
  
 

 „ U ČI Ň T E  Z E  S V Ý CH S R D CÍ  M Í ST A  L Á S KY  A 
D U CHO V N Í  S Í L Y  A  ZE  S V Ý CH  R O DI N  M A L É 
S P O LE ČE N ST V Í   Ž I V É CÍ R K VE “ .  

BBuuddee  ttoo  uužž  1155  lleett,,  ccoo  jjssmmee  vv  nneedděěllii  2299..řřííjjnnaa  22000000    ssllaavviillii          
vvee  ffaarrnníímm  cchhrráámmuu  ssvv..  MMiicchhaaeellaa,,  aarrcchhaanndděěllaa    ppoonnttiiffiikkáállnníí  mmššii  
ssvvaattoouu,,  ppoo  nníížž  jjssmmee  pprrůůvvooddeemm  ppřřeeššllii  nnaa  bbuuddoouuccíí  ssttaavveenniiššttěě  
nnoovvééhhoo  cchhrráámmuu..  JJeehhoo  EExxcceelleennccee    MMoonnss..  GGiioovvaannnnii  CCOOPPPPAA,,  
aappooššttoollsskkýý  nnuunncciiuuss  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  ppoožžeehhnnaall  ttoottoo  mmííssttoo      
aa  pprroonneessll  ppaammááttnnáá  sslloovvaa::  „„TToottoo  mmííssttoo  jjee  jjaakkoo  kkoolléébbkkaa  nnoovvééhhoo  
zzaaččááttkkuu,,  jjeemmuužž  mmuussííttee  dděěllaatt  ččeesstt  vv  nnaaddcchháázzeejjííccíícchh  ddnneecchh                  
aa  mměěssííccíícchh,,  kktteerréé  bbuuddoouu  hhlleedděětt      
nnaa  ttoo,,  jjaakk  ssee  zznneennááhhllaa  vvyynnoořřuujjee  
vváášš  ddůůmm  mmooddlliittbbyy::  ddůůmm  BBoožžíí,,  
ddůůmm,,  jjeennžž  ppaattřříí  ii  vváámm..  NNeemměělloo  bbyy  
vvýýzznnaamm  mmíítt  nneejjkkrráássnněějjššíí  kkoosstteell,,  
jjaakkýý  ssii  mmůůžžeemmee  ppřřáátt,,  kkddyybbyycchhoomm  
mmyy  ssaammii  nneebbyyllii  bbuuddoovváánnii  
ppůůssoobbeenníímm  DDuucchhaa  ssvvaattééhhoo  vv  BBoožžíí  
ppřřííbbyytteekk..  BBuuďďttee  žžiivvýýmmii  kkaammeennyy  
BBoožžsskkééhhoo  ddoommuu  nnaa  zzeemmii““..    

MMeezzii  ppřřííttoommnnýýmmii  jjssmmee  mmoohhllii  
ttaakkéé  zzaahhllééddnnoouutt  oottccee  TToommááššee  
ŠŠppiiddllííkkaa  SSJJ,,  bbuuddoouuccííhhoo  kkaarrddiinnáállaa..  
JJeehhoo  ppřřííttoommnnoosstt  jjssmmee  vvnníímmaallii  mmjj..  
ttaakkéé  jjaakkoo  ppeeččeett  sspprráávvnnééhhoo  
rroozzhhooddnnuuttíí  bbuuddoovvaatt  BBoožžíí  ddůůmm..        

MICHAEL - 

SVATÝ DUCH 
občasník farnosti Staré Město 

  č.83/hody 2015 
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PPoo  lleetteecchh  mmooddlliitteebb,,  oobběěttíí,,  nněěkkddyy  ii  ddrraammaattiicckkýýcchh  ookkaammžžiikkůů,,                  
ppoo  lleetteecchh  „„ddřřiinnyy““  ,,  ssee  nnoovvýý  cchhrráámm  SSvvaattééhhoo  DDuucchhaa  ssttaall  sskkuutteeččnnoossttíí..  
55..řřííjjnnaa  uuppllyynnee  rrookk  oodd  ppoožžeehhnnáánníí  aa  ttíímm  ttaakkéé  zzaassvvěěcceenníí..  
SS  rraaddoossttnnýýmm  ssrrddcceemm,,  ppííssnněěmmii,,  cchhvváállaammii  jjssmmee  uuccttiillii  aa  ppřřiivvííttaallii  
MMaajjiitteellee  ddoommuu  vv  JJeehhoo  nnoovvéémm  ppřřííbbyyttkkuu..  NNoovvýý  kkoosstteell  jjee  nneejjeenn  
mmíísstteemm  bboohhoosslluužžbbyy,,  aallee  ssttáávváá  ssee  ii  ccíílleemm  mmnnoohhaa  ppoouuttnnííkkůů  aa  
nnáávvššttěěvvnnííkkůů  SSttaarrééhhoo  MMěěssttaa..    

