MICHAEL SVATÝ DUCH
občasník farnosti Staré Město

č.93/půst 2018
ZNOVU SE K NÁM BLÍŽÍ PASCHA PÁNĚ!
(z poselství papeže Františka k letošní postní době)
Každý rok nabízí postní období „svátostné znamení
našeho obrácení“.
Ježíš předpovídá velké strasti a popisuje situaci,
ve které se společenství věřících může snadno
ocitnout: uprostřed bolestných událostí, kdy falešní
proroci svedou lid na scestí a v mnoha srdcích
ochladne láska, která je jádrem evangelia.
Ve snaze zmást lidské srdce ďábel, tento „lhář a
otec lži“ (Jan 8,44), odjakživa předkládá zlo jako dobro,
faleš jako pravdu. Každý z nás je proto vybízen, aby se
zahleděl do srdce a zkoumal, zda se nestává obětí
těchto falešných proroků a jejich lží. Musíme se naučit
neulpívat na tom, co se nabízí jako první dojem, ale
dívat se pod povrch a zkoumat, co v našem srdci
zanechává dobré a trvalé stopy, protože to pochází
od Boha a slouží nám to ke skutečnému dobru.
Dante Alighieri ve svém popisu pekla představuje
ďábla, jak sedí na ledovém trůnu, uprostřed mrazivého
osamocení bez lásky. Ptejme se: Jak se stane, že
v nás ochladne láska? Jaká znamení nám naznačují,
že v nás láska začíná chladnout?
Lásku víc než co jiného ničí chamtivost
po penězích, „kořen všeho zla“ (srov. 1 Tim 6,10). Brzy
ji následuje odmítání Boha a jeho pokoje, kdy
před útěchou z jeho slova a svátostí dáváme přednost
své opuštěnosti. To vše vede k násilí obracejícímu se
proti každému, koho považujeme za hrozbu pro své

„jistoty“: proti nenarozenému dítěti, proti nemocnému starci, proti
přicházejícímu hostu, proti cizinci anebo proti bližnímu, který nesplňuje
naše očekávání.
Láska může ochladnout také v našich společenstvích. V apoštolské
exhortaci Evangelii gaudium jsem se pokusil popsat ty nejviditelnější
projevy takového nedostatku lásky. Jsou jimi sobectví a duchovní
lenost, sterilní pesimismus, pokušení k uzavírání se do sebe, vzájemné
válčení a také mentalita zesvětštění, kvůli níž se zajímáme jen o to, co
je vidět, a tak polevujeme ve svém misijním nadšení.
Církev, společně s mnohdy hořkým lékem pravdy nabízí v tomto
postním období také uzdravující prostředek modlitby, almužny a postu.
Když věnujeme více času modlitbě, umožníme
svému srdci, aby se zbavilo všech skrytých lží, kterými
sami sebe klameme, a nalezlo útěchu v Bohu. On je
náš Otec a chce, abychom měli život.
Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá
nám vidět ve svém bližním bratra nebo sestru: to, co
mám, nikdy nepatří jenom mně. Přál bych si, abychom
při našich každodenních setkáních vnímali, že kdykoli
nás bratr prosí o pomoc, obrací se na nás sám Bůh.
Půst oslabuje naše sklony k násilí, odzbrojuje nás a
je významnou příležitostí k růstu. Na jednu stranu nám umožňuje prožít,
co musejí snášet lidé postrádající i to, co nezbytně potřebují, lidé den
co den sužovaní hladem. Na stranu druhou odráží stav našeho
vlastního ducha, který hladoví po dobru a žízní po životě v Bohu. Půst
nás probouzí a působí, že jsme vnímavější vůči Bohu i bližnímu.
Oživuje naši touhu poslouchat Boha, který jediný dokáže utišit náš hlad.
Vybízím vás, kdo patříte k církvi, abyste na cestu postem nastoupili
s nadšením a nechali se podpírat almužnou, postem a modlitbou. A
kdyby se občas zdálo, že plamen lásky v mnoha srdcích začíná
skomírat, vězme, že pro Srdce Boží to nikdy neplatí! On nám stále dává
nové příležitosti, jak znovu začít milovat.
Ze srdce vám žehnám a modlím se za vás všechny.
František

