
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CO  JE  T O  Z A  D Í TĚ ?  

Vánoce často považujeme za kouzelný čas, čas pro sny a přání, čas 
klidu a radosti, kdy každý chce být o něco milejší vůči druhým. Je to     
i čas na nákupy: více dárků, více ozdob, více jídla - ba i více košů, 
krabic a tašek na uschování toho, co jsme koupili! 

Avšak Vánoce jsou o tom, že Bůh posílá svého jediného Syna       
na tento svět, aby svět neodsoudil, ale aby ho zachránil (Jan 3, 16 - 
17). Ježíšovo narození je nejvelkolepější dar, jaký jsme dostali! Nikdy 
nepřestane přivádět lidi blíže k Pánu Bohu. 

Kdo je v jeslích? 
Písmo říká, že Ježíš nebyl obyčejné dítě. Totéž dítě, které svou 

ručku položilo na Mariin prst a tahalo ji    
za vlasy, je Ten, který drží celou zemi     
ve své dlani. "V něm bylo všechno 
stvořeno"    (Kol 1, 16). "Bez něho 
nepovstalo nic, co jest"(Jan 1, 3).  Každý    
z nás je jeho "dílo"(Ef 2, 10). Toto dítě je  
"dědicem všeho" a "obrazem Boží 
podstaty". "Udržuje všechno" silou svého 
slova. A když nás očistil od hříchů, "usedl 
po Boží pravici"(Žid 1, 2 - 3). 

Toto dítě, které vydávalo tytéž neartikulované zvuky jako každé jiné 
dítě, je Ten, jehož hlas vyslovil nadčasová slova o láskyplném             
a milosrdném Otci v nebesích. Toto dítě, které pláče v jeslích, na konci 
života zvolalo na kříži: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí" (Lk 23, 
34). Toto dítě, které se s láskou dívalo na svou matku, se dívá s láskou 
na každého, s kým se setká: na učedníky, kteří ho jen ztěžka chápali, 
na veřejné hříšníky, kterými všichni pohrdali, na slepé žebráky, o které 
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se nikdo nestaral, i na náboženské a politické vůdce, kteří ho chtěli 
zničit.  

Nech se znovu obdarovat tímto pohledem milujícího Ježíše.  
Ať pravdy víry, katechismová poučení  

a slova  Písma nám sestoupí z hlavy do srdce! 
Požehnané dny Vánoc 2013 a celý rok 2014 

v modlitbě vyprošuje o. Miroslav 
 

P as tý řs ký  l is t  V áno ce  20 1 3  

Drazí bratři a sestry,  
každému z Vás blahopřeji k vánočním svátkům. Vánoce jsou tak 

krásné proto, že Bůh přichází mezi nás.   
Vánoce jsou zvláštním svátkem rodiny. Pokud jsme měli to štěstí 

vyrůstat v dobré rodině, zakoušeli jsme právě v ní poprvé atmosféru 
lásky. Tam jsme byli milováni a tam jsme se učili milovat, zakoušeli 
jsme domov. Proto se rádi vracíme domů k rodině, či vzpomínáme na 
dětství a zvláště na Vánoce, kdy nám byl Bůh tak blízko. Svátky Boží 
blízkosti však nemusejí být jen jednou za rok, ale každý den. Vždyť Pán 
Ježíš slíbil, že bude uprostřed nás vždycky, když budeme shromážděni 
v jeho jménu, v jeho lásce. Co dělat prakticky, abychom byli doma         
v Ježíšově jménu a mohli zažít jeho přítomnost?  

Mít postoj lásky k Bohu i lidem. Láska k Bohu znamená, že mám       
v sobě pro Boha místo, že na něho myslím, že s ním počítám, mám 
radost z toho, že je se mnou a dívá se na mě. Milovat Boha znamená 
chtít ho stále poznávat, objevovat, co se mu líbí, a pak mu dělat radost.  

Milovat druhé znamená chtít pro ně dobro, mít na ně čas, být pro ně, 
naslouchat jim a snažit se jim porozumět, vyhovět, pomoci jim, ale také 
vyjádřit uznání, pochválit a povzbudit.  

