
  

P O ST N Í D O BA ?  S KO ČI T  D O  MI LO S T I  

"Milostí tedy jste spaseni skrze víru;  není to vaší zásluhou, je to 
Boží dar "(Ef 2, 8).  Představte si, že jste uvězněni ve čtvrtém patře 
hořící budovy. Hasiči pod vámi rozprostřeli síť a vyzývají vás, 
abyste skočili. Volají: "Skočte! Chytíme vás!" Zhluboka se 
nadechnete, skočíte a bezpečně přistanete. Zachránili jste se         
z plamenů! Zachránili jste se díky skoku? Ne zcela. Kdyby tam 
nebyla síť, byli byste mrtví. Zachránila vás síť. Ale zároveň jste se 
museli rozhodnout, že skočíte. Museli jste udělat skok víry              
a důvěřovat, že vás hasiči zachrání. Takto spolupracují milost         
a víra. Boží milost je jako síť a vaše rozhodnutí skočit je čin 
víry. Skočíte, neboť důvěřujete hasičům          
a věříte v síť. Podobně náš skok víry           
do Kristovy náruče je jediný způsob, jak 
budeme v bezpečí.  Jiná cesta 
neexistuje. Víra je rozhodnutí na život         
a na smrt - a toto rozhodnutí musíme 
každý den potvrzovat. Je to každodenní 
rozhodnutí, abychom našli své bezpečí, 
domov a jistotu v Pánu. Je to také 
každodenní rozhodnutí, které nám 
otevírá nekonečnou zásobárnu milosti                
a požehnání. Proč nám Ježíš chce dát 
tolik milostí? Protože chce udělat víc 
než jen to, že nás zachrání                  
od hříchu. Chce změnit náš život! 
Svatý Pavel napsal: "Z Boží milosti 
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jsem tím, čím jsem, a jeho milost nebyla ve mně marná" (1 Kor 15, 
10) . Viděl, že milost v něm účinkuje, že z něj dělá takového 
člověka, jakým se stal. Věděl, že bez této milosti by vůbec nebyl tak 
pokorný, klidný nebo plodný. 

Milost a víra 

Milost a víra: tyto dvě jsou velmi úzce propojeny! Boží milost 
bez našich skutků víry má velmi malou schopnost nás změnit.        
A naše úsilí, ať by bylo jakkoli věrné a disciplinované, prostě 
nebude mít velký vliv, pokud nejsme 
otevření proudu milosti, který Bůh vždy 
posílá z nebe. Podívejme se, jak Písmo 
popisuje tuto součinnost mezi Boží milostí       
a naším úsilím. Zaprvé Ježíš popisuje, jak 
semeno (Boží milost) zaseté do správné 
půdy (naše víra) může přinést 30-, 60- nebo 
100-násobnou úrodu (Mt 13, 3 - 8) . Pak 
nám Petr říká, abychom "toužili                  
po nefalšovaném duchovním mléku (Boží 
milost), abychom z něj rostli ke spáse " (1 Pt 
2, 2) . Říká také to, že pokud chceme, aby 
tato milost působila v našem životě, musíme 
se zbavit "vší zloby a každé lsti, pokrytectví, 
závisti a každé pomluvy" - a to vyžaduje 
úsilí (2, 1) ! A nakonec Jakub nám říká , abychom "odložili všechnu 
nečistotu a jakoukoliv zlobu (skok víry) a v tichosti přijali zaseté 
slovo, které má moc spasit naše duše (Boží milost)" (Jk 1, 21) .  
Každý z těchto úryvků a ještě mnohé další popisují to, co se může 
stát, když se rozhodneme skočit do Ježíšovy náruče. 

