
  

 ZE  T M Y KE  S V Ě T L U,  ZE  S M RT I D O Ž I V OT A  

"Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít" 
(Řím 6, 8). Od samého počátku církve jsou Velikonoce největším          
a nejsilnějším svátkem Ježíšova zmrtvýchvstání. Vigilie začíná 
zapálením velikonoční svíce po setmění venku před kostelem. Svítá 
nové světlo! Ježíš překonal temnotu 
hříchu! Vedeni světlem této svíce vcházíme 
do kostela, připraveni slavit naši 
spásu. Během procesí si připomínáme, jak 
Izraelité kráčeli po poušti   do zaslíbené 
země. Připomíná nám to naši vlastní cestu    
ze země do nebe. Chceme upřít svůj zrak     
na Ježíšovo světlo, aby se naše temnota 
rozplynula a stali jsme se mu podobní. Vigilie 
obsahuje mnohem více než jen připomínku 
minulých událostí. Je to oslava Ježíšova 
vítězství nad smrtí – a našeho vlastního 
vítězství nad věčnou smrtí.  Je to oslava 
Ježíšova zaslíbení, že každý, kdo slyší jeho slova a uvěří mu, má život 
věčný (Jan 5, 24). Je to oslava úžasného zaslíbení, že jsme s Kristem 
zemřeli a vstali spolu s ním      ke zcela novému životu (Řím 6, 
4). Obnovujeme svůj křest: živíme        v sobě vzácný dar Božího 
života, aby v nás dosáhl své plnosti. Všichni jsme přešli ze smrti         
do života. Všichni jsme se stali obyvateli Božího království. A všichni 
jsme povoláni žít ve světle. Když budeš obnovovat křestní sliby, ať je to 
chvíle, ve které nově předáš Ježíši své srdce. Děkuj mu, že tě převedl 
ze smrti do života. Chval ho, že tě pozvedl s sebou do nebe. A řekni 
mu, že chceš žít v tomto světě spolu s ním jako jeho světlo a jeho 
svědek. 

 

MICHAEL 
občasník farnosti Staré Město 

   č.78/velikonoce 2014 
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Ze srdce Vám všem přeji: Velikonoce naděje, vítězství, nových cílů  
a nové budoucnosti. Modlím se, abyste prožili "neděli neděl" a slavili 
vítězství Velikonoc. Ať všichni kolem Vás poznají, že jste vykoupeni 

drahou krví Krista, Velikonočního Beránka! 
otec Miroslav 

 

V e l i k o n o čn í  p as tý řs k ý l is t  

Drazí bratři a sestry, 
dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. 

On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval. Co to znamená        
pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v duchu na setkávání prvotní 
církve se Zmrtvýchvstalým. 

Hned na úsvitu šly ženy ke hrobu. Neseděly doma se svou bolestí 
a zklamáním, šly za Ukřižovaným a setkaly se s Božím poslem. Dostaly 
úkol povědět to učedníkům. Když poslechly a plnily své poslání, sám 
Ježíš šel proti nim.  

Petr a Jan běželi ke hrobu spolu. Mladší a milující Jan byl rychlejší, 
první viděl otevřený hrob a v něm plátna, ale nevešel. Dal přednost 
Petrovi, jako by chtěl vzkázat i nám, že nadšená víra a vynalézavá 
láska jsou v církvi motorem, který potřebuje řízení a jistotu autority 
představených.  

Magdalena plakala u prázdného hrobu. Hledala Ježíše, chtěla 
aspoň jeho mrtvé tělo. Plná bolesti mluvila s anděly, dokonce              
i s Ježíšem, ale nepoznala ho. Teprve, když ji oslovil jménem, objevila 
svého Mistra. Objala mu nohy jako proroku a Božímu vyslanci. Ježíš 
však nestál o její vyznání. Teď nebyl čas na osobní útěchu. Bylo třeba 
hlásat světu Kristovo vítězství. Proto ji poslal vydat svědectví 
apoštolům. Formace dnešních apoštolů začíná v rodině. Mateřské slovo 
a svědectví o Kristově vítězství, moci a lásce buduje církev i vychovává 
budoucí kněze. Když rodiče dají život dětem, má Bůh koho volat. Když 
rodiče přivedou děti k přátelství s Kristem, má Bůh koho poslat, aby 
hlásal evangelium. 

