
  

M ŮŽ E ME ? CHCE M E ?  

Mnozí rodiče každý den řeší v rodině skutečné a náročné 
problémy. Kromě velmi běžných problémů s dětmi musí vyvážit 
práci a rodinný život, vychovávat děti, sledovat finance a řešit 
manželské neshody. Každý den přináší svá dilemata i napětí. Tato 
realita je v ostrém kontrastu s vnímáním Svaté rodiny. Zdálo by se, 
že Ježíš, Marie a Josef mají poklidný 
život. Vždyť Maria a Josef nikdy nehřešili 
a Josef se choval jako světec! Snadno 
bychom mohli "Svatou rodinu" vypustit    
z hlavy jako něco minulé a pro dnešní 
svět nepodstatné. Proto je důležité, 
abychom se nespokojili s povrchním 
vnímáním Svaté rodiny! Přestože žili      
v jiné době a kultuře, rodinný život 
Ježíše, Marie a Josefa nám může přinést 
naději. Ukazuje nám, jak i my můžeme 
žít jako "svatá rodina". Josef i Marie měli 
skutečné problémy, dokonce vážně 
krize, jaké rodiny obyčejně 
nemají. Představte si, jak byste se cítili, 
kdyby ozbrojení vojáci chodili od domu k domu a hledali vašeho 
syna nebo dceru s úmyslem zavraždit ho! Může vás sevřít strach, 
hněv a zatrpklost nejen na dny, ale na celá léta. To je jen jedna     
ze zkoušek, jaké snášeli Marie i Josef. Báli se o synův život a proto 
utekli z domu do  jediné země, kterou znali. Později museli odpustit 
těm, co jim ublížili, aby je nepřemohla zahořklost.  

 

MICHAEL - 

SVATÝ DUCH 
občasník farnosti Staré Město 

   č.80/vánoce 2014 
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Marie už snášela  jinou zkoušku - před Ježíšovým 
narozením. Mnozí v jejím městě asi věděli o jejím těhotenství    
před manželstvím. Kolik zlomyslných řečí kolovalo v městečku. 
 Maria byla terčem různých vtipů a pomluv ze strany těch, s nimiž 
vyrůstala.  Ježíšovi rodiče měli i finanční problémy. Žít skromně 
bylo pro ně pravidlem.  Když měl jejich syn 12 let, dostali asi ten 
největší strach: dítě se jim ztratilo!  Kdyby se jedno z vašich dětí   
na několik dní ztratilo, nebyli byste plni strachu a úzkosti? Marie     
s Josefem museli celé dny zápasit s odsuzujícími myšlenkami, jaké 
by měl každý rodič v podobné situaci: Najdeme svého syna? Není 
zraněn? Proč jsme ho lépe nehlídali? Utekl úmyslně? Můžeme se 
stát svatou rodinou? Marie s Josefem měli podobné zkoušky jako 
my. Co tedy přesně znamená být "svatou rodinou"? A jak máme žít 
jako oni? Přestože Josef i Marie se většinu svého života věnovali 
světským záležitostem, vnímali Boží povolání a plán pro svůj 
život. Věděli, že když vychovávají Ježíše, hrají jedinečnou úlohu     
v Božím plánu. Ani v těch nejhorších časech nemohli uniknout 

skutečnosti, že Boží ruka zvlášť 
spočívá na jejich životě.  
Samozřejmě, i když žádná matka 
či otec nikdy nebudou vychovávat 
vtěleného Božího Syna jako své 
dítě, každý manžel a manželka 
mají podobný smysl pro Boží plán 
pro svou rodinu. Bůh jedinečně 
povolal každou rodinu; nikdo jiný 
nedostal příležitost milovat a 
vychovávat vaše děti. Musíme si  
tento smysl připomenout i           
ve dnech, kdy se děti - sourozenci 

perou a my máme finanční potíže. Bůh vás osobně povolal!  
Vztah Marie a Josefa nebyl založen na společných zájmech 