JJaakkéé  aassoocciiaaccee  pprroobboouuzzíí  ttoottoo  mmííssttoo??  CCoo  mmůůžžee  ii  kkaažžddéémmuu  zz  nnááss  
ppřřiippoommeennoouutt??  AAťť  uužž  bbyyddllííšš  vvee  vveellkkéé  vviillee,,  ččii  mmooddeerrnníímm  ddoomměě        
nneebboo  vv  mmaalliiččkkéémm  ddoommkkuu  ččii  bbyyttěě  ––  ttvvůůjj  ddůůmm  mmůůžžee  bbýýtt  mmíísstteemm,,  kkddee  
ppřřeebbýývváá  ssáámm  BBůůhh. Jestliže ho přivítáš jako Pána svého domu, 
může ho naplnit duchem radosti, svobody, důstojnosti, jaké 
přísluší opravdovému Božímu domu. Zasvětil si už svůj dům 
Bohu? 

Jednou z možností je pozvat kněze, aby přišel a požehnal ho. 
Bude se modlit s Tebou (s Vámi) a pokropí ho svěcenou vodou   
a zasvětí ho tak Bohu. Samozřejmě dobrým nápadem je pomodlit 
se každý den modlitbu požehnání a zasvěcení tvého domu          
a těch, kteří v něm bydlí („Bože, požehnej toho, kdo přichází      
do tohoto domu, ochraňuj toho, kdo z něho odchází a daruj pokoj 
tomu, kdo v něm zůstává. Amen“). V Boží moci můžeš očišťovat 
své prostředí od zlých duchovních vlivů a zvát do něj Ducha 
svatého.  

Dalším nápadem je zasvětit svůj dům Bohu malou oslavou. 
Buď tvořivý a zapoj do toho i druhé. Můžeš připravit slavností 
jídlo, čtení z Bible a malý obřad, během kterého projdeš             
za modlitby a kropení svěcenou vodou po obvodu svého 
pozemku. Každý v rodině může dostat určitý úkol a zasvětit Bohu 
např. svůj pokoj, oblíbené místo nebo kout.  Přirozeně, konkrétní 
detaily, jak to udělat jsou na Tobě. Podstatné je, zasvětit i svůj 
dům Pánu Bohu a pozvat ho, aby v něm přebýval spolu s Tebou 
(s Vámi)! 

Kéž svatý Michael, ochránce našeho města a naší farnosti, 
nám pomůže zvítězit nad zlem a kráčet po dobré, po Boží cestě!                                                           

P. Miroslav Suchomel, 
duchovní otec farnosti 
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Ko m u n it a  Em m anu e l  v e  S t aré m  M ěs t ě  

V týdnu od 21.7. do 26.7. 2015 měla v naší farnosti duchovní 
cvičení komunita Emmanuel z Brna. Byla ubytována v objektu 
Střední zemědělské školy a část jejich duchovního programu 
probíhala v našem kostele. Někteří z našich farníků se zúčastnili 
komunitních adorací a mší svatých a měli příležitost i k setkání 
s přítomnými členy komunity. Jeden z nich, Augustin Svoboda, 
odpověděl na pár našich otázek i písemně. 