DOBA „ČTYŘICETIDENNÍ“ V NAŠÍ FARNOSTI
POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY - kterou připravují jednotlivá
společenství se konají vždy před začátkem mše sv. v pondělí a pátek
v 17 hodin, ve středu v 18 hodin. Děti, přítomné na této pobožnosti se
tím účastní postní soutěže.
Michael – Svatý Duch č.93/půst 2018

strana 2

POSTNÍ PUTOVÁNÍ NEJEN NAŠICH DĚTÍ, ALE I RODIN
FARNOSTI, KŘÍŽ – ZNAMENÍ NADĚJE. V naší krajině je vidět mnoho
křížů, kapliček a Božích muk. Všechny jsou
znamením víry našich předků. Mnohdy kolem nich
jezdíme a chodíme, aniž bychom si jich všimli.
V letošní postní době bychom mohli tyto kříže znovu
objevit a zamyslet se nad tím, co pro naše předky
kříž znamenal a co znamená pro nás. Prožít postní
dobu jako čas vděčnosti za Boží lásku, která se
nejvíce projevila na kříži. Objevovat kříže ve svém
okolí, pořídit jejich fotografie, pátrat po historii
jejich vzniku a zamyslet se nad tím, jaký význam
má kříž pro nás osobně. Nepřecházet kolem
křížů netečně, ale učit se v duchu poděkovat.
Nebýt lhostejný ke kříži a znovu objevit jeho
velký význam. (vyhodnocování bude průběžné, vždy v neděli při mši sv.
v 10 hod.. Z rodin, které se v tom týdnu zapojí, bude vylosována jedna
a odměněna společenskou hrou).
KAJÍCÍ POBOŽNOST – jako duchovní obnova farnosti
- je
v kostele sv. Ducha každou postní neděli (1.-5.) odpoledne v 15 hodin.
NA
VÝZVU SV. OTCE FRANTIŠKA SE PŘIPOUJEME
K „24 HODIN PRO PÁNA“ v pátek 9.3. : v 16:00 hodin začne Výstav
Svátosti oltářní. Prosíme členy Eucharistické hodiny, aby se
zapojili do tiché adorace. V 17:00 hodin budeme slavit mši svatou.
Po ní pokračuje adorace (18:00 – 21:00 hod.), kterou moderují
mladí ze Společenství mládeže. BĚHEM ADORACE (PŘEDE MŠÍ
SV. A PO NÍ) JE MOŽNOST PŘIJMOUT SVÁTOST SMÍŘENÍ.
Využijme této příležitosti!
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH SE SLUŽBOU SVÁTOSTI SMÍŘENÍ,
POMAZÁNÍ A SV.PŘIJÍMÁNÍM ve čtvrtek 22.3. a v pátek 23.3. - vždy
od 8 hodin.
Prosím, nahlaste do 16.3. v sakristii kostela Svatého Ducha!
„BOLESTNÝ“ PÁTEK PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ – 23.3.2018
Od 17 hodin mše sv. a po ní projdeme s křížem třemi zastaveními
ulicemi našeho města, s modlitbou za město a farnost.
6. NEDĚLE POSTNÍ - „KVĚTNÁ - PAŠIJOVÁ“: 25.3.2018
V sobotu 24.3. v 17 hodin a v neděli 25.3. v 7.00 a 10.00 hodin
začne bohoslužba před kostelem. Po požehnání ratolestí (kočiček),
přejdeme průvodem do kostela ke mši svaté.
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NEZAPOMEŇTE NA ZMĚNU ČASU Z 24.3 NA 25.3.!!! Posuneme
si čas o hodinu dopředu!
OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: vždy
půl hodiny přede mší svatou, také během
Pobožnosti křížové cesty. V NEDĚLI 25.3.
OD 15:00 – 17:00 HODIN BUDOU PŘÍTOMNI TŘI
ZPOVĚDNÍCI! Od pondělí 19.3. až do středy 28.3.
zpovídají také otcové uherskohradišťského
děkanátu v Uherském Hradišti (ve farním kostele
sv. Františka Xaverského od 8:00 – 10:00 hod.,
u františkánů od 15:00 – 18:00 hod.)
ÚKLID KOSTELA A OKOLÍ PŘED SVÁTKY. Přijďte, prosím,
pomoci při úklidu kostela a okolí v sobotu 24.3. od 8 hodin. Děkujeme!
POSTNÍ ALMUŽNA 2018 - V postní době, díky postní almužně, si
můžeme my dospělí i děti něco odepřít a do pokladničky dát obnos,
který bychom za to utratili. Ušetřené peníze pak pomohou těm, kteří
nepatří do té většiny, jíž se daří dobře. Využití takto získaných peněz
pak můžete zásadně ovlivnit tímto způsobem: - Všimněte si, kdo
potřebuje pomoc ve vaší ulici nebo farnosti, zvláště věnujte pozornost
rodinám. Lidé, kteří se dostanou do tíživé situace, se často ostýchají
o pomoc požádat. - Napište jejich jméno a adresu, popř. návrh, jak jim
pomoci, a dejte spolu s ušetřenými penězi do postní kasičky. O tom,
komu pomoci, se můžete poradit s knězem, popř. někým z pastorační
rady farnosti, ve společenství, dát hlavy dohromady ve Farním středisku
Charity. - Modlete se za tyto lidi i na jiné úmysly u kasičky a rozžaté
svíčky podobně, jako se modlíte u adventního věnce. Charita pak
ve spolupráci s farností návrhy posoudí a zajistí uskutečnění pomoci
z takto získaných prostředků. Ukončení postní almužny je opět
směřováno na Květnou neděli. Tehdy přineste, prosím, své příspěvky
do kostela.
P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

