
  

 
R E S U R R E X I T  T E R T I A  D I E ,  S E C U N D U M  S C R I P T U R A S   

(Třetího dne vstal mrtvých, podle Písma) 
Kristovo zmrtvýchvstání nás zajímá, protože je naše.  
„Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus“  
(1 Kor 15,12-24). 
V Ježíši jsme povoláni k věčnému životu, protože jsme jeho částí.  
Při svém zmrtvýchvstání  neodhodil Kristus jen hrobový kámen  
– odstranil všechny přehrady, které nás uzavíraly do našich 
pozemských vězení: třídy, rasy, jazyky, doby, 
místa a vzdálenosti….  
Kristus učinil dokonce ještě více, smazal hranice 
mezi tímto světem a oním světem. Jeho tělo, 
které se stalo schopným rozpínat se, sdělovat se 
a být přijímáno, je místem sjednocení a poutem, 
které sjednocuje vesmír.  
Je na křesťanech, aby ukazovali Kristovu 
přítomnost svým současníkům.  
Každý křesťan má přivádět Pána na svět, 
umožňovat mu, aby se stal opět živý tím,  
že mu propůjčí své ruce,  
aby tu ještě existovalo pouto lásky,  
své rty, aby se slova lásky vyslovovala,  
své srdce, aby láska ve světě vyzařovala.   
Kéž může zoufalý a pochybující svět, který tápe,  
a snaží se dotknout ran vzkříšeného Krista,  
nalézt v nás nepochybné důkazy jeho živé přítomnosti:  
otevřená srdce, otevřené ruce, láskyplné a shovívavé přijetí.  

MICHAEL - 

SVATÝ DUCH 
občasník farnosti Staré Město 

  č.90/velikonoce 2017 
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A protože „uvidí“ – uvěří.  
Požehnané svátky Kristova zmrtvýchvstání každému z Vás přeje 

o. Miroslav  
 
P a s tý ř s k ý  l is t  V e l i ko n o c e  2 0 1 7  

 Drazí bratři a sestry, v tyto dny plné 
velikonoční radosti si nově uvědomujeme, 
kdo vlastně jako křesťané jsme. Jsme 
velikonoční lidé, kteří se zrodili z Kristovy 
lásky, která vzala na sebe hříchy všech lidí  
i s jejich důsledky. Kristus zanesl naše 
hříchy na kříž. Tam za nás zemřel, ale pak 
vlastní mocí vstal z mrtvých, protože svou 
smrtí smrt zrušil. Moc smrti spočívá v tom, 
že všemu bere smysl. On dal své smrti 
smysl, když ji obětoval za spásu světa. Tak 
se ukázalo, že proti lásce je i smrt 
bezmocná. Při nočním bdění o svaté noci jsme obnovili svůj křestní 
slib, abychom si připomněli náš vlastní křest, v němž jsme byli 
ponořeni do Kristovy smrti, umřeli jsme hříchu a zrodili se k novému 
životu v milosti. Stali jsme se novým stvořením. Proto už nemůžeme 
žít jako pohané, i když žijeme uprostřed lidí, kteří Krista neznají, kteří 
mají jinou kulturu a jinou morálku. Na křtu jsme pro svět umřeli, spolu 
s Kristem jsme byli pohřbeni, ale dostali jsme Boží život, život milosti. 
V postní době jsme často hleděli na Kristovu tvář, abychom vnímali 
jeho lásku a zároveň čerpali sílu k novému rozhodnutí být svobodný 
od světa a žít s Kristem a pro Krista, který nás uchvátil. Křesťanský 
život je sice náročný, ale krásný. Denně se přesvědčujeme, že vlastní 
silou nedokážeme žít dokonale, ale víme, že všechno je možné      
pro toho, kdo věří, kdo počítá s Boží milostí. Velikonoce nejsou jen 
dny radosti, ale i síly a naděje. Ti, kteří se setkali se Vzkříšeným, se 
stali jeho svědky a hlasateli, protože velikonoční zkušenost si nemohli 
nechat pro sebe. Proto každému z Vás přeji a vyprošuji odvahu žít 
novým životem se stále znovu opakovanou zkušeností velikonoční 
víry. Mějte odvahu žít jako křesťané. Každý, kdo se narodil z Boha, 
vítězí nad světem. Rozdělte se s lidmi ve svém okolí o radost z Boha 
a zkušenost víry. Požehnané Velikonoce přeje                                                    

arcibiskup Jan 
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M y š l e n k y  n a š i c h  k a t e c h u m e n ů  

