
  

 

P R Ů VO D CE  D O  NE BE  

Znovu nám, Pane, daruješ advent! 
Všem skýtáš milostivý čas: 
kající srdce probuď v nás,  
ať láskou svou nás napravíš, 
když snášels nás tak dlouho již. 
Nám uděl tolik lítosti, 
ať můžeš proudem milostí 
smýt z nás i skvrny těžších vin 
tím větším smilováním svým.  
              (Václav Renč) 
 

A D VE NT  20 17  V  N A Š Í  F A R NO ST I 

- V NEDĚLI 3.12.2017 ZAČÍNÁ NOVÝ CÍRKEVNÍ ROK.  Při všech 
bohoslužbách se žehnají adventní věnce – symbol této přípravné doby 
na oslavu narozenin Ježíše Krista! 

- 2.NEDĚLI ADVENTNÍ (10.12.) při mši svaté v 10:00 hodin 
budou přijaty za katechumenky ZUZANA a PETRA. Jejich příprava 
na křest vyvrcholí přijetím svátostí o Velikonocích 2018.  

- RORÁTNÍ MŠE SVATÉ ve všedních dnech (Pondělí, pátek – 
17:00 hodin, středa – 18:00 hodin, úterý, čtvrtek – 6:30 hodin), 

- ADVENTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ. Naši malí Boží přátelé se účastní 
rorátních mší svatých. Přicházejí s lucerničkami, aby tak zvýraznili 
symbol světla.  Po ranních rorátních mších svatých (úterý, čtvrtek) 
nemusejí spěchat domů, protože budou mít nachystanou snídani         
(v místnosti pro maminky s dětmi).  Účastí na rorátech se děti zapojují 
do adventní soutěže a zároveň přinášejí slámu do Ježíškových jesliček.  

MICHAEL - 

SVATÝ DUCH 
občasník farnosti Staré Město 

  č.92/advent-vánoce2017 
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Vyhodnocení adventní soutěže je na Boží narození (25.12. v 15:00 
hodin). Letos v adventní soutěži budou děti při každé rorátní mši svaté 
dostávat jednu postavičku do „svého panoramatického Betléma“ 

- OD 11.12. můžeme očistit svou duši v koupeli milosrdenství –     
ve svátosti smíření. Od pondělí do pátku 
zpovídají otcové našeho děkanátu          
ve farním kostele v Uh.Hrad. od 8:00 – 
10:00 hodin. 

- KAŽDÝ DEN JE PŘÍLEŽITOST     
KE SVATOSTI SMÍŘENÍ V NAŠEM 
CHRÁMU, VŽDY PŮL HODINY PŘEDE 
MŠÍ SVATOU. V NEDĚLI 17.12. JE TATO 
MOŽNOST TAKÉ V DOBĚ 14:30 – 16:30 
HODIN (zpovídat bude více kněží). 

- Studentská mše svatá v pátek 
15.12.2017 v 18.00 hod. Po ní večer chval. 

- „VELKÝ“ ÚKLID CHRÁMU SVATÉHO DUCHA                    
PŘED VÁNOCEMI proběhne v sobotu 16.12. od 12:30 hodin. 
Děkujeme za každou pomoc! 

- SLUŽBA SVÁTOSTI SMÍŘENÍ, POMAZÁNÍ A EUCHARISTIE 
PRO NAŠE NEMOCNÉ! VE ČTVRTEK 14.12. OD 8:00 hodin, 
V PÁTEK 15.12. OD 8:00 hodin. Prosím, nahlaste do 13.12. v sakristii 
nebo na faře!   

- Roráty s dětmi Křesťanské mateřské školy můžeme prožít            
ve středu 20. 12. 2017 v 10 hodin. 

- Skauti přivezou Betlémské světlo do Starého Města v neděli 
17.12.2017  a  lidé si ho mohou vzít na obchodě barvy laky Hrabinec  
od pondělí 18.12.2017 a do soboty 23.12.2017 včetně vždy v otvírací 
dobu obchodu. V kostele Svatého Ducha je možné si ho vzít od středy 
20.12. do neděle 24.12.2017 

- V SOBOTU 23.12. OD 8:00 hodin PROBĚHNE PŘÍPRAVA 
CHRÁMU SVATÉHO DUCHA NA SVÁTKY. Přijďte, prosím, pomoct! 

