
  
 

P O J Ď ME DO B ET L É M A….  

 Jméno tohoto malého městečka, které v době Ježíšově nemělo 
víc než tisíc obyvatel, se několikrát objevuje ve Starém Zákoně. 
V Betlémě se narodil a byl pomazán na krále Izraele David, proto 
evangelista Lukáš píše o Betlému jako o „ městě Davidově“. Dnes 
zde žije několik tisíc obyvatel, převážně Arabů.  Podle nejstarších 
záznamů (z 2.století), jejichž autorem je sv. Justýn, se Ježíš narodil 
ve skalní jeskyni. Svatý Jeroným, učitel církve a překladatel Bible, 
se usadil poblíž Jeskyně Narození a založil tam klášter. Císařovna 
Helena v roce 326 nechala na místě Narození Pána Ježíše 
vybudovat baziliku. Jeskyně Narození se nachází pod presbytářem. 
Jsou tam dva oltáře. Jeden z nich stojí 
přímo v prostoru narození. V zemi je 
zapuštěna hvězda s latinským nápisem 
Hic de Maria Virgine Christus natus est 
(Zde se z Marie Panny narodil Kristus). 
Druhý oltář se nachází v místě jesliček.  

Slavnost Božího narození má svůj 
počátek v Jeruzalémě. Patriarcha vedl 
procesí z Jeruzaléma do Betléma, kde 
v Jeskyni Narození slavil v noci mši 
svatou. Nejstarší zmínky o tom pochází 
ze 4.století. Půlnoční mše svatá má tedy 
tuto tradici. Podle všech indicií je 
narození Ježíše Krista historickým  
faktem. O tom už svědčí i to, že            
od Ježíšova narození počítáme náš 
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letopočet. Mnich Dionysius v roce 533 podle svých výpočtů stanovil 
za počátek nové éry narození Kristovo. I když historici tvrdí, že se 
zmýlil  o 6 nebo 7 let, přesto můžeme říci, že stanovení nového 
systému měření času se stalo úspěšným. A jako naši předkové,       
i my zpíváme: Narodil se Kristus Pán…. 

Přesto,  že se Vánoce v současnosti stávají  „nejprodávanějším 
zbožím“ a výrobci i prodejci mají své žně, a mnoho sentimentu 
překrývá pravý obsah – přesto se nechme znovu oslovit tím, co 
změnilo dějiny světa: Bůh mluví k nám ve svaté noci. Kdo přijme 
Jeho Syna s láskou, získá všechno.   

Nejen o těchto Vánocích, ale každý den života, který nám ještě 
bude dán prožít,  

přeji Vám, milí přátelé, otevřené srdce pro milostiplný                   
a uzdravující dotek Boží.  

o. Miroslav 
 

P as tý řs ký  l ist  V áno c e  20 1 5 

Drazí bratři a sestry, 
zvěstuji Vám velikou radost. Sám Bůh se stal člověkem, stal se 

jedním z nás.  Dnes se radujeme, že Bůh je nám tak blízko. 
Boží dobrota a jeho láska k lidem se projevila ne proto, že my 

jsme vykonali něco dobrého, ale Bůh nás spasil ze svého 
milosrdenství. A milosrdenství zavazuje nejen k vděčnosti, ale 
komu se prokázalo milosrdenství, ten má prokazovat milosrdenství 
druhým. Jen vzpomeňte na Ježíšovo podobenství o člověku, 
kterému král odpustil mnoho, ale on sám nedokázal odpustit malou 
částku svému spoluslužebníkovi. Bůh od nás nežádá jen ledajaké 
milosrdenství, ale dává našemu milosrdenství vysokou míru. 

O Vánocích myslíme na své blízké a snažíme se jim udělat 
radost, obdarovat je, jako Bůh obdaroval nás. Radujeme se nejen    
z toho, co jsme dostali, ale i z toho, že jsme druhé potěšili. Jejich 
radost tu naši násobí. Rozdáváme-li z upřímné lásky, zakoušíme     
i blízkost Boha, který je láska. 

 Vánoce jsou o vítězství Boží lásky. 
 Možná jste slyšeli o jedenáctileté dívce, která žije v utečeneckém 

táboře v Kurdistánu. Když se jí ptali, co přeje lidem, kteří jí všechno 
vzali a ji vyhnali z domova, odpověděla: Aby poznali Pána Ježíše. 
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V jejím srdci už láska zvítězila. Dokážeme 
se modlit podobně za teroristy a šiřitele zla? 

