
  

Po dě ko v án í:  

- VŠEM, kteří svou službou, nasazením, obětí (i finanční) a modlitbou 
připravili chrám Svatého Ducha k předběžnému užívání, pomáhali, 
když bylo potřeba, přiložili ruku k dílu, nepočítali čas, který věnují farnosti 
a společenství 

- Vedení města,  zastupitelům. pracovníkům radnice za vstřícnost a 
spolupráci mezi farností a Městem a pomoc při přípravě stavby 
nového kostela  k předběžnému užívání,   

- spolupracovníkům – členům  ekonomické a pastorační rady za jejich 
významné nasazení při zvládnutí úkolů, které před námi byly a jsou, 

- sakristiánkám (sestrám Vladimíře Batůškové, Blaženě Němcové a 
Ludmile Chlachulové), a novým sakristiánům (bratrům Zdeňkovi 
Vojtkovi a Jaroslavu Kučerovi) že svou službu v chrámu sv. Michaela i 
Svatého Ducha dělají s příkladnou odpovědností,, s láskou a s nadšením.  

- těm, kteří zdobí kostel – ss. Vladimíře Batůškové a Miroslavě Číhalové a 
jejich 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 (především v novém kostele), 
zvláště Michalovi Staufčíkovi,  který moderoval činnost našich ministrantů. 
Štafetu po něm převzal Vojtěch Giesl – jemu vyprošujeme patřičné dary 
Ducha svatého.  A také děkuji akolytům, sloužícím jako mimořádní 
rozdělovatelé svatého přijímání. Nemocným přinášejí 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 zapojují 

do příprav nedělní liturgie pro rodiny s dětmi, příprav Děkanátních 
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setkání, setkání dětí a mládeže v naší farnosti. Zvláště jim upřímné díky 
za pomoc na faře a farní zahradě,  

- našim varhaníkům (Pavlovi Berkovi,  Jirkovi Smejkalovi, Zuzaně 
Psotkové i Kateřině Vránové a také Honzovi Plevákovi) děkuji           
za důležitý přínos, kterým se přičiňují o úroveň liturgické hudby a zpěvu 
při bohoslužbách. Na nových varhanách v novém kostele jim to opravdu 
jde. 

- Stanislavu Gieslovi, Petrovi Němcovi a Petrovi Jarotkovi, kteří vedou 
naši „Scholičku“.  Zvykli jsme si na zpěv „Scholičky“ při nedělních 
bohoslužbách, svátcích a také při Vánocích. Tento milý Boží dar 
občerstvuje naši farní rodinu. Ať vám to, přátelé ze Scholičky, pěkně 
zpívá k Boží oslavě! 

- Všem, kteří připravují bohoslužby pro děti při „rodinné“ mši sv.        
v neděli – (maminky a jejich spolupracovnice z „Michálkovy nedělní 
školičky“, mladí se spolča), 

- Našim katechetkám – Miroslavě Číhalové, Jitce Foltýnkové, Janě 
Vandové mladší, Janě Němcové a Ludmile Němcové – 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 (tentokrát 
v novém kostele).  Krásné biblické postavičky díky  katechetce Mirce a 
jejim pomocnicím nás uvádějí do betlémských událostí, 

- Ludmile Chlachulové, která  slouží v naší farnosti jako KAPr (kamarád 
Proglasu) a propaguje rádio Proglas  a sestře Jarce Plevákové, která 
působí jako KANOE (kamarád TV NOE). Bůh kéž jim v jejích nadšení 
žehná… 

- 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! Kamilu Psotkovi zvláštní poděkování 
za jeho velkorysou oběť v práci pro farnost a pro nový chrám,  

- Našim redaktorům farního zpravodaje a webových stránek naší 
farnosti na internetové síti – Gabriele Gottwaldové, Vojtěchovi 
Foltýnkovi a Tomáši Valovi. Redakční radě časopisu Beránek, na který 
se naše děti vždycky těší, 

- 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. 
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- Jitce Foltýnkové, účetní naší farnosti, za obětavou práci pro farnost, 
vedení účetnictví a pravidelné seznamování  se stavem hospodaření 
farnosti,  

- 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! Zvláště děkuji všem, 
kteří mi jakýmkoli způsobem projevili pozornost a lásku, když jsem v říjnu 
děkoval Bohu za „padesátiny“,  

- Všem, které jsem nejmenoval – ať Pán požehná svým dary, milostí a 
novým elánem! 

 
 

P as to r ač n í ch ú k on y  a a k t iv i ty  f ar no s t i :  

- Celý rok jsme věnovali tématu rodiny (podle pastýřských listů otce 
arcibiskupa Jana). 