V SAKRISTII CHRÁMU SVATÉHO DUCHA JSOU K DOSTÁNÍ: 
Kalendáře na rok 2018, Vánoční oplatky – bal.5 ks (velké -12,- Kč, 
malé – 10,- Kč), knihy z nakladatelství Návrat domů.  V kostele si 
můžete za příspěvek vzít ADVENTNÍ KALENDÁŘ 2018 s myšlenkami 
na každý den.  

OD 1.NEDĚLE ADVENTNÍ ZAPISUJEME INTENCE – ÚMYSLY – 
MŠÍ SVATÝCH NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2018! 
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P as tý řs k ý  l is t  –  adv en t  
Drazí přátelé, 
vstupujeme dnes do Adventu, který je letos mimořádně krátký. To 

znamená, že máme málo času na vánoční přípravy, ale nemyslím jen 
na dárky a úklidy, ale především na přípravu nového vstupu Spasitele 
do současného světa, který potřebuje spásu. 

Od lidí, kteří se Bohu vzdálili, často slyším, že prý přestali věřit proto, 
že se zklamali, nebo proto, že se nenaplnilo jejich očekávání, když 
necítili nějaký užitek ze své zbožnosti. Je mi líto, ale takoví lidé měli asi 
hodně mylnou představu o Bohu. Udělali si z něj služebníčka, 
pomocníčka svého štěstí. Vůbec neobjevili jeho velikost a asi je ani 
nenapadlo, že největším štěstím člověka je stát na Boží straně, být       
v jeho službě, objevovat jeho velikost, stavět ho výš než sebe, dávat mu 
přednost před sebou.  

Díváme-li se kolem sebe, musíme 
uznat, že se daří mnoho věcí jak         
v církvi, tak ve společnosti. A je dobře 
se z toho umět radovat a všem, kteří 
se na tom podíleli, být také vděční. 
Vděčnost je velice užitečná, nejen 
obohacuje, ale i uzdravuje mnohá 
napětí a vztahy, ba dokonce 
zabraňuje mnoha chorobám. Zároveň 
musíme vidět, že není všechno kolem 
nás v pořádku, když slyšíme ze všech 
stran, jak chybí lidé, jak všude chybí pracovníci, a nepřiznaným 
důvodem je, že už dvacet let se nerodí dost dětí. Zaměstnavatelé 
vymírajícího národa shánějí do práce cizince, ale ostatní se 
přistěhovalců bojí. Umíme sice vydělávat a budovat, ale přestali jsme 
umět milovat a nezištně sloužit. Opakujeme jako mantru, že všechno 
něco stojí a vše se musí platit. Já uznávám spravedlnost, ale vidím 
vážný problém v tom, že jsme z peněz udělali boha, který je všemocný 
a bez něhož nic nejde. To není křesťanský Bůh. Biblická moudrost říká, 
že Bůh je Láska, která je naprosto nezištná. 

Na podzim jsem doprovázel velkou skupinu poutníků do Lurd. Tam 
mě zaujali jejich dobrovolníci všech věkových skupin, nejvíce krásní 
mladí lidé sloužící nemocným. Mezi desetitisíci poutníků bylo ten den 
až 600 vozíčkářů, o které se starali dobrovolníci, jejichž aktuální počet 
jsem odhadl na více než tisíc. Když jsem se o ně zajímal, zjistil jsem, že 
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dobrovolník v Lurdech si platí sám nejen cestu, ale i ubytování a stravu, 
že takto slouží každý rok aspoň jeden týden a k tomu navíc doprovází 
poutníky své diecéze nebo země. Mladí studenti si musí napřed vydělat 
na brigádách, aby měli na bezplatnou službu. Dospělí si na službu 
nemocným berou dovolenou. Všiml jsem si, že Lurdy přitahují nejen 
zjevením a zázraky, ale i množstvím prokazované lásky. 