Současná situace v Evropě není jen 
ohrožením, ale i příležitostí obnovit se, vrátit 
se nejen k mluvení o křesťanských 
kořenech, ale ke skutečnému životu z víry. 
Bude-li evropská společnost žít z evangelia, 
bude silná a přitažlivá. Zůstanou-li 
přistěhovalci nepřijatí, naši společnost ještě 

více oslabí. Najdou-li mezi námi přátele, budou jedni z nás. Jestli je 
osloví krása našeho křesťanského života, přijmou snad i naši 
kulturu.  

Obávám se, že zatím na to nejsme dost připraveni, protože kolem 
nás přibývá osamělých lidí všeho věku, sirotků či dětí žijících jen    
s jedním rodičem, šikanovaných žáků, bezdomovců, či dokonce 
opuštěných starců, kteří ve svých bytech umírají hladem              
pro nedostatek pomoci a zájmu. 

Vánoce jsou příležitostí k obnovení a rozšíření domova. Přijměme 
mezi své přátele naše příbuzné a sousedy, s kterými jsme přerušili 
vztahy, dívejme se kolem sebe očima lásky a nebuďme k nikomu 
lhostejní, všimněme si spolužáků, kteří nemají kamarády,               
a postavme se za ty, kteří jsou posmíváni, vezměme mezi sebe     
při hře či sportu i toho, kdo není dost šikovný, pozdravme i cizí lidi   
a zajímejme se o osamělé v našich sídlištích, seznamme se, 
nabídněme pomoc, pozvěme a něco hezkého spolu prožijme.  

Přeji Vám k tomu hodně odvahy a pak mnoho vánoční radosti    
ze setkání s Kristem v lidech, v nichž jsme ho snad už přestali 
hledat, hodně radosti z blízkosti Boha, kterému půjčíte vlastní 
srdce, aby v něm miloval. Přeji Vám Vánoce, o nichž znovu zvítězí 
Boží láska! (Zkrácená verze)                                       arcibiskup Jan 

 
P O S E L ST V Í  N EMO CN ÝM   A D VE NT  A  VÁ N O CE  2 0 15 

(zkrácená verze) 
Milost a pokoj s Vámi se všemi, naši nemocní přátelé,  
a také s Vámi, kdo jste jim nablízku! 
Plodný rok s náplní duchovní přípravy na eucharistický kongres    

i dny, kdy jsme v Brně prožívali tuto slavnost, jsou za námi. Mysleli 
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jsme na Vás i na ty, kdo s námi byli spojeni díky televiznímu 
přenosu. Rok nekončí tím, že čas běží dál a nese nové výzvy         
a nová témata, ale náš vztah k Eucharistii má v obnovené a hlubší 
síle trvale proniknout i náš život do budoucna. 

Nový liturgický rok, který začínáme adventem, bude pro církev   
na celé zemi rokem Božího milosrdenství. Máme v něm docenit, že 
v nemilosrdném prostředí světa je nám blízko Ten, který vládne 
času a dějinám a je „milosrdný a dobrotivý, shovívavý a bohatý 
láskou“. Blížící se Vánoce jsou zejména rodinným slavením            
a zážitkem Boží lásky a radosti. Svatá rodina betlémská a každá 
rodina na zemi, která se snaží žít v pohledu na ni, je ozářena 
nebeským světlem, protože rodina je „svatyní života“, a pokud jsou 
v rodině přítomni i nemocní členové, mohou obohatit tyto vztahy 
právě oni svou milující, trpělivou, laskavou i vděčnou blízkostí těm, 
s nimiž žijí. Papež František říká o rodině, že je „nejbližší 
nemocnicí“ rychlé a dostupné pomoci, která spojuje zdravé             
s nemocnými, a to nejen díky léčbě a lékům, ale protože jde spíše 
o „infuzi od srdce k srdci“. I když někdy základní služby každodenní 
pomoci můžou být obtížné, vztahy se mohou právě touto cestou 
vnitřně posilovat a růst. 

 Přejeme Vám, aby Vaši obětaví blízcí a příbuzní, kteří jsou         
s Vámi spojeni v každodenní službě a pomoci, tento Boží slib          
i odpověď zakoušeli sami na sobě. Podobně i Vy, naši nemocní 
přátelé, přes tělesnou slabost či omezení pohybu, vydávejte            
i nadále svědectví o ochotě a statečnosti, a Vaše oběti ať On, náš 
trpící Pán, promění k růstu a upevnění rodiny své církve.  

