
  

 
P R Ů VO D CE  D O  NE BE  

Svatý Michael, (Kdo je jako Bůh?) jeho jméno zní jako bojový 
pokřik proti těm, co by se chtěli rovnat Bohu. Tam, kde vystupuje 
ďábel jako žalobce, Michael vystupuje jako obhájce. Duše lidí 
bojujících o čistotu nalézají ve sv. Michaelu (podobně jako v Panně 
Marii) jistou pomoc. Povzbuzením, 
abychom se obraceli na svaté, 
nám může být např. sv. Jana         
z Arku (pam. 30. 5.), které se 
zjevoval sv. Michael s anděly a 
dával jí dobré rady, posilu a nauku, 
jak sama uvedla. Ctihodný 
služebník Boží, Pius XII. 8. 5. 1940 
zdůraznil zvláštní úlohu archanděla 
Michaela slovy: "Vést duše k Bohu, 
do nebeské slávy, to je úkol, který 
liturgie i tradice připisuje              
sv. Michaelovi... Michael vás také 
podporuje ve vaší roli jako rodiče a 
stará se o vás i o vaše děti.           
"A vyzval: "Proste sv. Michaela, 
aby vzdálil od vašich rodin starosti, 
které rodičovskému srdci připravuje vratké zdraví vašich dětí, jejich 
krize v dospívání nebo jejich nemoci. Svatý papež Jan Pavel II.   
27. 5. 1987 při pouti na Monte Gargano řekl: "Přišel jsem, abych 
uctil a vzýval archanděla Michaela, aby chránil Církev ve chvíli, kdy 
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je obtížné vydávat autentické křesťanské svědectví                     
bez kompromisů a bez polovičatosti. Připomenul, že jako první 
papež svatyni v Garanu navštívil Gelasius I., který v roce 493 
povolil, aby se jeskyně zjevení sv. archanděla Michaela stala 
místem bohoslužby. Od té doby sem přišlo mnoho papežů. Monte 
di San Angelo Gargano leží v Apulii na poloostrově (Promontorio 
del Garganou) u Jadranu v provincii Foggia v Itálii. 

Zde se v roce 490 Emanuelovi Elvio zaběhl býk do jeskyně a 
něco mu bránilo za ním vejít. Chtěl ho tedy zastřelit šípem, ale ten 
se otočil a zranil mu nohu. Na to v jeskyni zazářilo duhové světlo, 
kterého se Emanuel polekal. Možná proto, že jeskyně měla být 
kdysi zasvěcena Mitrovi. Emanuel šel za místním biskupem 
Vavřincem Maioranem, který ho vyzval, aby se tři dny modlil. Třetí 
den se biskupovi ve snu zjevil sv. archanděl Michael a řekl 
mu: "Jeskyni jsem si vyvolil a je zasvěcena mně. Nesmí se zde již 
prolévat krev zvířat. O co na tomto místě budete prosit, obdržíte. 
Vystupte proto na horu a zasvěťte jeskyni křesťanskému kultu."Tak 
se i stalo. A pak, několikrát, během obléhání barbary, během 
epidemie, byli křesťané chránění pomocí svatého Michaela.  

V roce 590, když v Římě řádil mor, papež Řehoř Veliký konal    
za jeho odvrácení prosebné průvody. Podle legendy, když průvod  
s obrazem P. Marie zahnul u mostu před Hadriánovým mauzoleem, 
zjevil se nad ním sv. Michael, který na znamení konce epidemie 
schovával meč do pochvy. Památkou je přejmenování na Andělský 
hrad. Ponte Sant'Angelo byl r. 1669 okrášlen 10 sochami andělů   
od Berniniho a na vrcholu hradu je z r. 1753 bronzová socha 
archanděla Michaela, chystajícího se zasunout meč. 

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům 
ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí  

do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. 
Amen. 