POKÁNÍ
Vilnost, jež nebývá z hříchů všech nejhorší,
neb mnohem těžší jsou Lakomství se Závistí;
Též Nestřídmost, to zlo, před nímž si nejsme jisti,
a Lenost, která je zdrojem hříšnosti vší,
dále pak Hněv, jenž někdy se i krásný zdá
pro odlesk hrdinství, když na odiv je staví,
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a Pýcha, sestřička té iluzorní slávy,
jež v marnou revoltu posléze upadá.
Ty hříchy, Pokání, při nevinnosti tvé
znáš pronásledovat. Můžeš i zbavit viny
duše, když zároveň je chráníš svými činy
před hrůzou pekelnou, kam každý hřích je zve.
Ano, ty vedeš nás a činíš lepšími
činy, jež konáme teď z lepších předsevzetí.
Rozséváš na trny růží barevné květy,
jež díky modlitbě smíme trhat i my.
Pokání, z hlubiny svých hříšných špatností,
Vilnosti, Hněvu, Pýchy a zla ostatního,
prosím Tě o pomoc. Záštito dobra všeho,
kéž hříšné srdce mé poctí Bůh milosti.
(PAUL VERLAINE, francouzský básník představitel prokletých
básníků a symbolismu, napsal čtyři roky před svou smrtí, v roce 1892,
knihu veršů Intimní liturgie, jejíž součástí je báseň Pokání. Sbírka je
intimním vyznáním křesťana, který si v těžké životní chvíli uvědomil, že
až dosud byla jeho víra formální a nedostatečná)

