ale i přesahuje.  

V duchu hledíme na naše betlémy a máme před očima figurky 
řezbářů či lidových umělců. Vidíme známou scénu a z hrdel se derou 
známé koledy. Vzpomínáme na nejkrásnější chvíle dětství. Ale neměli 
bychom s city a myšlenkami příliš spěchat, zůstat jen na povrchu. Vždyť 
ta scéna se podstatně týká každého z nás. On přišel kvůli mně a čeká, 

že ho přijmu. Přišel tak pokorně jak bezbranné 
dítě, skrývá své božství a neprojevuje svoji moc, 
abych se nebál, ale on nepřestal být velkým 
Bohem. Dnes mi Bůh dává novou příležitost být 
jeho přítelem. 

Přátelství chce ovšem čas. Abych s někým 
vstoupil do společenství, musím ho poznat,       
setrvat mlčky vedle něj, naslouchat mu, dívat se 
na něj s láskou. Pravá láska a pravé přátelství žijí 
vždy ze vzájemných pohledů, ze silného 
výmluvného mlčení plného uznání a úcty. Jen tak 
se prožívá setkání hluboce a osobně.

 
K takové 

chvíli bude dobré se ještě jednou k betlému vrátit. Či kdykoliv přijít ke 
svatostánku, kde pod způsobou chleba skutečně přebývá tentýž Ježíš 
Kristus. Po celý rok tam na mě čeká každý den. Na mně záleží, jestli si 
vzpomenu a udělám si čas, jestli přijdu upevňovat vztah přátelství a 
nechám v sobě vyrůst obdiv k němu, který přeroste v klanění.  

Tentýž Kristus ke mně přichází ve svatém přijímání. V té chvíli jsou 
vždycky Vánoce. V té chvíli se mé srdce mění v Betlém, ba v kousek 
ráje. Vždyť kde je Bůh, tam je i ráj. Mé srdce se v té chvíli mění v živý 
svatostánek. Před svatostánkem v kostele klekáme z úcty ke Kristu, 
který v něm přebývá. Jak bych měl po svatém přijímání vidět své tělo,       
v němž přebývá Bůh? Jak bych měl vidět všechny kolem sebe, kteří 
taky přijali Krista a jsou jeho svatostánky? Kdybych se tak uměl dívat 
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kolem sebe, jak by se svět změnil. Kéž by bylo v mém pohledu více 
světla víry!  

Jak pozorný jsi, Pane, a ohleduplný. Kvůli mé slabosti skrýváš svou 
božskou slávu a moc. Tiše nasloucháš mým slovům a žehnáš všem, 
které nosím v srdci. Podívej se, prosím, na každého z nich tím 
pohledem, který uzdravuje a vlévá nový život, provázej je svou přízní. 
Každého z nich ti nyní představuji. 

Ne každý a ne vždy máme možnost přijímat 
Eucharistii. Ale pokaždé máme možnost pozvat Ježíše 
aspoň v duchu, aby přišel do srdce, které je pro něj 
otevřené. Je škoda nevyužít každé příležitosti              
k důvěrnému setkání s Pánem.  

Bratři a sestry, 
když s Vámi rozjímám o vánočním tajemství a 

pokouším se spolu s Vámi otevřít srdce Pánu, toužím po tom, abychom 
byli naplněni Boží radostí a velkou posvátností, která vychází z ocenění 
a úcty. Zároveň Vás zvu nejen k častému svatému přijímání a 
opakovanému hlubokému prožívání vánoční radosti z narození Krista 
ve svém srdci, nebo k návštěvám svatostánku s tím tichým 
nasloucháním, přátelským zahleděním a posvátným klaněním, ale         
i k pohledu víry na sebe a na všechny, kteří jsou také chrámem Božím. 

Bratři a sestry, 
požehnané Vánoce a hluboké setkání s Bohem, který nám vychází 

vstříc, posvátnou úctu i zářivou radost z Boha přeje každému z Vás a 
všem ze srdce žehná 

arcibiskup Jan 
 
 
Z  vy jádře n í  arc i b i s ku p a o lo mo uc kého   
k  š í řen í  tz v .  Ve l ké ho  v aro v án í  J e ž íš e  Kris t a   
a  rů z n ý m po s e lst v ím  o k o n c i  s v ět a 

 
Na různé dotazy laiků i kněží na tak zvané Velké varování Ježíše 

Krista, které se šíří po internetu a někde také rozdává v kostelích        
ve formě brožurky, sděluji: 

Tato poselství o Velkém Božím varování pocházejí z údajných 
soukromých zjevení nejmenované irské vizionářky. Nemají schválení 
žádné církevní autority.  
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Poselství vybízí, aby si lidé jako záruku ochrany proti ďáblovi pořídili 
„pečeť živého Boha“ tím, že si ji stáhnou z internetu a najdou kněze, 
který jim ji posvětí. Upozorňuji kněze, že na takové věci nesmějí 
spolupracovat, že by šlo o hřích zpronevěry vlastnímu kněžskému 
poslání a podporu vznikající sekty. Věřící vyzývám, aby se nepodíleli     
na šíření těchto bludařských poselství. 