Chcete-li slyšet mé svědectví o Bohu a o mé cestě k němu, 
nejsem ten, kterého byste se měli ptát. Mohl bych povědět spoustu 
příhod, pocitů, zážitků a momentů, kdy mě Bůh oslovil, ale myslím si, 
že je zbytečné někomu popisovat své nitro, které mimochodem nerad 
odhaluji, pokud jde o věci jako je například víra. V tomhle duchu se 
vlastně line celé mé svědectví. Vlastně jsem přišel k názoru, že 
člověk dokáže vytvořit mnoho hodnot. Dokáže vytvořit rodiny, 
společenství, spolky, církve a vůbec vše, na co si vzpomene. 
Víceméně si na základě svého vědomí tvoříme náš celý svět.  

Bohužel i přesto, že tohle všechno dokážeme, nejsme schopni 
porozumět sami sobě a tomu co vlastně na tomhle světě máme plnit 
za úkol. Myšlenek o tom, co se sebou a se svým okolím máme každý 
hromadu. Bohužel mnohdy jsou to věci, které stejně nemáme komu 
svěřit a cítíme se s nimi ztraceni sami v sobě. Tady už se ovšem mé 
svědectví dostává na povrch. Kdysi a ani vlastně nevím kde, jsem 
zaregistroval myšlenku, že jen ten, kdo se 
naprosto zřekne kontroly nad svou 
budoucností, bude šťasten a schopen 
lásky. Z toho jednoznačně vyplývá, že 
pokud nepoznáme Boha, nepoznáme ani 
sami sebe. No a co pak se sebou budeme 
dělat? Rozdávat ,,pseudolásku“? Takovou 
tu, které je plný  náš zkažený svět? 
Nemusím být fanatik, abych zjistil, že        
na světě chybí láska... ta absolutní... Boží... 
životní.... Na to stačí, abych věřil v Boha. 
Milujte ho. Pak budete milovat i sebe. 