1. Co je to komunita Emmanuel? 
Komunita Emmanuel je jedna z nových komunit, které vznikly 

v katolické církvi po 2. vatikánském koncilu jako plod 
charizmatické obnovy. Komunita vznikla v r. 1973 v Paříži a její 
zakladatelé byli laici – Pierre Goursat a Martina Laffitte-Catta. 
Kolem nich se záhy shromáždilo několik set laiků, aby žili 
radikálněji milost svého křtu a biřmování a dali se do služeb 
církve.  Emmanuel znamená "Bůh s námi" (Mt 1,23). Pro členy 
komunity to znamená tvořit bratrské společenství kolem 
Vzkříšeného Pána, "abychom byli jedné mysli a jednoho 
srdce" (Sk 4,32). V touze podobat se prvotní církvi je 
komunitou všech stavů, tedy svobodných, manželů i kněží. 
V současné době je komunita asi v 70 státech všech kontinentů  
a má více jak 12 000 členů, z toho 130 je v České republice. 

2. Jaké má Vaše komunita charisma, čím se vyznačuje Vaše 
služba? 

Milosti komunity pramení z adorace Eucharistie, Boha 
skutečně přítomného uprostřed nás. Z adorace se rodí soucítění 
se všemi lidmi, kteří trpí hladem – ať už hmotně nebo duchovně. 
Soucítění dává vzniknout žízni po evangelizaci v celém světě, 
zvláště mezi nejubožejšími. Třemi sloupy naší spirituality,  jsou 
tedy adorace, soucítění a evangelizace. 

3. Soucítění se kryje vlastně s milosrdenstvím, což velice 
souzní s výzvami papeže Františka, Jak se tato služba konkrétně 
uskutečňuje? 

Jednou z hlavních forem služby soucítění je tzv. modlitba SOS 
- služba přímluvné modlitby: každé pondělí od 19 do 21 hod jsou 
na telefonním čísle 545 243 952 přítomni členové komunity, které 
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může kdokoliv, kdo se ocitne v tíživé situaci, požádat                   
o přímluvnou modlitbu. Přímluvnou modlitbou slouží komunita    
na večerech milosrdenství nebo při jiných příležitostech, např.   
na Velehradě v předvečer svátku sv. Cyrila a Metoděje. Někteří 
členové pracují nebo slouží jako dobrovolníci v hospicích        
nebo v různých charitativních organizacích, či pomáhají 
individuálně ve farnostech nebo ve svém okolí. 

4. Proč jste si vybrali právě staroměstskou farnost                 
pro duchovní cvičení a jak jste se tu cítili? 

Byla nás tu poměrně velká skupina, včetně rodin s malými 
dětmi, a tak jsme si pro setkání už po několikáté vybrali 
staroměstskou Střední zemědělskou školu, která disponuje 
dostatečnou kapacitou pro ubytování i stravování. Letos poprvé 
jsme však využili pro adorace a mše svaté váš farní kostel Ducha 
svatého. Cítili jsme se tady moc dobře, vždyť Duch svatý je nám, 
komunitě Emmanuel, velmi blízký. Velmi příjemný pocit jsme měli 
i z toho, že kostel byl po celou dobu našich akcí otevřený a kromě 
farníků tam mohli nahlédnout  i kolemjedoucí turisté. Za Vaši 
farnost i za dokončení stavby Vašeho kostela se modlíme; kdoví, 
kolikrát se ještě na tato místa vrátíme. 

 
D o v o le n á v  D o lo m ite c h 2 01 5 

Každoroční relaxační pobyt v Dolomitech, který obětavě vede 
Kamil, jsem letos okusil nejen já s manželkou, ale i další účastnicí 
přihlášeni jak z našeho města, tak blízkého i vzdáleného okolí. 

Dolomity jsou hory zapsány na seznam přírodního dědictví 
UNESCO. Jsou tvořeny zkamenělými korálovými útesy z období 
třetihor. Dnes tvoří přírodní hranici mezi severní německy mluvící 
a jižní italsky mluvící částí Evropy. 

Každý den našeho pobytu přinášel něco nového, krásného, 
obdivuhodného. Především si může člověk uvědomit velikost 
Stvořitele při pohledu na velikány hor, na údolí či stráně, zurčící 
vodu, kamení, květenu či stromoví apod. 

