
  

D Á R CE  PR A V D Y 

       Jednou Sokrates potkal Xenofonta, srdečně se s ním 
pozdravil a začal se ho vyptávat na to, kde je možné koupit 
různé druhy potravin. Když mu Xenofont odpověděl na všechny 
otázky, tehdy se ho Sokrates zeptal: „A víš, kde se lidé stávají 
dobrými a šlechetnými?“. „Ne“, odpověděl mladý Xenofont. „Tak 
pojď za mnou a uč se!“, ukončil rozhovor Sokrates.  A takto 
získal nového učedníka, který u něho hledal cestu k plnému 
lidství.  

Slavnost Zmrtvýchvstání staví před nás jednu zásadní 
otázku: co hledáme u Pána Ježíše? Sama přítomnost v kostele 
nestačí.  Je třeba se zamyslet více! Od Boha jsme dostali život 
a On sám nás chce převést bezpečně přes práh smrti. Ale         
i když jsme se narodili bez našeho rozhodnutí, tak nové 
narození – k životu věčnému – se neobejde bez naší účasti. 
Člověk, který si zvolil Krista a Jeho 
pravdu, si zvolil svou nesmrtelnost.  Díky 
Zmrtvýchvstání můžeme rovněž 
s vnitřním pokojem a radostí prožívat 
svůj pozemský život. Nebojme se lidí, 
protože „duši zabít nemohou“.  Nebojme 
se nemoci, ani smrti, protože „v domě 
Otcově je mnoho příbytků“.  Máme 
v sobě nepokoj?  „Pozvedněme svůj 
zrak k tomu, co je nahoře, ne na to, co je 
na zemi“.  

MICHAEL - 

SVATÝ DUCH 
občasník farnosti Staré Město 

  č.82/velikonoce 2015 
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Kéž náš pozemský život prozáří pravda naší víry: „Kristus 
zmrtvýchvstal! Skutečně zmrtvýchvstal!“ 

Požehnané dny Velikonoc  v modlitbě vyprošuje  
otec Miroslav 

 

P o se ls tv í  n em o c n ý m P o s tn í  do b a  a  ve l i k o n oc e   

Pokoj Vám a milost, naši nemocní přátelé! Doba postní 
směřuje k naplnění o Velikonocích. Jsme Vám vděčni a znovu 
Vás prosíme o Vaše oběti a modlitby v tomto období, kdy 
chceme v naší diecézi a také v celém národě prohloubit úctu    
k Daru nejvyšší ceny, který jsme přijali ve večeřadle od našeho 
Pána, dřív než šel za nás na smrt. Je to dar Eucharistie, svátost 
Kristova Těla a Krve. Nemocní, kteří uvěřili a nesou trpělivě své 
obtíže, stávají se pokladem církve (jak řekl i svatý papež Jan 
Pavel II.), proto- že dávají a nabízejí Bohu nejvíc, co mohou – 
samy sebe. Čím je nemoc a utrpení obtížnější, tím víc získává 
na ceně a mění se ve vzácný dar. A pokud jste, naši nemocní 
přátelé, sami upoutáni na lůžko nebo nemůžete dojít do kostela, 
církev považuje za láskyplnou službu zajít k Vám a donést Vám 
tento Dar všech darů. Vždy jde o vzájemné obdarování i mezi 
nemocným a zdravým. Pro nemocné to znamená, že sám Ježíš 
přichází do Vašeho domova a srdce, a pro kněze, jáhna nebo 
toho, kdo je oprávněn donést Tělo Kristovo nemocnému, je to 
též přínos a obohacení.  V té chvíli ve Vás 
nemocných mohou i zdraví zakoušet jeho 
blízkost a přítomnost. I nemoc a těžkosti 
věku a všechny podoby utrpení se stávají 
něčím požehnaným. A týká se to i chvil 
radosti a vnitřního pokoje, který do nás 
vstupuje každým přijetím Eucharistie. Tuto 
útěchu a naději může dát jen Bůh, náš Pán 
a vítěz nad smrtí. Vyprošujeme Vám ji        
v hojnosti a žehnáme Vám i všem, kdo jsou 
Vám nablízku svou pomocí. 