Levná a drahá milost  

Německý teolog Dietrich Bonhoeffer ve své knize Cena 
učednictví popisuje rozdíl mezi "lacinou milostí" a "drahou milostí". 
Píše, že levná milost "je hlásání odpuštění aniž by se vyžadovalo 
pokání, křest bez církevní disciplíny, svaté přijímání                    
bez zpovědi". Je to "milost bez učednictví, milost bez kříže". Ti, co 
se spoléhají na levnou milost, věří v Ježíše, ve věčný život             
a v odpuštění hříchů, ale neusilují "žít jiný život pod vlivem milosti, 
který se liší od starého života pod vlivem hříchu". Naopak drahá 
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milost "je povolání Ježíše Krista, při kterém učedníci zanechali své 
sítě a následovali ho ". Tato milost je drahá, protože nás volá 
zanechat své staré já a "následovat". Ale je to milost, "protože nás 
volá následovat Ježíše Krista". Je to milost, protože ten, koho 
následujeme, je plný lásky, milosrdenství a slitování. Je vždy          
s námi, aby nám pomohl a dal nám sílu. Katechismus katolické 
církve píše, že milost je "nezasloužená pomoc, kterou nám dává 
Bůh, abychom odpověděli na jeho pozvání" (1996) . Tedy milost je 
dar od Boha, který nás podněcuje a dává nám sílu změnit náš 
život. Ale Katechismus pokračuje a píše, že tato milost vyžaduje 
"svobodnou odpověď člověka" (2002) . Milost není kouzelná 

formulka, která nás okamžitě 
promění. Musíme hrát důležitou 
roli a ta spočívá v tom, že se 
podřídíme Boží milosti, ať už si to 
vyžaduje jakoukoliv 
cenu. Vidíme, že tato drahá 
milost působila v lidech, jakými 
byli Abraham, Mojžíš a Panna 
Maria. Pán se jich dotkl a oni mu 
odevzdali svůj život. Abraham 

zanechal svůj domov v Uru a šel do zaslíbené země, o které nic 
nevěděl. Mojžíš riskoval svůj život, když vyzval faraóna, aby 
osvobodil Izraelity. A Marie řekla ano na andělovo pozvání stát se 
Matkou Boží. Dotkla se jich milost a oni svobodně přijali pozvání, 
jakož i odpovědnost, kterou jim Bůh nabídl. Bratři a sestry, Boží 
milost k nám stále proudí. Může být drahá, ale ne 
těžká. Podněcující a povzbuzující milost nás vybízí udělat vše, co 
je potřebné, abychom se přiblížili k Bohu. Jeho milost je velkorysé 
pozvání rozhodnout se - toto rozhodnutí přinese nevýslovné 
požehnání nám i lidem v našem okolí. Když začínáme tento 
postní čas, dejme si předsevzetí, že si prohloubíme 
víru. Nespokojme se s levnou milostí. Rozhodněme se, že 
budeme napojeni na Boží milost, přestože bude drahá. Buďme 
vytrvalí, a když padneme, vstaňme a začněme znovu. Mějme 
víru v Boha a naplní nás jeho milost. 

o. Miroslav 
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P O ST N Í D O BA  V  N A Š Í  F AR NO S T I 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY  - kterou připravují jednotlivá 
společenství. Koná se vždy před začátkem mše sv. v 17 hodin,     
tj. v pondělí, středu a pátek. Děti přítomné na této pobožnosti se 
tím účastní postní soutěže.  

 

POSTNÍ SOUTĚŽ NAŠICH DĚTÍ – MONSTRANCE 
S DRAHOKAMY PRO JEŽÍŠE 

Na podzim roku 2015 se v ČR (v Brně) uskuteční Národní 
eucharistický kongres. Na tuto událost se farnosti 
už od ledna různým způsobem připravují. Proto 
jsme k prožití postní doby 2015 vybrali motiv 
monstrance. Postní doba je přípravou               
na Velikonoce – svátky smrti a zmrtvýchvstání 
našeho Pána Ježíše Krista. Vrcholným darem 
Velikonoc pro nás je dar Eucharistie. 
Zmrtvýchvstalý Kristus zůstává mezi námi živý    
v podobě chleba a vína. Zpřítomnění tohoto daru 
se stále znovu uskutečňuje při každé mši svaté. 
V letošní postní době se tedy pokusíme nově objevit mši svatou     
a připomenout si některé její části, a to v souvislosti s texty 
postních nedělí liturgického cyklu B. Proto hlavně v neděli budeme 
to téma rozvíjet. Ve všední dny se budou děti účastnit Pobožností 
křížové cesty, vyzdobovat symbolickou monstranci  a tak získávat 
body do soutěže.  