My, dočasní obyvatelé domu Velehrad v St. Martin jsme měli 
možnost začít den ranními chválami a mší svatou (dobrovolně) 
v místní kapli pro duchovní posilu, což obstarávali otcové Antonín 
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a Alois. Nejedna myšlenka nás pak provázela po celý den či celý 
pobyt. Po nasycení těla při snídani následoval odjezd autobusem 
na zvolené místo startu. Zde začínala trasa, kterou si každý zvolil. 
Měli jsme na výběr několik okruhů dle náročnosti: byla to ferrata 
(zajištěná cesta), horská náročná túra či jen „odpočinková 
procházka“. Při nich si každý chtěl dokázat, že na to má. Někdo 
pokořil nejvyšší zdolanou výšku (dostali jsme se do 3.200 m 
n.m.), někdo převýšení (i kolem 1500 m),  jiný horu, na které ještě 
nebyl apod. A přitom se utvářely vztahy v rámci dočasného 
společenství lidí od Chomutova až po Poprad. Po návratu z túry 
následovala večeře a posezení s kamarády.  

Pohybovali jsme se v místech, kde probíhala první světová 
válka. Uvědomili jsme si nesmyslnost této války v těchto 
nehostinných končinách. Setkali jsme se se stopami války          
na mnoha místech – zbytky dřevěných chat, zrezivělé ostnaté 
dráty a různě poházené plechovky. Během dvou a půl let zemřelo 
díky krutým zimním podmínkám a špatnému zásobování velké 
množství vojáků na obou frontách, mezi nimiž byli i naši předci. 

Poslední den pobytu byl vyhrazen túrám v okolí našeho 
přechodného domova, což nám přineslo podívanou na jiný ráz 
krajiny, než v předchozích dnech.  

Každý z účastníků týdenního pobytu v Dolomitech si odnášel 
spoustu zážitků, lepší fyzičku a zjištění, že má v sobě ukryto plno 
fyzických rezerv. Vše pak rámovalo pěkné počasí, výborná          
a chutná strava a úsměvný a vstřícný personál ubytovny. Tak 
někdy příště. 

Jožka T. 
 
M ladš í  t áb o r  

Letošní ročník mladšího tábora se konal na faře                       
v Dřevohosticích od 1. do 8. srpna. Tentokrát byl tábor tematicky 
zaměřen na život a skutky českých světců a světic. Děti                
v průběhu týdne společně pomáhaly světcům sbírat materiál      
na stavbu kláštera, vytvářely nádherné vitráže, ale také prokázaly 
nebojácnost a vrátily svatému Václavovi korunu a ukradené 
drahokamy při noční hře. Hrály na opravdovém pódiu divadlo a to 
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jen pár metrů od Baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém 
Hostýnu. Do Bystřice pod Hostýnem jsme se nechali přivézt 
autobusem, ti nejzdatnější se ale odvážili už jít až na Svatý 
Hostýn i zpět pěšky. Po mši svaté se děti takřka okamžitě 
rozprchly ke stánkům lemujícím cestu a na památku si zakoupily 
drobné suvenýry.  

Volný čas vyplňovaly zejména sportovní aktivity jako hraní 
fotbalu, vybíjená, ale také několik bezvadných houpaček. Nesměl 
chybět ani již tradiční táborák a vzhledem k exotickému počasí 
přišla vhod také osvěžující sprcha a meloun.  

Kromě her a zábavy nesmím opomenout zmínit hned několik 
duchovních aktivit. Každý den jsme se modlili část růžence a děti 
si také svůj vlastní růženec vyrobily. Plnili jsme dobré skutky, jež 
se každý večer proměnily v malé dílky, z kterých nakonec vzniklo 
jedno veliké srdce. Zúčastnili jsme se také bohoslužby v místním 
kostele, kam nás přijel navštívit také Otec Miroslav.  

Předposlední den se jednotlivá družstva vydala postupně na 
takzvanou "pokladovku", aby ukořistila poslední body do finálního 
skóre. Na sobotní dopoledne zbylo balení a závěrečný úklid a pak 
už cesta domů. A za rok se zase doufám společně všichni 
setkáme!   

Petra Křenová 
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S t arš í  t áb o r -Š t ít ary ,  V ran o vs k á př ehr ada  

Ve dnech 10.-22.8.2015 se několik dětí ze Starého Města        
a okolí vydalo na náročnou cestu za poznáním Atlantidy.  