Emauzští učedníci byli plní bolesti a navzájem se utvrzovali          
ve smutku a beznaději, takže nebyli schopni poznat Ježíše, ani když se 
k nim na cestě připojil. Nechal je vymluvit. Trpělivě naslouchal. Pak jim 
vysvětloval Písma, předával Boží slovo. Jejich srdce se začala 
uzdravovat, začalo jim být s Ježíšem dobře. Dokonce přestali myslet  
na sebe a naléhali na Ježíše, který dělal, jako by chtěl jít dál, aby u nich 
pojedl a přespal. Skutek lásky a společenství s Kristem učedníky 
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osvobodily od smutku a beznaděje. Láska otevírá oči. V jejím světle 
poznáváme Boha, protože když milujeme, je v nás Bůh, který je Láska. 
A co teprve, když se společenství s Kristem dovrší přijetím Eucharistie! 
To může zakusit každá rodina. 

Ježíš jim zmizel z očí. Oni správně pochopili, že musejí spěchat     
do společenství církve. Proto se ještě v noci vrátili k apoštolům        
do Jeruzaléma. Tam se jejich víra upevnila a oni se ve společenství 
církve znovu setkali s Kristem.  

Zmrtvýchvstalý odevzdal apoštolům největší plod své smírné oběti: 
odpuštění a pokoj. Dal jim moc odpouštět v jeho jménu, protože On 
sám v nich bude působit, zázračně uzdravovat duše. Kéž bychom více 
chápali uzdravující sílu svátosti smíření a dovedli jí správně užívat, aby 

se skrze nás šířil pokoj, spása a uzdravení světa!  
Tomáš ještě nevěděl, že poznání z Boží 

milosti dává větší jistotu než dotyk prstem. Pán se 
snížil k jeho pochybnosti. Ale zval ho k víře, 
protože křesťan je pozván ne k tomu, aby seděl    
v jistotě, nýbrž chodil ve víře. Milost otevřela 
Tomášovi oči, žasl, vyznal víru a klaněl se.       
Nepotřeboval víc.  

Pak pomohl Ježíš s rybolovem. Zázračný 
rybolov už jednou zažili. To bylo jasné znamení. 
Byl to Ježíš. A tehdy jim řekl: Od nynějška budete 
lovit lidi. Bylo správné, že se vrátili ke své práci? 
Dostali přece poslání svědčit o Zmrtvýchvstalém   
a získávat lidi pro Boží království, hlásat ze střech 

a ne stáhnout se do soukromí. Pracovali do rána. Bez úspěchu. Úspěch 
daruje Bůh, zvláště když jde o spásu duší, o růst Božího království. 
Snad si vzpomněli, že jim říkal: Beze mne nemůžete dělat nic. Teď 
uvěřili, že s Ježíšem je možné všecko.  

Petr rád vyznal Ježíši svou lásku. Patřil mezi jeho přátele            
od počátku. Ale třikrát? Snad si vzpomněl na svoje trojí zapření             
a zarmoutil se, ale o to pokorněji vyznal znovu svou lásku. Pán mu 
svěřil svou církev. Nežádal od Petra dokonalost, ale lásku.  

Vítězný Kristus, který má všechnu moc v rukou, přikázal: Získávejte 
za učedníky všechny národy, ale i všechny sousedy, blízké i vzdálené, 
příbuzné. Křtěte a učte je zachovávat moje slovo. Kolik je kolem nás 
těch, které je třeba pro Krista teprve získat? Kolik nepokřtěných? A kolik 
pokřtěných, ale nevyučených? Kolik rodičů a kmotrů zanedbalo svůj 
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úkol? Kolik lidí v mé blízkosti čeká právě na mě, že je přivedu              
ke Kristu?  

Své poslání na zemi Kristus splnil a vrátil se k Otci. Šel nám tam 
připravit místo a zase přijde, aby nás vzal k sobě, abychom i my byli      
s ním ve slávě Otcově. I já mám v nebi připravené místo! To stojí         
za námahu, abych ho obsadil!  