Zvláště Vás, manželé, prosím v Roku rodiny: prokazujte jeden 
druhému svou lásku každý den, a to tak, aby z Vás měl radost i Bůh. 
Nezastavte se v lásce, ani kdyby to bylo těžké, kdyby Vám nestačily 
síly. V takové chvíli říkejte: Pane Ježíši, já to líp neumím, ale ty to umíš. 
Já se ti otevírám a ty mě pronikni a miluj skrze mě. Ty se dívej mýma 
očima. Ty se usměj mými rty. Ty pomáhej mýma rukama. Zvláště, když 
se zdá, že ten druhý teď nemiluje, doplňte svým příspěvkem společnou 
lásku o to víc. Když druhému láska chybí, dávejte mu tím víc lásky 
Kristovy.  

Stejně tak prosím Vás, děti. Mějte rádi rodiče i sebe navzájem. 
Nechtějte pozornost, lásku či dary jen pro sebe. Buďte jistí, že budete 
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tím šťastnější, čím šťastnějšími uděláte druhé. Čím víc budete milovat 
Boha a dělat mu radost, tím víc štěstí Vám dá on. Ani malí ani velcí, 
nebuďte smutní, když se to někdy nepovede. Začněte pokaždé znovu. 
Umění milovat a žít ve šťastném přátelství s Bohem je veliké umění, 
které potřebuje jak nadání, tak trénink, jako každý sport či hudba. 
Nadání milovat mají všichni, kterým se Bůh dal poznat, kterým dal víru. 
Pomáhejte si navzájem v cvičení lásky a navzájem se povzbuzujte. 
Jeden druhému buďte trenérem v lásce. Jeden druhého v lásce 
předbíhejte. Mějte radost, když se druhému daří milovat                        
a nezapomínejte mu ukázat, že z něj máte radost, a projevit mu 
vděčnost a uznání. Pokud se někomu nedaří, buďte trpěliví a umějte 
nezdar druhého přejít bez výčitek a zarmoucení. Mějte odvahu nedávat 
přednost ničemu před láskou, protože všechno ostatní bez lásky nemá 
žádnou cenu. Tak uděláte z vlastní rodiny školu lásky a šťastného 
společenství. Modlím se za to, aby to nebyla jen školka či základka,    
ale časem i škola vysoká.  

Pokud jste přijali mou minulou výzvu, udělali jste společnou 
zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. Pokračujte   
ve společné modlitbě a přidejte cvičení lásky. Modlitba Vás otevírá    
pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem 
darujete, umožňuje zkušenost Boží blízkosti, 
atmosféru Vánoc.  

Každému z Vás přeji šťastné Vánoce dnes    
a pak ještě mnohokrát znovu prožité během 
příštího roku. Pak bude rok 2014 jedním            
z nejkrásnějších. (zkrácená verze) 

K tomu Vám ze srdce žehná  
arcibiskup Jan  

 
 „ P r o s í m  T ě ,  P a n e ,  p ř i j m i  m n e  t a k o v é h o ,  j a k ý  j s e m ,   

d ě k u j i  T i ,  ž e  m n e  t a k o v é h o  o p r a v d u  p ř i j í m á š ,   

a  p r o s í m  T ě ,  u č i ň  m n e  t a k o v ý m ,  j a k ý m  m n e  c h c e š  m í t . “  

Drazí přátelé!  
Tato modlitba mně, drazí nemocní, pomáhá vydržet sám se sebou, 

když na mne dopadají moje slabosti, když nedokážu konat to, co si 
myslím, že bych měl dokázat, když v něčem neuspěji, když se na mne 
hrne to, co nedokážu zvládnout, atd. Dává mi prožít, že přes ty 
nejrůznější obtíže mě má Bůh rád, že se na mne dívá s láskou a že      
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v jeho přízeň mohu stále důvěřovat. Dává mi pokoj a radost. Bůh mi 
touto modlitbou také dává naději. „Učiň mě takovým, jakým mě chceš 
mít…“ Bůh má o každém z nás krásnou představu a k této představě 
nás krůček za krůčkem vede. Někdy i těžkými a bolestnými událostmi.  

Vy prožíváte řadu bolestí, těžkostí a úzkostí každou chvíli. Napadlo 
mě, že byste se i Vy mohli touto modlitbou obracet k Bohu, prožívat 
jeho přijetí, přátelství a ujištění, že právě v této chvíli a tomto stavu,      
v jakém se nacházíte, je Vám blízko, rozumí Vám.  

Možná jste slyšeli jiná povzbudivá slova víry, oslovil Vás úryvek        
z Písma, posiluje nějaká modlitba. Zapisujte si takové výroky, pamatujte 
si je a vracejte se k nim. Jejich prostřednictvím k nám mluví Bůh a my 
se díky nim Bohu otevíráme a přijímáme jej – Zdroj bytí, života, pravdy 
a lásky, spravedlnosti a milosrdenství – do svého všedního života. 