Na začátku naší cesty se z nás stali trosečníci. Rozdělili jsme 
se do tří posádek, abychom pobyt na ostrově lépe zvládli. Čekalo 
na nás spoustu úkolů např.: získání talismanů a barvy týmů, 
stavění přístřešků, mapování okolí a mnoho další. Ve čtvrtek 
13.8. jsme se vydali na hrad Bítov. Cesta zpátky do tábora byla 
velice náročná a dlouhá, protože jsme se ztratili. Naštěstí se nám 
podařilo statečně se vrátit. V neděli jsme šli na mši svatou          
do Vranova nad Dyjí. Poté následoval další program. Rozdělili 
jsme se na dvě skupinky a nedělní odpoledne trávil každý trochu 
jinak. Někteří na koupališti v Moravských Budějovicích a druzí    
ve Znojmě, kde jsme měli možnost navštívit znojemské podzemí. 
Polovina tábora byla za námi a my jsme byly teprve v polovině 
naší expedice. Čekaly na nás bojovky, stavění vorů, hra s rohlíky 
a poslední den pokladovka. Tábor byl úžasný. Na těch dvanáct 
dní, co jsme tam byli, budu dlouho vzpomínat. Ty zážitky, které 
odtud mám, jsou nezapomenutelné. Založili jsme nové nebo 
utužili staré přátelství. Stala se z nás tam jedna velká rodina. Moc 
děkuji všem, kteří tam byli, a těším se na další společné akce.  

Liduška Gieslová 
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M I N I ST R A NT S KÁ CYK LO P O UŤ  

     Na památku svaté Moniky (ve čtvrtek 27.srpna) jsme se 
sešli ráno u Pánova oltáře, abychom si vyprosili Boží požehnání 
pro naši pouť. A tak po tomto nejlepším možném začátku, kterým 
byla mše svatá, jsme se ve složení: Lukáš, Dominik a František 
Gottwaldovi, Petr Plevák, Vojtěch Giesl a Michal Staufčík vydali 
na první etapu naší cyklopouti. Tato první etapa vedla přes Strání 
dále na Slovensko, poté při Váhu až do Povážské Bystřice, kde 
jsme strávili první noc. V pátek jsme už vyrazili směrem 
k poutnímu místu Turzovka – Živčáková, kde jsme v modlitbě 
svěřili sebe i celou naši farnost pod ochranu Panny Marie, naší 
nebeské maminky. Odtud naše cesta vedla k Třinci – Tyra, kde 
jsme strávili druhou noc. V sobotu jsme cestou navštívili Frenštát 
pod Radhoštěm, kde jsme se pomodlili u hrobu maminky našeho 
duchovního otce, poté jsme se posilnili obědem na cyklovýšlap 

na Radhošť. Po cestě na Pustevny 
jsme si ověřili působení andělů 
strážných, když jsme viděli 
hrůzostrašný pád, ze kterého však 
dotyčný vyšel neuvěřitelně dobře.    
A my jsme také pod ochranou 
andělů strážných dojeli ve zdraví    
do Rožnova. Den Páně jsme zahájili 
mší svatou v Rožnově, poté 
posnídali a vydali se na poslední 
etapu. Na cestě k domovu jsme 
navštívili Pannu Marii na Svatém 
Hostýnu. Ona nás vzala v ochranu, 
a tak jsme v neděli 30. srpna zdárně 
dorazili opět do Starého Města, jak 
věřím, naplněni mnoha milostmi       
a společnými zážitky. Děkujeme      
za vaše modlitby.  

Za cyklopoutníky Michal Staufčík 
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M ar i áns k á p ou ť 

Pouť do Medžugorje je pouť do místa modliteb. Toto místo 
bylo prohlášeno za "Zpovědnici světa". Ročně tu přijmou             
2 miliony poutníků svátost pokání. Zpovídá se téměř ve všech 
jazycích. Farnost byla založena v roce 1892 a zasvěcena          
sv. Jakubovi staršímu, který je patronem poutníků. Jak prozíravé! 
Jsme rádi, že i my z opavské, staroměstské a jim přilehlých 
farností, jsme se na týden mohli stát těmito 
poutníky. Při cestě tam jsme navštívili poutní 
místo Veprič, kde jsme u jeskyně P. Marie 
Lurdské měli mši svatou. Pak jsme odjeli k moři 
do Makarské na koupání a odpoledne             
do Medžugorje. Většinu času jsme trávili            
v areálu kostela, ale zvládli jsme i výstup         
na Podbrdo a Križevac. Navštívili jsme i Mostar, 
město, kde se před lety odehrávaly tuhé boje. 
Mezi krásně opravenými domy jsou na památku 
a hlavně pro výstrahu zachovány objekty silně 
poškozené střelbou. Na všech cestách byl našim příjemným, 
obětavým a vtipným průvodcem P. Miroslav Suchomel. Jemu     
za to patří velký dík. Stejně tak i všem, kteří se organizačně 
podíleli na přípravě a průběhu naší poutě. Poděkování patři         
i oběma řidičům autobusu za jejich vstřícnost, shovívavost,          
a hlavně za to, že nás bezpečně dopravili domů. Přivezli jsme si 
mnoho duchovních zážitků, ze kterých budeme ještě dlouho 
čerpat.                                                                Marta Černušková  

