
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Rok víry, který právě prožíváme, je pozvánkou ke skutečnému 

a novému obrácení se k Pánu, jedinému Spasiteli našeho světa.“ 
(Benedikt XVI., Porta fidei,6) 

 

P o t řeb u je me  č as  o dří k án í  

Když se nám v životě daří, jaksi méně potřebujeme Boha - či zcela 
zapomínáme, že ho potřebujeme, že potřebujeme obdělávat své 
duchovní políčko. Pokud bychom se však     
v duchu přenesli na poušť, kde je horko, kde 
není jídla a vody a kde bychom byli zbaveni 
normálního životního pohodlí, pak bychom 
snad uvažovali trochu jinak. Odříkání nám 
umožňuje vidět, jak naše vnitřní půda leží 
ladem a jak moc potřebujeme nový 
život. Odříkání nás navrací k tomu, co lehce 
ztrácíme ze zřetele, když se utápíme             
v běžných požadavcích a lákavých 
pokušeních tohoto světa. Odříkání nás vede 
k tomu, abychom se obrátili k Bohu               
a poslouchali jeho hlas. 

A právě proto potřebujeme 
postní období. Potřebujeme čtyřicetidenní duchovní obnovu.  
Potřebujeme zbavit se své každodenní rutiny, abychom se zamysleli 
nad stavem svého života a své rodiny. Ať se rozhodneme pro nějaký 
skutek sebezapření nebo zvýšíme úsilí při překonávání svého sobectví 
a rozdávání lásky, všichni potřebujeme tento čas, kdy se zříkáme 
běžného "uspokojení životních potřeb", abychom mohli obdělat půdu 
svého duchovního bytí a zasadit v něm nová semínka. 

 

MICHAELMICHAELMICHAELMICHAEL    
občasník farnosti Staré Město 

   č.72/půst 2013 
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Rolníci musí dlouhé hodiny namáhavě pracovat, aby rozorali zem, 
zkypřili půdu a zaseli osivo. Musí to udělat, pokud chtějí mít novou 
úrodu. Podobně i Postní doba je podmínkou duchovního růstu - a to 
nezbytně vyžaduje pot a námahu. 

  
Ča s  n o v é ho  u vě do m ě n í  

Než přijdou Velikonoce, můžeme všichni nasbírat hojnou osobní 
úrodu - stále rostoucí lásku k Bohu a stále větší lásku k jiným lidem.     
V nejbližších čtyřiceti dnech si můžeme hlouběji 
uvědomit lásku, která se nám darovala před dvěma 
tisíci lety na kříži na Kalvárii. Můžeme více 
obdivovat, jak je eucharistie pokrmem pro církev už 
tolik staletí. Můžeme svůj pohled zaměřit              
na nejhlubší záměr Boha - přivést k sobě každého 
člověka - a poznávat, jak naše služba Bohu a jeho 
lidu může napomoci plnit Boží záměry. Můžeme si 
opět připomenout, že tento svět není naším 
domovem, ale jen dočasným místem, kde 
očekáváme Ježíšův druhý příchod. 

Po čtyřiceti dnech modlitby na poušti, když Ježíš 
nakonec odehnal pokušitele, přišli k němu andělé a sloužili 
mu. Podobně i my si můžeme být jisti, že po naší osobní postní obnově 
Bůh pošle své anděly, aby nám sloužili a pomohli nám více se naplnit 
milostí a láskou. Když přijde Velikonoční neděle, budete moci spatřit 
Ježíše, jak se na vás usmívá. Uvidíte, jak moc ocení to, k čemu jste se 
během postní doby odhodlali.  

