Výroční zpráva

-

farnosti Staré Město
za rok 2015
Poděkování:
- VŠEM, kteří svou službou, nasazením, obětí (i finanční) a modlitbou
pomáhají farnosti a společenství Církve.
- Vedení města,
zastupitelům, pracovníkům radnice za vstřícnost
a spolupráci mezi farností a městem.
- 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 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,
- Alžbětě Plevákové, Magdě Plevákové a Petře Křenové – které připravují
nástěnky – vývěsky, 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. Zvláště těm,
kteří rozšířili počty ve skupinkách, i těm, kteří vytvořili nové skupinky
(mj. ze Společenství Modlitby matek a ze Společenství mládeže),
- bratrům ministrantům, akolytům, lektorům – že přispěli svým dílem
k důstojnosti a kráse liturgických obřadů v novém chrámu, zvláště
Vojtěchovi Gieslovi, který moderuje činnost našich ministrantů. 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 Děkanátních setkání, setkání dětí a mládeže v naší farnosti.
Upřímné díky za přípravu Mikulášských a Vánočních besídek pro děti
a za programový vstup při Děkanátním plese. 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
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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, o Vánocích a Velikonocích. Tento milý Boží dar
občerstvuje naši farní rodinu. Ať vám to, přátelé ze Scholičky, pěkně zpívá
k Boží oslavě!
Všem, kteří připravují program pro děti při „rodinné“ mši sv. v neděli –
(maminkám a jejich spolupracovnicím z „Michálkovy nedělní školičky“,
mladým 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,
Sestře Miroslavě Číhalové, Jitce Feldvabelové, Anastázii Číhalové
a jejich spolupracovníkům (mj i manželům Mirkovi a Pavle
Hrudňákovým) kteří letos stavěli Betlém z biblických postaviček a chór
andělů (po obvodu skleněného pláště kostela) Krásné biblické postavičky
a zpívající Andílek nás uvádějí do betlémských událostí,
Ludmile Chlachulové, která slouží v naší farnosti jako KAPr (kamarád
Proglasu) a propaguje radio Proglas a 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 dostavbu nového kostela.
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,
a Josefovi Budařovi ze stavební firmy PROMONT, za pomoc
při technickém chodu nového kostela.
Našim redaktorům farního zpravodaje a webových stránek naší
farnosti na internetové síti – Gabriele Gottwaldové, Vojtěchovi Foltýnkovi
a Tomáši Valovi. Rád děkuji Jiřímu Pilušovi, který ve své tiskárně tiskne
pro naši farnost časopis a potřebné materiály.
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,
Jitce Foltýnkové, účetní naší farnosti, za obětavou práci pro farnost,
vedení účetnictví a pravidelné seznamování se stavem hospodaření
farnosti,
děkuji Těm, kteří přicházejí pomáhat při vyhlášených brigádách
a dalších akcích,
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- upřímně děkuji těm, kteří mi poskytli pohostinství, nabídli pomoc, byli
nablízku a také svou účastí mi pomáhali nést břemeno služby, dokázali
mi odpustit, modlili se za mne a projevili mi svou pozornost a lásku!,
- Všem, které jsem nejmenoval – ať Pán požehná svým dary, milostí
a novým elánem!

- V roce 2015 se narodilo k novému životu s Bohem 39 dětí, z toho 21
chlapců a 18 děvčat. Poprvé přijalo našeho Pána v eucharistii 15 dětí
na Slavnost Božího Těla (7.6.). a 2 dospělí na Slavnost vigilie
Zmrtvýchvstání Páně (4.4.), 9 manželských párů si slíbilo před Bohem lásku,
úctu a věrnost. Celkem 43 farníků (z toho 18 bratrů a 25 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 2. - 3.1.2015. Oblastní Charita Uherské Hradiště
zorganizovala Žehnání tříkrálovým koledníkům v našem novém kostele
v pátek 2.1. Mši svatou slavil a koledníkům požehnal otec arcibiskup Jan
Graubner. Při sbírce se v našem městě vybralo se 155 147,- Kč (Pán Bůh
zaplať dárcům!)
- Na začátku občanského roku, ještě v době vánoční (11.1.) 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 6 115,- Kč)
- Plesovou sezonu ve Starém Městě otevírá už tradičně Děkanátní ples, jehož
přípravu nese na svým bedrech naše farnost. Uskutečnil se v sobotu 17.1.
(Čistý výtěžek – po odečtení všech nákladů – činil 50 000,- Kč a byl vložen
na účet nového kostela)
- V úterý 20.1. se v kavárně Amadeus v Arcidiecézním muzeu v Olomouci
uskutečnil večer Umělecké kavárny s hosty – tvůrci unikátní stavby kostela
Svatého Ducha (přítomni byli: architekt Ing. František Zajíček,
dipl.um. Otmar Oliva, dipl.um. Jan Jemelka, František Slavík, František Ingr,
TA Ing. František Zajíček, P. Miroslav)
- V pondělí 26.1. se v Uherském Hradišti konalo setkání členů Pastoračních
a Ekonomických rad farností děkanátu s otcem arcibiskupem Janem.
Účastnili se i členové našich obou rad.
- I v roce 2015 se pravidelně scházela společenství: Cursilla, Františkánských
terciářů, Seniorů, Starší mládeže – Meetina, Mladší mládeže - „Malčo“
Rodin, Ministrantů, Modlitební společenství matek, otců. Přibylo
společenství 2 dospělých, kteří se připravovali k přijetí Eucharistie
o Velikonocích.
- Také z naší farnosti se maminky zúčastnily Hromniční poutě matek
ve Šternberku (7.2.)

