
  
 

Ž í t  ž i v ot e m Z m r tv ýc hv s t alé ho!  Bý t  č lo věk em 
B o ž í ho  mi lo s r de ns t v í!  

Už několik měsíců prožíváme Rok Milosrdenství, který  8. prosince  
2015 zahájil papež František. Výjimečný a milostiplný čas! 

Každý den, když zapneme televizi, otevřeme noviny, nám zprávy 
berou chuť do života. Islámský stát zabíjí nevinné, sucho zasahuje 
obrovské oblasti Afriky, nevyléčitelné nemoci berou dětem jejich rodiče, 
mnoho rodin nemá práci, mnoho rodin se do budoucnosti dívá               
s obavami. 

Tento svět potřebuje Boží 
milosrdenství, které uzdravuje  to,  co 
je v něm nemocné a chudé. Svět volá 
po lidech srdce, po lidech soucitných, 
milosrdných. Proto potřebuje  náš svět 
lidi mající milosrdné oči, které vidí 
člověka s jeho bolestí, samotou           
a smutkem. Potřebuje lidi mající 
milosrdné nohy, které přicházejí tam, 
kde nikdo nepřichází. Potřebuje lidi     
s milosrdnýma rukama, otevřenou 
náručí, rukama upracovanýma, 
unavenýma, starýma, avšak  
milosrdnýma.  Milosrdný Ježíš          
do tohoto světa, kde je deficit 
milosrdenství, posílá konkrétně nás. 
Jsme jakoby prodloužením Jeho 
milosrdného Srdce.  

Soucit je setkání tváří v tvář s tím, 

MICHAEL - 

SVATÝ DUCH 
občasník farnosti Staré Město 

  č.87/velikonoce 2016 
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kdo potřebuje naši pomoc. Kdo nemá čas, nebude milosrdný. Jenom 
lidé, kteří si udělají čas, se dokáží zadívat do lidského srdce, dokáží 
naslouchat, čím to srdce žije. 

Přeji a v modlitbě vyprošuji každému z nás  milosrdenství Boží        
a milosrdenství lidské. 

Přeji každému z nás, aby byl milosrdným člověkem a poslem  
Božího milosrdenství! 

Požehnané Velikonoce o. Miroslav 
 

O d k ř tu  k  b iř m o v án í  

Na Velikonoce 2016 to bude  rok od mého křtu a tak se chci podělit. 
Cesta strastiplná, veselá, smutná, s trním i bez, kamenná, klikatá, 
nahoru a dolů, úrodná, cesta samoty etc. V tomto období 
začínám chápat, vnímat více z toho 
všeho dění kolem mne. Duchovní 
obnova na Grůni - velmi čerstvě         
po křtu, vstřebávám atmosféru 
společenství, sdílím částečně svůj 
životní příběh, unaveně se přesouvám 
z místa na místo. Během tohoto roku 
se mi podařilo absolvovat i pout´        
do Medugorje, tam jsem si uvědomila 
jak je důležité se dávat druhým přes 
své vlastní plány, překonávat se dá jen 
s pomocí Boží. Učím se nechat si 
pomáhat, nespoléhat na své vlastní 
síly, začínám chápat více to, co je 
skryto. V atmosféře naprostého 
bezpečí se nechce vracet zpět.  Mše   
s P.  Miroslavem, tak vznešené, 
odcházím zcela doslova nadopována chutí do života a jsem snad 
jednou nohou v ráji. Adoramus te Christe, Magnificat, Ave Maria - 
všechny tyto písně mě přivádějí na myšlenku věřit v sílu Eucharistie. 
Vánoce vždy nezapomenutelné a mše v kostele sv. Anny ve Zlechově. 
Přihláška na biřmování, Ano nebo ne. Pochybnosti. Ano. Setkání        
ve skupince  a Křížová cesta, tak mučivá. Pokání a znovu na zpověď.  

Poděkování patří všem lidem, kteří mně pomohli se pozvednout, 
povzbudit nebo přispěli modlitbou.  Děkuji.  