- V roce 2014 se narodilo k novému životu s Bohem 34 dětí, z toho           
20 chlapců a 14 děvčat.  Poprvé přijalo našeho Pána v eucharistii 12 dětí 
na Slavnost Božího Těla (22.6.). a 4 dospělí na Slavnost vigilie 
Zmrtvýchvstání Páně (19.4.), 11 manželských párů si slíbilo před Bohem 
lásku, úctu a věrnost.  Celkem 49 farníků (z toho 28 bratrů a 21 sester)  
jsme vyprovodili na jejich poslední cestě a odevzdali do rukou Božích. 

- „Tříkrálová sbírka“ na podporu charitního díla a služby církve potřebným 
proběhla v našem městě 3.- 4.1.2014. Vybralo se 154 045,- Kč (Pán Bůh 
zaplať dárcům!) 

- Na začátku občanského roku, ještě v době vánoční (5.1.) provedl 
v novém kostele Chrámový sbor a orchestr v Uh. Hradišti Benefiční 
„Tříkrálový“ koncert na podporu stavby nového kostela. (Díky za výtěžek 
z koncertu ve výši 16 000,- Kč) 

- Plesovou sezonu ve Starém Městě otevírá už tradičně Děkanátní ples, 
jehož přípravu nese na svým bedrech naše farnost. Uskutečnil se 
v sobotu 11.1. (Čistý výtěžek – po odečtení všech nákladů – činil 55 120,- 
Kč a byl vložen na účet nového kostela) 

- I v roce 2014 se pravidelně scházela společenství: Cursilla, 
Františkánských terciářů, Seniorů, Mládeže – Meetina, Rodin, Ministrantů, 
Modlitební společenství matek, otců. Přibylo společenství 4 dospělých, 
kteří se připravovali k přijetí Eucharistie o Velikonocích. 

- Také z naší farnosti se maminky zúčastnily Hromniční poutě matek        
ve Šternberku (1.2.)  

- V neděli 2.2. na Svátek Uvedení Páně do chrámu se  při lucernáriu 
našemu farnímu společenství představili děti – budoucí prvokomunikanti. 
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- Společné udílení svátosti Pomazání nemocných proběhlo před Dnem 
nemocných (v pondělí 10.2.) a v pátek po 2. neděli adventní (12.12. v den 
Panny Marie Quadalupské).  

- 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. Pobožnosti křížových 
cest ve všedních dnech postní doby moderovali děti z náboženství, 
Josefové, matky, otcové, zastupitelé města, františkánští terciáři, 
společenství mladých, senioři, členové ekonomické a pastorační rady, 
ministranti a akolyté. 

- Během postní doby organizovala Charita (tak jako každý rok) sbírku 
Postní almužna. Z naší farnosti byl výtěžek 14 750,- Kč předán  Charitě  
na Květnou neděli. 

- 5.4. se konala v naší farnosti jednodenní duchovní obnova na motivy 
knihy „Oskar a růžová paní“. Provázel nás o. Petr Souček z Polešovic.  

- Ve čtvrtek 10.4., pátek 11.4. a ve čtvrtek 18.12. a pátek 19.12. jsem 
navštívil nemocné a posloužil jim svátostí smíření, pomazání a 
eucharistie.   

- V pátek 11.4.  před Květnou nedělí, jsme šli Křížovou cestu naším 
městem. 

- Děkanátní setkání mládeže se uskutečnilo v sobotu 12.4. na Velehradě. 
Zúčastnili se také mladí z naší farnosti. 

- O Velké noci Vzkříšení našeho Pána (19.4.) přijali poprvé Eucharistii: 
Barbora Pulkrábková, Patricie Kolísková, Šárka Magdalena Kolísková a 
Michal Kolíska. 

- V neděli Božího milosrdenství (27.4.) jsme mohli v televizi sledovat přímý 
přenos mše sv. z Vatikánu spojenou s kanonizací papežů Jana XXIII. a 
Jana Pavla II. 

- V rámci diecézní poutě k hrobu sv. Jana Sarkandra v Olomouci v sobotu 
10.5. bylo předáno o. arcibiskupem ocenění zasloužilým farníkům také 
z naší farnosti.  

- Už tradiční Prosebná pouť naší farnosti na Svatý Hostýn se uskutečnila 
6.5. 

- V den Svátku matek (11.5.) popřáli našim maminkám a babičkám děti 
z Křesťanské mateřské školky. V tento den opět proběhla pietní 
vzpomínka na zemřelého Ing. Dr. Rostislava Sochorce. 

- Každý druhý čtvrtek v měsíci – organizuje farnost modlitbu RŮŽENEC 
S PROCESÍM po růžencové poutní cestě. 