 

KAJÍCÍ POBOŽNOSTI – jako duchovní obnova farnosti        
(V letošním roce budeme využívat přípravného materiálu 
k Národnímu eucharistickému kongresu) - je v kostele Svatého 
Ducha  každou postní neděli (1.-5.) odpoledne v 15 hodin.  

 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH SE SLUŽBOU SVÁTOSTI 
SMÍŘENÍ, POMAZÁNÍ  A SV.PŘIJÍMÁNÍM  ve čtvrtek 26.3. a 
v pátek 27.3. dopoledne vždy od 8 hodin. Prosím, nahlaste do 20.3. 
na tel. 572 541 277 nebo v sakristii kostela Svatého Ducha! 

 

 „BOLESTNÝ“ PÁTEK PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ – 27.3.2015 
Od 17 hodin mše sv. a po ní projdeme s křížem třemi 

zastaveními ulicemi našeho města, s modlitbou za město a farnost. 
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6. NEDĚLE POSTNÍ -  „KVĚTNÁ  - PAŠIJOVÁ“:   29.3.2015 
V sobotu 28.3. v  17 hodin a v neděli 29.3. v 7.00 a 10.00 hodin 

začne bohoslužba před kostelem. Po požehnání ratolestí (kočiček), 
přejdeme průvodem do kostela ke mši svaté.  

 

OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:  vždy půl hodiny 
přede mší svatou, také během Pobožnosti křížové cesty.                
V SOBOTU 28.3. OD 14:30 – 16:30 HODIN BUDOU PŘÍTOMNI 
TŘI ZPOVĚDNÍCI!  Od pondělí 23.3. až do středy 1.4.. zpovídají 
také otcové uherskohradišťského děkanátu v Uherském Hradišti 
(ve farním kostele sv. Františka Xaverského od 8:00 – 10:00 hod., 
u františkánů od 15:00 – 18:00 hod.) 

 

ÚKLID KOSTELA A OKOLÍ PŘED SVÁTKY. Přijďte, prosím, 
pomoci při úklidu kostela a okolí  v sobotu 28.3. od 8 hodin. 
Děkujeme! 

 

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V PROSTĚJOVĚ  
3, 2, 1 startujemeee...Je to opět tu! Sobota 28. března 2015      

v 10:00 - Setkání mladých naší arcidiecéze + páteční předprogram 
Večer radosti s řeholníky. Moc se na Vás těšíme! Více informací  
na webu mladez.ado.cz. Buď v obraze - Jeď do Prostějova! :-) 