Do dnů adventu a Vánoc Vám žehnají  
Vaši arcibiskup Jan a biskup Josef 

 

V Á N O CE 

valí se na mne i na tebe Vánoce bílé 
koše plné 
dobroty nebo dobrotou naplněné? 
v koutku srdce opouštím tradici 
Kapr letos nebude 
Bude Láska 
                            (Veronika Uhlířová) 
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B E T L ÉM S KÉ S V ĚT LO  20 15  

Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského 
světla ve Vídni se uskutečnila v sobotu 12. 12. 2015 v katolickém 
kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz.                
Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, kteří jej dopravili      
do České republiky. 

V sobotu 19. 12. 2015, je za spolupráce dalších 
skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti.              
Do Starého Města přivezli skauti Betlémské světlo také 
v sobotu 19.12. a je možné si ho zažehnout v pondělí, úterý        
a středu v prodejně Barvy, laky Hrabinec nebo také v novém 
chrámu Svatého Ducha od sobotní večerní mše svaté (19.12 
v 17 hodin) každý den až do Vánoc. 

 
T ŘÍ K R Á LO VÁ  S BÍ R K A 8 . -9 . 1 . 2 01 6 

Tříkrálová sbírka pro dobročinné účely Charity ČR je největší 
dobrovolnickou akcí v republice. V našem okrese a v našem městě 
díky obětavým lidem, koledníkům  i dárcům, ji můžeme uspořádat 
už 17. rokem. Skupinky koledníků 
s vedoucím, vybaveným k tomu 
pověřením-průkazem Oblastní charity     
v UH, navštíví staroměstské domácnosti 
v pátek 8. a v sobotu 9. ledna 2016. 
Věříme, že ve Starém Městě tuto 
krásnou tradici na podporu charitního 
díla a solidarity naplníme i v novém roce 

 
P O Z V Á N KA  N A  DĚ K AN ÁT N Í  P LE S 

Přijďte se pobavit na oblíbený Děkanátní ples v sobotu        
16. ledna 2016 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, 
dary do tomboly možno přinášet na faru.  
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Díky Bohu za 20  le t  hnut í  Modl i tby matek  

Děkovnou a oslavnou mši svatou za 20 let trvání hnutí Modlitby 
matek jsme oslavili v pátek 11. 12. 2015. Náš kostel Svatého 
Ducha se naplnil velkým množstvím maminek a babiček z blízka,     

i z větší dálky. 
Všechny nás 

spojovala 
především  
vděčnost za naše 
děti, které jsou 
nám svěřeny a  
za to, že se 
můžeme scházet 
ve společenství 
ostatních 
maminek a spolu 

se modlit a sdílet. V naší farnosti se scházíme již 18 let. 
Při mši svaté jsme vnímali vřelou a přátelskou atmosféru a znovu 

jsme předávali, alespoň zástupně skrze modlitbu oslovených 
maminek naše děti a manžele do laskavé Boží péče. 

Po mši svaté nás svým slůvkem obohatila Maruška Borošová, 
koordinátorka MM děkanátu Uherské Hradiště. Po společném 
agapé a malém popovídání jsme se znovu povzbuzeni                  
ve vytrvalosti v modlitbě rozešli do svých domovů. 

GG 
 
Snídaně v 

adventní době    
pro děti obětavě 
připravovaly naše 
ochotné farnice - 
Marie Chlachulová 
a Božena 
Slavíková. 
Děkujeme. 
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V Á N O CE  2 0 15  A  NO V Ý  R O K 20 16 

v  c hr ám u S vat é ho  D uc ha v e  St aré m  M ěs t ě  

 
 
 
 

Středa 
23. prosince 2015 

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 
Čtvrtek  

24. prosince 2015 

Od 23:00 hodin: zpívání koled 
na Náměstí Velké Moravy 

Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin 
obětována za živé a + občany a farníky 

ze St. Města 

Hod Boží vánoční 
Pátek  

25.prosince 2015 

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 

Sobota  
26. Prosince 2015 

Mše svaté v 7:00 hodin,10:00 hodin 

Svátek Svaté 
Rodiny 
Neděle   

27. prosince 2015 

Mše svaté v 7:00  a 10:00 hodin 
Na tyto bohoslužby jsou zváni 

manželé k obnově manželského slibu. 