Přijď, Pane Ježíši! – volejme často v duchu nebo i nahlas – přijď      
do mého života, do mých bolestí, těžkostí, otázek a pochyb, oživ mou 
víru, naději i lásku. Přijď, Pane Ježíši! 

P. Bohumír Vitásek,  
prezident Arcidiecézní charity Olomouc,  

biskupský delegát pro pastoraci nemocných 
 
J ED E N  D Á REK N A V Í C P R O  DĚT I  V AFR I CE 

Připravte Jeden dárek navíc a vzpomeňte o letošních Vánocích na ty, 
kteří to velmi potřebují. Můžete potěšit nejmenší děti v Zambii a přispět 
na stavbu mateřské školy pro 350 chudých dětí v nejlidnatější farnosti 
sv. Pavla v arcidiecézi Lusaka. Náklady na stavbu činí přibližně 700 Kč 
na jedno dítě, které bude do této školky chodit. Vaše vánoční dárky, 
prosím, pošlete nejpozději do 31. 12. 2013. Nedostatek vody, hlad, 
bída, infekční nemoci a vysoký počet lidí nakažených virem HIV/AIDS 
jsou utrpení, která sužují obyvatele Zambie. Tato země se svou 
vysokou úmrtností celosvětově řadí na osmé místo. Mezi těmi 
nejmenšími je řada sirotků nebo velmi chudých dětí, kterým pobyt         
v mateřské škole - jakmile bude postavena - zajistí základní péči           
a předškolní výchovu. Pomoc zajišťují Papežská misijní díla, Špindlerův 
Mlýn 33, 543 51, tel.: 499 433 058, 604 838 882, email: 
pmd@missio.cz, www.missio.cz, č. účtu: 72540444/2700, variabilní 
symbol: 240. Do zprávy pro příjemce uveďte: Zambie. Ti, kdo věnují 
finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci 
mohou obdržet potvrzení pro daňové účely. Vám, kteří takto přispějete 
k radosti a záchraně trpících dětí, upřímně děkujeme! 
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Z A KO N ČE N Í  A D VE N T U   A   V Á NO ČNÍ  DO B A  
2 0 13 / 2014  v   k o st e le  s v .  M ic hae la  ve  S t ar é m M ěs tě  

 
4. Neděle 
adventní 
Neděle 

22.prosince 2013 

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin 

Pondělí  
23.prosince.2013 

Poslední rorátní mše svatá v 7:00 hodin, 
od 8:00 hodin: PŘÍPRAVA KOSTELA 

 NA SVÁTKY  (výzdoba  chrámu – můžete 
přijít pomoci. Díky!) 

Narození Ježíše 
Krista 
Úterý  

24. prosince 2013 

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 
Středa 

25.prosince2013 

Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin 
15:00 hodin: Setkání u Jesliček 

(Vánoční hru „Dárkovaná“ připravilo 
Společenství  mládeže) 

Vyhodnocení adventní soutěže našich dětí! 
Svátek Sv. 
Štěpána 
Čtvrtek  

26. prosince 2013 

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin 

Svatého Jana,  
apoštola a 
evangelisty 

Pátek 
 27. prosince 2013 

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

Sobota 
 28. prosince 2013 

Nový kostel Sv .Ducha v 18:00 hodin 
Vánoční koncert dechové hudby 
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Svátek Svaté 
Rodiny 
Neděle   

29.prosince 2013 

Mše svaté v 7:00  a 9:00 hodin 
(také v sobotu 28.12.2013 v 16:00  hodin) 
Na tyto bohoslužby jsou zváni manželé 

k obnově manželského slibu. 
Silvestr 
Úterý  

31.prosince 2013 

Poděkujeme Bohu  za rok  2013  
mší sv. v 16:00 hodin  

a poprosíme  o požehnání  do roku 2014 
Nový rok 

Slavnost Matky 
Boží, Panny Marie 

Středa  
1. ledna 2014 
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  činnosti farnosti  

za rok 2013 + TE DEUM 
Pátek  

3.ledna 2014 
Mše svatá v 15:00 hodin  spojená 

s požehnáním koledových skupinek Tříkrálové 
sbírky 

Tříkrálová sbírka v naší farnosti  
probíhá 3. a 4.1.2014 

Slavnost Zjevení 
Páně 

prožijeme 
v neděli  

5.ledna 2014 

Mše svaté v 7:00  a 9:00 hodin 
(také v sobotu 4.1.2014 v 17:00  hodin) 