Ať vám k tomu žehná Bůh! 
P. Miroslav Suchomel, 
duchovní otec farnosti 

 
P R OŽ Í V ÁN Í  P O ST N Í  DO BY V  N A Š Í  F AR N O ST I  

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY  
- kterou připravují jednotlivá společenství. Koná se vždy před začátkem 
mše sv. v 17 hodin, tj. v pondělí, středu a pátek. Pro děti přítomné     
na této pobožnosti je nabídka soutěže o zajímavé ceny.  
KAJÍCÍ POBOŽNOSTI (V Roce víry budeme využívat materiálu otce 
arcibiskupa Jana Graubnera – Malá škola modlitby) - je v kostele    
sv. Michaela každou postní neděli (1.-5.) odpoledne v 15 hodin.  
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NAŠI KATECHUMENI -  LUCIE, PAVLA A VÍTĚZSLAV vstupují      
mezi vyvolené. Jejich příprava na přijetí svátostí vrcholí. V sobotu    
před  1. nedělí postní budou v olomoucké katedrále zařazeni           
mezi čekatele křtu. 3., 4., 5. neděli postní probíhají skrutinia. Na Bílou 
sobotu (30.3.) dopoledne (v 9:30 hod) si zvolí jméno a přijmou obřad 
„Effatha“. Večer – o Vigilii Vzkříšení našeho Pána  - budou pokřtěni, 
biřmováni  a poprvé přijmou eucharistii. Provázejme je svou modlitbou a 
ukazujme jim svým životem, jak dobrý je Bůh. 
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH SE SLUŽBOU 
SVÁTOSTI SMÍŘENÍ, POMAZÁNÍ                  
A SV. PŘIJÍMÁNÍM   
v úterý 19.3. a v pátek 22.3. od 8:00 hodin. 
Nahlaste v sakristii kostela! 
„BOLESTNÝ“ PÁTEK PŘED KVĚTNOU 
NEDĚLÍ – 22.3.2013 
Od 17 hodin mše sv. a po ní projdeme 
s křížem třemi zastaveními ulicemi našeho 
města, s modlitbou za město a farnost. 
6. NEDĚLE POSTNÍ -  „KVĚTNÁ  - 
PAŠIJOVÁ“:   24.3.2013 
V sobotu 23.3. v 17 hodin a v neděli 24.3. 
v 7.00 a 9.00 hodin začne bohoslužba u kříže  
v nové části hřbitova. Po požehnání ratolestí (kočiček), přejdeme 
průvodem do kostela ke mši svaté.  
OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: vždy půl hodiny přede mší 
svatou, také během Pobožnosti křížové cesty. V SOBOTU 23.3.           
V DOBĚ 14:30 – 16:30 HODIN BUDOU PŘÍTOMNI TŘI ZPOVĚDNÍCI!  
Od pondělí 18.3. až do středy 27.3. zpovídají také otcové 
uherskohradišťského děkanátu v Uherském Hradišti (ve farním kostele 
sv. Františka Xaverského od 8:00 – 10:00 hod., u františkánu od 15:00 
– 18:00 hod.) 
ÚKLID KOSTELA A OKOLÍ PŘED SVÁTKY. Přijďte, prosím, pomoci 
při úklidu kostela a okolí  v sobotu 23.3. od 8 hodin. Děkujeme! 
POSTNÍ ALMUŽNA  Když si budeme něco odříkat, přemýšlejme, 
prosím, o lidech, kteří v našem okolí potřebují pomoc. Přátelskou, která 
neponíží.  Prosme, abychom viděli ve svém okolí ty lidi, kterým může 
postní almužna pomoci. Přemýšlejte sami, ale i v rodinách, 
v nejrůznějších společenstvích, do kterých patříte, ve skupinkách     
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před kostelem (pokud to počasí dovolí). Vložte pak do postní kasičky 
lístek s konkrétním návrhem komu, popř. jak pomoci.  
Kterým potřebným pomůžeme? Zatrhněte to na spodní části kasičky, 
nebo si všímejte, kdo ve vašem okolí potřebuje pomoc a sdělte to 
někomu z pastorační rady farnosti nebo vašemu knězi. 
Vím, že řada dětí se dokáže ovládnout, vybrat si hezký pořad                
a nevysedávat každou volnou chvilku u televize nebo počítače.  Nevadí, 
že tím nezískají peníze do kasičky, získají však čas pro „přímou pomoc“ 
doma, čas, který věnují prarodičům nebo četbě dobré knížky.  

P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc 
 

Schránku pro Postní almužnu si můžete vzít v prvním postním týdnu 
v kostele (děti, které navštěvují náboženství ji 
dostanou v hodině).    Ke konci postní doby,       
na Květnou neděli, doneste schránku do kostela 
a v obětním průvodu přineste k oltáři.  Peníze pak 
použije, s přihlédnutím k Vašim návrhům, Charita 
na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního 
díla. 