nebo podobných osobnostních rysech. Přestože si možná byli 
velmi podobní, to nebyl základ jejich jednoty. Základem jejich 
manželství byl jejich vztah k Bohu. Tato síla je držela spolu během 
zkoušek. Podobně je důležité i v našich rodinách, aby alespoň 
jeden rodič - pokud ne oba - našli svou sílu díky vztahu k Bohu.   
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Manželé a manželky ne vždy stejně přistupují k víře. Často (ale 
ne vždy!) si manželky více uvědomují, že potřebují Boží přítomnost 
v rodině. V těchto situacích asi jen manželka najde svou sílu skrze 
modlitbu. Svobodné maminky se zvlášť potřebují obrátit k Pánu 
v prosbě o sílu a moudrost při výchově svých dětí. Ať už jsou 
podmínky jakékoliv, je požehnáním, když si jeden z rodičů 
prohloubí svůj vztah k Bohu. Během zkoušek víra jednoho rodiče 
přinese sílu a klid pro celou rodinu.  

         Milí přátelé, milí rodiče! Ať na Vás a na Vašich milovaných  
v tomto období spočine Boží požehnání.  

Milostiplné Vánoce 2014 a celý rok 2015 
o. Miroslav 

 
P o s e ls tv í  z  I I I .  M im o ř ádn é ho  v še o bec n é ho  

s hr o m áž dě n í  b is k u psk é  s y n o dy  k on an é ho  ve  dn e c h 
5 .  –  19 .  10.  2 0 14 

(zkrácená verze) 
Samotná příprava na toto synodní shromáždění, počínaje 

odpověďmi na dotazník, zaslaný církvím celého světa, nám 
umožnila naslouchat hlasu a zkušenostem mnoha rodin. Dialog 
v průběhu synody nás vzájemně obohacoval a 
pomáhal nám vidět celou intenzivní 
a komplexní realitu, v níž žijí rodiny.  

Je zde především velká výzva k věrnosti 
v manželské lásce. Oslabování víry a hodnot, 
individualismus, ochuzení vztahů, stres 
pocházející z chvatu, jenž přehlíží zamyšlení, 
poznamenávají i rodinný život. Jsme proto 
svědky nikoli mála manželských krizí, jimž se 
často čelí unáhleně a bez odvahy k trpělivosti, 
k ověření pravdy, ke vzájemnému odpuštění, 
ke smíření a také k oběti. Selhání pak způsobují nové vztahy, nové 
svazky, nová spojení a nové sňatky, čímž se vytvářejí 
komplikované situace, problematické pro rozhodování křesťana.  

Mezi různými problémy chceme připomenout i námahu 
samotného žití. Máme na mysli utrpení, které může přinášet 
zdravotní postižení dítěte, vážná nemoc, duševní úpadek ve stáří 
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nebo smrt drahého člověka. Obdivujeme velkorysou věrnost mnoha 
rodin, které prožívají tyto zkoušky s odvahou, vírou a láskou a 
nepovažují je za něco, co je třeba odstranit nebo zatracovat, ale    
za něco, co jim bylo dáno a co ony samy dávají jako dar tím, že 
v těchto nemocných tělech vidí trpícího Krista. 

Vnímáme ekonomické těžkosti způsobované perverzními 
systémy „kultu peněz a diktátu ekonomie bez tváře a bez 
opravdového lidského zaměření“ (Evangelii gaudium, 55), která 
pokořuje lidskou důstojnost. Vidíme nezaměstnané otce nebo 
matky, bezmocné čelit byť i jen základním potřebám své rodiny, a 
mladé, kteří prožívají dny prázdnoty bez očekávání čehokoli a kteří 
mohou padnout za oběť zvrhlosti drog nebo kriminality. 

Kristus chtěl, aby jeho církev byla domem se stále otevřenými 
dveřmi pro přijetí druhých, jež nikoho neodmítá. Proto jsme vděční 
pastýřům, věřícím i společenstvím, připraveným doprovázet a 
ujímat se útrap, prožívaných manžely a rodinami v jejich nitru i 
navenek. 