 

O hlé d nu tí  za  l e tn í m i  t áb o ry 

Ráno 9. července bylo na vlakovém nádraží ve Starém Městě 
nezvykle rušno. To sem rodiče ze Starého Města i okolí přivezli své 
ratolesti. Právě totiž začal tábor staroměstské farnosti dětí prvního 
stupně. Ještě naposled vše zkontrolovat, rozloučit se a hurá směr 
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Olomouc. V Olomouci byla naší první zastávkou mše svatá            
u dominikánů, po ní následoval výstup na věž kostela sv. Mořice, 
kde se před námi rozprostřela Olomouc v celé své kráse. Jelikož se 
poledne blížilo a na slunci to už pořádně peklo, šli jsme se schladit 
do parku. Tady se děti dozvěděly, že jejich úkolem je misijní cesta 
do Japonska, hlásání víry místnímu obyvatelstvu. Aby se vše snáze 
zvládlo, vytvořily se 3 týmy a každý dostal svou japonskou 
průvodkyni. Ještě pár seznamovaček a rychle na vlak, kterým jsme 
se dostali do Libiny – našeho Japonska. Příštího dne čekala děti 
zatěžkávací zkouška v podobě olympijského dopoledne, které mělo 
prověřit jejich zdatnost a připravenost, a pak už nám nic nebránilo 
vrhnout se do prozkoumávání ostrova. Sázeli jsme rýži, zavlažovali 
ji, sklízeli úrodu, luštili šifry, bojovali se samuraji a procházeli kolem 
nebezpečné sopky chrlící 
lávu. Čekal nás i výlet       
do okolí na nedaleké Bradlo 
a noční přepadení tábora. 
Na konci tábora se děti 
vydaly na cestu                 
za pokladem ukrytém 
původními misionáři. Týden 
rychle utekl a bylo na čase 
dát Libině sbohem, vrátit se 
domů a čekat co přinese 
zbytek prázdnin. 

Magda Pleváková 
 
Z a N ar n ii ,  a  z a  A s lan a!   

V termínu od 17. – 29.7.2017 se z našich malých farníků stali 
táboroví bojovníci v podobě faunů, kentaurů a trpaslíků, kteří hrdě a 
odhodlaně bojovali na nepřátelském území Skavska za svou 
rodnou zemi Narnii a společně se sourozenci Pevensieovými 
zakoušeli nejednu nástrahu Bílé královny. Naštěstí ztráty byly 
minimální a ohroženou zemi se nám podařilo zachránit. 

Jak už tomu bývá, bitva se nám protáhla na 13 perných dní, 
během kterých se Narnijská stvoření naučila nejen zacházet 
s mečem a šípy, jezdit na jednorožci, vařit, orientovat se v rozkvetlé 
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Kroměříži, ale také ovládat své emoce, vůli, radovat se z maličkostí 
a hlavně tahat za jeden provaz.  

Celý tábor doprovázela perfektní atmosféra, která nezmizela ani 
v napjatých chvílích, kdy na malé bojovníky i jejich starší 
pomocníky, v podobě herních a rodových vedoucích, naší milé 
zdravušky a hlavy tábora, dopadla únava. Vedle skvělé party lidí a 
atmosféry je potřeba vypíchnout připravenost a odhodlanost všech 
účastníků, kteří nenechali náhodě ani přípravu kostýmů, talismanů 
či vystoupení, kterými bavili celý tábor.  

V neposlední řadě je potřeba poděkovat všem, kteří se              
na přípravě tábora i samotné obraně Narnie jakýmkoliv způsobem 
podíleli. Za zmínku stojí nejen naši stateční bojovníci, sourozenci 
Pevensiovi, oddaný Aslan, zdravuška Maruška, ale také dva 
perfektní kuchařské týmy, které dokázaly nasytit celou armádu, 
rodiče, kteří nám tak skvělé vojáky a vojačky poslali, Otec Miroslav, 
který nám svou návštěvou dodal energii a Bůh, který při nás stál a 
doprovázel nás na naší dobrodružné výpravě za spravedlností.  

Od srdce doufám, že se do roka a do dne sejdeme znovu, 
možná jinde a na bedrech s jiným úkolem, ale naše víra a odvaha 
zůstává stále pevná a v hloubce zakořeněná.  

  Andrejka Šatavová, herní 
 
S v ě dec t v í  mlad ý c h z  o lom o u c ké ho  CS M 

CSM v Olomouci bylo mé první setkání. Těšila jsem se, ale 
zároveň se i bála, protože jsem nevěděla, jak to bude probíhat a 
měla jsem být ubytovaná jinde než ostatní. Nakonec jsem si to ale 
moc užila. Byli jsme na přednáškách a programech, trávili společně 
modlitby. Bylo neuvěřitelné, že se sešlo 6.500 věřících lidí             
na jednom místě. Nejvíce mě oslovila pouť na Svatý Kopeček, kde 
mši doprovázel západ slunce. Cesta byla náročná, ale stálo to       
za to. Je to důkazem, že i přes všechny překážky, můžeme 
dosáhnout svého cíle. Ze setkání jsem odjížděla plná zážitků a 
těším se  na příští, kterého se doufám zúčastním.  