P a s t ý ř s k ý l i s t p r o P r v n í n e dě l i p o s t n í 2 0 1 8
Drazí bratři a sestry, z evangelia jsme slyšeli, že Duch vedl Ježíše
na poušť. Vede Duch Svatý i nás? Kam nás chce Duch vést v postní
době? Umíme ho slyšet? Jak je to s jeho vedením? Někteří lidé
nepřemýšlejí o duchovních věcech, i když jsou křesťany. Možná se
snaží být dobří a plnit povinnosti, ale zůstávají se svým životem sami.
To je škoda. Jestli si nás Bůh tak zamiloval, že se kvůli nám stal
člověkem a za nás umřel, abychom my mohli věčně žít, bylo by dobře
přátelství s ním více rozvinout. Vnímat jeho přítomnost, být pozorný
k jeho vedení, prožívat radost z jeho blízkosti a zakoušet dobrodružství
společné cesty. V době Velkého postu si obvykle dáváme nějaká
předsevzetí, snažíme se o kající a dobré skutky, odnaučujeme se
zlozvykům či procvičujeme ctnosti. Čím začít? Uvěřit, že mě Bůh miluje
a rozhodnout se nikdy mu neříkat NE. O některých věcech víme docela
jasně, že je Bůh chce, či nechce. Odmítnout hřích a plnit povinnosti.
Když poslechneme v jasných věcech, můžeme počítat s tím, že nám
Bůh ukáže další cestu.
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Ne každý nápad je od Boha. Proto je třeba
rozlišovat. K tomu použijeme jednoduchá
pravidla: Protože Bůh si nikdy neprotiřečí, Duch
Svatý od nás nemůže svým vnuknutím žádat
něco, co by bylo proti Božímu slovu, učení církve
či povinnostem našeho povolání. Boží vnuknutí
může zpočátku probouzet strach, ale když ho
přijmeme, naplní nás pokojem a pocitem pokory.
Některá vnuknutí nevyžadují žádné rozvažování,
když vedou například k tomu, abychom věc, která
je naší povinností, dělali pečlivě, s dobrým
úmyslem, z lásky. Pokud nás vnuknutí vede k něčemu nezvyklému, je
třeba zvážit, jestli je to rozumné, jestli to neodporuje našim
povinnostem, jestli se nám opravdu zdá, že jde o Ježíšův hlas, jestli
v sobě cítíme pokoj, když s ním souhlasíme. Pokud jde o věci závažné,
pak je třeba to vidět a vážit s někým jiným, například se zpovědníkem.
Taková porada může nejen chránit před chybou, ale také vést k pokoře
a pokoji duše. Když se zdá, že jsou před námi těžké věci, na které
nemáme dost sil, řekněme mu s jednoduchostí a důvěrou: Pane, já na
to nemám, ale když to opravdu chceš, dej mi k tomu sílu a já jdu
do toho. Když máme mluvit, poprosme kratince: Dej mi, Pane, svého
Ducha. Mluv skrze mne ty, ať se ukáže tvá moudrost. Když
nedokážeme někoho milovat: V této situaci, Pane, neumím milovat, ale
ty to dokážeš. Já ti dám k dispozici své srdce a ty v něm miluj. Když
přijde nějaký kříž: Pane, nikdo není větším odborníkem na nesení kříže,
než ty. Nes ho se mnou. Abychom lépe vnímali
Boží blízkost během dne, je třeba si udělat
každý den chvilku na důvěrné setkání s ním
v modlitbě.
Drazí přátelé, vstupme do postní doby jako
do školy. Udělejme si tentokrát kurz přátelství
s Bohem a nechejme se vést Božím Duchem.
Buďme si navzájem dobrými spolužáky a
povzbuzujme se, pomáhejme si, sdělujme si své
zkušenosti. Ručím Vám, že pro všechny, kteří to
vezmou vážně, bude tato postní doba božským
dobrodružstvím
a
skvělou
přípravou
na Velikonoce, na nový objev Zmrtvýchvstalého.
K tomu všem ze srdce žehná arcibiskup Jan (zkrácená verze)
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Pobožnosti Křížové cesty
Datum
16. 2. 2018
19. 2. 2018
21. 2. 2018
23. 2. 2018
26. 2. 2018
28. 2. 2018
2. 3. 2018
5. 3. 2018
7. 3. 2018
12. 3. 2018
14. 3. 2018
16. 3. 2018
19. 3. 2018
21. 3. 2018
23. 3. 2018
26. 3. 2018
28. 3. 2018

Den
pátek
pondělí
středa
pátek
pondělí
středa
pátek
pondělí
středa
pondělí
středa
pátek
pondělí
středa
pátek
pondělí
středa

Hodina
17 hod.
17 hod.
18 hod.
17 hod.
17 hod.
18 hod.
17 hod.
17 hod.
18 hod.
17 hod.
18 hod.
17 hod.
17 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.