Vojta 
 

Moje cesta k Bohu začíná poměrně brzy – již na základní škole. Mí 
rodiče nejsou členy žádné církve, ale prarodiče jsou protestanti, a tak 
jsem o víře něco věděl zejména od nich. Jak už to bývá, člověk si ale 
potřebuje v určitém věku najít svou vlastní cestu. Zvláště při přechodu 
na střední školu jsem si začal klást nejrůznější otázky a nalézat na ně 
nejrůznější odpovědi. Věděl jsem o tom, že existuje kostel, že existuje 
nějaká víra, možná jsem i věřil, ale nevěděl jsem, v co. Snad bych 
řekl, že jsem i věřil, ale svou víru jsem nežil. Myslel jsem si, že         
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na kostel mám ještě ve svém životě čas, že 
teď je důležitější řešit jiné, podstatnější věci, 
ale nešlo to. Pořád jsem se cítil nespokojeně. 
Snažil jsem si to různými způsoby 
vynahrazovat, ale nic nepomáhalo. Snil jsem 
o tom, že jednou budu mít dostatek peněz a 
na všechno zapomenu. nebo že se budu 
vzdělávat a vše se tím vyřeší. Odsouval jsem 
všechny problémy, chtěl jsem žít bez starostí, 
ale všechny problémy se jako bumerang 
vracely zpět. Nic mi nedávalo hlubší smysl, 
můj život totiž postrádal duchovní rozměr. 
Možná i proto jsem jednou zavítal do chrámu 
Sv. Ducha na nedělní mši svatou. Řekl jsem 
si, že se tam jen podívám, však o nic nejde. Z kostela jsem vycházel 
ale s úplně jiným pocitem než do něj. Cítil jsem se, jako bych tam 
nechal své dosavadní problémy a vyšel jako znovuzrozený. Najednou 
to bylo bez alkoholu, bez počítače a bez snění o majetku.  Je sice 
snadné jít do kostela, nechat na sebe působit Boží lásku, ale ještě 
snadnější je tam z vlastní pohodlnosti nejít. A tak jsem postupem 
času na toto krásné nedělní dopoledne zapomněl a žil jsem opět      
po svém. Jenže Bůh mě v tom nenechal. Asi po roce a půl jsem opět 
do kostela zavítal. Nepřemýšlel jsem nad tím, proč tam jdu, prostě mé 
kroky ten den směřovaly tam. V tom si mě všiml otec Miroslav, kněz 
staroměstské farnosti, a zeptal se mě, jestli bych nechtěl ministrovat. 
Poněkud zaskočeným hlasem jsem mu sdělil, že první bych se měl 
nechat pokřtít. A od té doby jsem začal chodit do kostela pravidelně. 
Ne vždy to je lehké, ale snažím se vytrvat. Začal jsem postupně 
poznávat, že člověk nemůže věřit jen tak, v něco nad námi, protože to 
nemůže uspokojit jeho touhu po lásce a po věčnosti. Díky Bohu se 
nyní připravuji na křest. Uvědomil jsem si také význam společenství, 
které mě posiluje na cestě víry. Už to není já a tamti věřící, ale jsme 
to my. Víru tak můžu prožívat s lidmi stejného vyznání, jako mám já. 
Víra v Boha mi dává naději. Naději, že tu pro něco jsme. Ujišťuje mě, 
že je tu někdo, kdo mě má rád. Ne láskou lidskou, ale láskou Boží. 
Ačkoliv to nejsem s to cele pochopit, cítím, že se v poslední době 
v mém životě děje něco nepopsatelného a úžasného.  

Tomáš 
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PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2017  
v novém chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě 

Květná neděle – 
9.4.2017 

PAŠIJOVÁ 
NEDĚLE  

(Přineste s sebou, 

prosím papírové 

pokladničky Postní 

almužny! 

Děkujeme!) 

PAMÁTKA SLAVNÉHO 
VJEZDU JEŽÍŠE 

KRISTA DO 
JERUZALÉMA 

(Dominica in palmis  
de passione Domini) 

Přineseme si ratolest jívy 
- "kočičky".  

 

Mše svaté:  
7:00 hodin 

10:00 hodin 
v sobotu večer 
 8.4. v 18:00 h. 
Obřady začnou  

před novým kostelem,  
kde budou ratolesti 

požehnány a průvodem 
přejdeme do kostela 

15:00 – 17.30 hodin – Velikonoční svátost 
smíření (svatá zpověď) u Svatého Ducha 

(budou přítomni tři zpovědníci!) 
Zelený čtvrtek – 

13.4.2017 
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 – 
14.4.2017  

DEN PŘÍSNÉHO 
POSTU 

 

OBŘADY NA PAMÁTKU  
UMUČENÍ 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 -   24:00 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! 

Bílá sobota – 
15.4.2017 

Neslaví se liturgie  
 
 
 

(Sabbatum Sanctum) 
Boží hrob bude přístupný 
k modlitbě:  9:00 - 18:00 

hodin 
 
 

9:00 – Obřad Effata 
katechumenů  

9:30 – Společná 
modlitba  

Ranních chval a Četby 
 z Breviáře 
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VELIKONOČNÍ 
VIGÍLIE 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  
PÁNA JEŽÍŠE 

Slavnostní obřad 
žehnání velikonoční 

svíce začne  
před novým kostelem 

 
20.00 hodin 

(s křtem  našich 
katechumenů  

Vojtěcha a Tomáše) 
NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST ZVONEČKY A 

ZVONKY! ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU OSLAVUJÍCÍMU 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE! 