Nezištná služba z lásky může být lékem i na nemoci našich rodin a 
celé společnosti. Bude-li v našem životě více přítomen Bůh lásky, 
nebude bůh peněz kazící vztahy a šířící korupci tak silný. Bude-li          
v rodinách důležitější láska než peníze, určitě přibude dětí a ty 
dostanou lepší výchovu, protože na ně budou mít rodiče více času. 
Budou psychicky zdravější a lidsky zralejší, když vyrostou                      
v harmonických rodinách. Pak bude mladá generace zárukou lidské 
naděje a budeme mít i dost pracovníků pro různé obory. Mám upřímnou 
radost, když slyším i od lidí nevěřících mnoho chvály na letošní 
celostátní setkání mládeže v Olomouci, kde se ukázalo tolik krásné 
mládeže. Ale taková mládež by neměla být výjimkou! Taková by měla 
být většina. 

Přeji vám mnoho úspěchů v tomto snažení i hodně radosti                
z krásných plodů vaší spolupráce na posvěcování světa. Děkuji všem, 
kteří se do zvaní Spasitele mezi nás zapojí víc, než obvykle. Kéž naše 
adventní horlivost připraví skutečnou vánoční radost mnohým. 

K tomu každému z vás ze srdce žehná 
arcibiskup Jan s pomocnými biskupy 

 (zkrácená verze) 
 
Ko s te l  S v at é ho  Du c ha?  N e o dp oč ív ám e!  D ál  

b u d u je me  náš  c hr ám !  

Díky obětavé vytrvalosti vás farníků, i ostatních občanů, příznivců 
našeho nového kostela, se nám daří úspěšně splácet bance půjčku, 
kterou jsme si před pěti lety vzali, abychom zkrátili čekání, kdy            
už budeme moci vstoupit do našeho nového chrámu na bohoslužbu, či 
abychom ukojili naši zvědavost. 

Navíc se nám daří, díky vašim darům, každý rok „pořídit něco 
nového“. 

Letos si mohl každý všimnout, že stavební ruch se odehrává kolem 
věží kostela. Stavební firma pana Budaře „balila“ naše věže do tepelné 
izolace.  
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Tuhé mrazy loňské zimy nás poučily, že železobetonové stěny 
unesou obrovskou tíhu celých věží, ale nedokážou zadržet pořádný 
mráz. Tak jsme loňské zimy museli narychlo zřizovat vyhřívání, aby nám 
nezamrzaly rozvody vody. Tepelné izolace věží byly zdárně dokončeny, 
a mohou to pocítit hlavně maminky s dětmi v jejich místnosti, že na ně 
už nebude sálat ze stěn chlad. 

Tato stavební akce si vyžádala kolem půl milionu korun. 
Když jsme zvážili naše finanční možnosti, usoudili jsme, že je čas 

začít pořizovat liturgický mobiliář. Svatostánek, oltář, ambon, křtitelnici 
… Místo dřevěných provizorií pořídíme skutečné kostelní vybavení        
z ušlechtilého kamene a leštěné bronze. Bez tohoto vybavení nemůže 
být náš kostel řádně a slavnostně vysvěcen. 

Vyzvali jsme proto známou autorskou dvojici Otmara Olivu, 
akademického sochaře, a Petra Nováka, uměleckého kameníka, aby 
neprodleně zahájili práce na zhotovení nejprve svatostánku, a následně 
ambonu. Očekáváme, že svatostánek v podobě Archy úmluvy uvidíme 
na nejčestnějším místě našeho kostela v polovině příštího roku. 

V technické i finanční spolupráci s městem jsme rovněž začali 
připravovat dostavbu prostorů polyfunkčního sálu. Vzniknou zde 
klubovní místnosti, sál pro společenské účely a nezbytné sociální 
zázemí. Klubovní místnosti i sál budou podle záměru využívat farní i 
občanská společenství. 