Veronika Uhlířová 
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P Ř E H LE D BO H O S L UŽE B  O  VE L I KO NO CÍ CH 2 01 6 

v  no v ém  c hr á mu  Sv at é ho  Du c ha ve  S t ar ém  M ěst ě  

Květná neděle - 
20.3.2016 

PAŠIJOVÁ NEDĚLE  
(Přineste s sebou 
Postní almužnu! 

Děkujeme!) 

Památka slavného 
vjezdu Ježíše Krista 

do Jeruzaléma 
(Dominica in palmis  
de passione Domini) 
Obřady začínají před  
kostelem,  kde budou 
požehnány ratolesti a 
průvodem přejdeme  

do kostela 

Mše svaté: 
  

7:00 hodin 
 

10:00 hodin 
 

v sobotu večer  
19.3. v 17:00 h. 

Zelený čtvrtek - 
24.3.2016 
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) 

Velký pátek - 
25.3.2016  

Den přísného postu 

Obřady na památku  
umučení Pána Ježíše 

Krista 
(In Passione Domini) 
Kostel bude otevřen  
k soukromé modlitbě  

od 11:00 – 17:00 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Společná pobožnost 
 Křížové cesty 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 - 

26.3.2016 
Neslaví se liturgie  

 
 
 
 

VELIKONOČNÍ 
VIGÍLIE 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  
PÁNA JEŽÍŠE 

(Sabbatum Sanctum) 
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 
katechumenky 
20.00 hodin 

(s křtem  naší  
katechumenky 

Sabiny) 
NEZAPOMEŇTE SI ZMĚNIT ČAS NA LETNÍ (ze 2:00 na 3:00 hod.)! 

NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE  
PŘINÉST ZVONEČKY A ZVONKY! 

ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU OSLAVUJÍCÍMU 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE! 

Velikonoční neděle 
- 27.3.2016  

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 

 
P as tý řs ký  l ist   

p r o  s lavn o st  Z m rt vý c hv st án í  P án ě  20 16 

Drazí bratři a sestry, 
upřímně se radujte, protože Kristus vstal! Opravdu vstal a ukázal se 

jako vítěz nejen nad hříchem a smrtí. Plni úžasu slavíme dnes velké 
vítězství Božího milosrdenství. 

I nám, kteří se k němu hlásíme, ukazuje, že odpuštění, smíření         
a milosrdenství i v bezvýchodné situaci nabízí východisko a novou 



Michael – Svatý Duch č.87/velikonoce 2016                                                strana 5       

budoucnost, protože způsobuje něco samo     
o sobě nemožného, když promíjí, co je            
z hlediska spravedlnosti neprominutelné. 
Odpuštění dává možnost odblokovat              
a uzdravit i naše vztahy k Bohu a k bližním.   

Kristus svou obětí na Kalvárii spustil 
uzdravující lavinu milosrdenství. Odpustil mně 
a teď čeká, že tento dar předám dál, že 
odpovím odpuštěním všem, kteří se nějak 
provinili proti mně. Vůbec nemusím hledat 
důvody pro odpuštění. Skutečnost, že Bůh 
odpustil mně, je naprosto dostatečným 
důvodem k tomu, abych já odpustil všem         
a měl podíl na uzdravující lavině odpuštění. 

Všichni můžeme vnášet Boha do světa       
a pomáhat k jeho vítězství. V naší zemi chodí 

v neděli do kostela skoro půl miliónu lidí. Skoro polovina z nás jde       
ke svatému přijímání. Po mši jdeme do světa a neseme v sobě Krista. 
Kdybychom ho neskrývali, ale vyzařovali, nemohl by náš svět být       
bez Boha. 