 arcibiskup Jan a biskup Josef 
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 Milí spoluobčané, které trápí nějaká 
nemoc, když jsem přemýšlel, co Vám letos 
napsat, vzpomněl jsem si na dva muže 
bez domova, které znám lépe než ostatní 
a kteří se se střídavými úspěchy snaží      
o to, čemu se dnes říká „zařadit se          
do většinové společnosti“. Říkejme jim 
třeba Petr a Pavel. Petrovi rodiče oba 
popíjeli. Táta si přihnul vždy o víkendu. 
Celý pracovní život však zvládal vždy        
v pondělí přijít do práce v poměrně 
provozuschopném stavu. Syn začal 
alkoholem řešit nejdříve napětí             
před zkouškami. Ve čtvrtém ročníku vysoké školy mu už alkohol 
přerostl přes hlavu natolik, že musel ze školy odejít. Dlouhé 
roky se pak bezvýsledně snažil napodobit model svého otce. 
Pavel zase už od dětství nic neudělal dobře. Nejsi k ničemu, 
zase jsi to pokazil, jdi od toho. Takové srážení od rodičů se 
hluboko vtisklo do jeho nitra. Projevuje se stále i v dospělosti    
a je překážkou v jeho opravdové snaze. Proč to píšu? Protože 
oba mají přes tyto trpké zkušenosti z dětství právě v dětství svá 
zářící světélka. Těmi jsou prarodiče, kteří je měli rádi. Petr 
vzpomíná na těch několik let, ve kterých u dědy a babičky žil, 
jako na nejkrásnější roky svého života. Nejen na vesnici           
a přírodu, ale především na jejich láskyplný a vřelý vztah          
k němu. Na večery, ve kterých u kuchyňských kachlových 
kamen vyprávěli příběhy ze svého života, a on napjatě 
poslouchal. Pavel zase vypráví o své prababičce, u které vždy 
našel porozumění, vděčně vzpomíná na situaci, kdy                  
v dospívání utekl z domu a prabábi jej přijala. Proč to píšu 
právě Vám? Protože Vám chci navrhnout, abyste vděčně 
vzpomínali na ty, kteří Vás měli a mají rádi. Třebaže už někteří 
nežijí a možná to bylo dávno, kdy jste se s nimi naposledy 
setkali, to krásné a milé, co v těch chvílích bylo skutečností, 
nenechejte zapadnout. Trpké chvíle života se nám vynořují 
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samy a často. Nenechme si jimi zastřít celý obzor našeho 
života. Oživujme ty dobré chvíle, ve kterých druzí měli rádi nás 
a my je.  V tom nedobrovolném zastavení na lůžku nemocného 
se totiž nabízí možnost zamyslet se a podívat na náš život         
z jiného úhlu. A když všechno a všechny dokážeme vložit        
do vztahu k Bohu v modlitbě, tím lépe. Nevadí, když neznáme 
naučené modlitby. Můžeme se na něj obrátit v myšlenkách 
vlastními slovy. On je totiž ten, který nás má všechny rád. 

 P. Bohumír Vitásek prezident Arcidiecézní charity Olomouc 
 
S v ě dect v í  kat ec hu m e nk y  V e r o n i ky  1 8. 3 . 2 015  

Vše začalo touhou po Bohu v srdci. Pokračuje to touhou       
a stále to nekončí. Na začátku přípravy i předem jsem měla 
neutuchající nutkání, abych se dala pokřtít. Na začátku přípravy 
jsem nevěděla, co se bude vlastně se mnou po čas přípravy    
ke křtu dít. Překvapením pro mne bylo seznámení se                
s Katechismem, který jsem doposud neznala. Vždy, když jsem 
Katechismus otevřela a četla, byla jsem zcela oblažena 
závanem nesmírného štěstí. Když jsem však knihu zavřela, 
pochopila jsem, že v mém životě to tak vůbec není. Ted už vím, 
že bez pomoci Boží to nelze. 

Neplodný fíkovník 
Během přípravy na křest, v období doby postní,                     

s P. Mgr. Miroslavem Suchomelem jsme 
se setkávali s mnoha příběhy z Písma 
svatého. Obzvláště pak v období půstu 
před Velikonocemi. Všechny jsou 
nesmírně zajímavé. Podobenství           
„O neplodném fíkovníku“, mne zaujalo 
tím, že pokud mám vidět plody své víry, 
mám se o ni starat stejně tak jako            
o strom, pokud má nést své plody. A to 
proto, že ne vždy tomu tak v minulosti 
bylo tím správným směrem. Písmo svaté 
je mi v tomto velkým pomocníkem. 
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Marnotratný syn 
Ještě do nedávna jsem nechápala podstatu 

přiznání hříchu. V tom je něco velmi 
osvobozujícího. Taky to, že pokud člověk obdrží 
bez přičinění finanční obnos, dům ..., je to jako 
by si ho neuměl, z nějakých nevysvětlitelných 
důvodů vážit tak jako, když se sám o to přičiní. 
V tomto podobenství je zobrazena nádherná 
radost otce, jehož syn vstal z mrtvých. Myslím, že něco 
podobného se děje i se mnou. Je to jako by Vám stále někdo 
podával pomocnou ruku k Bohu. 