- V neděli 1.2. na Svátek Uvedení Páně do chrámu se při lucernáriu našemu
farnímu společenství představili děti – budoucí prvokomunikanti.
- Společné udílení svátosti Pomazání nemocných proběhlo ve Světový den
nemocných (ve středu 10.2..) a v pondělí 30.11.(Na svátek sv. Ondřeje)
- Společenství mládeže – Meetina – vytrvale připravuje a nabízí dětem
časopis Beránek. A také připravilo pro děti soutěž v Postní a Adventní době
(také díky Magdě Plevákové).
- 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. Prozatímní obrazy KC jsou vytvořeny z dílny malířky Bedřišky
Znojemské
- Během postní doby organizovala Charita (tak jako každý rok) sbírku Postní
almužna. Z naší farnosti byl výtěžek 21 731,- Kč předán
Charitě
na Květnou neděli.
- V rámci papežem vyhlášené aktivity „24 hodin pro Pána“ se uskutečnila
adorace od 16:00 do 20:00 hodin v pátek 13.3. Během celé doby byla
možnost přijmout svátost smíření.
- Děkanátní fotbalový turnaj „O pohár otce děkana“ proběhl v hale na Širůchu
v sobotu 14.3..
- Ve čtvrtek 263., pátek 27.3.. a ve čtvrtek 17.12. a pátek 18.12. jsem navštívil
nemocné a posloužil jim svátostí smíření, pomazání a eucharistie.
- V pátek 27.3..před Květnou nedělí, jsme šli Křížovou cestu se zastaveními
u nového kostela a na náměstí Velké Moravy.
- O Velké noci Vzkříšení našeho Pána (4.4.) byli pokřtěni: Veroníka Uhlířová
a Prokop Ledabyl. Poprvé přijali Eucharistii spolu s Ivanou Panáčkovou.
- Na Hod Boží Velikonoční (5.4.) jsme se radovali s naší rodačkou sestrou
Michaelou Chlachulovou, která z dalekého Kazachstánu zavítala domů
a s námi oslavila své 50. narozeniny.
- Už tradiční Prosebná pouť naší farnosti na Svatý Hostýn se uskutečnila 7.5.
- V den Svátku matek (10.5.) při mši svaté v 10:00 hodin v novém kostele
popřáli našim maminkám a babičkám děti z Křesťanské mateřské školky.
V tento den opět proběhla pietní vzpomínka na zemřelého Ing.Dr. Rostilava
Sochorce (při mši svaté v 8:00 hodin v kostele sv. Michaela a u hrobu
zemřelého)
- Každý druhý čtvrtek v měsíci – organizuje farnost modlitbu RŮŽENEC
S PROCESÍM po růžencové poutní cestě.
- 15.5. v pátek se v Olomouci uskutečni Diecézní eucharistický kongres
pro děti. I z naší farnosti se zúčastnil celý autobus dětí z náboženství.
V sobotu 16.5. se pro všechny ostatní věkové kategorie uskutečnil Diecézní
eucharistický kongres také v Olomouci.
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- Při Letnicích naší farnosti (23.5.) si modlitby během nočního bdění rozdělily
společenství seniorů, terciářů, cursilla, matek, otců a mladých farníků,
- Veřejná sbírka na nový kostel se konala 11.- 17.5. (s výtěžkem 338 650,Kč) a 12.-18.10. (s výtěžkem 339 680,- Kč).
- V neděli 31.5. při mši svaté v 10:00 hodin vystoupil Mátlův akademický sbor
z Brna pod vedením prof. Lubomíra Mátla.
- Slavnost Božího Těla v červnu (7.6.), v rámci které se uskutečnilo první
svaté přijímání našich 15 dětí, proběhla tradičně také eucharistickým
průvodem ulicemi Na Valech, Zelnitiusovou a Jezuitskou. .
- Naše děti se mohly těšit na farní tábory: 1.8. - 8.8. na faře v Dřevohosticích
a 10.8.- 22. 8. na Táborové základně Junior ve Štítarech u Vranovské
přehrady.
- Otec arcibiskup Jan Graubner zavítal opět do Starého Města, aby ve středu
17.6. požehnal zrekonstruovaný Azylový dům pro muže v Hradební ulici
700.
- Slavnostní předání stavby „Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě“
proběhlo v úterý 30.6. před nádražní budovou. V rámci této slavnosti
proběhlo také žehnání prostoru.
- Mimořádný a historický den pro naše město a farnost proběhl v pátek 3.7.,
kdy nás navštívili čeští a moravští biskupové České biskupské konference,
aby v novém kostele slavili mši svatou, při které jsme všichni prosili o dary
Ducha svatého pro naše biskupy. Hlavním celebrantem byl vybrán mons.
František Radkovský, biskup plzeňský a kazatelem mons. Vlastimil Kročil,
nový biskup českobudějovický. Otcové biskupové si odnesli také dárky –
památky na vzácnou chvíli prožitou v prostoru, kde „cyrilometodějská mise“
v reálném čase probíhala.
- Dožínková mše svatá byla sloužena v neděli 30.8.
- V neděli 30.8. uspořádal Český rozhlas Brno a Město na náměstí Velké
Moravy od 15:00 hodin „Koncert pro pár kapek krve“ věnovaný všem
obětavým lidem a dárcům kostní dřeně.
- V neděli 6.9. jsme zahajovali nový školní rok mší svatou ve 14:00 hodin:
Program pro děti, který následoval, společně připravila farnost (společenství
mládeže) a Jednota Orla.
- Mariánské pouti 14.9. -19.9. do Medjugorje se zúčastnili také naši farníci.
- 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 13.9. se na náměstí Velké Moravy uskutečnil už V. Velkomoravský
koncert, na němž vystoupili Hradišťan, Jiří Stivín, Slovácký komorní orchestr
a Smíšený pěvecký sbor Stojanova gymnázia. Jsme vděčni za tuto důležitou
podporu Božího díla v naší farnosti – dostavby nového kostela.
- Michalské slavnosti v našem městě probíhaly v sobotu 26.9. na náměstí
Velké Moravy a v neděli 27.9. slavnostní mší svatou v novém kostele a poté
od 14:30 Hodovým odpolednem na náměstí Velké Moravy.

