NOVÝ ROK 2014
1. Poděkování:
- spolupracovníkům – členům ekonomické a pastorační rady za to, že se zapojili do
úkolů, které před námi byly a jsou,
sakristiánkám–(sestře Vlaďce, Blažence a Lidušce),že svou službu dělají odpovědně,s láskou a s nadšením.
S.Božena Vaňková se už pro zdravotní problémy nemůže zapojovat do této služby. Ona na nás myslí v modlitbě a
vyprošuje požehnání. Děkujeme ji za vše!

-

-

-

-

těm, kteří zdobí kostel – s. Vladimíře Batůškové a jejím 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, takže máme
aktuální informace,
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, a při Bohoslužbách slova povzbuzují naše milé přátele v Ústavu
sociální péče na Kopánkách,
těm sestrám, - které pomáhají s úklidem fary,

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.
Zvláště jim upřímné díky za pomoc 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.
Stanislavu Gieslovi, Petrovi Němcovi a Jarkovi Kučerovi, kteří vedou naši
„Scholičku“. Zvykli jsme si na zpěv „Scholičky“ při nedělních bohoslužbách a také
při letošních Vánocích. Tento milý Boží dar občerstvuje naši farní rodinu. Ať vám to,
přátelé ze Scholičky, pěkně zpívá v Boží oslavě!
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 Vandové mladší – 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…