3.neděle postní 
Při Mši svaté v tento den, při modlitbách nad katechumeny 

jsem začala pociťovat zvláštní sílu nade mnou. Bylo to 
nepopsatelné. Když jsem odcházela z kostela, P. Miroslav mi 
sdělil, že jsem se vydala na cestu s Kristem. Neustále však 
nevím, co to přesně všechno znamená v realitě života. Těším 
se na společnou cestu životem a děkuji všem, kteří mi v tom 
pomáhají. 

Veronika 
 
S V Ě DE CT VÍ  K A TE CH U M EN A  P RO KO PA  

Jsem z ateistické rodiny, takže mě k víře nikdy nikdo nevedl. 
Když mi bylo asi 11 let, tak jsem si začal uvědomovat, že když 
jsem udělal něco špatného, měl jsem z toho výčitky. Začal jsem 
přemýšlet, proč ty výčitky mám a od koho jsou, taky jsem si 
říkal, že tady není nic náhodou, že někdo nebo něco tenhle svět 
a život muselo stvořit. Později, když jsem si své myšlenky 
ujasňoval, jsem přišel na to, že je to Bůh kdo nám pomáhá se 
změnit k lepšímu. O pár let později jsem začal chodit do kostela 
a zajímat se o víru víc. I přesto, že tahle cesta není vždy lehká, 
ji považuji za správnou. Proto jsem taky vstoupil                     
do katechumenátu a začal se připravovat na křest, který mě 
brzy čeká. Děkuji všem za každou pomoc a modlitbu! 

Prokop 
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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 5   

v  n o v ém  c hr ám u  Sv até ho  Du c ha ve  S t .  Mě st ě  

Květná neděle - 
29.3.2015 
PAŠIJOVÁ 
NEDĚLE  
(Přineste 

s sebou Postní 

almužnu! 

Děkujeme!) 

Památka slavného vjezdu 
Ježíše Krista do Jeruzaléma 

(Dominica in palmis  
de passione Domini) 

Přineseme si ratolest jívy - 
"kočičky".  

Obřady začnou před novým 
kostelem, kde budou ratolesti 

požehnány a průvodem 
přejdeme do kostela 

Mše svaté:  
7:00 hodin 
9:30 hodin 

v sobotu večer 
28.3. v 17:00 h. 

Zelený čtvrtek - 
2.4.2015 
ZAČÍNÁ 

„TRIDUUM 
PASCHALE – 

VELIKONOČNÍ 
TŘÍDENNÍ“  

Mše na památku  
Poslední večeře Pána 

 (Missa in Coena Domini) 
(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) 

NA ZELENÝ ČTVRTEK SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST ZVONEČKY 
A ZVONKY! PŘIPOJÍME SE KE ZPĚVU GLORIA! 

Velký pátek - 
3.4.2015  

 

Obřady na památku  
umučení Ježíše Krista 
(in Passione Domini) 

Den přísného postu 
Kostel bude otevřen          
k soukromé modlitbě     

od 11:00 – 17:00 hodin 

Společná pobožnost 
Křížové cesta v 9:00 hodin 

 Obřady v 18:00 hodin 
(20:00 -   06:00 hodin 

 noční bdění v modlitbě  
u Božího hrobu) 

Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy katolických 

chrámů ve Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať! 
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Bílá sobota - 

4.4.2015 
Neslaví se liturgie  

 
 

VELIKONOČNÍ 
VIGÍLIE 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  
PÁNA JEŽÍŠE 

(Sabbatum Sanct.) 
Boží hrob bude 

přístupný k adoraci 
od 9:00 do 18:00 

hodin 
Slavnostní obřady 

začnou  
před novým 

kostelem 

9:00 –Společná modlitba  
Ranních chval a Četby   

z Breviáře 
9:30 – Obřad Effata 

katechumenů 
20.00 hodin 

(s křtem dvou našich 
katechumenů) 

NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST 
ZVONEČKY A ZVONKY! ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU 

OSLAVUJÍCÍMU ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE! 
Velikonoční neděle 

- 5.4.2015  
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

NAŠEHO PÁNA  
JEŽÍŠE KRISTA 

(Boží hod 
velikonoční) 

(Dominica Paschae  
in resurrectione Domini) 

Sbírka na Arcibiskupský kněžský 
seminář v Olomouci  

Žehnání pokrmů na konci mše 
sv. (Nádoby s pokrmy položte  

na připravené ubrusy) 

8:00 hodin 
10:00 hodin 

Pondělí velikonoční 
- 6.4.2015 

(Výroční den úmrtí 

sv.Metoděje –  

1130 let) 

Doba lidových tradic - šlahačka 7:00  hodin 
10:00 hodin 

Velikonoční oktáv - 
týden po 

Velikonocích 
 do 1. neděle 

Božího 
milosrdenství 

Denně při bohoslužbách zaznívá 
chvalozpěv Gloria a Aleluja        
a čtou se evangelní úryvky       

o zjeveních vzkříšeného Krista 

mše sv.  
v út. a čt.  

v 6:30 hodin 
st., pá., so. 

v 18:00 hod. 

Velikonoční doba trvá 50 dní a 24.5  
končí naplněním Kristova příslibu, že 

pošle Utěšitele -Sesláním Ducha 
svatého 

40. den po Velikonocích 
14.5.je svátek 

Nanebevstoupení Páně - 
Ježíš odchází k Otci 
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M l adí  O r lo vé  n a  Ve le hrad ě  

V pátek 6. března začaly Orelské exercicie na Velehradě.     
A to bychom nebyli my, abychom tam chyběli. Proto jsme večer 
v půl šesté vyrazili ze Starého Města směr Velehrad.              
Po příjezdu a ubytování nás čekala večeře a po ní mše svatá, 
kterou sloužil Mons. Jan Graubner, který také celou obnovu 
duchovně vedl. Své kázání směřoval na obraz malíře 
Rembrandta Návrat ztraceného syna. Před spaním jsme se 
ještě krátce bavili o tom, jaká témata bychom chtěli probírat       
a pak už se šlo spát. 

Ráno nás čekala příjemná mše svatá a po ní bohatá 
snídaně. V průběhu dopoledne jsme měli dvě přednášky, kde 
jsme se bavili o vztahu člověka s Bohem a o světle víry.         
Po obědě a siestě následovala křížová cesta a třetí přednáška 
na téma manželství. Zatím se venku setmělo a byl čas            
na večeři. Po ní jsme se mohli setkat s Pánem při adoraci. Den 
jsme ukončili slůvkem na dobrou noc a šlo se spát. 

Ráno jsme se všichni sešli v kapli na ranních chválách.       
Po nich jsme posnídali a už byl čas na nedělní mši svatou. Stihli 
jsme ještě diskusi s arcibiskupem, po které nás čekal výborný 
oběd, kterým jsme se dostali až na samý konec tohoto 
Orelského duchovního cvičení. 
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Moc se nám nechtělo odjíždět, ale doma nás čekaly naše 
rodiny. Program byl bohatý a přednášky velmi zajímavé             
a poučné. Všem se nám na Velehradě moc líbilo a příští rok 
nás tam mají znova. 

      Monika Pleváková 
D uc ho v n í  o bn o v a pr o  ž en y  

Na nástěnce u kostela Svatého Ducha se objevil plakátek 
Chudých školských sester Naší Paní, který zval ženy všech 
věkových kategorií na duchovní obnovu 
žen s názvem „Ženu statečnou,         
kdo nalezne? Je daleko cennější než 
perly“. 

Protože je doba postní, kdy si máme 
udělat čas i pro sebe, ztišit se               
a na chvíli se zastavit, využila jsem této 
pozvánky a do Slavkova se dne 7. 3. 
rozjela. Duchovní obnovu vedl P. Jiří 
Šindelář, CSsR., který v současné době 
působí ve Vídni. K mému překvapení 
se nás zde sešlo 130 žen od studentek 
až po babičky. Celá obnova probíhala 
ve velmi příjemném duchu – P. Šindelář 
své přednášky prokládal zážitky ze života, kterým jsme se         
i srdečně zasmály. Ve svých přednáškách vyzdvihl sílu 
modlitby, dar mateřství, Mariino AVE a potřebu nechat si         
ve svém srdci místo i pro Pána. Byla nám dána příležitost        
ke svátosti smíření a k duchovnímu rozhovoru, adoraci             
a na závěr mše svatá. Chudé školské sestry Naší Paní se o nás 
staraly s láskou, měly jsme zajištěn velmi dobrý oběd                
a pohoštění. Celková atmosféra byla velmi příjemná. Závěr dne 
nám, 3 ženám ze Starého Města, přichystal milé překvapení,     
a to setkání s naší farnicí Ivou, která v současné době pobývá   
u sester ve Slavkově. 