Při mších 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 

12.ledna 2014  
Zakončení vánoční 

doby 

Mše svaté v 7:00 hodin, 9:00 hodin 
(také v sobotu 11.1.2014 v 17:00  hodin) 
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M o dli tb a p ro  k až dý  prs t  r uk y  

Je to velmi jednoduchý a snadno zapamatovatelný návod               
k modlitbě, který dával papež František lidem v době, když ještě 
nebyl ani papežem, ani kardinálem. 
1. Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří 
jsou ti nejblíž. Jsou to lidé, na které si vzpomeneme nejsnadněji. 
Modlitba za naše drahé je „milá povinnost“. 
2. Dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, kdo učí, 
vzdělávají a pečují o druhé. Sem patří učitelé, profesoři, 
lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, 
aby ostatním ukazovali správný směr. Vždy na ně 
pamatuj ve svých modlitbách.  
3. Další prst je největší. Připomíná nám naše 
vůdce. Modli se za prezidenta, poslance, 
průmyslníky a další osoby v zodpovědném 
postavení. Jsou to lidé, kteří řídí osud 
naší vlasti a ovlivňují veřejné mínění. Potřebují 
Boží vedení. 
4. Čtvrtým prstem je prsteníček. Mnozí se budou 
divit, ale je to náš nejslabší prst, což může potvrdit 
každý učitel hry na klavír. Tento prst nám má připomínat 
modlitbu za slabé, zkoušené a nemocné. Potřebují tvé 
modlitby ve dne i v noci. Modliteb za ně nebude nikdy 
dost. Prsteníček nás zve i k modlitbě za manželské páry. 
5. Nakonec přichází malíček, nejmenší ze všech. Podobně 
malými se máme cítit před Bohem a před bližním. Bible 
říká, že „poslední budou prvními“. Malíček ti připomíná, 
aby ses modlil za sebe. Poté, co se pomodlíš za všechny 
ostatní, lépe pochopíš, jaké jsou tvé potřeby, a uvidíš je se správným 
úhlem pohledu. 

Papež František 
Poté, co se pomodlíš za všechny ostatní, 
lépe pochopíš, jaké jsou tvé potřeby, 
a uvidíš je se správným úhlem pohledu. 
 

A d v e ntn í  duc ho v n í  o b n ov a v e  S t ar ém  Mě st ě  

V pátek 29. listopadu 2013 proběhla v kostele sv. Michaela ve Starém 
Městě studentská mše svatá, kterou vedli otec Petr Bulvas, biskupský 
delegát pro pastoraci, otec Petr Souček, kaplan pro mládež a také náš 
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otec Miroslav Suchomel. Mši doprovázela svým rytmickým zpěvem       
a  hudebními nástroji Scholička.  
A právě touto mší svatou byla ve Starém Městě zahájena již tradiční 
adventní duchovní obnova (nejen) pro mládež, která pokračovala až    
do nedělního dopoledne na Orlovně. Program připravil otec Petr Bulvas 
a tým animátorů. Mezi nejzdařilejší aktivity patřily páteční diskusní 
skupinky, ve kterých jsme rozebírali citáty z Písma, promítání nočního 
kina, sobotní přednášky a prezentace na zajímavá biblická témata        
a otevřené odpovědi otce Petra na naše zvídavé otázky. Každý 
z účastníků měl prostor na zklidnění, duchovní rozjímání v kapli, 
vzájemné kontakty, zpověď a aktivní prožití mše svaté.  
Celá akce byla velmi příjemná, všem zúčastněným se líbila a už se 
těšíme na adventní obnovu v příštím roce. 