 
P as tý řs k ý  l is t  p r o  p r vn í  n e dě l i  po stn í  20 15  

Drazí bratři a sestry, do doby postní jsme 
vstoupili s pohledem na Pána Ježíše, který prožil 
čtyřicet dní na poušti, vítězně zvládal pokušení   
a pak začal hlásat Boží evangelium. Může nás 
napadnout: My přece věříme, proto jsme tady. 
Jak máme uvěřit evangeliu? Co se od nás ještě 
očekává? Apoštol Jan nám po své zkušenosti 
říká: Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestli 
někdo miluje svět, není v něm Otcova láska. 
Vždyť všechno, co je ve světě: žádost těla, 
žádost očí a honosný způsob života, není z Otce, ale ze světa.      
(1 Jan 2,15–16). Jakže, my nemáme milovat svět, když sám Bůh 
miluje svět? Tentýž Jan přece píše: Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16) Ano, Bůh miluje svět,     
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a proto ho chce zachránit. On nenutí, jen zve do svého království, 
ale upozorňuje, že svět pomíjí, že na věky zůstává jen ten, kdo 
koná to, co chce Bůh (1 Jan 2,17). Základním zákonem Božího 
království je láska, která hledá dobro druhého, která se nebojí ani 
oběti. Ježíš sám ukazuje hodnotu každého člověka, když se narodí 
jako chudý, když učí, že co uděláme jednomu z nejposlednějších. 
Drazí bratři a sestry, postní doba má pro nás být dobou 
intenzivního učení a procvičování Kristova myšlení a jeho kultury. 
Nebojme se lišit se od světa a od jeho kultury spějící k zániku, jako 
to udělal Noe se svou rodinou, když se zachránili uposlechnutím 
Božího příkazu vstoupit do archy, kterou si měli postavit. Boží 
království se přiblížilo, my jsme do něj byli přijati už křtem, ale 
musíme do něho vstupovat denně svým rozhodováním myslet        
a jednat jako Boží děti. Připomeňme si, co papež František 
neúnavně opakuje, že kritiky, klepy, 
závisti, žárlivosti, rivalita jsou postoje, 
které nemají právo obývat naše domy. To 
může být důležité téma pro naše postní 
snažení. Pro mnohé je největším 
pokušitelem k hříchu internet, který však 
může být skvělým služebníkem, když se 
umí dobře užívat, když nezačne člověka 
ovládat, když mu nekrade příliš mnoho 
času. K těžkému hříchu mohou vést 
nemravnosti, i když jsou jen                   
na obrazovce. Hltání špatných zpráv z jakýchkoliv zdrojů a jejich 
předávání dál může být nejen projevem hříšné zvědavosti, ale         
i službou nepříteli Božího království, které se buduje hlásáním 
radostné zvěsti evangelia. Radost z násilí či hrubá zábava, kdy těší 
ošklivost a baví zloba, neodpovídají kultuře Božího království.  
Postní doba je nejen vhodným časem pro uvědomění si hříšných 
pout, zlozvyků a chyb, které je třeba odevzdat Božímu 
milosrdenství ve zpovědi, ale je to i příležitost k procvičování pevné 
vůle potřebné k vítězství nad pokušeními a k růstu v dobrém,          
k budování ctnosti. Zkušení duchovní vůdcové radívali: Když tě 
trápí slabost, posiluj vůli. Když tě ohrožuje pokušení, utíkej        
před ním. Když tě spoutává hříšný zlozvyk, bojuj za svou svobodu. 
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Až se zlozvyku zbavíš, procvičuj ctnost, 
která je jeho opakem. Bratři a sestry, 
vezměme letošní postní dobu jako duchovní 
cvičení. Kdo cvičíte nějaký sport nebo 
hudbu, víte, že za jednou se nedá nic naučit 
a o tréningu jen mluvit, to nepomůže, ale 
vytrvalým cvikem se dá dojít ke skvělým 
výsledkům. Přeji Vám hodně vytrvalosti      
v duchovním procvičování, které nemusíte 
dělat jen sami. Společné snažení třeba       
v rodině či s přáteli může hodně povzbudit.  
Naději každému z Vás vyprošuje  

Váš arcibiskup Jan (zkrácená verze) 
 

K ř í ž o vé  c es ty  

DATUM DEN HODINA SKUPINA 
20. 2. 2015 Pá 17:00 Sakristiáni 
23. 2. 2015 Po 17:00 Děti z náboženství 
25. 2. 2015 St 17:00 Akolyté 
27. 2. 2015 Pá 17:00 Scholička 
2. 3. 2015 Po 17:00 Senioři 

4. 3. 2015 St 17:00 Členové pastorační a 
ekonomické rady 

6. 3. 2015 Pá 17:00 Zastupitelé 
9. 3. 2015 Po 17:00 Cursillo 
11. 3. 2015 St 17:00 Jednota Orla  
13. 3. 2015 Pá 16:00 nebude - Fatimský den 
16. 3. 2015 Po 17:00 Josefové 
18. 3. 2015 St 17:00 Františkánští terciáři 
20. 3. 2015 Pá 17:00 Děti ze třetí třídy 
23. 3. 2015 Po 17:00 Otcové 
25. 3. 2015 St 17:00 Matky 
27. 3. 2015 Pá 18:00 Křížová cesta městem 
30. 3. 2015 Po 18:00 Společenství mládeže 
1. 4. 2015 St 18:00 Ministranti 
3. 4. 2015 Pá 9:00 Všichni 
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P o s t n í  alm u ž n a 