- Při Letnicích naší farnosti (7.6.) si modlitby během nočního bdění rozdělily 
společenství seniorů, terciářů, cursilla, matek, otců a mladých farníků, 
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- Veřejná sbírka na nový kostel se konala 12. - 18.5. (s výtěžkem 343 540,- 
Kč)  a 10. - 16.11. (s výtěžkem 358 616,- Kč).   

- Slavnost Božího Těla v červnu (22.6.), v rámci které se uskutečnilo první 
svaté přijímání našich dětí,  proběhla tradičně také eucharistickým 
průvodem ulicemi Za Radnicí a Sées. 

- Naše děti se mohly těšit na farní tábory: 13.7. - 19.7. na faře v Pačlavicích 
a 28.7. - 8.8. ve Skavsku (okr.Kroměříž). 

- Od 21.7. - 25.7.proběhlo malování kostela sv. Michaela. Upřímné „Pán 
Bůh zaplať“ všem za přípravu na malování a úklid po něm.  

- Na památku a spásu obětí I. světové války (ke 100.výročí) byla sloužena 
mše sv. u sv. Michaela v neděli 27.7. Po ní se uskutečnila pobožnost       
u Památníku obětem I. světové války. 

- V sobotu 30.srpna  jsme zahajovali nový školní rok mší svatou v Orlovně: 
Program pro děti společně připravila farnost (společenství mládeže) a 
Jednota Orla. 

- Dožínková mše svatá byla sloužena v neděli 31.8. Děkovali jsme             
za úrodu v každém ohledu, tedy i duchovní úrodu. V tuto neděli se totiž 
s naší farností loučil animátor ministrantů Michal Staufčík. Následuje hlas 
Božího volání ke kněžské službě. Vyprošujeme mu věrnost na této cestě 
a kéž Pán požehnává léta přípravy v Arcibiskupském kněžském semináři 
v Olomouci.  

- Při Mariánské pouti 2. - 4.9. navštívili naši farníci na Slovensku baziliku 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíně, Chrám sv. Jakuba v Levoči, 
Mariánskou horu u Levoče, Horu Zvir – místo Zjevení Panny Marie 
v Litmanové a v Polsku Chrám Matky Boží fatimské v Krzeptówkach 
v Zakopanem.  

- Také ve školním roce o nedělích probíhala aktivita naší farnosti: mše sv. 
v novém kostele v 10 hodin je věnována Rodinám s dětmi. Předškoláci 
mají program v místnosti pro matky s dětmi, starší děti mají program ve 
mši,  

- V neděli 14.9. se na náměstí Velké Moravy uskutečnil už                        
IV. Velkomoravský koncert, na němž vystoupili Hradišťan, Aneta 
Langerová, Radim Vojtek, Sbor Viva la musica a CM Bálešáci. Skvělým 
moderováním provázel P. Prokop Siostrzonek OSB, převor 
benediktinského kláštera na Břevnově v Praze. Jsme vděčni za tuto 
důležitou podporu Božího díla v naší farnosti –  stavby nového kostela. 

- Otec arcibiskup Jan Graubner se 18.9. v  Orlovně v Uherském Hradišti 
setkal s ekonomickými radami farností na téma restituce a nový model 
hospodaření. Zúčastnili se i členové naší ekonomické rady. 

- Michalské slavnosti v našem městě byly zahájeny ve čtvrtek 25.9. 
otevřením části nového náměstí Velké Moravy včetně výsadby stromu a 
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žehnání náměstí. V přilehlém jezuitském sklepě byla zahájena výstava – 
historie výstavby náměstí.  

- V týdnu od 29.9. do 3.10. proběhly v kostele sv. Michaela Adorace       
před slavností žehnání nového kostela. 

- V neděli 5.10. se konečně naplnila touha generací v našem městě a nový 
chrám Svatého Ducha byl připraven k předběžnému užívání. Tento chrám 
vděčnosti za cyrilometodějskou misii byl slavnostně požehnán 
(benedikován) českobudějovickým světícím otcem biskupem Pavlem 
Posádem. Přímým přenosem celou slavnost přenášela TV NOE. Na ČT2 
v rámci Křesťanského magazínu byla reportáž o novém kostele vysílána 
v neděli 26.10. Při příležitosti Slavnosti žehnání vydala farnost Kalendář 
na rok 2015, brožuru o novém kostele a puzzle. Později přibylo také DVD 
ze slavnosti.  

- Adorační den farnosti se loni uskutečnil také 6.10., podle nového 
rozdělení termínů.  

- Za obnovu rodin a nová duchovní povolání jsme se společně za náš 
Uherskohradišťský děkanát modlili v sobotu 11.10. na Velehradě. 