 Chcete někomu umožnit setkání s Bohem? Udělejte pro něho dobrý 
skutek z lásky. Nemějte strach ze skutků tělesného i duchovního 
milosrdenství. Jsou to nástroje evangelizace a zbožšťování prostředí. 
Je-li ten skutek opravdu z lásky, pak je z Boha. V dobrém skutku se 
lidé mohou setkat s Bohem. Stejně tak jednejte, když máte pocit, že vás 
Bůh opustil, že je daleko. Děláte-li skutky lásky, on 
sám ve vás působí, tak nemůže být daleko. Je      
ve vás. 

 Chcete někoho přivést k Bohu? Dopřejte mu 
setkání s Kristem v našem společenství, aby ho 
mohl oslovit Ježíš sám. To je úkol církve, být 
tajemným Kristovým tělem, v němž se lidé mohou 
setkat s živým Kristem. Pokud toto církev neplní, 
nemůžeme se divit, že někteří říkají Kristus ano, ale 
církev ne.  

Budou-li lidé Kristem uprostřed nás osloveni       
a uchváceni, poběží za ním. Poznají-li štěstí 
Kristovy přítomnosti, budou sami přicházet a ptát 
se na jednotlivé kroky, jimiž se dá dojít k proměně 
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obyčejné rodiny ve svaté společenství církve           
v malém. Když se podaří vytvořit společenství         
s Ježíšem uprostřed, poroste touha být s Ježíšem, 
poroste i láska k církvi, která se zakouší jako místo 
důvěrného života s Bohem. 

Je to úkol náročný, ale nejde o nějaký přídavek   
či další úkol ke všem stávajícím, jde o naši 
proměnu, která umožní uzdravení našich farností. 
Pak můžeme být svědky zázraků a oživení církve, 
které bude dílem zmrtvýchvstalého Krista. 

Děkuji všem, kteří se takto zapojí do oslavy 
Kristova vítězství, přeji velikonoční radost ze setkávání se 
Zmrtvýchvstalým i ve všedních dnech a všem ze srdce žehnám.  

Váš arcibiskup Jan  
(zkrácená verze) 

 
I X .  n ár o dn í  s e tk án í  M o dli t e b  ot c ů  v  ČR  

V letošním roce se uskutečnilo již 9. setkání Modliteb otců, které se 
konalo ve dnech 12. až 14. února 2016. Tak, jak v minulých letech, 
hostil nás Sv. Hostýn. Letos s rekordním  počtem  63 otců a to z  celé 
České a Slovenské republiky. Přihlášeni byli též i 4 kněží. Hned          
po příjezdu a ubytování byla mše sv. s P. Šebestiánem Smrčinou / 
možná jej znáte z jeho působení v Uh. Hradišti /. V promluvě nám 
nastínil téma letošního setkání: Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď 
cestou přímou a doufej v něho /Sir 2,6/.  Po mši a společné večeři se 
uskutečnila přednáška na již dané téma.    
V sobotu hned po ránu se na ranních 
chválách sešlo tolik mužů, kolik snad ještě 
kaple 3. poutního domu nehostila. Někteří 
museli dokonce stát, nebylo tolik místa       
v lavicích. Po snídani byla další přednáška 
P. Kamila Obra. Zaujal mne další pohled, 
nyní již druhého kněze v čase setkání 
Modliteb otců. Po jeho přednášce jsme se 
rozdělili do malých skupinek po 5 mužích, 
kde jsme přemýšleli nad tím, čím nás Bůh 
překonává a jaká je naše soukromá důvěra 
v něho.  Pak následoval oběd  a tradiční 
křížová cesta v přírodě. V době setkání byl 
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na Sv. Hostýně stále sníh, který využívali příležitostní poutníci s dětmi, 
které zde jezdily na bobech. Po křížové cestě jsme  prošli Svatou 
bránou milosrdenství a též byli přítomni na mši svaté v bazilice, kterou 
nám sloužil P. Josef Červenka. Po společné večeři následovala 
svědectví několika otců o jejich prožívání důvěry Bohu a též jejich cesta 
s ním. V neděli opět po ranních chválách a mši svaté, tentokrát opět      
v kapli poutního domu jsme si vyslechli přednášku P. Petra Bulvase a 
po obědě a závěrečném požehnání jsme odjeli do svých domovů.  Celé 
setkání mne naladilo k ještě větší důvěře Bohu, neboť síla jeho důvěry 
v nás je velká. Nezklamme ho a otevřme dveře, na které Pán klepe. 