Podobně se šíří i různé předpovědi o konci světa. K těm připomínám 
Ježíšovo slovo: O tom dni a té hodině neví nikdo, ani nebeští andělé, 
ani Syn, jenom sám Otec… Buďte tedy bdělí, protože nevíte, který den 
Pán přijde. (Mt 24, 36.42) Pro nás není důležité, zda se setkáme           
s Bohem při konci světa, či ve chvíli smrti, která může přijít kdykoliv. 
Důležité je, abychom byli připraveni na Boží soud, na setkání          
s Pravdou.   

S plným vědomím pastýřské povinnosti upozorňuji všechny věřící   
na tato nebezpečí a zároveň je prosím, aby věrní evangeliu usilovali     
o svatý život ve společenství církve. Ty, kteří snad z nevědomosti uvěřili 
bludným naukám, prosím, aby se pokorně vrátili k nauce evangelia       
a katolické církve. Všechny zahrnuji do svých modliteb a provázím 
svým požehnáním 

+ arcibiskup Jan 
 

 

T ří k rálo v é k o le do v án í  

Již čtrnáctá tříkrálová sbírka v naší farnosti se uskuteční ve dnech   
4. a 5. 1. 2013. Zahájená bude v pátek 4. 1. 2013 v 15 hodin mší 
svatou, při které požehná otec Miroslav koledníkům i jejich vedoucím. 
Poté se koledníci s kasičkami rozejdou do všech staroměstských 
domácností. 

Celý výtěžek této sbírky je 
věnován ve prospěch 
charitního díla. Děkujeme 
všem, kteří finančně 
přispějete. 

Prosíme ochotné děti, 
které by se chtěly také 
zapojit do koledování, hlaste 
se u katechetek, nebo 
v sakristii.    
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Z A KO N ČE N Í  A D V E NT U   

A   V Á NO ČN Í  D O BA  

20 12 / 20 13   

v   k os t e le  s v .  M ic hae la   

v e  St aré m Mě s tě  

4. Neděle adventní 
Neděle 

23.prosince 2012 

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin 

Narození Ježíše 
Krista 

Pondělí  
24. prosince 2012 

Od 23:00 hodin:  
   zpívání koled u vánočního stromu 
(zvyk zavedla naše farnost v roce 2000)   
Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin 
obětována za živé a + občany a farníky  
ze St. Města 

Hod Boží vánoční 
Neděle 

25.prosince2012 

Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin 
15:00 hodin: Setkání u Jesliček  
 (Vánoční hru připravilo  
společenství  mládeže)  
Vyhodnocení adventní soutěže našich dětí! 

Svátek Sv. Štěpána 
Středa  

26. Prosince 2012 

 Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin 

Svatého Jana,  
apoštola a 
evangelisty 
Čtvrtek  

27. prosince 2012 

Mše svatá v 17:00 hodin 
Po mši svaté  žehnání vína!  
(Nezapomeňte si přinést láhev dobrého 
vína k požehnání!) 

Pátek  
28. prosince 2012 

Nový kostel Sv. Ducha v 18:30 hodin 
Koncert cimbálové muziky a dětí z Dolinečky
„Pri vánocách dlúhých nocách“ 
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Svátek Svaté 
Rodiny 
Neděle   

30. prosince 2012 

Mše svaté v 7:00  a 9:00 hodin 
(také v sobotu 29.12.2012 v 17:00  hodin) 
Na tuto bohoslužbu jsou zváni manželé 
k obnově manželského slibu. 

Silvestr 
Pondělí  

31.prosince 2012 

Poděkujeme Bohu  za rok  2012  
mší sv. v 16:00 hodin  
a poprosíme  o požehnání do roku 2013 

Nový rok 
Slavnost Matky 

Boží, Panny Marie 
Úterý  

1. ledna 2013 
Státní svátek 

Mše svaté:  v 8.00 hodin,  
10.00 hodin (obětována za farníky, 
spoluobčany a zastupitelstvo  
našeho města) 
Po každé mši svaté rekapitulace 
hospodaření a činnosti  
farnosti za rok 2012 + TE DEUM 

Pátek  
4.ledna 2013 

Mše svatá v 15:00 hodin  spojená 
s požehnáním koledových skupinek  
Tříkrálové sbírky 
Tříkrálová sbírka v naší farnosti  
probíhá 4. a 5.1. 