Postní almužna je pastorační aktivitou úzce navázanou           
na postní dobu a k ní neodmyslitelně patřící 
almužnu a péči o potřebné. Významná je 
zejména pro rodiny, ve kterých                 
při společných modlitbách papírová 
schránka znázorňuje a inspiruje naši snahu 
pomoci potřebným lidem. Potřebné lidi      
ve svém okolí do svých modliteb také 
vkládejme a do kasičky vložme podnět 
k pomoci konkrétním jednotlivcům nebo 
rodinám Ukončení postní almužny je opět 
směřováno na Květnou neděli. Tehdy 
přinesou věřící své příspěvky do kostela     
a tak se postní almužna stane kostelní 
sbírkou.  

P. Bohumír Vitásek 
Pokladničky se budou rozdávat na Popeleční středu v kostele. 
 

M l adš í  s p o lč o 

"Kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já 
mezi nimi." (Mt 18,20) 
Datum startu: 20. února 2015 
Kdy se budeme scházet? Každý pátek 
Kdo? Holky a kluci 6. - 9.třída 
Kde? Na Orlovně ve Starém Městě (vzadu od hřiště) 
Od kdy do kdy? Od 15:30 do 16:50 (poté společný odchod na mši 
svatou) 
Kontaktní údaje Míša 776 616 595, Monča 720 534 810 

PŘIJĎ MEZ NÁS! TĚŠÍME SE NA TEBE!!! ☺ 
 

P o dě ko v án í  

Milý otče Miroslave, vážený duchovní správce farnosti Staré 
Město,  rádi bychom poděkovali Vám i Vaší farnosti za spolupráci     
při přípravě setkání koledníků z olomoucké arcidiecéze              
s O. arcibiskupem Janem Graubnerem, které se uskutečnilo v pátek 
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2. ledna 2015 ve farnosti Staré Město. Oblastní charita Uherské 
Hradiště žehnání pořádala teprve podruhé během 16 let organizování 
Tříkrálové sbírky v naší olomoucké arcidiecézi. Poprvé tomu bylo    
ve farnosti Uherské Hradiště a podruhé ve Vaší farnosti Staré Město.     

Jsme rádi, že k důstojnému a radostnému setkání koledníků   
s O. arcibiskupem přispěl nejen Váš nový kostel sv. Ducha, ale 

především ochota ke spolupráci Vašich 
farníků.  
Jmenovitě bychom chtěli poděkovat 
bratru Ing. Kamilu Psotkovi, bratru 
Josefu Vandovi, sestře Ludmile 
Němcové a bratru Jiřímu Noskovi, 
mužům, kteří pomáhali při přípravě 
Jezuitského sklepa, schóle, ministrantům 
a všem, kdo jakýmkoli způsobem přispěli 

ke slavení liturgie a programu pro koledníky. Srdečné poděkování 
patří také všem koledníkům, vedoucím skupinek i těm, kdo 
v Tříkrálové sbírce přispěli na pomoc občanům na Uherskohradišťsku 
a chráněnému bydlení ULITA pro lidi s mentálním postižením, které 
bylo nově otevřeno v měsíci září loňského roku vedle sídla Oblastní 
charity Uherské Hradiště. 

   Ještě jednou přijměte upřímné díky a Vašemu dílu dokončení 
nového kostela sv. Ducha přejeme hojnost Božího požehnání 

zástupci charity Uherské hradiště 
 
P ln o m o c né  o dp u st k y  v  R o c e  z as v ě ce n é ho  ž i vo ta  

Z rozhodnutí Apoštolské penitencárie pověřené Svatým otcem 
při příležitosti Roku zasvěceného života je možné od 1. neděle 
adventní 2014 do 2. února 2016 získat plnomocné odpustky         
za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijímání eucharistie    
a modlitba na úmysl Svatého otce). Věřící, kteří se budou 
opravdově kát a budou vedeni duchem lásky je mohou získat pro 
sebe, nebo obětovat také za duše v očistci: 