Po každé mši svaté  žehnání vína! 
(Nezapomeňte si přinést láhev 

dobrého vína k požehnání) 
17:00 hodin - Vánoční koncert 

STAROMĚSTSKÉ KAPELY 

Svátek Sv. 
Mláďátek 
Pondělí 

 28. prosince 2015 

Mše svatá v 17:00 hodin 
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Silvestr 
Čtvrtek  

31. prosince 2015 

Poděkujeme Bohu  za rok  2015 
mší sv. v 16:00 hodin a poprosíme 

o požehnání do roku 2016 
Nový rok 

Slavnost Matky 
Boží, 

 Panny Marie 
Pátek  

1. ledna 2016 
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 2015 + TE DEUM 

Sobota  
2. ledna 2016 

15:00 hodin – Benefiční vánoční koncert 
SBORU A ORCHESTRU V UHERSKÉM 

HRADIŠTI pod vedením Karla Dýnky 
Slavnost Zjevení 

Páně 
„Tří Králů“ 

Středa  
6.ledna 2016 

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

a zlata 
 

Pátek 8.ledna 2016 
Sobota  

9.ledna 2016 

PROBÍHÁ V NAŠEM MĚSTĚ 
„TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016“ 

Svátek Křtu Páně 
Neděle  

10.ledna 2016 
Zakončení vánoční 

doby 

Mše svaté: 7:00 hodin, 10:00 hodin 
(také v sobotu 9.1.2016 v 17:00  hodin) 
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M I L O S RD N Í  J A KO  OT E C   

Logo Roku Božího milosrdenství vidíme    
na banneru v našem kostele. Je dílem jezuity 
otce M. I. Rupnika. Je to obraz, který je velmi 
drahý starověké církvi, neboť znázorňuje 
Kristovu lásku završující tajemství jeho 
vtělení vykoupením. Představuje Syna 
Božího, jenž bere na svá ramena zbloudilého 
člověka. Vyobrazení je provedeno tak, že 
nechává vystoupit Dobrého pastýře, jak se     
v hloubi dotýká lidského těla, a činí tak          
s láskou, která člověku mění život. Nemůže 
dále uniknout jeden detail: Dobrý pastýř         
s krajním milosrdenstvím na sebe bere lidství, ale jeho oči se 
prolínají s očima člověka. Kristus se dívá pohledem Adamovým      
a Adam pohledem Kristovým. Každý člověk tak v Kristu odkrývá 
své lidství a budoucnost, jež ho očekává.  
 

O t ev ř en í  S vat ý c h b r an  mi lo s r de n s tv í :  

- na Svatém Hostýně při půlnoční bohoslužbě z 31. 12. 2015       
na 1. 1. 2016 

- na Velehradě 24. 1. 2016 v 10 hodin při pouti k Panně Marii, 
Matce Jednoty křesťanů 

 
O  o d pus t c ích  v e  S v até m r o ce  m il os r de ns t v í  

Je mojí touhou, aby se tento rok stal živou zkušeností s blízkostí 
Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat. (papež 
František) 

Podmínky:  
K získání plnomocného odpustku je nutné - kromě vyloučení 

sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i v lehkém - vykonat skutek,   
na nějž je odpustek vázán, a splnit tři podmínky: vykonat svatou 
zpověď, přistoupit ke svatému přijímání(vhodné v den, kdy chceme 
odpustek získat) a pomodlit se na úmysl Svatého otce (Otčenáš     
a Zdrávas Maria). 
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Předepsaný skutek 
Vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně jako projev své hluboké 

touhy po skutečném obrácení, zamyslet se na téma milosrdenství   
a vyznat víru modlitbou Věřím v Boha. 

Nemocní a nemohoucí mohou obdržet odpustky účastí              
na bohoslužbách prostřednictvím sdělovacích prostředků                
a prožíváním svého utrpení jako zkušenosti přiblížení se Pánu, 
který v tajemství svého umučení, smrti a vzkříšení ukazuje 
mistrovskou cestu, jež dává smysl každé bolesti i osamění. 
Odpustky lze získat i pro zemřelé. 

 
M o dli tb a p ape ž e  F r an t išk a p ro  S v at ý  ro k  

m i lo s r de n stv í :  

Pane Ježíši Kriste, 
učil jsi nás být milosrdnými, 
jako je milosrdný nebeský Otec, 
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. 
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni. 