Uvažuje se, že bude možnost setkat se zde „po hrubé“ na přátelskou 
„besedu“ při kávě a podobně. Sál pro společenské účely se využije 
také, když nám počasí nedovolí pořádat tradiční akce na náměstí          
u kostela „pod širým nebem“. 

Tuto dostavbu polyfunkčního sálu plánujeme dokončit v příštím roce. 
Je vidět, že otázka kolem 

našeho nového kostela neusnula, 
zejména díky přízni našich farníků, 
občanů města i dalších příznivců, 
kteří třeba o sobě prohlašují „že na 
to náboženství moc nejsou“, ale 
usuzují, že křesťanský kostel má 
zde společenský smysl. 

Děkujme za to všechno Bohu! 
František Křivák 
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CO  V Á N O CE  Z NO V U  P Ř I POM Í N A J Í ?  
Vánoce jsou proto, aby se nám Ježíš znovu připomenul! 
A když On se nám připomene -  tak chceme být lepšími! 
Proč slavíme svátky Božího narození? Proč zpíváme koledy?  
Protože se chceme učit lásce. Lásce k Bohu a k bližnímu. 
Protože si chceme podat ruce a nabídnout srdce. 
Protože se chceme na sebe usmát. 
Protože si chceme odpustit.  
Radostný sváteční čas Božího narození připomíná, že Ježíš se 

stal člověkem a přebývá mezi námi! 
Ať tedy tyto svátky nově připomenou všem, malým i velkým, 

mladým i starším velkou pravdu: 
Bůh Tě miluje, Bůh je blízko tebe a žehná Ti. Bůh Tě chce 

obdarovat. 
Ať tyto svátky připomenou nám všem, jak je důležité si být 

nablízku – v našich rodinách, mezi sousedy, mezi  svými 
spolužáky, mezi svými kolegy v práci.  Jak je důležité postavit se 
proti zlu a chtít být lepšími!  Ať nám svátky Božího narození 
připomenou, že velkým je ten, kdo umí odpustit, nabídnout  ruku 
ke smíření, obdarovat úsměvem.  

Učme se lásce Boží. Ať ona naplní naše srdce i rodiny.   
Ať proměňuje každého z nás nejenom o svátcích, ale každý den.  

Ze srdce přeje každému z Vás 
P.Miroslav, duchovní otec farnosti  

 

T ř í k r á lov á s b í r k a 5 .  –  6 .  1 .  201 8 

Díky obětavým lidem, koledníkům i dárcům proběhne v našem 
městě již devatenáctým rokem tříkrálová sbírka pro dobročinné 
účely Charity. V pátek 5. 1. a v sobotu 6. 1. 2018 navštíví 

staroměstské domácnosti skupinky 
koledníků s vedoucím, vybaveným k tomu 
pověřením – průkazem. 

Věříme, že je opět přijmete se štědrým 
srdcem a podpoříte toto charitní dílo. 

Děti, které chtějí pomoct  a ještě 
nejsou v žádné skupince, ať se hlásí 
v sakristii nebo u katechetek. 
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V Á N O CE  2 0 17  A  NO V Ý  R O K 20 18 

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

Pátek  
22. prosince 2017 

Poslední rorátní mše svatá  
v 6:30 hodin. 

 
Sobota 

23. prosince 2017 
od 8:00 hodin: PŘÍPRAVA KOSTELA  

NA SVÁTKY  (výzdoba  chrámu –  díky, že 
přijdete pomoci!) 

Mše svatá s nedělní platností 17:00 hodin.  
4. Neděle adventní 

Neděle  
24.prosince 2017 

Mše svaté 
v 7:00 

hodin,10:00 
hodin 

 
 
 

Narození Ježíše Krista  
Neděle 

24. prosince 2017 

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 

Pondělí  
25.prosince 2017 

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 
Úterý  

26. prosince 2017 

 Mše svaté v 7:00 hodin,10:00 hodin 

Svátek Sv.Jana, 
apoštola a evangelisty 

Středa   
27. prosince 2017 

Mše svatá 18:00 hodin  
Na konci mši svaté  žehnání vína! 