Existuje však také světlo, které večer září za okny domů           
ve městech, ve skromných obydlích na předměstí nebo                 
ve vesnicích a dokonce i v chatrčích; svým jasem osvěcuje tělo i 
duši. Toto světlo se v životě manželů zapaluje při jejich setkání; je 
to dar a milost, jež nachází své vyjádření – jak říká Kniha Genesis 
(2,18) – když se dvě tváře nacházejí „jedna před druhou“, když si 
jsou „vzájemnou pomocí“ a navzájem pro sebe. Láska mezi mužem 
a ženou nás učí, že každý z nich potřebuje toho druhého, aby byl 
sám sebou, i když se od druhého liší svou totožností, jež se 
odhaluje a projevuje ve vzájemném daru. Sugestivně to vyjadřuje 
žena v Písni písní: „Můj milý je můj a já jsem jeho… jsem svého 
milého a můj milý je můj (Pís 2,16; 6,3). 

Aby bylo toto setkání autentické, cesta k němu začíná 
zasnoubením, jež je časem očekávání a přípravy. V plnosti se 
uskutečňuje ve svátosti, na níž Bůh klade svou pečeť, je v ní 
přítomen a dává jí svou milost. Tato cesta zná rovněž sexualitu, 
něhu a krásu, které přetrvávají, i když pomine mladistvá síla a 
svěžest. Láska svou povahou směřuje k tomu, aby trvala navždy, 
až po dar života za milovaného člověka (srov. Jan 15,13). V tomto 
světle přetrvává jedinečná a nerozlučitelná manželská láska 
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navzdory mnoha těžkostem, způsobovaným lidským omezením. Je 
to jeden z nejkrásnějších a zároveň z nejobecnějších zázraků. 

Tato láska se šíří plodností a plodivou silou, jež není 
jen reprodukcí, ale i darem božské síly při křtu, výchově a katechezi 
dětí. Je rovněž schopností dávat život, lásku a hodnoty, což je 
zkušeností umožněnou i tomu, kdo nemohl rodit. Rodiny, které 
prožívají toto zářivé dobrodružství, jsou svědectvím pro všechny a 
zvláště pro mladé. 

Při tomto putování, jež někdy bývá výstupem vzhůru, 
poznamenaným námahou a pády, nás vždy Bůh svou přítomností 
doprovází. Rodina ji zakouší v lásce a dialogu mezi manželem 
a manželkou, mezi rodiči a dětmi i mezi sourozenci. Dále ji prožívá 
při společném naslouchání Božímu slovu a při společné modlitbě, 
což je malá duchovní oáza, která se má vytvářet každý den aspoň 
na chvilku. Existuje každodenní nasazení při výchově k víře a 
k dobrému a krásnému životu podle evangelia a ke svatosti. Tento 
úkol často sdílejí a s velkou láskou a oddaností vykonávají i 
prarodiče. Rodina se tak ukazuje jako autentická domácí církev, jež 
se rozšiřuje na rodinu rodin – na církevní společenství. Křesťanští 
manželé jsou pak povoláni k tomu, aby se stávali učiteli víry a lásky 
i pro mladé dvojice. 

Vrcholem, v němž se sbíhají a soustřeďují všechny nitky 
společenství s Bohem a s bližním, je nedělní eucharistie, při níž 
rodina spolu s celou církví 
usedá ke stolu s Pánem. On 
se dává nám všem, poutníkům 
dějinami k cíli posledního 
setkání, až bude „Kristus 
všecko ve všem“ (Kol 3,11). 
Proto jsme na první etapě naší 
synodní cesty uvažovali          
o pastoračním doprovázení a 
o přístupu ke svátostem  pro 
rozvedené a znovu sezdané 
osoby. 
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P Ř I JMĚ TE ,  P R O S Í M,  PO ZV Á N Í  K  Z Á V ĚR U  

 A D VE N T U  A   P RO Ž Í V ÁN Í   V Á NO ČN Í DO B Y  

 2 014 /2 01 5  v  c hr ám u S vat é ho  D uc ha  

 
 
 
 
 

Pondělí 
22. prosince 2014 

Roráty v 17:00 hodin 

Úterý 
23. prosince 2014 

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 
Středa  

24. prosince 2014 

Od 23:00 hodin: zpívání koled 
 u vánočního stromu  

na Náměstí Velké Moravy 
Půlnoční mše svatá  

ve 24:00 hodin 
obětována za živé a + občany  

a farníky ze St. Města 
Hod Boží vánoční 

Čtvrtek  
25. prosince 2014 

Mše svaté  
v 8:00 hodin, 10:00 hodin 

15:00 hodin: Setkání u Jesliček  
(Vánoční hru připravilo  
Společenství  mládeže) 

Vyhodnocení adventní soutěže  
našich dětí! 