Velikonoční neděle 
– 16.4.2017 

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 – 

17.4.2017 

Doba lidových tradic – 
šlahačka 

7:00  hodin 
10:00 hodin 

Velikonoční oktáv - 
týden po 

Velikonocích 
 do 1. neděle 

Božího 
milosrdenství 

(23.4.2017) 

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 hodin 

Velikonoční doba 
trvá 50 dní a 4.6. 
končí naplněním 

Kristova příslibu, že 
pošle Utěšitele -
Sesláním Ducha 

svatého 
 
 
 

40. den po Velikonocích 
25.5..je Slavnost  

Nanebevstoupení Páně -
Ježíš odchází k Otci 
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J u b i l e j n í  r ok  F a t i m y  

Podmínky k získání plnomocných odpustků 
 Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení Panny Marie     

ve Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka, jsou věřící obdarováni 
plnomocnými odpustky v jubilejním roce od 27. listopadu 2016 až 
do 26. listopadu 2017. Plnomocné odpustky jubilea se udělují:  

a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní 
některé z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče 
náš“, Vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou;  

b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, 
která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, 
oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den          
v měsíci od května do října 2017), a kdo se s úctou zúčastní oslavy 
nebo modlitby ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče náš“, Vyznání 
víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou; 

c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci, nebo z jiného 
vážného důvodu nemohou cestovat, činí pokání ze všech svých 
hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři 
obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba       
na úmysl Svatého otce) a před soškou Panny Marie Fatimské       
ve výročních dnech zjevení (13. den v měsíci od května do října 
2017) se duchovně spojí s oslavami jubilea, přičemž s důvěrou 
odevzdají svoje modlitby a bolesti nebo oběti svého života skrze 
Pannu Marii Milosrdnému Bohu. 

 K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří 
konají pravé pokání, splnili obvyklé podmínky: svátost smíření, 
svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. 

 
S et ká n í  M o d l it e b  O t c ů  

Od pátku 3.3. do neděle 5.3. 2017 proběhlo již X. setkání 
Modliteb Otců na Svatém Hostýně. Bylo výjimečné nejen jubilejním 
výročím, ale i velkou účastí. Zúčastnilo se ho 90 mužů a to nejen 
z Čech a Moravy, ale i ze Slovenska. Bylo povzbudivé vidět se 
modlit tak veliké množství otců, kteří prosili za členy svých rodin. 
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Toto setkání začalo společnou mší svatou, kterou sloužil otec 
arcibiskup, který nás, muže vybídl k boji… Totiž motto celého 
setkání bylo „Boj muže v 21. století“. 

Náš boj je bojem člověka, který ví, že výhra je jistá jen              
ve spojení s Bohem. Bez něho nelze vyhrát, to už Mojžíš věděl, že 
ne silou lidskou, ale jen ve spojení s Bohem je možno zvítězit      
nad každým nepřítelem. 

Muži se snaží bojovat v různých bitvách, ale největší bitva je 
vždy   -  bitva sám se sebou -  . Bez tohoto uvědomění jsme vlastně 
stále úplně ztracení v bitvách světa. Ať už jsou jakékoliv. 

Toto se probíralo a skloňovalo ve všech přednáškách, které 
k nám pronášeli pozvaní kněží. 

Jsem rád, že se mi dostalo té milosti být na tomto setkání. 
František Gottwald 

 
B o ž í  c e s t y  n e n a p l á n u j e š  

Přijetí Božího povolání je vykročením            
na cestu, která nemá jasný, naplánovaný 
průběh. Má však jasný a pevný cíl, jímž je Bůh 
sám. Ať už jde tedy člověk jakoukoli cestou, 
může si být vědom, že má cíl, ví, kam jde           
a nejde sám. A skutečně již po třech letech 
formace - přípravy ke kněžství - mohu potvrdit, 
že Bůh člověka vede po cestách, po nichž by se 
člověk sám zřejmě nevydal.  