(Nezapomeňte si přinést 
 láhev dobrého vína k požehnání) 

Po mši sv. setkání vedoucích koledových 
skupin      Tříkrálové sbírky 

Pátek 
29. prosince 2017 

Vánoční koncert CM Bálešáci 
17:00 hodin  
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Svátek Svaté rodiny 
Neděle  

31.prosince 2017 

Mše svaté v 7:00 hodin,10:00 hodin 
(také v sobotu 30.prosince 2017  

v 17:00 hodin) 
Na tyto mše svaté jsou zváni manželé 

k obnově manželských slibů 
Silvestr 
Neděle  

31.prosince 2017 

Poděkujeme Bohu  za rok  2017 
mší sv. ve 23:00 hodin a poprosíme 

o požehnání do roku 2018. 
Nový rok 

Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 

Pondělí 1. ledna 2018 
Státní svátek 

 a závazný církevní 

svátek 

(s účastí na mši sv. 

jako v neděli)  

Mše svaté:  v 8.00 hodin, 10.00 hodin 
(obětována za farníky, spoluobčany 

a zastupitelstvo našeho města) 
Po každé mši svaté  

výroční zpráva hospodaření 
a činnosti farnosti za rok 2017  

a TE DEUM 

Pátek 5.ledna 2018 – 
Sobota 6.ledna 2018 

PROBÍHÁ V NAŠEM MĚSTĚ 
„TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018“ 

Mše svatá v pátek v 15:00 hodin 
Při mši:požehnání a vyslání skupinek 

Tříkrálové sbírky! 
Slavnost Zjevení Páně 

Sobota 6.ledna 2018 
Mše svatá v 17:00 hodin 

Při mši sv.: žehnání vody, kadidla, křídy 
a zlata 

Sobota 6.ledna 2018 V 15:00 hodin Benefiční vánoční koncert 
Chrámového sboru a orchestru 
v Uher.Hrad. pod vedením Lucie 

Adamcové 
Svátek Křtu Páně 

Neděle 7.ledna 2018 

Zakončení vánoční 

doby 

Mše svaté:  
7:00 hodin, 
10:00 hodin 
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D uš e vn í  o bno v a n a O r lov n ě  
V sobotu 18. listopadu 2017 jsem s manželkou a dalšími                 

55 pozornými posluchači dostal tu milost, že jsme mohli být přítomni 
neobvyklé duševní obnově, kterou vedl duchovní Otec Lukáš 
Engelmann z farnosti Ostrava-Třebovice.  

Zdůraznil nám, že většinou se lidé v psychologii označují jako 
společenství těla a ducha, ale zapomínají na to, že člověk je vlastně 
souznění ducha, duše a těla. V tomto souhrnu je duše někdy 
opomíjena. 

 Ve své přednášce nám všem vysvětlil, že při výchově dětí a rozvoji 
jejich osobnosti jsou žena i muž nezastupitelnými, každý má své místo 
v určitém časovém úseku života dítěte, kdy se dítě rozvíjí. Zdůraznil, že 
matka je ochránkyní domácího krbu a pečovatelkou o teplo a pohodu 
domova a otec je tou ochranou pro dítě a matku.   

Přiblížil nám také, jaký je v dnešním světě a společnosti pohled       
na člověka. Svět se stává bisexuální, což přináší zkreslený pohled      
na pevné ukotvení a utváření osobnosti muže jako muže a ženy jako 
ženy. Upozornil nás, abychom si zachovali svůj „selský rozum“ a své 
děti formovali jako silné ženy a muže. Osobnosti, které budou nadále 
ctít vůli Boha Otce, který nás stvořil jako muže a ženu. Ty, kteří jsou 
pevně ukotveni ve svých tělech. 

Na závěr duševní obnovy byla diskuse a pak možnost osobního 
rozhovoru s otcem Lukášem ve zpovědnici a následně společná mše 
svatá v novém kostele Svatého Ducha. 

Ještě bych chtěl poděkovat všem obětavým organizátorům, kteří nám 
zprostředkovali tuto 
duchovní obnovu a 
zajistili vše potřebné.  