a) v Římě, kdykoli se zúčastní na některém z mezinárodních 
setkání a slavení, jež jsou stanovena příslušným kalendářem 
Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti 
apoštolského života. 
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b) ve všech místních 
církvích, kdykoli ve dnech 
věnovaných v diecézi zasvěcenému 
životu a při diecézních slaveních 
vyhlášených u příležitosti Roku 
zasvěceného života zbožně 
navštíví katedrálu anebo jiné 
posvátné místo, zvolené se 
souhlasem místního ordináře, nebo 
klášterní kostel či oratoř 
klauzurního kláštera. 

c) v katedrále sv. Václava v Olomouci, v papežských 
bazilikách: Velehrad, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček a ve Štípě.     

 
L y ž o v ač k a 

Dne 29.ledna vyjelo společenství mládeže MeetinA  lyžovat 
v počtu 12 lidí. Po dvouhodinové strastiplné cestě jsme dojeli           
na místní faru v Zubří, kde jsme měli domluvené ubytování. První 
auto obsazené Magdou a Kristýnkou vyjelo už ve 13 hodin 
odpoledne, aby nám děvčata na místní faře k našemu příjezdu 
nachystala výbornou večeři, halušky. Hned druhý den po snídani       
a dlouhé domluvě, jsme nakonec jeli lyžovat na sjezdovku                
na Mezivodí, protože oblíbená sjezdovka na Pustevnách byla 
spuštěna do provozu od 2.února.  Sjezdovka na Mezivodí byla krásně 
upravená a nebylo zde ani moc lidí, ale naneštěstí přišel asi po dvou 
hodinách lyžování problém, velký příval sněžení. Viditelnost se 
výrazně snížila a lyžování bylo tudíž obtížnější, ale nebylo to nic, co 
bychom nezvládli. Jenže nastal jeden problém, který jsem nezvládl. 
Při vysedání z vleku jsem se zahákl a roztrhl si kalhoty. Den mi to 
nijak neznepříjemnilo. Všem to vyčarovalo úsměv na tváři a jezdili 
jsme dál. Do 16 hodin, kdy se uzavírala sjezdovka pořád velmi 
sněžilo, ale i tak jsme jezdili až do konce. Na faru jsme dojeli skoro   
za tmy a Monča s Radkou se pustily do vaření, tentokrát to bylo 
rizoto. Po večeři jsme si zahráli různé stolní hry a další aktivity, poté 
přišel na řadu opět spánek. Sobotní den jsme si zvolili jinou 
sjezdovku a tentokrát jsme jeli na Razulu, která je vzdálená asi o 20 
km dále. Bohužel pro dvě třetiny z nás byla červená sjezdovka velmi 
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těžká, protože byla zledovatělá a měla hodně boulí. Těchto 8 lidí se 
vydalo na opodál ležící sjezdovku Horal, která byla mírnější, ale to 
nám vůbec nevadilo. Zažili jsme na ní hodně zábavy a dalo se na ní 
vyřádit. Po pár jízdách jsme i u kraje sjezdovky našli menší skok, 
který si všichni zkusili, někteří z nás na něm zažili i menší karambol. 
Lyžovali jsme zase až do uzavření sjezdovky. Tento den měli večeři 
na starost bratři Gottwaldovi, kteří připravili výborné špagety. Večeři 
jsme rychle snědli, protože na večer byl v plánu nedaleko vzdálený 
ples v Hrachovci, který byl určen pro místní děkanátní mládež. Ples 
jsme si náramně užili a vyhráli i ceny v tombole. Měl jsem dnes štěstí 
a jako náhražku za roztržené kalhoty vyhrál hlavní cenu tomboly, 
zahradní gril. Z plesu jsme se vrátili po půlnoci a čekal nás poslední 
den lyžování. V neděli jsme ráno šli na mši do místního kostela, který 
byl minutu od fary. Po mši jsme šli zase lyžovat, ale jenom do          
14 hodin, přece jenom nás čekala cesta domů.  Po lyžování jsme se 
rychle vrátili, sbalili si věci a uklidili faru. Domů jsme vyrazili okolo     
18 hodiny večer. Cesta domů uběhla velmi rychle, protože jsme se 
všichni těšili za rodinami. Lyžování bylo vydařené a už se všichni 
těšíme na příští rok.  