Svátek Sv. Štěpána 
Pátek  

26. prosince 2014 

 Mše svaté  
v 7:00 hodin,10:00 hodin 

Svatého Jana,  
apoštola a 
evangelisty 

Sobota  
27. prosince 2014 

Mše svatá v 17:00 hodin 
Po mši svaté  žehnání vína! 

(Nezapomeňte si přinést láhev 
dobrého vína k požehnání!) 
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Svátek Svaté Rodiny 
Neděle   

28. prosince 2014 

Mše svaté v 7:00  a 10:00 hodin 
Na tyto bohoslužby (i v sobotu)   

jsou zváni manželé k obnově 
manželského slibu.  

17:00 hodin - Vánoční koncert  
cimbálové muziky BÁLEŠÁCI 

Silvestr 
Středa  

31.prosince 2014 

Poděkujeme Bohu  za rok  2014  
mší sv. v 16:00 hodin a poprosíme  

o požehnání do roku 2015 
Nový rok 

Slavnost Matky 
Boží, Panny Marie 

Čtvrtek  
1. ledna 2015 
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, a činnosti farnosti  

za rok 2014 + TE DEUM 
Pátek  

2.ledna 2015 
Mši svatou v 15:00 hodin slouží 

otec arcibiskup Jan Graubner, který 
požehná koledníkům Tříkrálové sbírky 

Tříkrálová sbírka v naší farnosti 
probíhá 2. a 3.1. 

Slavnost Zjevení 
Páně 
prožijeme 
v pondělí  

5.ledna 2015 

Mše svatá v 17:00 hodin 
Při mši sv.: žehnání vody, kadidla, 

křídy a zlata 
(V úterý 6.ledna 2015 je mše svatá 

v 6:30 hodin) 
Svátek Křtu 

Páně 
Neděle  

11.ledna 2015 
Zakončení vánoční 

doby 

Mše svaté: 7:00 hodin, 10:00 hodin 
(v sobotu 10.1.2015 v 17:00  hodin) 

V 15:00 hodin  BENEFIČNÍ  
VÁNOČNÍ KONCERT 

Chrámového sboru a orchestru  
v Uh. Hradišti 

pod vedením Karla Dýnky.  
Svým vstupným  

    podpoříte dostavbu nového kostela. 
Děkujeme! 
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P as tý řs k ý  l is t  n a  V án o ce  

(zkrácená verze) 
Drazí bratři a sestry, 
Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou 

narození Pána Ježíše, který je zakladatelem našeho náboženství, 
nebo jen rodinnými svátky, kdy se v naší kultuře scházejí celé 
rodiny ke společnému slavení, či jen svátky dárků, na které se těší 
děti a hlavně obchodníci. To všechno k Vánocům patří, ale já vidím 
Vánoce v rodině jako zvláštní teologický prostor. Rád vzpomínám 
na Vánoce svého dětství, které bývaly na dárky skromné, ale měly 
mimořádnou atmosféru vzájemné blízkosti a radosti z Boží 

přítomnosti. Vyprávění o Bohu a 
vlastních náboženských zkušenostech, 
společná modlitba a zpívání koled 
nebyly v ten večer něčím cizím či 
násilným, ale logickou součástí 
rodinného slavení, stejně jako nedělní 
oblečení, nebo maminčina bílá zástěra 
po její mamince, kterou si brávala jen 