                                                                            
František Gottwald  

 
 
D U CH O V N Í  

O B NO V A   

Dne 18. listopadu 2017 se uskutečnila ve společenském sále Orlovny 
ve Starém Městě tradiční duchovní obnova – tentokrát na téma 
SPECIFIKA MUŽSKÉ A ŽENSKÉ VÝCHOVY. Přednášejícím byl          
P. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann, farář farnosti Ostrava-Třebovice, 
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psychoterapeut, absolvent Institutu psychologie na Gregoriánské 
univerzitě v Římě.  

Dopoledne proběhly dva bloky přednášek. První část se týkala 
obecných informací o rozdílech mezi mužem a ženou a mimo jiné byla 
zdůrazněna nutnost obou principů při výchově dětí. Druhá přednáška 
byla  zaměřena na konkrétní varianty ženské výchovy (láska pečující, 
otevřená náruč, něha a utěšování) a výchovy mužské (láska vyžadující, 
princip pevnosti a laskavosti, tzv. ocelová pěst v sametové rukavici).  

Odpolední čas byl vymezen na dotazy, osobní rozhovory a svátost 
smíření. V závěru se účastníci sobotního duchovního setkání přemístili 
do kostela Svatého Ducha, kde se konala mše svatá. 

K příjemné atmosféře přispěly nejen bohaté zkušenosti a humorný 
nadhled přednášejícího, ale i „občerstvovací“ zázemí a výborný oběd. 

LP 
 
M ar y ‘s  M e als  

V pondělí 13. listopadu před a během mše svaté jsme mohli v kostele 
vyslechnout přednášku o Mary’s Meals - mezinárodním hnutí, které 
velmi účinně bojuje proti hladu ve světě zaváděním školního stravování 
v oblastech, kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání.  

Mary’s Meals poskytuje dětem jedno jídlo denně v místě jejich 
vzdělávání s cílem přilákat chronicky chudé dětí do školních tříd. 
Miliony dětí po celém světě dnes kvůli chudobě nechodí do školy. Místo 
vzdělávání pracují na polích, žebrají na rozích ulic nebo prohledávají 
odpadky, aby přežily. Další miliony dětí navštěvují školu tak hladové, že 
nejsou schopny se soustředit a učit se. Ale díky podporovatelům Mary’s 
Meals více než JEDEN MILION dětí – napříč Afrikou, Asií, Latinskou 
Amerikou a Karibikem - dnes sedí ve školních třídách s plnými žaludky 
a učí se číst a psát. Tito mladí lidé mohou vyrůst v muže a ženy, kteří 
vyvedou své komunity z chudoby a ukončí jejich závislost na pomoci. 

Ve školách, ve kterých je stravování poskytováno, je vidět nárůst      
v zápisu, docházce i zlepšování školních výsledků. S 59 miliony dětí, 
které jsou doposud mimo školu, a s mnoha dalšími chronicky 
hladovějícími, je však práce Mary’s Meals teprve na začátku. 

Hnutí poskytuje pomoc s  průměrnými náklady na stravu jednoho 
dítěte na celý školní rok  15,6 Euro. Vypadá to sice neuvěřitelné, ale 
náklady jsou skutečně takto nízké – je to dáno způsobem fungování 
hnutí. Díky práci desetitisíců místních dobrovolníků v zemích 
přijímajících pomoc (jen v Malawi funguje přibližně 60 000 tamních 
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dobrovolníků zajišťujících distribuci potravin a školní stravování) i díky 
úsilí dobrovolníků a podporovatelů v zemích, které pomoc poskytují. 