Apoštolové se modlili společně s Ježíšovou Matkou a s jeho 
příbuznými. Společně se připravili na vylití Ducha Svatého, který dal 
církvi život. Církev vždy roste ze společného slavení bohoslužby.           
I domácí církev každé rodiny roste ze společné modlitby a společné 
účasti na bohoslužbě. Rodina, která se modlí, trvá, říkala blahoslavená 
Tereza z Kalkaty, jak si opakovaně připomínáme.  

Drazí bratři a sestry, mnozí jste udělali dobrou zkušenost 
společné modlitby v adventu. Pokračujte v době velikonoční          
a přečtěte si při modlitbě jeden odstaveček z tohoto dlouhého 
listu. Když podle toho budete i jednat, ožije a zazáří nejen vaše 
rodina, ale celá diecéze. Stanou se z vás hlasatelé radostné zprávy 
a lidé si řeknou: Jak milé je vidět člověka, který přináší radostnou 
zprávu!                                                                           (zkrácená verze) 

K tomu všem ze srdce žehná a pravou velikonoční radost přeje  
arcibiskup Jan 

 
O  B o ž í m  m i lo s r de n st v í  

Pán Ježíš řekl sestře Faustyně: „Tyto dva paprsky 
vytryskly z mého srdce, když bylo otevřené na kříži. 
Tyto paprsky chrání duši před hněvem nebeského 
Otce. Šťastný je ten, kdo bude žít v jejich stínu, 
protože ho nezasáhne spravedlivá Boží ruka… 

Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, 
nezahyne. Slibuji jí už tady na zemi vítězství          
nad nepřáteli, a zvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu 
bránit jako svou chválu. Toužím, aby první neděle 
po Velikonocích byla svátkem Božího 
milosrdenství. Kdo tento den přistoupí ke svátosti Lásky (k svatému 
přijímání), ten dosáhne odpuštění všech vin a trestů. Lidstvo nenalezne 
pokoj, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství. Než přijdu 
jako spravedlivý Soudce, přicházím jako Král milosrdenství, aby se 
nikdo nevymlouval v den soudu, který už není daleko…“ 

Faustyna Kowalska: Deníček 
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P Ř E H L E D B O HO S L UŽE B  O  VE L I KO NOCÍ CH  2 0 1 4 

v e  f arn o s ti  S v .  M ic hae la  ar c han dě l a  v e  S t .  Mě st ě  

Od Neděle Zmrtvýchvstání (20.4.) až do slavnosti Seslání Ducha svatého 
(8.6.)  se místo modlitby „Anděl Páně“ modlí „Vesel se nebes Královno“ 
nebo „Raduj se, Královno nebeská“! 

Květná neděle - 
13.4.2014 
PAŠIJOVÁ 
NEDĚLE  

(lat.Passio = 
utrpení) 

 

Památka slavného vjezdu  
Ježíše Krista do 

Jeruzaléma 
Přineseme si ratolest jívy - 

"kočičky".  
Obřady začnou u kříže v 

nové části hřbitova, budou 
žehnány ratolesti  

a průvodem přejdeme do 
kostela 

Mše sv.  
7.00 hodin 
9.00 hodin 

v sobotní večer  
12.4. v 18 h. 

Zelený čtvrtek - 
17.4.2014 
ZAČÍNÁ  

„TRIDUUM 
PASCHALE 

VELIKONOČNÍ 
TŘÍDENNÍ“  

 

Mše svatá na památku  
Poslední večeře Pána 
(ustanovení mše svaté, 

ustanovení svátosti  
kněžství, nové přikázání 

lásky) 

18.00 hodin 
Po mši sv. hodinová adorace  

v Getsemanské zahradě   
(noční adorace 20:00-06:00.  

Nezapomeňte se zapsat  
na adorační službu!) 

Velký pátek - 
18.4.2014  

 

Obřady na památku  
umučení Pána Ježíše 

Krista 
Den přísného postu! 
Kostel bude otevřen  
k soukromé modlitbě  

od 11:00 – 17:00 hodin. 
Nezapomeňte se zapsat 

 na adorační službu! 