- V neděli 4.10. jsme oslavili první výročí Benedikce nového chrámu Svatého
Ducha.
- Adorační den farnosti se loni uskutečnil opět 6.10. (v úterý).
- Také z naší farností jsme se zúčastnili Národního eucharistického kongresu,
který se konal v sobotu 17.10. v Brně.
- Na výzvu otce arcibiskupa Jana Graubnera, který ustanovil duchovní
společenství adorátorů Nejsvětější svátosti, se v naší farnosti 40 farníků
zavázalo k pravidelné Eucharistické hodině.
- Za obnovu rodin a nová duchovní povolání jsme se společně za náš
Uherskohradišťský děkanát modlili v sobotu 6.6. na Velehradě. V rámci
Roku eucharistie proběhl průvod s Nejsvětější svátostí a adoracemi
vedenými řeholními společenstvími.
- Mládež Děkanátu uspořádala Studentskou mši svatou v novém chrámu
v pátek 27.11. a Adventní duchovní obnovu v sobotu 28.11. v Orlovně
ve Starém Městě. Nad tématem „Svátosti Božího milosrdenství“ se zamýšlel
otec Jan Bleša, kaplan pro mládež děkanátu Valašské Meziříčí.
- Od adventní doby jsme slavili opět 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.
- Se svatým Mikulášem se děti setkaly v sobotu 5.12. v novém chrámu.
Společenství mládeže připravilo hru o Mikuláši.
- Požehnané setkání se uskutečnilo v pátek 11.12. u Svatého Ducha. Velké
množství maminek a babiček se sjelo, aby oslavilo 20.výročí vzniku Hnutí
Modlitby matek.
- V pátek také 11.12. začala v naší farnosti prvním setkáním příprava k přijetí
svátosti křesťanské dospělosti – biřmování.
- S celou církví jsme 8.12. vstoupili do Svatého roku milosrdenství. I děti
v adventní době prožívaly toto téma v soutěži „Milosrdenství proměňuje
svět“, při níž se seznamovaly se skutky tělesného a duchovního
milosrdenství.
- Na Hod Boží vánoční (25.12.) při odpolední pobožnosti mládežnické
společenství sehrálo vánoční hru „Brána do nebe“ 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 (27.12.) připravila
Staroměstská kapela Vánoční koncert.
- Chrám Svatého Ducha se stává jedinečným místem setkávání, duchovního
obdarování a zakoušením mocné Boží přítomnosti.
P. Miroslav Suchomel,
duchovní otec farnosti
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Zpráva o stavebně - montážních pracích na stavbě
kostela Svatého Ducha v roce 2015
Stavebně - montážní práce byly v roce 2015 utlumeny. Nejnutnějších práce
byly provedeny již v roce 2014 a na nejdůležitější prostory kostela bylo vydáno
kolaudační rozhodnutí. Od tohoto data užíváme náš nový kostel k plné
spokojenosti.
V tomto roce byly provedeny práce v malém rozsahu. Dokončoval se síťový
podhled střechy kostela. V rámci protipožární úpravy nosných sloupů byly
zkušebně opatřeny mramorováním sloupy v kněžišti. Dále bylo zavedeno
vytápění WC na přízemí věží a odvětrání sociálních prostorů ve věžích.
Vchodové dveře byly opatřeny dvěma odolnými pokladničkami.
Tyto práce byly vyúčtovány částkou 485 297,- Kč.
V současnosti probíhá technická příprava nové etapy, jejíž cílem je
zpřístupnění levé věže od nejnižšího podzemí do nejvyšší zasklené části, tak
aby věž mohla sloužit jako rozhledna. Půjde zejména o omítky, potěry, dlažby,
zabudování dveří, zábradlí a potřebná elektroinstalace. Vše musí být
provedeno tak, aby prostory věže vyhovovaly přísným podmínkám hygienickým
a tvrdým podmínkám požární bezpečnosti.