 

N ab í dk a pr ac o v n í ho  m ís ta  

Arcibiskupství olomoucké vypisuje výběrové řízení               
na obsazení pracovního místa Technický administrátor 
děkanátu pro děkanství Uherské Hradiště. Více informací je na 
vývěsce. 

 

P o z v án í  n a N E K v  B r n ě 

Národní eucharistický kongres vyvrcholí společnou mší svatou 
v Brně na náměstí Svobody v sobotu 17. 10. 2015                      
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v 10.30 hodin. Pozvání je určeno rodinám, duchovním, řeholním 
komunitám a hnutím a všem dalším společenstvím. 

Podrobnosti o Národním eucharistickém kongresu a jeho 
program najdete na www.nek2015.cz. 

V  naší farnosti nebude vypraven autobus! Zájemci            
o vstupenky na toto setkání, hlaste se v sakristii! 

    
P o dz i m n í  s b í r k a n a n o vý  k os te l  

Ve dnech 12. 10. - 18. 10. 2015 proběhne v našem městě 
sbírka na dostavbu kostela, který byl právě před rokem dne 5. 10. 
2014 požehnán biskupem Pavlem Posádem a předán                  
k předběžnému užívání. Děkujeme za vaši štědrost! 

 
S v át o st  b i řm o v án í  

Udílení svátosti biřmování (křesťanské dospělosti) se chystá    
v naší farnosti na podzim 2016.  Zájemci, kteří v tomto roce 
dovrší alespoň 14 let věku si mohou vyzvednout přihlášku           
u vchodu do kostela. Příprava začne v letošním adventu. 

 
P o z v án í  

- misijní neděle proběhne 18. 10. 2015, kdy jsme vyzýváni 
darovat svůj 1denní výdělek pro misie! Také tento rok vytvoříme      
v naší farnosti Misijní Most Modlitby v předvečer Misijní neděle 
v sobotu 17. 10. 2015 ve 21 hod. v kostele Svatého Ducha, kdy 
se pomodlíme růženec za misie, misionáře, chudé a trpící lidi. Kdo 
nemůže přijít, připojte se v modlitbě doma. 

- víkend gregoriánského chorálu pod vedením lektorů Jiřího 
Hodiny a Jitky Grécové proběhne na Velehradě ve dnech             
23. - 25.  10. 2015. Je určen amatérským zájemcům o tento druh 
liturgického zpěvu. 

- putování velkomoravským Starým Městem II proběhne              
00,0 v sobotu 3. 10. 2015. Sraz u hřbitova v 9 hodin, 
předpokládaný konec v 12.30 hodin. Průvodci budou doc. PhDr. L. 
Galuška, CSc. a PaedDr. J. Jilík.     
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F a r n í  kr o n i k a 