na Štědrý večer k slavnostní večeři. Ta zástěra mi jaksi uvízla         
v paměti a stala se symbolem nejkrásnějších dětských zážitků i 
Boží blízkosti. Zjištění, že dárky chystá maminka a stromek rozsvítí 
potají tatínek, nemohlo pokazit prožitek tajemné posvátnosti, 
protože Boží přítomnost ve vzájemné lásce byla silnější. Jako dítě 
jsem to ještě neuměl rozeznat a pojmenovat, ale tato zkušenost 
byla důležitým základem mé víry a osobního vztahu k Bohu, který 
se pak mohl rozvíjet. Za to jsem rodičům po celý život vděčný. 
Obracím se především na rodiny s prosbou: Využijte sváteční 
atmosféru a dejte jeden druhému, zvláště Vašim dětem, zakusit 
Boží blízkost.  Otevřete svá srdce a povídejte o Bohu, o své víře,   
o svých zkušenostech s Ním, o jeho pomoci a velikých věcech, 
skrze které jste poznali jeho lásku, třeba v maličkostech. Zadívejte 
se s láskou na své děti a na své manželské partnery. Pak obnova 
Vašich manželských slibů o Svátku svaté Rodiny bude velkým 
impulsem pro další požehnaný rok. Všem přeje pravou vánoční 
radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem také    
ze srdce žehná                                                       arcibiskup Jan 
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T ř í k r á lov á s b í r k a 2 . -3 .1 . 20 15 

Součástí vánočních svátků již po léta je v celé ČR Tříkrálová 
sbírka na podporu charitativní činnosti. Tříkrálová sbírka pomáhá 
obnovit osobní aktivitu a dobročinnost v našich srdcích pro službu 
bližním. Ve Starém Městě bude v pátek 2. a v sobotu 3. ledna 
2015 chodit asi 20 dobrovolnických skupinek „Tří králů“ s dospělým 
průvodcem, který bude mít viditelné pověření od Oblastní charity 
v Uherském Hradišti k této 
veřejné vyhlášené charitní sbírce 
(aby se předešlo možnému 
zneužití). Děti - tříkráloví 
Kašparové, Melicharové a 
Baltazarové- i se zmrzlými 
pusami a prsty Vám zazpívají a 
napíší na dveře C+M+B-AD 
2015 (Christus Mansionem 
Benedicat  Anno Domini 2015 – 
Kristus ať požehná tento příbytek v roce Páně 2015)).  Staroměstští 
„Tři králové“ budou u vás koledovat do zapečetěných pokladniček – 
ne pro sebe, ale pro lidi, kteří se dostali do těžké životní situace. 
Předem velký dík. 

Začínat bude v pátek 2. 1. 2015 v 15 hodin mší svatou v kostele 
Svatého Ducha s arcibiskupem Janem Graubnerem. Po ní 
následuje divadelní představení a občerstvení pro koledníky 
v jezuitském sklepě. Poté se s kasičkami rozejdou do všech 
staroměstských domácností. Děkujeme všem, kteří finančně 
přispějete ve prospěch charitního díla. Setkání vedoucích skupinek 
se uskuteční v sobotu 27. 12. 2015 po mši sv. v kostele. 

Děti, které se 
chcete ještě 
zapojit do 
koledování, 
hlaste 
se v sakristii 
nebo u Kamila 
Psotky! 
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P OZ V Á N KA  N A  D Ě KAN Á T N Í  P LE S 2 01 5 

Přijďte se pobavit na oblíbený Děkanátní ples v sobotu     
17. ledna 2015 v 19.30 do Společensko-kulturního centra -
Sokolovny ve Starém Městě. Jako tradičně ples slibuje velmi 
dobrou společenskou úroveň a zábavu,     
při které zahraje Staroměstská kapela, 
skupina NA.EX a cimbálovka Bálešáci. 
Bohatá tombola a občerstvení! Vstupenky 
zakoupíte v drogerii p. Hrabince na nám. 
Hrdinů a v sakristii či přímo na místě plesu.  

Přijďte si zatančit nebo jen poslechnout, 
popovídat si, setkat se s lidmi podobného 
smýšlení a často i podobných starostí. Rádi 
uvítáme případné dárce a sponzory tomboly. 
Ceny do tomboly možno nosit do Starého Města na faru tel. 572 
541 277 nebo nahlásit u pana Ingra na mobil 737 945 124. 