 
P o b o ž n o st i  Kří ž o v é  c e sty  

15. 2. 2013       pá       17 hod.   děti ze 3. třídy 
18. 2. 2013          po      17 hod.     členové KDU ČSL 
20. 2. 2013          st       17 hod.     františkánští terciáři 
22. 2. 2013          pá      17 hod.   scholička 
25. 2. 2013          po     17 hod.    zastupitelé města 
27. 2. 2013          st      17 hod.   otcové 
  1. 3. 2013          pá     17 hod.    akolyté 
  4. 3. 2013          po    17 hod.      senioři 
  6. 3. 2013         st    17 hod.   ženy, které se starají o úklid kostela 
  8. 3. 2013          pá    17 hod.    společenství mládeže 
11. 3. 2013          po     17 hod.    cursillo 
15. 3. 2013          pá      17 hod.     pastorační a ekonomická rada 
18. 3. 2013          po     17 hod.     děti z náboženství 
20. 3. 2013          st       17 hod.     Josefové 
22. 3. 2013          pá      18 hod.      křížová cesta městem 
25. 3. 2013          po     17 hod.      matky 
27. 3. 2013          st      17 hod.   ministranti 
29. 3. 2013          pá         9 hod.   společná 
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P as tý řs k ý  l is t  p ro  p rvn í  n e dě l i  po stn í  20 13 

Drazí bratři a sestry, 
vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, 

svátky našeho vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu 
i naději všem, kteří pravdivě uznají Krista za Vykupitele, plně na něj 
spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude něco stát, že 
půjdou proti proudu.   

Dovolte, abych připomněl, že i v současné době je na světě mnoho 
lidí, kteří jsou pro svou víru v Krista pronásledováni. Jen v minulém roce 
podle některých agentur bylo pro svou víru v Ježíše Krista zavražděno 
přes 100 000 lidí. Některým by přitom stačilo jen nejít na bohoslužbu,  
jen svou víru trochu skrýt a jednat podobně jako lidé kolem. Oni 
nezradili. My žijeme v pohodlí, nám kvůli víře nehrozí nic vážného, 
někdy jen trocha posměchu. Naši víru však ohrožuje náš 

egocentrismus, náš sklon rozhodovat jen  
podle sebe, ne podle Krista. 

Jak snadno se někteří z nás zřeknou 
nedělní mše svaté kvůli bezvýznamným 
výmluvám! Jen připomeňme, že vynechání 
nedělní mše svaté bez vážného důvodu je 
těžkým hříchem, se kterým není možné 
přistupovat ke svatému přijímání. Kolik věřících 
podléhá tělesným a citovým pokušením            
a nechají se strhávat příkladem nemravného 
života, který dnes společnost považuje          
za normální! Připomeňme však, že užívání 
drog je těžký hřích, že rozbít manželství je 
těžký hřích, že každý sexuální život mimo 

platné manželství je těžce hříšný. Pro katolíky je platné jen manželství 
církevní. Odkládání svatby i přesto, že dvojice už má děti, jen kvůli 
tomu, aby nepřišli o peníze, otevřeně ukazuje, že nestojí o Boží 
požehnání a že peníze jsou pro ně víc než to, co nabízí Bůh. Stejně tak 
každé zabití nenarozeného života či umělé bránění početí je těžkým 
hříchem. Potrat jako vražda bezbranných je pak spojen i s církevním 
trestem. 

Postní doba jako doba pokání je především určena k tomu, abychom 
se vážně zamysleli a zaměřili k Vykupiteli, který nabízí pomoc. 
Naslouchej Bohu a nechej se jím vést. Měj odvahu pokaždé říct Bohu, 
že mu věříš víc než sobě. On ti ukáže cestu. Důvěřuj mu. Pokud se ti 
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zdá, že je to pro tebe moc těžký úkol, požádej někoho, aby se modlil 
konkrétně za tebe. A neboj se, že budeš chudý, když se vzdáš toho, co 
se Kristu nelíbí. On ti dá mnohonásobně víc, objevíš vnitřní svobodu, 
opravdové štěstí a skutečnou lásku. Bůh se totiž nikdy nenechá naší 
velkorysostí zahanbit.  