- V neděli 12.10. se nový chrám Svatého Ducha opět zaplnil. Děkuji všem, 
kteří se mnou přišli Bohu poděkovat za dar 50.let života. Upřímné „Pán 
Bůh zaplať“ všem za vše! 

- Na základě výzvy biskupů se také naše farnost zapojila v pátek 31.10.   
do dne postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a                
na Ukrajině. A v neděli 2.11. do celonárodní sbírky na pomoc trpícím.   

- Cursillisté uskutečnili setkání v novém chrámu. Konala se Národní ultreya 
v sobotu 18.10.  

- Mládež Děkanátu uspořádala Dušičkový volejbal 8.11. v Orlovně            
ve Starém Městě.  

- Od neděle 9.11. slavíme nedělní bohoslužby v novém chrámu Svatého 
Ducha.  

- Iva Talašová, animátorka mládežnického společenství se při mši svaté 
v neděli 16.11. loučila s naší farností, aby naplnila touhu svého srdce a 
zasvětila se Bohu v Kongregaci Chudých školských sester naší Paní       
ve Slavkově u Brna. Děkujeme ji za oběti a práci pro město, farnost, 
mládež. Přejeme ji štěstí v Bohu a Jeho požehnání!  

- Děkanátní Adventní duchovní obnova proběhla v naší farnosti 21. - 23.11. 
zahájením při mši sv. v novém kostele, pokračování v sobotu na Orlovně 
a ukončením mší sv. v neděli Krista Krále také v novém kostele. Provázel 
nás   o. Anselmo Ulbrich z Prahy. 

- Od adventní doby jsme slavili všechny mše svaté v novém kostele. Bylo 
to především z důvodu zimního období a tedy topné sezony, protože 
v novém chrámu je instalováno teplovodní podlahové vytápění. 

- Na 1. Adventní neděli zahájili katechumenát noví katechumené 
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- Se svatým Mikulášem se děti setkaly v sobotu 6.12. u Svatého Ducha. 
Společenství mládeže připravilo hru o sv. Mikuláši. 

- Na 4.neděli adventní (21.12.) jsme se díky sponzorům a dárcům dočkali 
nových varhan v kostele Svatého Ducha. Jedná se o digitální chrámové 
varhany VISCOUNT, typ UNICO CLV6 v ceně 212 870,- Kč.  

- Na Hod Boží vánoční (25.12.) při odpolední pobožnosti mládežnické 
společenství sehrálo vánoční hru „Co nebylo a nakonec bylo“ Upřímné 
díky Lidušce Němcové za sepsání libreta všech her uvedených v naší 
farnosti. Ať tento krásný dar v pokoře rozvíjí! 

- K neděli Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa (28.12.) připravila cimbálová 
muzika Bálešáci Vánoční koncert.  

- Chrám Svatého Ducha se o Vánocích roku 2014 stal jedinečným místem 
setkávání, duchovního obdarování a zakoušením mocné Boží 
přítomnosti.  

P. Miroslav Suchomel,  
duchovní otec farnosti 

 
 

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

 

Statistika úkonů za rok:  2014 

křty  34 

biřmování 0 

počet sv. přijímání 24 600 

1. sv. přijímání 16 

počet sňatků 11 

pomazání nemocných 152 

počet pohřbů (do země + kremace) 49 (35 + 14) 

počet nedělních mší v kostele, kapli 164 

obvyklá návštěvnost v neděli  665 

počet dětí v náboženství (počet skupin) 98 (7) 
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S t at is t ik a  ho sp o d ař en í  f ar n os t i   
 

Hospodaření farnosti v roce: 2014 

stav účtu k 1.1 Kč 132 537 

celkové příjmy  
(jedná se nedělní sbírky a úroky  z účtu) Kč 342 524 

celkové výdaje (z toho:) Kč 337 258 

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

Kč 25 903 

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

Kč 140 226 

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

Kč 81 250 

- dobrovolné sbírky darované mimo farnost 
   (na pronásledované, postní almužna) 

Kč 32 950 

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

Kč 56 929 

stav účtu k 28.12 Kč 137 803 

Stavba nového kostela Sv. Ducha:  2014 

stav účtu k 1.1 Kč 355 674 

celkové příjmy (vč. úroků) Kč 12 895 166 

z toho : pravidelné sbírky v kostele Kč 514 303  

            veřejné sbírky ve městě  Kč 702 156 

            koncert Kč 180 000 

            dary Kč 2 548 707 

            příspěvek od města Kč 2 500 000 

            půjčky od fyzických a právnických osob Kč 6 450 000 

celkové výdaje Kč 12 576 694 

z toho : přímé stavební Kč 10 622 500 

            nepřímé se stavbou související Kč 941 644 

            splátky úvěru Kč 1 012 550 

stav účtu k 28.12 Kč 674 146 

   