 
J e de n  dár e k n av í c  p r o  dě ti  v  A f r ic e  

 Nezapomeňte o letošních Vánocích také na ty, kteří to velmi 
potřebují  a připravte jim Jeden dárek navíc. Podpořte vzdělávací 
program pro chudé předškoláky v Zambii a přispějte na stavbu 
mateřské školy pro 450 chudých dětí v arcidiecézi Lusaka,            
ve farnosti Kaunda - Christ the King. Náklady na stavbu, materiál i 
práci činí přibližně 450 Kč na jedno dítě, které bude do školky 
chodit. Vaše vánoční dárky, prosím, pošlete nejpozději do 31. 12. 
2014.   

Ve farnosti stoupá počet dětí. Mnohé z nich jsou v důsledku 
HIV/AIDS sirotci. Nedostatek vody, hlad, bída, infekční nemoci a 
vysoký počet lidí nakažených virem HIV/AIDS jsou utrpení, která 
sužují obyvatele Zambie. Je velmi naléhavé postavit školku a 
zajistit dětem řádné vzdělání. Země se svou vysokou úmrtností 
celosvětově řadí na 8. místo. Mezi nejmenšími je mnoho sirotků a 
velmi chudých dětí, kterým pobyt v mateřské škole, jakmile bude 
postavena, umožní dobrou péči a předškolní výchovu.    Pomoc 
zajišťují Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, 543 51, 
pmd@missio.cz, tel.: 499 433 058, 604 838 882, www.missio.cz,  



Michael – Svatý Duch č.80/vánoce 2014                                                      strana 11       

číslo 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. Za jakoukoliv pomoc Vám upřímně děkujeme!  

 
S  r ů ž en ce m  n a V e le hr ad 

Již třetím rokem se každý druhý 
čtvrtek modlíme růženec, při kterém 
putujeme po poutní cestě               
na Velehrad. Délku vždy 
přizpůsobujeme aktuálnímu počasí. 
Celou poutní cestu až na Velehrad 
příští rok projdeme ve čtvrtek 12. 2. 
2015 (14. 2. si připomínáme úmrtní 
den sv. Cyrila). Sraz bude v 16.30 
hodin u křížku u Panelárny.   
 

P o z v án í  

- Ve dnech 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015 se v Praze uskuteční   
37. Evropské setkání mladých, které organizuje komunita Taizé. 
Kardinál Dominik Duka zve mladé lidi z České republiky, aby se 
přidali k církvím a křesťanským společenstvím v Praze a společně 
se stali hostiteli mladých křesťanů z celé Evropy.  
- Pontifikální mše za jednotu křesťanů s arcibiskupem Janem 
Graunerem budeme slavit v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a 
sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě v neděli 18. 1. 2015 v 10 hodin. 
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F ar n í  k r on ik a 

Do naší farní rodiny byli křtem přijati: 
Sofie Gabriela Hůrková, SM, Alšova 1871 29.11. 2014 
Matyáš Jan Křtitel Pulkrábek, Huštěnovice 217 30.11. 2014 
Tadeáš Jan Bosko Králík, UH, Na Rybníku 979 30.11. 2014 
Jakub Bohumil Ferda, SM, Sées 2170  7. 12. 2014 
Sára Marie Trmalová, UH, Dlouhá 1391  7. 12. 2014 
Jesica Marie Marovičová, Kunovice 673 14.12. 2014 
Tibor Jan Horváth, SM, Huštěnovská 355 14.12. 2014 
Julie Balážová, SM, Sochorcova 808 20.12. 2014 
 
V naší farnosti jsme se rozloučili: 
Josef Doležal       * 9. 4. 1955        + 26. 11. 2014 

 
F ot o g r af i e  z  r o r átn í  mš e  s v at é  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snídaně po celou rorátní dobu připravovaly dvě naše ochotné 
farnice – Marie Chlachulová a Božena Slavíková. Děkujeme! 

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  