Hnutí se zrodilo v roce 2002, kdy Magnus MacFarlane-Barrow 
navštívil Malawi sužované hladomorem a potkal tam matku umírající   
na AIDS. Když se jejího syna Edwarda zeptal, jaké jsou jeho životní 
sny, Edward odpověděl jednoduše:   "Chci mít dostatek jídla a jednoho 
dne chci začít chodit do školy.“ 

Do prvních projektů Mary’s Meals byli zapojení vesměs věřící lidé 
a rozhodli se organizaci pojmenovat ke cti Marie, matky Ježíše           
po inspiraci rodinnou poutí do mariánského poutního místa Medžugorje. 
Číslo českého účtu: 800002098 / 7940 
Účet je provozován v souladu s celkovou myšlenkou podpory hnutí 

Mary's Meals z České republiky - žádné přidané náklady, takže z každé 
koruny věnované českým příznivcem Mary's Meals bude celých        
100 haléřů odcházet na mezinárodní účet. 

Další informace, videa atd. na http://www.marysmeals-
podporovatele.cz 

Petra Foltýnková 
 

D ěk an át n í  ple s  

Již nyní se můžete těšit na oblíbený Děkanátní 
ples, který se uskuteční v sobotu 13. 1. 2018          
od 19.30 hod. ve Společensko-kulturním centru – 
Sokolovně ve Starém Městě. Jako tradičně k tanci a 
poslechu zahrají Staroměstská kapela, skupina 
TRINOM a cimbálovka Bálešáci. Předprodej 
vstupenek začne od 15. 12. 2017 v drogerii               
p. Hrabince na Náměstí Hrdinů nebo v sakristii.  

 
R ůž e n co v á  p ou ť n a Ve le hr ad 

V naší farnosti se vždy druhý čtvrtek v měsíci setkáváme u křížku     
u panelárny a modlíme se na poutní cestě nejen za potřeby své, ale 
také za potřeby farní rodiny i vyřešení konfliktů ve světě. Připojte se 
k nám. Modlíme se za každého počasí, v letním období v 18 hodin, 
v zimním v 17 hodin. 

Jednou za rok procházíme s růžencem celou poutní cestu. Příští rok 
to bude ve čtvrtek 15. 2. 2018 (14. 2. je úmrtní den sv. Cyrila). 
Sejdeme se v 16 hodin u křížku u panelárny. Po příchodu              
na Velehrad budeme společně slavit mši svatou v 18 hodin.  

Michael – Svatý Duch č.92/advent-vánoce 2017                                          strana 12       

F ar n í  k r on ik a 
Do naší farní rodiny byli křtem přijati: 
Jan Žufánek, Boršice u Blatnice 299      8. 10. 2017 
Anežka Psíková, UH, Tůně 852       8. 10. 2017 
Alžběta Berková, SM, Huštěnovská 432   15. 10. 2017 
Berenika Bučková, SM, Na Hradbách 661   22. 10. 2017 
Adam Blažíček, SM, Hradišťská 61    29. 10. 2017 
Ondřej Žajdlík, SM, Nová Čtvrť 1266    29. 10. 2017 
Dorotea Dýnková, Modrá 100       5. 11. 2017 
Kristýna Navrátilová, SM, Hradišťská 212   12. 11. 2017 
Adam Pastorek, SM, Kopánky 1731    19. 11. 2017 
 

V naší farnosti si lásku, úctu a věrnost slíbili: 
7. 10. 2017 
Andrea Horká, SM, Na Vyhlídce 1262 
Ondřej Štěrba, Podolí 248 
 

14. 10. 2017 
Jana Straňáková, Strání 1002 
Tomáš Jegla, Korytná 166 
 

21. 10. 2017 
Zuzana Horáková, UH, Štěpnická 1055 
Petr Crhonek, Blansko 1645/4 
 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Jaroslava Chmelařová * 26.  6. 1926 +  9. 10. 2017 
Robert Plevák * 17. 10. 1965              +12. 10. 2017 
Ludmila Pavlicová * 31. 10. 1943 +19. 10. 2017 
Pavel Vanda *   2.  7. 1969 +23. 10. 2017 
Alois Večerka * 25.  5. 1946 +25. 10. 2017 
František Bělošek * 7. .11. 1935 +24. 11. 2017 
Bohumila Bičanová *13. 12. 1944 +27. 11. 2017 
Zdenka Blahová *  4.   6. 1931 +25. 11. 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  