Chtěla bych všem doporučit, aby našli odvahu a dle 
možností se nějaké duchovní obnovy zúčastnili, neboť člověk 
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se v dnešní době potřebuje zastavit a hledat a rozvíjet svůj 
vztah s Bohem. 

Jana N.  
 
D v an ác t  apo š t o lů  

V našem kostele je dvanáct 
sloupů, které nesou kupoli. Je to 
symbol dvanácti apoštolů, na nichž 
spočívá život Kristovy církve, naší 
církve. Sloupy našeho kostela 
směřují do jednoho místa kdesi 
nahoře. Symbolizují společné úsilí 
dvanácti apoštolů utvářet s pomocí 
Svatého Ducha naše společenství 
na Kristově cestě. 

Sloupy našeho kostela prozatím 
zůstanou bílé, kromě dvou 
barevných v kněžišti (na nichž byla 
vyzkoušena technologie malby mramorování). Až budeme mít 
finanční prostředky, opatříme všechny sloupy nánosem 
umělého mramoru ve světle okrové barvě, s kresbou vyzrálého 
mramoru, všechny stejné. 

František Křivák 
 
V e ř e j n á sb ír k a 

Veřejná sbírka na dostavbu nového kostela Svatého Ducha 
proběhne ve dnech 11. 5. – 17. 5. 2015. Děkujeme všem         
za vaši velkorysost a štědrost. 

 
P O U Ť  DO  ME D J U GO RJ E  s  f ar n os t í  O pav a 

Odjezd v pondělí 14.9. 2015 kolem 17:00 hodin, návrat 
v sobotu 19.9.2015 do 17:00 hodin. 

Je nutné mít platný cestovní pas! Přihlašujete se v sakristii 
nebo na farním úřadě! 
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P o z v án í  

- Staroměstský velikonoční jarmark na náměstí Velké 
Moravy se uskuteční v neděli 29. 3. 2015 od 10 do 15 hodin.   
Na náměstí budou připraveny stánky s občerstvením, 
velikonočními výrobky nebo tradiční řemeslnou výrobou. Děti 
jistě ocení zábavné aktivity organizované SVČ Klubko. Z tohoto 
důvodu budou mše svaté v 7 hod. a v 9.30 hod.! 

- Při příležitosti 5. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ 
bude pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička spolu 
s ostatními kněžími celebrovat mši svatou na Velehradě 
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, 
v sobotu 18. dubna v 9 hod. 

- Diecézní eucharistický kongres proběhne ve dnech  
15. – 16. 5. 2015  v  Olomouci. Pátek bude věnován dětem       
a mládeži, sobota všem. Podrobný program těchto dní bude    
na vývěsce u dveří kostela. 

- Společenství vdov a vdovců vás zve na zájezd Italské 
Dolomity od 13 do 20. června 2015. Přihlášení: Marie 
Máčalová, e-mail: majka.macal@seznam.cz, mob. 739 202 770 
nebo Alena Panáková, e-mail: apanakova@volny.cz,          
mob. 604 252 629 

- Přístav Rajnochovice zve mladé od 16 do 25 let               
na křesťanský camp ve dnech 2. – 8. 8. 2015. Téma –          
„Na svatbě s Ježíšem“. Přihlášky a informace na mladez.ado.cz 
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F ar n í  k r on ik a 

Do našeho farního společenství byli křtem přijati: 
Karolína Anežka česká Tvarůžková, Brno, Rybářská 32/815

 28. 2. 2015 
Lucie Botková, SM, Tyršova 1893     

 22. 3. 2015 
 
V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Jiří Velík *  3. 7. 1962 +13. 2. 2015 
Ludmila Pišingerová *28. 7. 1935 +20. 2. 2015 
Jaroslav Psotka *12. 5. 1935 +28. 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  