František Gottwald 
 
O hlé d nu tí  za  s e m in ář e m  k  lé čb ě  n ep lo dn os t i   

V sobotu 5.3. se v Brně konal akreditovaný seminář "NAPROHELP, 
úspěšná cesta k dítěti" . 

NAPROHELP je metoda, která pomáhá řešit nechtěnou neplodnost 
bez poškozování zdraví, v souladu s morálním učením katolické církve, 
a při tom velice úspěšně. Postupně byla vypracovaná           
MUDr. Lázničkovou na základě zahraničních zkušeností i vlastních 
zkušeností jak z poradenské praxe, tak především z ambulantní 
gynekologické praxe. Při využití NAPROHELP dochází k úspěšným 
otěhotněním i tam, kde se dříve nepodařilo otěhotnět cestou přes umělé 
oplodnění. Při respektování námi doporučených rad a postupů takto 
otěhotní a porodí 80% žen.  

Je potěšující, že metoda si získává stále větší pozornost i mezi 
dalšími gynekology. A to jak v České republice, tak i na Slovensku.  To 
potvrzuje i skutečnost, že přednášející byli nejen z České republiky, ale 
i lékařky ze Slovenska. A jako účastníci přijeli lidé, které problematik 
opravdu zajímala, z různých částí republik - od Karlových Varů z Jižních 
Čech, od Olomouce i z Frýdku- Místku 

Tímto seminářem se rozšířily řady těch, kdo chtějí pomáhat, a mají 
nejen empatii, poradenské dovednosti, ale především měli možnost 
získat znalosti nezmanipulované tlakem farmaceutických firem či 
nějakými osobními zájmy.  

Tento seminář se v CENAP plánuje opět na podzim - více               
na stránkách www.cenap.cz. 
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Z v e me  v še c hn y  dě t i  n a  
t áb o r  s t ar om ě sts ké  
f ar n o s t i :  

• Mladší tábor - 1. - 5. třída ZŠ 
Tento tábor má na starosti Marie 

Chlachulová. Proběhne ve dnech 6. – 
13. srpna 2016 na faře v Potštátě. 
Předpokládaná cena tohoto tábora je 
1.500 Kč. 

• Starší tábor - 5. - 9. třída ZŠ 
Tento tábor má na starosti Libor Vrána a kontaktní osobou je 

Kristýna Vaculíková. Proběhne ve dnech 6. - 17. července 2016 na faře 
v Potštátě. Předpokládaná cena tohoto tábora je 2.900 Kč. 

Bližší informace dodáme na základě přihlášek v dalším dopise, které 
je potřeba odevzdat do konce března. S případnými dotazy se můžete 
obrátit na nás na přihlášce uvedených adresách nebo telefonech. 
Přihlášku naleznete v příloze. 

 
K v ět no v á s bí r k a 

Další veřejná sbírka na dostavbu nového kostela Svatého Ducha 
proběhne v našem městě ve dnech 16. – 22. 5. 2016. Pán Bůh zaplať 
za Vaši štědrost! 

 
P o z v án í  

- Otec arcibiskup Jan a farnost Napajedla nás srdečně zvou           
ke společné slavnosti, při které budeme děkovat za dar počatého života 
a prosit za duše nenarozených dětí. Pouť za úctu k životu se uskuteční 
4. dubna 2016 v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích. Program:   
17.15 hod. - adorace, 18.00 hod. - mše svatá. Po ní bude následovat 
průvod se svícemi na hřbitov ke společné modlitbě růžence u hrobu 
Aničky Zelíkové. 

    
  

Své příspěvky můžete zasílat na adresu : 
Gabriela Gottwaldová, Sées 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  