      Anežka Berková 
 
Program CSMka byl opravdu bohatý. Kromě hlavního programu, 

který probíhal v Korunní pevnůstce, bylo pro nás připraveno 
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nespočet zajímavých přednášek a workshopů. Každý z nás si mohl 
vybrat to, co chtěl. Díky přednáškám jsme měli možnost dostat 
odpovědi na otázky,  které nás zajímají a doposud jsme na ně 
nenacházeli odpověď. Co ve mně zanechalo nejhlubší stopu, je 
svědectví Chiary Petrillo, které nám sdělil její manžel Enrico 
Petrillo. Chiara nám svým životem ukázala, že důvěřovat v Boha se 
opravdu vyplácí. Její život nebyl jednoduchý. Přijít o dvě děti hned 
po narození je pro matku těžké, ale ona to nevzdala. Otěhotněla 
potřetí. Už se zdálo, že je to dobré, ale lékaři ji zjistili rakovinu. 
Musela se rozhodnout mezi svým životem a životem svého dítěte. 
Její volba zněla jasně. Dítě. Proto ani my se nevzdávejme. Bůh je   
s námi a má pro nás připravené to nejlepší. Každý z nás má         
na tomto světě jiný úkol a nikdo neví, jak pro nás bude těžký. 
Svěřme svůj život Bohu a on nás dovede tam, kam bychom sami 
nedošli. Do ráje. Buďme silní jako Chiara, protože smrt nemá 
poslední slovo.                                      Liduška Gieslová 

 
„Nebojte se!“ 

Tak zněl hlavní 
slogan 

celostátního 
setkání mládeže 

v Olomouci. 
Skupinka 
mladých 

křesťanů se        
v úterý brzy ráno vydala prohloubit svůj dosavadní vztah s Bohem. 
Pro někoho setkání bylo první, pro mě bylo druhé po loňském 
celosvětovém v polském Krakově. Program začal k večeru, kde 
jsme s radostí zjistili, že olomoucká arcidiecéze konečně překonala 
brněnskou diecézi a to v počtu zúčastněných  mladých.. ještě, aby 
ne, když jsme byli „domácí“! V počátku setkání nás organizátoři 
vyzvali, abychom nelenili a vyfotili si „selfie“ se zdejšími biskupy... 
možná to mysleli ze „srandy“, ale já se snažil s každým biskupem 
„vyblejsknout“,  dokonce i s kardinálem! Podařilo se mi pěkných     
8 úlovků..  a pak že církev nejde s dobou!  
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Každý den jsme mohli být svědky slavení mše svaté, obvykle 
ráno, až na pátek, kdy bylo tzv. vyvrcholení dne večerní mší svatou 
na Svatém Kopečku, který byl zase jak před lety plný oveček… 
samozřejmě i beránků! Díky ochotě mnoha kněží i laiků jsme si 
mohli dva dny vybrat z plna přednášek. Osobně mě velmi oslovila 
přednáška vedená otcem Balíkem, dosavadním šéfem centra      
pro mládež. Přednáška nesla název „jak se vyznat v našich 
myšlenkách“, přednáška byla poutavě proložena mnoha životními 
příběhy deklamátora. Není nic špatného přemýšlet nad nedělním 
obědem například při proměňování, chybovat je lidské..., ale měli 
bychom to tzv. hodit do koše! Říct si, teď ne! Až po mši, vždyť teď 
budu přijímat pokrm nad pokrmy, samotného Krista! 

Jsem rád, že jsem jel na „celostátko“ a těším se na další takové 
akce, je paráda vidět že ve víře nejsem sám. Neboť kde jsou dva 
nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich, pravil Ježíš. Ale 
teprve jízda to je když ve jménu Ježíšově je tady přes šest tisíc lidí.  