         Honza Březina 
 
P o t áb o r o v é s e tk án í  

Dne 6.2.2015 se děcka a vedoucí ze staršího tábora sešli          
na nádraží ve Starém Městě. Sešli jsme se, abychom společně odjeli 
do Slavkova u Brna k Chudým školským sestrám, kde je naše bývalá, 
ale vždy duchem přítomná, farnice Iva Talašová. Byli jsme ubytovaní 
v domě Svaté rodiny, který patří do komplexu kláštera.  

Vedoucí pro nás měli nachystaný bohatý program. Hráli jsme 
nejrůznější hry, např.: pět proti pěti, fanfrpál, sázky a další.              
Ve volných chvilkách jsme si zahráli i klasickou vybíjenou. Čekala nás 
také půlnoční výprava, ve které jsme hledali součástky k přístroji, 
který jsme měli složit. Bohužel se nikomu nepodařilo najít všechny, 
tak jsme stroj ani nepostavili. Jídlo, které jsme potřebovali vždy        
na doplnění energie, nám připravovala naše Iva a maminky, které 
byly tak ochotné a upekly nám buchty. Měli jsme možnost shlédnout 
také betlém školských sester, který byl vskutku nádherný a měl jednu 
zvláštnost. Andílek, do kterého se dávají peníze, nám pokaždé 
poděkoval a zazpíval koledu. Sestra Josefa nám dovolila navštívit 
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školku, která patří pod klášter. Bylo to úžasné! Mohli jsme se vrátit 
zpátky do let, kdy jsme byli ještě ve školce. 

Bohužel nastal čas odjezdu a my jsme museli odjet. Všechny tři 
dny byly úžasné a už se nemůžu dočkat na další skvělé zážitky         
a tábory s ostatními. 

Liduška GIESLOVÁ 
 

Up o z o r n ěn í  -  b i ř m o v án í  

Důležitá zpráva pro všechny, kteří se budou chtít připravovat     
na svátost biřmování! Příprava začne probíhat na podzim 2015. 
Přihlášky odevzdávejte do konce letních prázdnin 2015.  

 
V ý z v a k  př ihl áš k ám  d o se m i n ář e 

Drahé sestry a bratři, 
Pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má 

svůj den modliteb za kněžský seminář, v němž se také bohoslovci 
modlí za Vás. V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře, vás 
prosím o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují. 

Vy, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, nebojte se 
odpovědět na Boží volání ochotným ANO. Pokus se rozhodnete        
a budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se 
na svého kněze, který Vám podá potřebné informace. Přihlášky se 
podávají na arcibiskupství do konce března 2015. 

         arcibiskup Jan  
 

P r o s b a o  p o mo c –  p ř í pr av a s b o u b en c ů 

Prosíme manžele, kteří by byli ochotní vypomoci s přípravou 
snoubenců na manželství v Uherském Hradišti, nechť se přihlásí 
v sakristii nebo u paní Anny Blahušové na tel. 731 646 898. 
Děkujeme. 

 

P r o s b a o  p o mo c -  m is i e  

Prosíme ty, kteří mají doma nepotřebnou vlnu a mohou ji darovat, 
aby ji přinesli do konce února do sakristie. Z vlny se budou vyrábět 
deky do misijních oblastí. Vlna může být jakékoliv síly, ne však 
páraná a ne chemlon.  DĚKUJEME. 

Mirka Číhalová 
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M i c hálk o v a n e d ě ln í  šk o li č k a 

Jak jistě víte, již pátým rokem funguje v naší farnosti nedělní 
Michálkova školička. Během nedělní desáté mše svaté při liturgii slova 
se nejen předškolní děti schází v místnosti pro matky s dětmi.  

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.  

V současné době 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 
mši svaté v sakristii kostela sv. Ducha. 