Za tým „duchovně obnovené mládeže“ Monika Pleváková 
 

Čl o v ě če ,  ne z lo b  s e   

Byl předvečer pátku 29. 11. a pár mladých lidí společně se mnou se 
rozhodlo jít na adventní duchovní obnovu, kterou vedl otec Petr Bulvas. 
Začali jsme mší svatou v kostele sv. Michaela. Odtud jsme se odebrali 
na místo, kde celé tři dny probíhaly a to na „Orlovnu“. Po připravené 
večeři jsme se pomocí biblických citátu 
rozdělili do 4 členných skupin, kde jsme měli 
za úkol nad nimi uvažovat, v mém případě to 
byl citát „A když rozsvítí lampu, nestaví ji 
pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem       
v domě“. Také jsme mohli našemu hostu      
a zároveň i duchovní opoře pokládat otázky, 
týkající se jeho života. Jelikož je známo, že 
když se člověk baví, tak utíká čas, bohužel 
ani my nebyli výjimkou a proto jsme byli 
„nuceni“ se odebrat ke spánku. Další den,     
v sobotu, nám při snídani dodaly sílu buchty, které nám připravily zdejší 
hospodyně. Ale jak dobře víme, že nejen chlebem žije člověk, tak 
následovala přednáška, podobenství o marnotratném synu, kterou     
pro nás připravil otec Petr. Po ní rozjímání nad vyslechnutými slovy. 
Abychom se dobře mohli připravit na oběd, odebrali jsme se                
do „tělocvičny“, kde jsme slavili spolu s ostatními farníky mši svatou.   
Při ní nás krásnými písněmi doprovázela schóla. Jelikož už mnohým     
z nás kručelo v břiše, šli jsme zpátky nahoru nasytit svá hladová bříška 
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obědem. Nastala odpolední siesta a při ní jsme měli možnost očistit 
naše srdce při svátosti smíření a jelikož mnoho z nás se chtělo           
po sezení „nějak“ odreagovat, vzali jsme si míč a házeli si s ním.         
Po dychtivém snažení se o výhru, jsme opět šli naslouchat přednášce, 
toto byla zároveň i naše poslední přednáška, pojednávající o rozhovoru 
Boha s člověkem. Příběh se z podání úst otce Petra velmi dobře 
poslouchal, ale čas se krátil a my měli na programu rozjímání nad tímto 
příběhem a za chvíli odpolední svačinku. Po fyzickém nasycení jsme 
vyslechli odpovědi otce Petra na otázky, které mu každý mohl po celé 
odpoledne vkládat do určené misky… Otázky byly typu, kdy se rozhodl 
stát knězem, co ho k tomu vedlo, ale také otázky, které dost tíží svět      
v této době a to např. antikoncepce. Na všechno jsme dostali 
přijatelnou odpověď. Poté bylo chvíli volno a my si znova mohli odchytit 
jednoho z kněží, aby nás zbavil nedostatků na naší duši. Pár z nás si 
šlo „zaházet“ s balónem. Nastala večeře a po ní otec požehnal adventní 
věnce, které jsme měli možnost donést. Pak jsme ještě s otcem 
debatovali, ale jelikož už byl večer, šli jsme se dívat dolů na film a poté 
co jiného, než spinkat. Neděle, to byl pro nás konečný den obnovy,  
která byla završena stejně,  jak začala. A to kde jinde, než při mši         
v našem kostele. Ke konci mše jsme otci Petrovi poděkovali, že nás 
dobře na začátek adventu naladil a rozloučili se s ním. Celá obnova 
nesla dobrou náladu a mně nezbývá než poděkovat všem, kteří se       
o zdárný průběh postarali… 

Dominik Gottwald 
 

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 11. 1. 2014 od 19.30 
hodin. K dotváření dobré nálady,  k tanci               
a poslechu nám zahraje Staroměstská kapela, 
skupina NA.EK a 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! 
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T ř í k r álo v é k o le do v án í  

Již patnáctá tříkrálová sbírka v naší farnosti se uskuteční ve dnech      
3. a 4. 1. 2014. Zahájená bude v pátek 3. 1. 2014 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. 
    
 

M i c hálk o v a n e dě ln í  š k o l ič k a 

Jak jistě víte, již čtvrtým rokem funguje v naší farnosti nedělní 
Michálkova školička. Během nedělní deváté mše svaté při liturgii slova 
se nejen předškolní děti schází v kapli sv. Jana Křtitele.  
Asi dvacetiminutový program má za cíl „pohlídat“ děti v duchu 
nedělního evangelia či jiné křesťanské aktivity.  Součástí programu 
může být modlitba, písnička, povídání, malování nebo drobné vyrábění. 
Zveme všechny děti  k  účasti na tomto společenství. 
V současné době zoufale hledáme a prosíme všechny rodiče, 
prarodiče, tety nebo další dobrovolníky, kteří  by byli ochotní v tomto 
duchu děti pohlídat. Veškeré informace a podrobnosti  Vám rádi 
sdělíme po nedělní deváté mši svaté v kapli sv. Jana Křtitele. 