K těmto krokům víry každému z Vás ze srdce žehná 
arcibiskup Jan 

(zkrácená verze) 
 
S t at is t ik a  ho sp o d ařen í  f arn os t i   

 

Hospodaření farnosti v roce: 2012 

stav účtu k 1.1 Kč 60 921 

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

Kč 369 386 

celkové výdaje (z toho:) Kč 357 666 

- výdaje na bohoslužebné, tj. na hostie, svíčky, 
květiny, a ostatní bohoslužebné a katechetické 
pomůcky 

Kč 18 005 

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

Kč 157 675 

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

Kč 60 740 

- dobrovolné sbírky darované mimo farnost 
   (na Charitu, církevní  školství,         TV NOE, 

setkání mládeže,beatifikace pražských 
mučedníků) 

Kč 77 690 

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

Kč 43 556 

 
 
stav účtu k 31.12 
 

Kč 74 443 
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Stavba nového kostela sv. Ducha:  2012 

stav účtu k 1.1 Kč 1 647 038 

celkové příjmy (vč. úroků) Kč 22 930 977 

z toho : pravidelné sbírky v kostele Kč 505 610 

            veřejné sbírky ve městě  Kč 710 519 

            koncert Kč 240 970 

            dary Kč 1 858 376 

            příspěvek od města Kč 2 500 000 

            půjčky od fyzických osob Kč 2 115 000 

            bankovní úvěr Kč 15 000 000 

celkové výdaje Kč 19 239 003 

z toho : přímé stavební Kč 18 901 303 

            nepřímé se stavbou související Kč 337 700 

stav účtu k 31.12 Kč 963 587 

stav úvěru (nevyčerpáno) Kč 4 375 425 
 

S t at is t ik a  du c ho v n í c h ú k o n ů  

Statistika úkonů za rok:  2012 

křty  40 

biřmování 4 

počet sv. přijímání 23 400 

1. sv. přijímání 19 

počet sňatků 13 

pomazání nemocných 164 

počet pohřbů  
(do země + kremace) 

59 
(46 + 13) 

počet nedělních mší v kostele 169 

průměrná návštěvnost v neděli  497 

počet dětí v náboženství  
(počet skupin) 

85 (7) 
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P ři hláš k y  do  s e mi n áře 

Drazí bratři a sestry, 
znovu nastává doba přihlášek do kněžského semináře. Proto si 

dovoluji oznámit, že v něm máme dost místa pro nové kandidáty 
kněžství, kteří by se zde připravovali na své poslání.  

Děkuji všem, kteří seminář podporují, všem, kteří se za nová 
povolání modlí, ale i těm, kteří rádi přijímají       
do své rodiny děti a dobře je vychovávají, všem, 
kteří pomáhají kněžím a zapojují se do služby   
ve farnosti. 

Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří jste 
se někdy myšlenkou na kněžství zabývali, nebo 
máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své 
přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě 
spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě 
a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také Vás 
ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být Vaše cesta, můžete      
u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit 
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání       
pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují. 

S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem 
ze srdce žehná 

arcibiskup Jan 
H ro m n i čn í  po u ť  ve  Šte rn b e rku  

Před deseti lety poprvé obnovily šternberské ženy starodávný zvyk  
a přinesly velkou obětní svíci do farního kostela před sochu 
Šternberské Madony. Iniciátorem této aktivity byl tehdejší šternberský 
farář P. Josef Červenka. V roce 2005 se k nim přidaly i další maminky  
z Hnutí Modlitby matek a od té doby každoročně přijíždí stále více        
a více matek prosit o požehnání a ochranu svých dětí před zlem. Letos 
2. 2. 2013 přijelo asi 700 matek. 

P. Josef Červenka při mši sv., kterou celebroval P. Josef Nuzík, 
prohlásil: “Před deseti lety bych nikomu nevěřil, že tento kostel bude 
někdy zcela zaplněný...”  

Odpolední program naplnil svou přítomností a myšlenkami biskup 
Josef Hrdlička, kterého maminky přivítaly s velkou radostí a nadšením. 
Zde je několik jeho myšlenek: Maria je matka, která sama na sobě 
poznala, co je to mateřství se vším všudy, přestože zůstala panna. 
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Proto by každá řeholnice měla usilovat o duchovní mateřství a každá 
matka o duchovní panenství! 