                                               Dominik Gottwald 
 
M i n is t r ants k á cy k lo p ou ť  2 0 17 

Jako již tradičně se vydala naše ministrantská parta ve složení 
František Gottwald, Lukáš Gottwald, Michal Staufčík, Petr 
Seménka, Dominik Gottwald a Vojtěch Giesl koncem letních 
prázdnin na cyklopouť. Tentokrát však bylo naše putování poněkud 
neobvyklé. Měli jsme s sebou totiž karavan, a tak jsme se mohli 
přemístit i na vzdálenější místa.  

Ve středu 23. srpna po společné modlitbě jsme odjížděli 
karavanem směrem Bratislava. První den nás čekal okruh vedoucí 
kolem slovenského Děvína, soutoku Dunaje s Moravou a bývalé 
vojenské základny Devínská Kobyla. Následující dva dny pak okruh 
kolem maďarského Balatonu, přes nespočet obcí, jejichž název 
začínal slovem Balaton. Poslední čtvrtý den jsme vyrazili 
z Hainburgu nad Dunajem do Vídně, ke katedrále svatého Štěpána. 
Po krátké modlitbě v katedrále a foto jsme se posilnili obědem, 
abychom měli dost sil k návratu zpět do Hainburgu, kde na nás 
čekal karavan. Celá naše pouť proběhla bez větších komplikací, a 
tak jsme se v pořádku vrátili v sobotu 26. srpna večer domů.  
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Tuto naši tradiční akci považuji za požehnanou zejména kvůli 
tomu, jak ji spolu prožíváme. Není totiž příliš obvyklé, aby se parta 
mladých kluků na kolech společně modlila, slušně povykládala       
u piva bez opíjení atd. I letos jsme společně prožili opět mnoho 
krásných a nezapomenutelných chvil, čemuž jistě napomohl           
i společný pobyt šesti chlapů v karavanu. Když se totiž člověk musí 
uskromnit, prožije často něco hezčího než v největším pohodlí. 
Možná, protože se učí vidět i maličkosti. Kéž nám pro ně Duch 
Svatý stále otvírá zrak. 

Michal Staufčík 

 
Z  n ár o dn í  po u t i  do  F at im y 

1300 poutníků z České republiky se zúčastnilo Národní pouti    
do Fatimy. Také několik nás bylo ze Starého Města a potkávali jsme 
další známé a přátele z okolních farností. 12. 9. tedy den před stým 
výročím jednoho ze zjevení Panny Marie jsme měli společnou mši 
svatou na místě Cova da Iria, tedy přímo tam, kde se Panna Maria 
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zjevila. Zapůsobila na nás, jako i na mnoho dalších poutníků 
„promodlenost“ toho místa, tedy až 
zvláštní pokoj a usebrání. Ale nejeli 
jsme do Fatimy za nějakými 
citovými zážitky. V první řadě jsme 
jeli prosit za to, abychom vytrvávali 
v dobrém v našich životech, za dar 
víry a obrácení pro všechny blízké a 
ty, za které jsme odpovědni, kterým 
jsme třeba kmotry a samozřejmě i 
za lásku a jednotu v naší farnosti a 
pokoj ve společnosti. Panna Maria 
vyzývala Františka, Lucii a Hacintu  
k tomu, aby se zvláště modlili za ty, 
kteří o Boha nestojí, či ho  ví         
pro nás z tohoto poutního místa, 
abychom jednali a modlili se         
po vzoru pasáčků z Fatimy. Každé 
poutní místo mimo jiné vede 
člověka k zastavení, které je nutné 
pro zdraví duše. Proto Fatima byla 
pro nás místem opětovného se 
přiblížení Bohu i lidem. 

(Staroměstští poutníci) 
 
 
P ř e hle d p o čt u 

b o ho s lo v ců  st u du jí c í  v  A KS  
O lo m ou c  i  v  z ahr an i č í  
2 0 17 / 2018  

Bohoslovci cekem 34 
Arcidiecéze olomoucká 14 
Diecéze brněnská 11 
Diecéze ostravsko-opavská 9 
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A DO R A ČN Í D E N 

 DEN VZÁJEMNÝCH MODLITEB 
FARNOSTI STARÉ MĚSTO A 
BOHOSLOVCŮ KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE 
V OLOMOUCI. 

