
NOVÝ ROK 2013 
1. Poděkování: 
- spolupracovníkům – členům  ekonomické a pastorační rady za to, že se zapojili do 

úkolů, které před námi byly a jsou, 
- sakristiánkám–(sestře Boženě, Vlaďce a Blaženě),že svou službu dělají odpovědně,s láskou a s nadšením, 

- těm, kteří zdobí kostel – (s. Vladimíře Batůškové, s. Boženě Vaňkové) a jejich 
příležitostným spolupracovníkům za čas, který věnují přípravě a provedení  pěkných 
výzdob našeho chrámu k nedělím a svátečním dnům, 

- Magdě Plevákové a Petře Křenové – které připravují nástěnku - vývěsku 
- sestrám, ve skupinkách, které – uklízejí náš chrám, abychom se v něm cítili vždy dobře 

a na setkání s Bohem se mohli hodně těšit, 
- bratrům ministrantům, akolytům, lektorům – že přispěli svým dílem k důstojnosti a 

kráse liturgických obřadů, také Michalovi Staufčíkovi,  který moderuje činnost našich 
ministrantů. A také zvláště akolytům, kteří povzbuzují naše nemocné a přinášejí jim 
eucharistického Krista, 

- těm sestrám, - které uklízejí  faru a obdělávají farní zahradu, a bratřím,kteří se také o farní 
zahradu starají. Děkuji těm, kteří mi pomáhali s nemocnou maminkou! 

- bratrům akolytům, kteří se střídali při bohoslužbách slova u našich   chovanců v ÚSP na Kopánkách 
- mladým přátelům ze Společenství mládeže – Meetina, kteří se zapojovali do příprav nedělní 

liturgie pro rodiny s dětmi, příprav Děkanátních setkání, setkání dětí a mládeže v naší farnosti a 
pomáhali na faře a farní zahradě,  

- mnoha dalším, - kteří pomáhali, když bylo potřeba, přiložili ruku k dílu, nepočítali čas, 
který věnují farnosti a společenství, 

- všem, - kteří se modlili za Boží dílo v naší farnosti a v našem městě, obětovali na tento 
úmysl své bolesti života, modlitby i hmotné prostředky, 

- našim varhaníkům (Pavlovi Berkovi,  Jirkovi Smejkalovi, Zuzce Psotkové i Katce 
Bazalové a také Honzovi Plevákovi) děkuji za důležitý přínos, kterým se přičiňují o 
úroveň liturgické hudby a zpěvu při bohoslužbách.  

- Našemu Pěveckému sboru,  který jsme během roku víckrát slyšeli, a o vánocích při „Půlnoční“ 
obohatili slavnost Narození našeho Pána, upřímné díky, ať vám to zpívá, držíme vám palce a budeme  vás 
povzbuzovat,  

- Stanislavu Gieslovi a Zuzce Psotkové, kteří  vedou „Malou scholičku“.  A samozřejmě i děvčatům ze stoličky. 
- Všem, kteří připravují bohoslužby pro děti při deváté „rodinné“ mši sv. v neděli – 

(maminky a jejich spolupracovnice z „Michálkovy nedělní školičky“, mladí se spolča), 
- Našim katechetkám – Mirce Číhalové, Jitce Foltýnkové, a Janě Němcové – za jejich 

obětavost a lásku k dětem, které jsou budoucností naší farnosti a církve.  
- Sestře Marii Chlachulové, - za praní kostelního prádla, 
- Bratrovi Stanislavovi Gieslovi a jeho spolupracovníkům, kteří každý rok v závěru 

adventu poctivě připravují a stavějí Betlém.  Krásné biblické postavičky vyrobili nadšenci  
pod vedením instruktorů z ČKBD. Díky i katechetce Mirce a jejim pomocnicím za 
přípravu Betléma, 

- Sestře Ludmile Chlachulové, která  slouží v naší farnosti jako KAPr (kamarád Proglasu) a 
propaguje radio Proglas  a sestře Jarce Plevákové, která působí jako KANOE (kamarád TV 
NOE). Bůh kéž jí v jejím nadšení žehná… 

- Našim redaktorům farního zpravodaje a webových stránek naší farnosti na 
internetové síti – Gábině Gottwaldové, Vojtěchovi Foltýnkovi a Tomáši Valovi, 

- Děkuji také animátorům farních  společenství: mládeže, rodin, cursilla, seniorů, terciářů, 
fatimského apoštolátu, živého růžence, modlitebního společenství matek, otců, modlitebního 
společenství Breviáře a dalších. Kéž máte dost odvahy pracovat pro jednotu, smíření a 
vnášet Krista stále více do života našeho města. 



- bratru  Ing. Františku Křivákovi, který byl pověřen technickým dozorem na stavbě 
nového kostela. Výroční zpráva o stavbě nového kostela visí na našem webu! 

- rád bych poděkoval těm, kteří mi poskytli pohostinství, nabídli pomoc, byli nablízku a také 
svou účastí mi pomáhali nést břemeno služby, dokázali mi odpustit a modlili se za mne! 

- Všem, které jsem nejmenoval – ať Pán požehná svým dary, milostí a novým elánem! 
2. Z pastoračních úkonů bych rád zmínil: 
- V roce 2012 se narodilo k novému životu s Bohem 40 dětí, z toho 17 chlapců a 23 děvčat.  

Poprvé přijalo našeho Pána v eucharistii 15 dětí na Slavnost Božího Těla (10.6.).  13 
manželských párů si slíbilo před Bohem lásku, úctu a věrnost.  Celkem 59 farníků (z toho 
20 bratrů a 39 sester)  jsme vyprovodili na jejich poslední cestě a odevzdali do rukou 
Božích. 