Pán Ježíš v Bibli často kárá apoštoly za nedostatek víry, ale Marii 
nikdy. Kolik je ve mně víry? Kde mám rezervy? Co bych mohla Pánu 
Ježíši více nabídnout? Dar eucharistie je nejdůvěrnější spojení              
s Ježíšem, které známe. Mše svatá je nezaměnitelnou skutečností, 
předsíní nebe. Eucharistie = nejsilnější zdroj lásky. Chvíle nejbližší 
blízkosti eucharistie je při podávání sv. příjímání. Je to setkávání 
ubohého člověka s Pánem nebe a země. 

Tento požehnaný den byl ukončen adorací, při které jsme předali 
jména všech našich drahých do košíků před oltářem.     

GG 
 
Ku r z  Po m áhat!  A le  jak ?  

Zveme Vás na kurz POMÁHAT! ALE JAK? – kurz psychosociální     
a duchovní péče. Kurz je určen laikům ve farnostech, dobrovolníkům     
a všem lidem, kteří pomáhají nebo chtějí pomáhat jiným ve svém okolí. 
Přednášky připravili a budou přednášet přední odborníci v České 
republice – prof. Haškovcová, Dr. Svatošová, P. Marek „Orko“ Vácha    
a další. Kurz bude probíhat od února o sobotách v Olomouci. Kurz je 
zdarma, žádné školné ani poplatky.  Kurz je podpořen z Evropského 
sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání                            
pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 

Bližší informace najdete na plakátu, na webu www.girasole.cz,  
sdružení GIRASOLE, SDRUŽENÍ PRO POMOC A ROZVOJ. 

 

P O UŤ  DO  ME D J UGO RJ E 

K MATCE A KRÁLOVNĚ MÍRU –  
19.5. – 25.5. 2013 
(S FARNOSTÍ OPAVA A STARÉ MĚSTO)  
Odjezd ze Starého Města v neděli 19.5.         

v 18.00 hodin. Návrat v sobotu 25.5. do 16.00 
hodin. Bližší informace na tel. 572541277 nebo 
také na farním úřadě ve Starém Městě. 
Přihlašujete se v sakristii kostela ve Starém 
Městě! 
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N o v é n a k  P raž sk ém u J ez u látk u z a  o dv ráce n í  
re g is t rac e  s m rt íc í c h po trat o vý c h f arm ak  

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner povolil novénu k Pražskému 
Jezulátku za odvrácení registrace smrtících potratových farmak. 
Novéna je schválena pro SOUKROMÉ pobožnosti, ne pro farní 
shromáždění a naleznete ji na www.modlitbymatek.cz. Stále běží 
proces registrace potratového přípravku RU-486. Čeští a moravští 
biskupové se obrátili na předsedu vlády, aby zabránili dokončení  
schvalovacího procesu Tento proces lobbistické farmakologické 
skupiny dotáhli do konce na Slovensku, viz www.prolife.cz. 

I v našem kostele je možnost vyjádření protestu proti registraci 
potratového přípravku podpisem na připravené petice u východu 
z kostela. 

 
P O S T N Í DO BA  –  ČA S  D UCH O V N Í CH  CV I ČE N Í 

Velehrad  STOJANOV – Římskokatolická duchovní správa Stojanov, 
Salašská 62, Velehrad, telefon: 572571420, 572571531, 
www.stojanov.cz, e-mail: velehrad@stojanov.cz: 

• 1.3.-3.3. – Duchovní cvičení pro členy Matice 
Svatoantonínské – P. Petr Bulvas, 

• 15.3.-17.3., 18.3.-20.3. – Rekolekce             
pro kostelníky a akolyty – Mons. Jan 
Graubner, 

• 22.3.-24.3. – Víkend pro seniory –                  
P. Stanislav Peroutka SJ, 

• 20.5.-24.5. – Exercicie s Pannou Marií – 
P.Josef Hladiš SJ 

 

• 22.-24.2. – Postní duchovní obnova            
pro děvčata od 17 let – P. Jan Linhart, 

     Kroměříž – Kongregace Milosrdných sester 
sv. Kříže – Sr. M. Beata Zemanová, 
Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, 
telefon: 573342749,   
e-mail: dokromeriz@gmail.com 

• postní duchovní obnova pro mladé muže od 17 do 35 let proběhne 
22. - 24. 2. 2013 v AKS Olomouc. Vede P. Pavel Konzbul. Další info 
a přihlášky na www.knezskyseminar.cz 
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• společná velikonoční rekolekce MM a MO v Kroměříži v budově 
AG se koná 26. - 28. 4. 2013. Téma: A to vítězství, které přemohlo 
svět, je naše víra. (1Jan 5,4) Bližší info ve velikonočním čísle 
časopisu. 