Společná pobožnost 
Křížové cesty  
v 9:00 hodin  

(Po ní vyhodnocení  
postní soutěže dětí!) 

 Obřady v 18.00 hodin 
(20:00 -   06:00 hod. noční 

bdění v modlitbě u Božího hrobu 
– v kapli sv. Jana) 

Přísný půst: zdrženlivost od masitých pokrmů  a půst újmy (jednodenní nasycení) 
Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy katolických chrámů ve 

Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať! 
Bílá sobota - 

19.4.2014 
Neslaví se 

liturgie  
 
VELIKONOČNÍ 

VIGÍLIE 

Kaple sv. Jana Křtitele  
k adoraci u Božího hrobu 
bude otevřena od 9 do 18 

hodin 
Slavnostní obřady 

Vzkříšení začnou u kříže  
v nové části hřbitova 

9:00 –Společná modlitba  
Breviáře v kostele 

 
 

20.00 hodin 
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D u c ho v n í  o b n o v a n a t é ma 

O sk ar  a  r ů žo v á p an í  

Postní doba je období, kdy se máme 
na chvíli zastavit, ohlédnout se a trochu 
více se zamyslet nad tím, kam vlastně 
směřujeme, jestli jsme nesklouzli          
do životního stereotypu, místo abychom 
se snažili stále růst. Často na to však kvůli neustálému hluku a shonu 
není prostor. Abychom mohli sami sebe skutečně poznat a naslouchat 
Pánovu hlasu je potřeba ztišení. A to právě nám postní doba nabízí, ať 
už prostřednictvím odřeknutí si např. televizního programu, který nás 
rozptyluje a zabírá nám čas, ale také množstvím duchovních akcí. 
Nabídka duchovních obnov je v době postní opravdu pestrá: 
jednodenní, víkendové, obnovy pro rodiny, seniory, vdovy, mládež,… 
Také naše farnost nabídla jednodenní duchovní obnovu pro všechny 
věkové kategorie, která se uskutečnila 5. 4. 2014 na orlovně ve Starém 

Velikonoční neděle 
- 20.4.2014  

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
NAŠEHO PÁNA  
JEŽÍŠE KRISTA 

Boží hod 
velikonoční 

Sbírka na Arcibiskupský 
kněžský seminář v Olomouci  

-------------- 
Žehnání pokrmů na konci mše 

sv. 
(Nádoby s pokrmy položte  

na připravené ubrusy) 

Mše svaté: 
 

8.00 hodin 
 

10.00 hodin 

Pondělí 
velikonoční - 

21.4.2014 

Doba lidových tradic – 
„šlahačka“ 

 Mše sv. 7.00  
a 9.00 hodin 

Velikonoční oktáv - 
týden po 

Velikonocích do  
1. neděle Božího 

milosrdenství 

Vyznačuje se radostí  
a slavnostním zpěvem Aleluja  

při bohoslužbách 

mše sv. v út. a čt. 
v 6:30 hodin 

st., pá., so. v 18 hodin 

V Neděli Božího milosrdenství (27.4.) budeme mít možnost sledovat díky 
mediím svatořečení dvou papežů: Jana Pavla II.a Jana XXIII.  

Velikonoční doba 
trvá 50 dní a končí 

8.6. naplněním 
Kristova příslibu, že 

pošle Utěšitele -
Sesláním Ducha 

svatého 

40. den po Velikonocích 
29.5.je svátek 

Nanebevstoupení Páně - Ježíš 
odchází k Otci 
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Městě. Pozvání přijal a celou dobu nás provázel P. Petr Souček, který 
působí ve farnosti Polešovice a zároveň je kaplanem pro mládež 
našeho děkanátu. V 8 hod. jsme zahájili obnovu mší svatou a po ní 
následovaly přednášky založené na myšlenkách z knihy Oskar a růžová 
paní, kterou napsal francouzský spisovatel Eric Emmanuel Schmitt. 
Kniha je psána formou dopisů, které nemocný Oskar posílá Bohu. Otec 
vybral kousky z různých dopisů, připojil k tomu své myšlenky                  
a ke každé pasáži nám doporučil jeden nebo dva úryvky z Písma 
svatého. Musím říct, že to bylo super. Donutilo nás to zamyslet se     
nad vlastním vztahem k Bohu a nad způsobem naší modlitby. Součást 
obnovy byla také možnost svátosti smíření. Myslím, že se obnova 
opravdu vydařila, otec byl skvělý a téma se mi taky moc líbilo. 