Statistika duchovních úkonů
Statistika úkonů za rok:
křty
biřmování
počet sv. přijímání
1. sv. přijímání
počet sňatků
pomazání nemocných

2015
39
0
29 360
17
9
149

počet pohřbů (do země + kremace)

43 (33+10)

počet nedělních mší v kostele, kapli

165

obvyklá návštěvnost v neděli

650

počet dětí v náboženství (počet skupin)

Výroční zpráva farnosti 2015

87 (7)

strana 7

Statistika hospodaření farnosti
Hospodaření farnosti v roce:
stav účtu k 1.1
celkové příjmy
(jedná se nedělní sbírky a ostatní příjmy)
celkové výdaje (z toho:)
- výdaje na bohoslužebné, tj. na hostie, svíčky,
květiny, a ostatní bohoslužebné a katechetické
pomůcky
- výdaje spojené s provozem fary a kostela: např.
elektřina, plyn, voda, telefon, kopírování a
ostatní práce
- povinné sbírky - na misie, svatou zemi, haléř
sv. Petra, kněžský seminář, Charitu
- dobrovolné sbírky darované mimo farnost
(na postní almužnu, křesťanská media,
eucharistický kongres)
- za ostatní výdaje – odvod diecézi, poplatky ,
kancelářské potřeby, daň, apod.
stav účtu k 29.12

2015
Kč

139 608

Kč

536 872

Kč

423 542

Kč

75 485

Kč

102 723

Kč

116 980

Kč

67 643

Kč

60 711

Kč

252 938
2015

Stavba nového kostela Sv. Ducha:
stav účtu k 1.1
celkové příjmy (vč. úroků)
z toho : pravidelné sbírky v kostele
veřejné sbírky ve městě
koncert
dary
příspěvek od města
celkové výdaje
z toho : za stavební práce
za plyn, vodu, el. energii
Úroky z úvěru a ostatní výdaje
splátky úvěru
stav účtu k 29.12
Výroční zpráva farnosti 2015

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1 232 443
3 420 535
708 763
678 330
275 000
1 008 442
750 000
3 882 161
1 960 426
246 694
662 491
1 012 550
770 817
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