• Sestry Karmelitky ve Zlíně-Štípě zvou dívky od 18 do 30 let         
na duchovní obnovu v těchto termínech: 12. 4. - 14. 4. 2013,  
téma: “Láska je velká věc, která pomůže nést všechno.” 
10. 5. - 12. 5. 2013, téma: “Jako plamen v otevřeném větru.” 
14. 6. - 16. 6. 2013, téma: “Nechat Boha pro Boha.” 
Přihlašujte se na tel. 577 914 262 nebo na mail: karmel@volny.cz 
 

P o z v án í  

• ”Šmoulové na sněhu” - křesťanské jarní prázdninové pobyty       
pro děti od 8 do 15 let v diecézním táborovém středisku Archa       
v Rajnochovicích. Pro děti z okolí UH v termínu 25. 2. - 1. 3. 2013. 
Cena je 700 Kč, info na www.ado.cz/mladez. 

• JARNÍ PRÁZDNINY NA SVATÉM HOSTÝNĚ 
Ubytování v poutních domech za nízké ceny!  
Telefon: 573381693-4, www.hostyn.cz, e-mail: matice@hostyn.cz. 

 
Od března 2013 bude zahájen provoz v rozsahu dlouhodobého         

i krátkodobého bydlení seniorů s asistenční službou, celodenním 
stravováním a širokou nabídkou volnočasových aktivit. 

kontaktní telefony:   775 753 189,  774 131 021 
kontaktní email:   seniori.luhacovice@seznam.cz 
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F arn í  k ro n ik a  

Do našeho farního společenství byla křtem přijata: 
Alžběta Marie Vandová, SM, Na Hradbách 627     13. 1. 2013 
 
V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Božena Poláchová           *29.   5. 1923      +  9. 12. 2012  
Rostislav Hrobař              *12.   7. 1958      +24. 12. 2012 
Emilie Adamová                *  5.   7. 1923      +prosinec 2012 
Anna Šebková                  *21.   4. 1932      +29. 12. 2012 
Jan Omelka                       *  7. 11. 1947      +  8.   1. 2013 
Oto Blumel                        *20.   6. 1933       +21.   1. 2013 
Vlasta Lechnerová           *30.   4. 1927       +22.   1. 2013 
Josefa Smištíková            *  1.   5. 1950        +24.   1. 2013 
Antonie Tyllichová             *  8.   2. 1926        +24.   1. 2013 
Emílie Číhalová                 *30.   3. 1946      +30.   1. 2013 
Zdeněk Šiška                    *14.   5. 1972        +  2.   2. 2013 
Aloisie Planetová               *23.   5. 1931       +  2.   2. 2013 
Stanislav Vojtík                  *12. 11. 1937      +31.   1. 2013 
Josef Malina *  4.   3. 1940 +  6.   2. 2013 
     
D ĚT I   PŘ I P RA V UJ Í CÍ  SE  N A  1. S V A TÉ  P Ř I J Í M Á N Í 

Prosíme, modlete se za tyto děti a jejich rodiče. Častěji a více 
volejme k Bohu za jejich vytrvalost a věrnost Jeho zákonu. 
 

František BLAŽÍČEK Patrik DVOŘÁK 
Anna FOLTÝNKOVÁ Lucie HOUDKOVÁ 
Barbora HUSKOVÁ Miguel Alexandr JARA 
Štěpán MACHALÍK Miroslav PERNIČKA 
Tomáš PETRŽEL Romana PIJÁČKOVÁ 
Šimon SLAVÍK Vojtěch SLAVÍK 
Tomáš ŠATAVA Nikola ŠILCOVÁ 
Marek ŠTULÍR Klára TOMIKOVÁ 
Veronika ZVARDOŇOVÁ                  
  

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  