Tvůj láskyplný pohled 
osvobodil Zachea a Matouše z otročení 
penězům, 
cizoložnici a Marii Magdalénu 
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, 
přiměl Petra plakat, když tě zradil, 
a zaručil kajícímu zločinci ráj. 
Dej, ať každý z nás 
slyší tvá slova určená samařské ženě, 
jako bys je říkal nám: 
„Kdybys tak znala Boží dar!“ 

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, 
Boha, který projevuje svou všemohoucnost 
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: 
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří, 
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného. 

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci 
byli podrobeni slabosti, 
a tak mohli soucítit s těmi,  



Michael – Svatý Duch č.85/vánoce 2015                                                      strana 11       

kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: 
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, 
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu. 

Sešli svého Ducha 
a posvěť nás všechny jeho pomazáním, 
aby se Svatý rok milosrdenství 
stal rokem Hospodinovy milosti 
a aby tvá církev s obnoveným nadšením 
mohla přinášet radostnou zvěst chudým, 
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným 
a navrátit zrak slepým. 

Na přímluvu Panny Marie, Matky 
milosrdenství, 
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ 
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. 

Amen. 
 
 
 JE DE N D ÁRE K  NA V Í C P R O  DĚ TI  

V  A F R I CE   

„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na jeden den, naučíš-li ho lovit, 
dáš mu potravu na celý život.“(čínské přísloví)  

Nezapomeňte o letošních Vánocích na děti, které strádají a připravte 
jim Jeden dárek navíc®. Přispějte na jídlo, zdravotní péči a vzdělání 
sirotků v Keni. Podpořte farmu a výstavbu rybích sádek při zdravotním 
centru v diecézi Eldoret v Kaptagatu, aby mohlo být nezávislé na cizí 
pomoci. Náklady na stavbu, materiál a práci činí přibližně 650 Kč         
na jedno dítě, kterému bude z těchto prostředků zajištěna obživa, 
základní potřeby, zdravotní péče a vzdělání. Vaše vánoční dárky, 
prosím, pošlete nejpozději do 31. 12. 2015.  

V Keni, kde na 10 000 obyvatel připadá jeden lékař, jsou velmi 
zapotřebí zdravotní centra, která umožní dobrou péči a kvalitní 
vzdělání. Ve zdravotním centru Kaptagatu jsou opuštěné děti a mnohé 
z nich jsou postiženy virem HIV/AIDS. Z farmy děti dostávají maso         
a zeleninu a prodejem ryb se hradí všechny jejich potřeby.  

Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. 604 838 882, 
pmd@missio.cz, www.missio.cz,  
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číslo účtu: 72540444/2700, VS: 240. Do zprávy pro příjemce uveďte: 
Keňa. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.  

Za jakoukoliv pomoc Vám upřímně děkujeme! 
 
S  r ůž en ce m  n a Ve l e hr a d  

Již čtvrtým 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 11. 2. 2016 (14. 2. si připomínáme úmrtní 
den sv. Cyrila). Sraz bude v 16.30 hodin u křížku u Panelárny. 

 
P o m o c p r o  n aš e ho  ro dák a o .  B ar to lo m ě je  

Otec Bartoloměj Pavel Černý, OFM se za naši farnost modlí a žehná 
nám. S důvěrou prosí o finanční pomoc pro farnost, ve které působí. 
V Liberci – Ruprechticích letos dokončili celkovou rekonstrukci fary a 
kláštera. Mají ještě splatit částku za vícepráce. Otec Bartoloměj  v lednu 
2016 přijede do naší farnosti sloužit některou nedělní mši svatou, která 
bude předem oznámena. Při této mši sv. bude vděčný za každou 
ochotu finančně přispět. (číslo účtu 4374759001/5500) 

    
F ar n í  k r on ik a 

Do naší farnosti byli křtem přijati: 
Jakub Vala, SM, Klukova 1741    13. 12. 2015 
Adam Pavlištík,  SM, Alšova 1873   20. 12. 2015 
 
V naší farnosti jsme se rozloučili: 
Josef Vaščák    *  9. 3. 1934   +24. 11. 2015 
Miloslav Burda    *  1. 9. 1934   +29. 11. 2015 
Jindřiška Pelková    *  1. 6. 1931   +27. 11. 2015 
Ludmila Vycudilíková   *24. 4. 1949   +29. 11. 2015 
Marie Chlachulová   *  4. 1. 1955   +  1. 12. 2015 
Libuše Horáková    *14. 4. 1938   +  6. 12. 2015 
Anežka Vráblíková   *23. 2. 1923   +12. 12. 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  