Při nástupu do semináře jsem se mimo jiné obával také studia 
starých jazyků, důvěra v Boží pomoc mě však neopustila a mnozí 
jste se za mě modlili. Jazyky jsem zvládnul a dokonce v nich našel i 
zalíbení. A nyní si pro mě Bůh připravil další kus cesty, o které bych 
před nástupem do semináře ani neuvažoval. Od září bych měl totiž 
v dalších letech pokračovat ve studiích teologie na Papežské 
lateránské univerzitě v Římě. Boží cesty jsou skutečně 
nevyzpytatelné, nenaplánovatelné. Pevně však věřím, že Bůh 
člověku chystá to, co mu prospívá na cestě za Ním. Člověk jen 
nesmí ztratit důvěru ve stálou Boží blízkost. Již nyní čekám, co mi 
Bůh dále připraví, a prosím vás všechny o modlitbu. 

Michal Staufčík 
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Z ku š e b n í  o n- l i n e  př e no s y  b oh o s l u ž eb  z  k os t e l a      
S v .  D u ch a  

Na webu je odkaz pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet sledovaní mše 
z kostela Sv. Ducha:  Farnost Staré Město na youtube 

Prozatím můžete sledovat nedělní mše v 7. a 10. hod. Prosím, 
omluvte drobné nedostatky, prozatím je to jen zkušební provoz. 
Přenosy lze sledovat jen živě, nelze je přehrávat ze záznamu. 

Kdo využívá moderních multimediálních zařízení připojených     
k internetu může tyto přenosy sledovat i na televizi, přehrávači,  set 
top boxu, tabletu, mobilu, a jiných zařízeních. Stačí nastavit          
na youtube kanál Farnost Staré Město. 

Pro více informací nebo dotazy pište na  scholicka@gmail.com 
 
P ou ť  n a  S va t ý  H o s t ý n  

V úterý 16. 5. 2017 se uskuteční pouť naší farnosti na Svatý 
Hostýn. Odjezd bude v 7 hodin od školy. Cena 140 Kč. Přihlašujte 
se u sestry Vladimíry Batůškové. 

 
K v ět n ov á  sb í r k a  

Další veřejná sbírka na dostavbu nového kostela Svatého Ducha 
proběhne v našem městě ve dnech 15. – 21. 5. 2017. Pán Bůh 
zaplať za Vaši štědrost! 

 
P oz v á n í  

• svátek skautů v blízkosti svátku sv. Jiří oslavme společně v pátek 
28. 4. 2017 v 18 hodin v našem kostele Svatého Ducha mší 
svatou. Po ní následuje program pro skauty v polyfunkčním sále. 

• Národní pochod pro život a rodinu proběhne v Praze  
     v sobotu 22. 4.2017 
• 5. – 7. 5. 2017 – týden modliteb za duchovní povolání.  
• křesťanský camp pro mladé od 16 do 25 let proběhne od 30. 7. – 

5. 8. 2017 v Rajnochovicích. Informace a přihlášky: 
mladez.ado.cz. 
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F a r n í  kr o n i k a 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Taťána Kotlárová *26.   9. 1993 +25. 2. 2017 
Emílie Burešová *29. 12. 1927 +28. 2. 2017 
Carmen Vlková *27. 11. 1930 +  5. 3. 2017 
Zdenka Janečková *18.   2. 1928 +  5. 3. 2017 
Jan Duchtík *24. 10. 1945 +12. 3. 2017 
Jiří Velík *25. 12. 1938 +  8. 3. 2017 
Bohumil Gabrhel *19.   5. 1940 +  9. 3. 2017 
Josef Vaněk *  1.   1. 1937 +16. 3. 2017 
Marie Horehleďová *  3.   2. 1944 +22. 3. 2017 
Libuše Moudrá *  5.   8. 1924 +24. 3. 2017 
Zdeněk Kaniza *27.   2. 1940 +26. 3. 2017 
Věra Stašková *30.   3. 1934 +28. 3. 2017 

 

Své příspěvky můžete zasílat na adresu : 
Gabriela Gottwaldová, Sées 1970, Staré Město, tel. 604 336 466 
šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová,  grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek 
církevní schválení: P. Mgr. Miroslav Suchomel 
tisk: TYDRUPA – tiskárna Jiří Piluša 
http://www.farnoststaremesto.cz/   email:info@farnoststaremesto.cz  