                                                                  Marcela Šmídová 
 

Z ve me  vš e c hn y  dě t i  n a  táb o r   f ar n os t i!  

Jak už je dlouholetým zvykem, tak farnost pod záštitou o. s. 
Sarkander ( www.sarkander.cz ) pořádá každoročně tábory pro mladší 
děti  1. – 5. třída ZŠ a pro starší děti  5. – 9. třída ZŠ.  

Letošní letní prázdniny tyto tábory proběhnou v termínech: 
-  pro mladší děti: 1. - 8.8.2015 na faře v Dřevohosticích. Hlavní 
vedoucí je Marie Chlachulová ( tel.: 732 516 032 ). Cena tábora je 
1 500,-. 

-  pro starší děti: 10. - 22.8.2015 na Táborové základně Junior Štítary 
(sousedí s Vranovskou přehradou). Hlavními vedoucími jsou Zuzana 
Milisová a Kristýna Vaculíková ( tel.: 724 296 340 ). Cena tábora je 
2 900,-. 

Pokud budete chtít, aby Vaše dítě s námi strávilo část prázdnin 
s připraveným programem a spoustou zábavy, kontaktujte nás na výše 
uvedených tel. číslech, kde Vám rádi odpovíme na Vaše dotazy 
ohledně tábora. Přihláška je ke stažení na: www.farnoststaremesto.cz, 
či k odebrání v kostele Svatého Ducha. 

                Za týmy táborů se těší Maruška, Zuzka a Kristýna 
 

P o z v án í  

• víkendu 27. 2. – 1. 3. 2015 se jako každý rok uskuteční 
v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci postní duchovní 
obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede  
P. Daniel Vícha, farář v Kravařích. Informace a přihlášky je možné 
získat na http://www.knezskyseminar.cz/vir. 
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• JARNÍ PRÁZDNINY NA SV. HOSTÝNĚ Nabízíme ubytování               
v poutních domech za nízké ceny! Informace na tel: 573 381 693-4     
e-mail: matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz Těšíme se na Vás!!! 

• Pozvánka pro varhaníky, sbormistry, vedoucí schól a všechny zájemce 
o liturgii a hudbu na diecézní setkání na téma     PANIS ANGELICUS, 
hudba oslavující Eucharistii v sobotu 21. března 2015 v aule CARITAS 
– VOŠ soc. Olomouc, Křížkovského 6 

• Duchovní obnova pro vdané ženy do 45 let proběhne 5. 6. – 7. 6. 2015 
v Kroměříži. Vede ji P. Bogdan Sikora, provinciál minoritů. Přihlašujte 
se na adresu: Sestra Františka Šmajstrlová, Koperníkova 1446/3, 767 
01 Kroměříž nebo na e-mail: sr.frantiska@seznam.cz 

 

F ar n í  k r on ik a 

Do naší farnosti byli křtem přijati: 
Ondřej Stalčík, SM, Metodějova 1763 26. 12. 2014 
Vojtěch Vodárek, O. Nová Ves , Krajiny 323 28. 12. 2014 
Radim Benedikt Křivák, SM, Luční 2066 18.   1. 2015 
Laura Blahová, UH, Velehradská tř. 798 25.   1. 2015 
 

V našem farním společenství si lásku, úctu a věrnost slíbili: 
3. 1. 2015 
Michaela Doležalová, Babice 571 
Radek Doležal, UH, 1. máje 196 
 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Vladimír Vaněk  *29.  9. 1944  +17. 12. 2014 
Marie Bučková   *10.  3. 1955  +19. 12. 2014 
Anna Gahurová  *25.  9. 1943  +30. 12. 2014 
Roman Vlk   *24.  5. 1983  +  8. 1. 2015 
Helena Zajícová  *18.10. 1930  +15. 1. 2015 
Emílie Mazúrková  *11.  2. 1929  +16. 1. 2015 
Marie Vavrušková  *25.  3. 1941  +29. 1. 2015 
Marie Mléčková  *19.  3. 1949  +  9. 2. 2015 
Božena Šebková  *26.  4. 1924  +12. 2. 2015 

 

 

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  