Bratru Kamilu Psotkovi a jeho spolupracovníkům, za přípravu a průběh Tříkrálové
sbírky a Veřejné sbírky na nový kostel v našem městě. Upřímné díky vedoucím
koledových skupinek i všem dětem a díky také skupinkám Veřejné sbírky!
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 2013 se narodilo k novému životu s Bohem 38 dětí, z toho 17 chlapců a 21 děvčat.
Poprvé přijalo našeho Pána v eucharistii 16 dětí na Slavnost Božího Těla (2.6.). a 4
dospělí novokřtěnci na Slavnost vigilie Zmrtvýchvstání Páně (30.3.), 9 manželských párů
si slíbilo před Bohem lásku, úctu a věrnost. Celkem 46 farníků (z toho 24 bratrů a 22
sester) jsme vyprovodili na jejich poslední cestě a odevzdali do rukou Božích.
- Na začátku občanského roku, ještě v době vánoční (6.1.) provedl v našem kostele
Chrámový sbor a orchestr v Uh.Hradišti Benefiční „Tříkrálový“ koncert na podporu
stavby nového kostela.
- „Tříkrálová sbírka“ na podporu charitního díla a služby církve potřebným proběhla
v našem městě 4.-5.1.2013.
- Plesovou sezonu ve Starém Městě otevírá už tradičně Děkanátní ples, jehož přípravu nese
na svým bedrech naše farnost. Uskutečnil se v sobotu 12.1. A hned následující den,
v neděli 13.1. jsme mohli prožít vánoční koncert duchovní hudby pěvecko-hudebního
uskupení křesťanů pod názvem „Gospel 4life“ z Uher.Hradiště.
- I v roce 2013 se pravidelně scházela společenství: Cursilla, Františkánských terciářů,
Seniorů, Mládeže – Meetina, Rodin, Ministrantů, Modlitební společenství matek, otců.
Přibylo společenství 4 katechumenů, kteří se připravovali k přijetí iniciačních svátostí.
- Tématicky jsme se po celý rok zaměřovali k prožívání Roku víry a také k Jubileu příchodu
svatých bratří Cyrila a Metoděje (1150 let).
- Společné udílení svátosti Pomazání nemocných proběhlo na Den nemocných (v pondělí
11.2.) a v pondělí po slavnosti Krista Krále (25.11.).
- Společenství mládeže – Meetina – vytrvale připravuje a nabízí dětem časopis Beránek. A
také připravilo pro děti soutěž v Postní a Adventní době.
- V postní době kromě pobožností křížových cest ve všedních dnech, se konají také kající
pobožnosti v neděli odpoledne (v rámci Roku víry jsme se scházeli k Biblickým hodinám)
- Během postní doby organizovala Charita (tak jako každý rok) sbírku Postní almužna.
- Velkým darem pro celou církev se stal nový Svatý otec František ( vlastním jménem Jorge
Mario Bergoglio z Argentiny), jehož konkláve kardinálů zvolilo 13.3. jako 266.hlavu
katolické církve. Inaugurační mši sv. jsme mohli v médiích sledovat 19.3.
- V pátek 22.března, před Květnou nedělí, jsme šli Křížovou cestu čtvrtí Trávník, zakončili
jsme v prostoru u bývalého Telecomu.
- O Velké noci Vzkříšení našeho Pána (30.3.) přijali křest, biřmování a eucharistii
katechumeni: Lucka Minářova, Lucka Pechmanová, Pavla Hrudňáková a Vítězslav
Suchomel.
- Na podporu ochrnutého 23.letého Václav Šůstka z Jalubí, jsme také v naší farnosti
zorganizovali sběr PET víček,
- V roce Cyrilometodějského jubilea přijížděly do naší farnosti skupiny poutníků, aby se
seznámili se stavbou nového kostela, který je budován jako chrám vděčnosti za CM misii.
- Od května – každý druhý čtvrtek v měsíci – probíhá : modlitba RŮŽENEC S PROCESÍM
po růžencové poutní cestě.
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I loni jsme při pietní vzpomínce vzpomenuli na zemřelého Ing.Dr.Rostislava
Sochorce(12.5.),
Při Letnicích naší farnosti (18.5.) si modlitby během nočního bdění rozdělily společenství
seniorů, terciářů, cursilla, matek, otců a mladých farníků,
Veřejná sbírka na nový kostel se konala 13.- 19.května a 14.-20.října roku 2013.
26.května proběhly v naší farnosti volby do nové Pastorační a Ekonomické rady. Pro
svědectví a službu ať Bůh požehnává nově zvolené bratry a sestry z našeho středu.
Slavnost Božího Těla v červnu (2.6.), v rámci které se uskutečnilo první svaté přijímání našich
dětí, proběhla tradičně také eucharistickým průvodem po Starém Městě.
Putování po místech spojených s cyrilometodějskou tradicí v našem okolí, se uskutečnilo v sobotu
15.6. (provázel nás na „slovo vzatý odborník“Doc.Dr.Luděk Galuška)
Prosebná pouť naší farnosti na Svatý Hostýn se uskutečnila ve čtvrtek 13.června,
Naše děti se mohly těšit na farní tábory: 6..-13.7. v Suché Lozi a 5..-17.8. v Salesiánském centru
v Hodoňovicích,
Za obnovu rodin a nová duchovní povolání jsme se společně za náš Uherskohradišťský děkanát
modlili v sobotu 20.7. na Velehradě.
O prázdninách proběhla „velká“, tj. generální oprava našich varhan firmou varhanář STEHLÍK z
Rohatce. Podařilo se nám zaplatit celou částku (198 000,- Kč). Upřímné díky dárcům!

V sobotu 31.srpna jsme zahajovali nový školní rok mší svatou v novém kostele sv.Ducha.
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 8.září, se na náměstí Velké Moravy uskutečnil už III.Velkomoravský koncert, na
němž vystoupili Hradišťan a Petr Bende. Skvělým moderováním provázel P.Prokop
Siostrzonek OSB, převor benediktinského kláštera na Břevnově 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 9.11. v Orlovně ve Starém Městě.

Slavnostního zakončení Roku víry a také výročí obnovení naší Arcidiecéze (950 let) se
v Olomouci zúčastnili i naši farníci (23.11.). A v neděli Krista Krále (24.11.) proběhlo
slavnostní zakončení roku víry i v naší farnosti – požehnání symbolů víry a vyznáním.
Před začátkem Adventu, v pátek 29.11.jsme prožili studentskou mši sv. a v sobotu 30.11.
jsme duchovní obnovou na téma „Člověče nezlob se!“ vstoupili do Adventu s o.Petrem
Bulvasem, biskupským delegátem pro pastoraci v naší arcidiecézi
Upřímné díky také animátorce mládežnického společenství Ivě Talašové za velké
nasazení a oběti pro mládež a celé společenství farnosti
(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