- Na začátku občanského roku, ještě v době vánoční (8.1.) provedl v našem kostele 
Chrámový sbor a orchestr v Uh.Hradišti Benefiční vánoční koncert na podporu stavby 
nového kostela. 

- Plesovou sezonu ve Starém Městě otevírá už tradičně Děkanátní ples, jehož přípravu nese 
na svým bedrech naše farnost. Uskutečnil se v sobotu 14.1. 

- Společenství mládeže – Meetina – připravilo a nabídlo dětem nový časopis Beránek. 
Koncem ledna začala pro děti soutěž ve sbírání víček od PET lahví nazvaná 
VÍČKOVANÁ (22.1.-13.5.). Sbírala se víčka na váhu, poté byla odevzdána na Charitu a 
ta pak za prostředky, které získala, pomohla potřebným.  

- Na 1.neděli postní  (13.3.) jsme s celou českou církví zahájili rok biřmování jako přípravu 
na Jubileum roku 2013, 

- V postní době kromě pobožností křížových cest ve všedních dnech, se konají také kající 
pobožnosti v neděli odpoledne. 

- Během postní doby organizovala Charita (tak jako každý rok) sbírku Postní almužna. 
- Také naši farníci se účastnili KURZU LEKTORŮ, který probíhal v Uherském Hradišti. 
- V pátek 30.března,  před Květnou nedělí, jsme šli Křížovou cestu čtvrtí Trávník, zakončili 

jsme v prostoru u bývalého Telecomu. 
- O Velké noci Vzkříšení našeho Pána přijala křest, biřmování a eucharistii katechumeni: 

Lenka, Magda, Jindřich a Dušan. 
- V neděli 6. května v našem kostele v poutavém koncertu nám kvartet SoliDeo představil 

25 dobových nástrojů z gotiky, renesance a baroka. 
- Od května – každý druhý čtvrtek v měsíci – probíhá nová aktivita farnosti: modlitba 

RŮŽENEC S PROCESÍM po růžencové poutní cestě. 
- I loni jsme při pietní vzpomínce vzpomenuli na zemřelého Ing.Dr.Rostislava 

Sochorce(13.5.), 
- Při Letnicích naší farnosti (26.5.) si modlitby během nočního bdění rozdělily společenství 

seniorů, terciářů, cursilla, matek, otců a mladých farníků, 
- Veřejná sbírka na nový kostel se konala 14.- 20.května a 15.-21.října roku 2012. 
- Slavnost Božího Těla v červnu (10.6.), v rámci které se uskutečnilo první svaté přijímání 

našich dětí,  proběhla tradičně také eucharistickým průvodem po Starém Městě, ulicí Hradišťskou, 
Za Radnicí a částí ulicí Sées, 

- Prosebná pouť naší farnosti na Svatý Hostýn  se uskutečnila ve čtvrtek 14.června, 
- Fotbalový turnaj (nejen) pro ministranty o pohár děkana proběhl v naší farnosti v sobotou 23.6. na 

Širůchu, 
- Naše děti se mohly těšit na farní tábory: 30.6.-7.7. v Dřevohosticích a 22.7.-2.8. v Žítkové, 
- Ve středu 25.7. se uskutečnila Pouť naší farnosti k Panně Marii Královně pokoje na Svárově, 
- Mladí ze Společenství mládeže Meetina se zúčastnili Celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad 

Sázavou ve dnech 14.-19.srpna 2012, 
- Tradiční Putování po památkách proběhlo 1.září. Zakončili jsme mší svatou v novém 

kostele sv.Ducha, která byla zároveň mší svatou na zahájení školního roku,  



- Také v školním roce o nedělích probíhala aktivita naší farnosti: mše sv. v 9 hodin je 
věnována Rodinám s dětmi. Předškoláci mají program v kapli sv.Jana, Starší děti mají 
program ve mši,  

- V neděli 9.září, se na náměstí Velké Moravy uskutečnil už II.Velkomoravský koncert, na 
němž vystoupili Hradišťan,  Marta Kubišová a Petr Malásek. Skvělým moderováním 
provázel P.Prokop Siostrzonek OSB, převor benediktinského kláštera na Břevnoně 
v Praze. Tímto chceme v naší farnosti podpořit Boží dílo –  stavbu nového kostela, , 

- Adorační den farnosti se loni uskutečnil také 6.10., podle nového rozdělení termínů, 
- Mládež Děkanátu uspořádala Dušičkový volejbal 3.11. v Orlovně ve Starém Městě.  
- V adventě jsme prožili v pátek 7.12.studentskou mši sv. a v sobotu 8.12. duchovní 

obnovou na téma „Víra – odvaha k riziku“  s legendou české církve o.Miroslavem 
Šimáčkem, arciděkanem v Ústí nad Labem, zakladatelem prvního centra života mládeže,  

- Do katechumenátu vstoupili další čtyři katechumeni (Pavla, dvě Lucie a Vítězslav), kteří 
završí svou přípravu přijetím iniciačních svátostí (křtu,biřmování,eucharistie) na Velkou 
noc Vzkříšení v roce 2013.  

- Upřímné díky také animátorce mládežnického společenství Ivě Talašové, která spolu 
s Magdou Plevákovou a Monikou Plevákovou připravily pro děti adventní soutěž 
„Adventní brána víry – Porta fidei“, jež korespondovala s Rokem víry, který vyhlásil 
sv.otec Benedikt XVI..  

- (Nedílnou součástí tohoto výčtu je i Hospodaření naší farnosti, s kterým  nás seznámí s.Jitka, účetní naší 
farnosti, které tímto také děkuji za službu).  

 

P. Miroslav Suchomel,  

duchovní otec farnosti 

 
 