 V pátek 6. ŘÍJNA 2017 JE KOSTEL  
OTEVŘENÝ PO CELÝ DEN. PŘIJMĚTE, 
PROSÍM, POZVÁNÍ KE ŠKOLE 
MODLITBY: K TICHÉ MODLITBĚ ZA NAŠI 
FARNOST, NAŠE MĚSTO, ZASTUPITELE, 
SPOLUOBČANY, ZA PROMĚNU NAŠICH 
SRDCÍ A POSTOJŮ, ZA POROZUMĚNÍ 
MEZI NÁMI, ZA ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ 
NÁS VŠECH A ZA NOVÁ POVOLÁNÍ         
K DUCHOVNÍMU STAVU! Mše svaté budou ráno v 6.30 hod. a 
večer v 18.00 hod. -  vše proběhne v kostele Svatého Ducha. 

 
V e ř e jn á s b ír k a n a n o vý  k o ste l  

Dvojice farníků s prosbou o finanční příspěvek na dostavbu 
kostela Svatého Ducha vás navštíví ve dnech 9. – 15. 10. 2017. 
Děkujeme za vaši štědrost a velkorysost. Aktuální informace           
o připravovaných etapách dokončení chrámu se dočtete v dalším 
adventním čísle časopisu. 

 
P o z v án í  

• Setkání pastoračních rad našeho uherskohradišťského děkanátu 
se uskuteční ve středu 4. 10. 2017 v 18 hod. na Orlovně 
v Uherském Hradišti. 

• Zveme vás na veřejnou besedu z cyklu CESTY ZA HODNOTAMI, 
budou zde hovořit nejen o literární tvorbě a proměnách lidové 
hudby osobnosti Alena Bartošíková a Martin Hrbáč. Tato beseda 
proběhne ve středu 4. 10. 2017 od 17:30 hod. v sále kardinála T. 
Špidlíka. 

• ČM Fatima Koclířov u Svitav zve věřící na sobotu 7. 10. 2017 
v 10.30 hod., kdy proběhne hlavní bohoslužba v areálu sv. Jana 
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Pavla II., při které se uskuteční odevzdání Panně Marii a 
zasvěcení naší země Bohu. 

• Biskupské svěcení Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa 
Nuzíka bude 14. 10. 2017 v 10 hod. v katedrále sv. Václava 
v Olomouci. I z naší farnosti bude vypraven autobus. Pojedeme 
v 7.30 hod. od školy. Přihlašujte se do konce září v sakristii.  

• misijní neděle proběhne 22. 10. 2017, kdy 
jsme vyzýváni darovat svůj jednodenní 
výdělek pro misie! Také tento rok 
vytvoříme v naší farnosti Misijní Most 
Modlitby v předvečer Misijní neděle          
v sobotu 21. 10. 2017 ve 21 hod.              
v kostele Svatého Ducha, kdy se 
pomodlíme růženec za misie, misionáře, 
chudé a trpící lidi. Kdo nemůžete přijít, 
připojte se v modlitbě doma. 

• Víkend Gregoriánského chorálu proběhne 
na Velehradě ve dnech 20. – 22. 10. 2017.  

• Konference o evangelizaci se uskuteční 10. – 11. 11. 2017 
v Olomouci. Přihláška a bližší informace: 
www.credonadacnifond.cz 

• Duchovní obnovu nejen pro členy Matice velehradské povede    
P. Pavel Ambros SJ ve dnech 17. – 19. 11. 2017 v poutním a 
exercičním domě Stojanov na Velehradě.  

• Duchovní obnova pro všechny – sobota 18.11.2017  - Staré 
Město – P. Lukáš Engelmann – kněz, psycholog a psychoterapeut 

 
F ar n í  k r on ik a 

D o  n a š e h o  f a r n í h o  s p o l e č e n s t v í  b y l i  k ř t e m  p ř i j a t i :  