Do naší farní rodiny byli křtem přijati: 
Veronika Marie Uhlířová, Zlechov 497   4. 4. 2015 
Prokop Petr Ledabyl, SM, Nová Čtvrť 1284   4. 4. 2015 
Patrik Sadílek, SM, Sées 2183 18. 4. 2015 
Oliver Benedikt Polák, SM, Brněnská 947 18. 4. 2015 
Matthias J. E.v.  Pfluger, SM, Velehradská 1466   8. 5. 2015 
Natálie Marie Pflugerová, SM, Velehradská 1466    8. 5. 2015 
Amálie Vandová, SM, Na Hradbách 627 24. 5. 2015 
Michal Straka, SM, Michalská 1756 30. 5. 2015 
Nikola J. B. Simona Červeňáková, ÚSP Velehrad 19. 6. 2015 
Zuzana Blažková, Nedakonice 539 21. 6. 2015 
Eduard Pavel Slavík, Modrá 21 21. 6. 2015 
Vilém František z Assisi Slavík, Modrá 21 21. 6. 2015 
Terezie z L. Františka Psotková, SM, N. Hrdinů 872 28. 6. 2015 
Amálie Marie Hašová, SM, Kopánky 1728 12. 7. 2015 
Adam Richtr, Huštěnovice 400 25. 7. 2015 
Alžběta Kolísková, Zlechov 490 19. 7. 2015 
Adriana Marie Ševčíková, SM, Mahenova 1689   2. 8. 2015 
Magdalena Vránová, SM, Nám. Hrdinů 102 16. 8. 2015 
Sofie Marovičová, SM, Mojmírova 639 16. 8. 2015 
Krystián Metoděj Kotlár, SM, Svatoplukova 1218 23. 8. 2015 
Filip Novák, SM, Velehradská 1624   6. 9. 2015 
Jan Křtitel Petr Vávra, SM, Velehradská 1429   6. 9. 2015 
Hugo Metoděj Buček, SM, Velehradská 1468 13. 9. 2015 
Lilly Anna Kovářová, SM, Finská Čtvrť 1480 13. 9. 2015 
Ondřej Kotačka, Mistřice 448 13. 9. 2015 
Nikolas Pecha,  Uh. Ostroh, Sídliště 794 20. 9. 2015 
 
 

V naší farnosti si slíbili lásku, úctu a věrnost: 
27. 6. 2015 
Eva Červinková, SM, Alšova 1873 
Radek Pavlištík, Otrokovice, Kvítkovice, Nivy 1520 
 

8. 8. 2015 
Petra Blažková, UH, Vlad. Vaculky 1012 
Vít Magdálek, UH, Masarykovo Nám. 19 
 

5. 9. 2015 
Veronika Horká, SM, Na Vyhlídce 1262 
Petr Spáčil, SM, Brněnská 1200 
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12. 9. 2015 
Marie Tobolová, Kostelany nad Mor. 242 
Jiří Nedvěd, Resta 297, Chuchelná 
 

20. 9. 2015 
Barbora Pechová, UH - Jarošov, Louky 504 
Josef Pecha, Uh. Ostroh, Sídliště 794 
 

26. 9. 2015 
Monika Dvořáková, Traplice, Sušice 144 
Jaroslav Tyllich, Traplice, Sušice 144 
 

V naší farnosti jsme se rozloučili: 
Jan Maštalíř *28.   4. 1926 +22. 3. 2015 
Květoslava Krejčiříková *27.   5. 1931 +24. 3. 2015 
Stanislav Číhal *  5.   2. 1948 +26. 3. 2015 
Božena Krsičková *18.   4. 1932 +  1. 4. 2015 
Jaroslav Sova *17.   8. 1935 +20. 4. 2015 
Stanislava Schönbaumová *26.   3. 1942 +22. 4. 2015 
Ludmila Čevorová *17. 12. 1929 +11. 5. 2015 
Filip Kotlár *12.   9. 1992 +14. 5. 2015 
Zdeněk Trupl *21. 11. 1927 +22. 5. 2015 
Marie Říhová *19.   3. 1922 +  4. 6. 2015 
Jan Vojtík *16.   5. 1929 +  4. 6. 2015 
Marie Tománková *21.   3. 1942 +  5. 6. 2015 
Vítězslava Blahová *  5.   4. 1931 +20. 6. 2015 
Josef Šnajdar *  4.   5. 1938 +  6. 7. 2015 
Hilda Hrubá *  9.   9. 1916 +  4. 7. 2015 
Bohumila Smětáková *  9.   5. 1930 +11. 7. 2015 
Zdeněk Kaňovský  *20. 11. 1931 +30. 7. 2015 
Josef Novák *23. 12. 1952 +11. 8. 2015 
Zdenka Popelková *  9.   3. 1943 +  9. 8. 2015 
Anna Chovancová *15.   2. 1930 +22. 8. 2015 
Petr Psík *27.   1. 1949 +  2. 9. 2015 
Josef Martinek *  8.   7. 1940 +13. 9. 2015 
Libor Šula *  8. 10. 1982 +  7. 9. 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  