Slavnost  
Zjevení Páně 

Neděle  
6.ledna 2013 

Mše svaté v 7:00  a 9:00 hodin 
(také v sobotu 5.1.2013 v 17:00  hodin) 
Při mši sv.: žehnání vody, kadidla, křídy  
a zlata 
V 15:00 hodin  BENEFIČNÍ  
VÁNOČNÍ KONCERT 
Chrámového sboru a orchestru  
v Uh. Hradišti pod vedením Karla Dýnky.  
Svým vstupným  podpoříte stavbu nového 
kostela. Děkujeme! 

Svátek Křtu Páně 
Neděle  

13.ledna 2013 
Zakončení  

vánoční doby 

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin 
V 15:00 hodin  VÁNOČNÍ KONCERT 
DUCHOVNÍ HUDBY  
GOSPEL 4LIFE Uherské Hradiště 
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D UCH O V N Í  O B NO V A   

Začala krásnou animovanou „studentskou“ mší svatou. Poté jsme se 
přesunuli s místními mladými, ale také s těmi co přijeli z okolí              
na Orlovnu. Zde pokračoval program v podobě přednášky, kterou vedl 
P. Miroslav Šimáček. Když skončil, vrhli jsme se na večeři. Je to 
smutné, ale pak většina mladých odešla. Avšak ti co zůstali, 
neprohloupili. Večer byl zakončen společnou modlitbou a fotbalem.  

Druhý den, v sobotu, jsme započali den mší svatou. Na jejím 
kvalitním průběhu se podílela nejen scholička, která zpívala i při páteční 
mši svaté, ale také P. M. Šimáček, který ji sloužil a v neposlední řadě 
také ministranti. Ti zde přijali a zároveň vyzkoušeli nového ministranta, 
ale byli tak šikovní, že zajistili i kadidlo. Po mši následovala snídaně a 
pak dle přesného rozvrhu přednášky výše zmiňovaného faráře 
prokládané přestávkami. To samé následovalo i po výborném obědě až 
do večeře. Na přednáškách, které byly hodně zaměřeny na Pannu 
Marii, jsme se dozvěděli něco o jejím životě, něco o jejím postavení      
v nebi a podstaty její osoby, také něco málo o prvním společenství 
mladých u nás, kterého byl tento otec zakladatelem a další neméně 
zajímavé věci. Následně po večeři, jsme poděkovali P. Miroslavu 
Šimáčkovi a on odjel zpět do Ústí nad Labem. Večerní program byl 
rozdělen na poloviny, z čehož jednu jsme strávili ve sportovním duchu a 
tu druhou jsme shlédli velmi pěkný a poučný film s křesťanskou 
tématikou. Jmenoval se “Vzepřít se obrům“. Když už jsme se chystali 
na spánek, jakoby dozrály plody, které v nás vyrostly díky přednáškám 
a začali jsme si povídat. Bylo to velmi pěkné a všichni jsme cítili, že Bůh 
je nablízku více než předtím.  

Neděli jsme začali modlitbou v kapličce, kterou vytvořil team dvou 
lidí v zadní části Orlovny. Byl do ní neustálý přístup po celou dobu 
obnovy, po sobotní mši do ní byla přinesena i nesvětější svátost. 
Nedělní mší svatou byla zároveň ukončena obnova. Zde jsme 
poděkovali lidem, kteří se na ní podíleli.  

Byl to krásný zážitek a 
určitě bych jej doporučil 
všem, kdo se chtějí 
dozvědět něco víc o víře. 

   Jirka Nosek 
 
 
 

Michael č.71/vánoce 2012                                                                           strana 8       

O b lí be ný  t radi č n í  D ěk an átn í  p les  

Děkanátní ples, který se stal ve Staré Městě již tradicí, se letos opět 
bude konat ve Společensko – kulturním centru (Sokolovna) v sobotu 
12. 1. 2013 od 19.30 hodin. K dotváření dobré nálady,  k tanci a 
poslechu nám zahraje Staroměstská kapela, skupina TRINOM a 
cimbálovka Bálešáci. Většina výtěžku z plesu bývá věnována              
na dostavbu kostela Svatého Ducha. 

Vstupenky zakoupíte v sakristii kostela, nebo u p. Hrabince 
(drogerie, Nám. Hrdinů). Dary do tomboly můžete nosit do sakristie 
nebo na faru. Upřímné díky! 

 
P o z v án í  

- VII. arcidiecézní setkání katechetů proběhne 25. – 27. 1. 2013     
na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Téma: Eucharistie a víra v životě 
katechety. Přihlašovací formulář najdete na: www.ado.cz/katechete. 

 
F arn í  k ron ik a  

V naší farnosti jsme se rozloučili: 
Marie Blahová              *30.   7. 1929       +  9. 12. 2012 
Marie Šatánková         *11.   5. 1935       +  8. 12. 2012 
Stanislav Mařák           *10. 12. 1947       +10. 12. 2012 
Božena Poláchová       *29.   5. 1923         +  9. 12. 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  