P. S. Velké poděkování patří také dobrým duším, které pro nás 
připravily výborný oběd . 

Magda Pleváková 
 
V A M + JA N  

V rámci velikonoční doby 2014 můžete mít zasílány citáty otce 
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera formou SMS. Citáty budou 
tematicky zaměřené k Roku rodiny. Pro přihlášení odběru odešlete 
SMS ve tvaru: VAM+JAN na telefonní číslo: 736 315 315. Služba je 
zdarma (platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu). 

Myšlenky Vám budou zasílány vždy ráno od 20. 4. do 8. 6. 2014. 
Přihlásit se můžete hned nebo kdykoliv až do konce velikonoční doby. 

 
V e ř e jn á s b ír k a 

Veřejná sbírka na dostavbu nového kostela proběhne v našem 
městě 12. – 18. 5. 2014. Děkujeme za vstřícný přístup a Pán Bůh 
zaplať za každý dar. 

 

Car i t as  –  V yš š í  o db o r n á šk o la  s o c i áln í  O l o mo u c 

nabízí 2 vzdělávací programy: charitativní a sociální práce          
nebo sociální a humanitární práce. Přihlášky do 30. 4. 2014. Naučte se 
s námi pomáhat! 

 
V ý z v a k  m o dli t b ě 

Týden modliteb za duchovní povolání proběhne 5. – 11. 5. 2014. 
Připojme se i svou osobní modlitbou. 
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P o z v án í  
- dokumentární španělský film Poslední vrchol můžete navštívit 16. 4. 
2014 v 17.30 v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Film ukazuje kněze, který 
slouží Bohu tím, že slouží druhým. Pablo Dominquez Prieto je španělský 
kněz překypující zálibou v horolezectví. Odevzdal svůj život Bohu               
ve 42 letech při sestupu hory Moncayo. 
- 50. mužské Cursillo v ČR proběhne ve dnech 24. 4. – 27. 4. 2014      
na Gruni, 67. ženské Curillo v ČR se uskuteční ve dnech 15. 5. – 18. 5. 2014 
také na Gruni. Bližší informace poskytne Marie Chlachulová,    
mobil 603 992 164 
- 3. setkání vdov s biskupem žilinským Mons. Tomášem Galisem 
proběhne ve Štípě 12. 6. 2014 od 9.30 hod do 15.45 hod. Přihlaste se        
do konce  května 2014 na mail: vdovy@arcibol.cz 
- Chléb náš vezdejší - scénické ztvárnění kantát Bohuslava Martinů, 
Polní mše, Hora tří světel, Proroctví Izaiášovo se uskuteční 1. 5. 2014          
v 19.30 hod. v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Účinkuje Taneční soubor 
Hradišťan 
 

F a r n í  k r o n i k a  

Do našeho farního společenství byl křtem přijat: 
Samuel Pavel Vala, UH, Nad Špitálkami 1028 13. 4. 2014 
 
Lásku, úctu a věrnost si slíbili: 
5. 4. 2014 
Hana Šimčíková, SM, Velehradská 1073 
Miroslav Pfeifer, SM, Velehradská 1073 
 
V naší farnosti jsme se rozloučili: 
Ludmila Stuchlíková *18. 12. 1922  +13. 3. 2014 
Božena Šebková *12. 11. 1923  +14. 3. 2014 
Leopold  Jančář *14. 11. 1925  +4. 2. 2014 
Rudolf Marčák *6. 8. 1946  +19. 3. 2014 
Jiří Klička *18. 1. 1941  +27. 3. 2014 
Františka Jančarová *30. 3. 1920  +1. 4. 2014 
 

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  