Marcela Šmídová 
 

D uc ho v n í  o bn o v a v e  Z l ín ě 

srdečně vás zveme na celodenní duchovní obnovu s výjimečnou 
osobností, slovenským katolickým knězem P. Marianem Kuffou, která 
se uskuteční v sobotu 11. ledna 2014 v prostorách Velkého kina     
ve Zlíně.   
Součástí duchovního programu budou kromě prezentace díla              
P. Mariana Kuffy také zajímavé přednášky a samozřejmě mše svatá 
obětovaná za všechny zúčastněné. Hudební doprovod zajistí schóla 
z Dolní Lhoty. Proto neváhejte využít této jedinečné příležitosti a přijďte 
se inspirovat výjimečným charismatem otce Mariana Kuffy.  
Charizma P. Mariana Kuffy, římskokatolického kněze z podtatranské 
obce Žákovce, který byl v mládí zapáleným horolezcem, karatistou, 
zemědělským inženýrem a milovníkem koní, přitahuje věřící i nevěřící 
všech generací, a to nejen z Česka a Slovenska. Jeho zajímavý a 
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dramatický životní příběh vám přiblíží, co jej přivedlo k neobyčejné 
pastorační činnosti, kterou se dnes zabývá. Několikrát se ocitl sám      
na hranici života a smrti a setkal se s lidmi na okraji společnosti. 
To jej ve třiceti letech přivedlo k myšlence, nepromarnit tuto další šanci, 
ale smysluplně naplnit život. Po svém kněžském vysvěcení dostal 
požehnání spišského biskupa. 
Na polorozbořené faře 
v zapadlé slovenské vesničce 
Žákovce, začal svůj slib plnit. Je 
neuvěřitelné, co se mu s Božím 
požehnáním podařilo od roku 
1992 vybudovat. Kromě 
zrestaurování fary zde postupně 
postavil pavilon pro přestárlé      
a postižené a tři domy               
pro opuštěné děti. Jeho chlapci 
a děvčata, jak své ovečky 
nazývá, se zde sami starají        
o potřebné lidi. Bývalí trestanci   
a prostitutky hospodaří 
v kuchyni a na statku, který ke komunitě také patří. 
Často se o otci Marianovi Kuffovi mluví, jako o „matce Tereze 
v kalhotách“. Lidé se do Žákovců jezdí nejen inspirovat a učit, ale také 
čerpat novou odvahu a schopnost smysluplně žít. Otec Marian k tomu 
říká: „Není důležitý počet budov, co postavíme, ale rekonstrukce 
lidských duší…“  http://www.ikv.sk 
 Rezervujte co nejdříve místa sobě i svým blízkým                               
na adrese http://www.duchovniobnova.cz/prihlaska.  Případné dotazy 
zasílejte na email –  zlin@duchovniobnova.cz. Podrobný program 
duchovní obnovy rozešleme všem přihlášeným do 4.1.2014. Přejeme 
Vám požehnané adventní dny. 

Organizační tým duchovní obnovy 
 

S  r ůž en ce m  n a Ve le hr a d 

Každý druhý čtvrtek v měsíci se již druhý rok modlíme růženec            
na poutní cestě na Velehrad. Délku vždy přizpůsobujeme podle počasí.  
Celou poutní cestu na Velehrad projdeme s modlitbou růžence     
ve čtvrtek 13. 2. 2014. Sraz bude v 16.30 hodin  u křížku                   
u Panelárny. (14. 2. si připomínáme úmrtní den svatého Cyrila)   
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Zpět do Starého Města  pojedeme autobusem. 
 

P o z v án í  

- pontifikální mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie           
na Velehradě v týdnu modliteb za jednotu křesťanů bude slavit 19. 1. 
2014 v 10 hodin biskup Josef Hrdlička. 
- VIII. arcidiecézní setkání katechetů proběhne ve dnech 17. – 19. 1. 
2014 na Velehradě. Téma: Pastorace a katecheze. Přihlášení na tel. 
572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz 
- v sobotu 1. 2. 2014 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie      
ve Šternberku se uskuteční Hromniční pouť matek. Mše sv. v 10 hod. 
Poté následuje duchovní obnova pro matky. Více informací aktuálně   
na: www.farnoststernberk.cz nebo www.modlitbymatek.cz  
 
 

F ar n í  k r on ik a 

 
Do naší farní rodiny byli křtem přijati: 
Barbora Kotačková, SM, Jezuitská 1523     15. 12. 2013 
 
V naší farnosti jsme se rozloučili: 
Jaromír Snopek *18.   9. 1968    +25. 11. 2013 
Anna Uličná *  9.   5. 1951    +27. 11. 2013 
Helena Hubíková *  6. 11. 1925    +30. 11. 2013 
 

 

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  