Vojtěch Železník, SM, Na Vyhlídce 1358 15. 4. 2017 
Tomáš Vaškových, Sušice 212 15. 4. 2017 
Jiří Železník, Na Vyhlídce 1358 16. 4. 2017 
Tabita Dudová, Mistřice, Javorovec 434 23. 4. 2017 
Alice Marie Bříštělová, SM, Bratří Mrštíků 1612 30. 4. 2017 
Pavel Šebesta, Postřelmov, Zahradní 114   6. 5. 2017 
Jakub Tyml, SM, Nerudova 1463 21. 5. 2017 
Alžběta Žufánková, Boršice u Blatnice 299 25. 6. 2017 
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Štěpán Martínek, SM, Klukova 1741 25. 6. 2017 
Sofie Pólová, Košíky 211   2. 7. 2017 
Vladimír Kučera, Nedakonice 102 16. 7. 2017 
David Kaštánek, Sušice 208 23. 7. 2017 
Nikol Němcová, Jalubí 214 30. 7. 2017 
Petr Marovič, SM, Altéře 530   6. 8. 2017 
Stela Pulkrábková, Velehrad, Nad Chmelnicí 260  13. 8. 2017 
Vojtěch Brázdil, UH, Rastislavova 705 20. 8. 2017 
Jan Stalčík, SM, Metodějova 1763 20. 8. 2017 
Lucie Dvouletá, Jarošov, Pod Kopcem 121 27. 8. 2017 
Sára Bičanová, Traplice 176   3. 9. 2017 
Václav Lukáš, SM, Trávník 2147 17. 9. 2017 
Václav Ďurčo, Velehrad, Salašská 211 24. 9. 2017 
 
P r o  B o ž í  p o ž e h n á n í  n a  s p o l e č n o u  c e s t u  ž i v o t e m  s i  p ř i š l i :  

28. 3. 2017 
Iva Vašíčková, SM, Bratří Mrštíků 1612 
Jan Bříštěla, SM, Bratří Mrštíků 1612 
 

13. 5. 2017 
Miroslava Kašná, Kněžpole 280 
Stanislav Šula, Jarošov, Louky 471 
 

20. 5. 2017 
Jana Burešová, Svárov 11 
Petr Majer, Přibyslav 20 
 

10. 6. 2017 
Alena Prošková, Praha 7, Šmeralova 208/16 
Josef Horák, Jalubí 258 
 

1. 7. 2017 
Kateřina Kresničerová, Pohořelice, Uličky 235 
Martin Mašlan, Topolná 493 
 

12. 8. 2017 
Šárka Mifková, SM, Alšova 1872 
Vojtěch Železník, SM, Na Vyhlídce 1358 
 

26. 8. 2017 
Kateřina Černíková, SM, Nerudova 1463 
Radek Tyml, UH, Prokopa Holého 737 
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16. 9. 2017 
Jitka Košíková, SM, Tyršova 926 
Tomáš Adamík, SM, Rastislavova 685 
 

23. 9. 2017 
Vít Bartošík, Nedakonice 480 
Zuzana Bartoňová, Jarošov, Markov 410 
 

30.9.2017 
Jakub Laichman,  
Alžběta Mudráková 
 
V  n a š í  f a r n o s t i  j s m e  s e  r o z l o u č i l i :  

Oskar Sikora *20. 12. 1938 +18. 4. 2017 
Vlasta Schystalová *25.   3. 1928 +24. 5. 2017 
Rostislav Pudelka *18. 11. 1954 +26. 5. 2017 
Marie Zajícová 1*1. 11. 1929 +27. 5. 2017 
Věra Psíková *30.   3. 1951 +  9. 6. 2017 
Jarmila Žajdlíková *14.   1. 1931 +22. 6. 2017 
Vladimír Růžička *  7. 12. 1933 +24. 6. 2017 
Václav Osoha *15. 10. 1939 +23. 6. 2017 
Ludmila Dobrozemská *28.   9. 1937 +27. 6. 2017 
Antonie Lapčíková *25.   5. 1926 +25. 6. 2017 
Antonín Polášek *12.   6. 1927 + 7.  7. 2017 
Emílie Grebeňová *  8.   9. 1932 +15. 7. 2017 
Františka Rosůlková *  5.   2. 1931 +21. 7. 2017 
Jan Vaněk *23.   6. 1933 +21. 7. 2017 
Anna Havlíčková *  6.   2. 1928 +28. 7. 2017 
Antonie Taláková *  2. 11. 1933 +  4. 8. 2017 
František Tichoň *  13. 9. 1944 +  6. 8. 2017 
Božena Sadílková *22. 12. 1931 +  2. 9. 2017 
Metoděj Maděra *  7. 12. 1936 +  4. 9. 2017 
Marie Blažková *  9. .2.  1930 + 23.9. 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  