Skupina
Společenství mládeže
Zastupitelé
Varhaníci
Akolyté
S dětmi 3. třídy
Otcové
Scholička
Senioři
Ženy, které uklízejí kostel
Cursillisté
Past. a ekon. rada
Orlové
Josefové
Matky
Křížová cesta městem
S dětmi 6. a 7. třídy
Ministranti

P o s t n í k ap k y 2 0 1 8
Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu
pro období přípravy na velikonoce s názvem "Postní
kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu
nebo webových stránek můžete každý den dostat
krátké inspirace.
Více na www.postnikapky.maweb.eu nebo
plakátku.

Svědectví katechumenek Petry a Zuzany
Když tak nyní přemýšlím, tak bych mohla říct, že pocházím
z „poloateistické“ rodiny. Otec spíše ateista a matka sice věřící, ale kvůli
pracovnímu vytížení, péčí o jednotlivé členy rodiny a nedostatku času
měla k Bohu daleko. Takže jsem k náboženství nikdy moc vedena
nebyla.
První mé kroky k Bohu jsem zaznamenala v raném mládí, ať už to byla
dívčí touha po svatbě v kostele nebo určitý pocit nedostatku, který jsem
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pociťovala. Již v té době jsem si říkala, že bych se chtěla jednou nechat
pokřtít. Jen jsem vůbec nevěděla, jaké kroky pro to podniknout.
Předminulý rok v době adventu jsme s přítelem a jeho prarodiči zavítali
na mši svatou, kde shodou okolností byli přijati dva mládenci
do katechumenátu, a tak i já jsem mohla prožít jejich sváteční den
s nimi. Poté mé otázky směřovaly k přítelově babičce, která mě se
zapálením a ochotou zasvětila do záležitostí týkajících se křtu
dospělých osob.
Na přelomu listopadu a prosince nastal můj čas, kdy jsem i já byla
přijata za katechumenku a začala se připravovat na křest, který
vyvrcholí přijetím svátostí o Velikonocích. Příprava, jenž probíhá
ve farnosti ve Starém Městě s Otcem Miroslavem, a na něž se těším
stále víc a víc, mi dodává vnitřní energii, pozitivní mysl a hlubší poznání
sama sebe. Při bližším poznávání Boha cítím, že jsem také blíž i své
babičce, která po krátké nemoci zemřela před rokem. Věřím, že i ona
by byla na mě pyšná, když jsem se rozhodla k takovému kroku.
Když jsem se předtím dívala kolem sebe, tak jsem ve velké míře viděla
lidskou závist, neochotu, jak se lidé honí za penězi na úkor svých rodin
a lásky. Kdežto u lidí s Bohem v srdci jsem spatřila ty dobré lidské
vlastnosti, jenž jsem myslela, že už snad u většiny ostatních lidí
zakrněly.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem za jejich pomocnou ruku.
Katechumenka Petra
Už jako dítě jsem s babičkou a
dědečkem
navštěvovala
mše
na Hostýnku a na Velehradě. Byli
silně věřící, ale ani oni, ani rodiče
nás k víře nevedli. Dětství nebylo
zrovna veselé, protože táta hodně
pil, a když mi byly čtyři roky, tak se
rodiče rozvedli. V 16 letech se mi
dostalo
do
ruky
Lukášovo
evangelium a to mě hodně
oslovilo. Naučila jsem se pár modliteb a chtěla jsem být pokřtěná. V této
době ale maminku ranila mozková mrtvice. Modlila jsem se každý den,
aby přežila (lékaři jí nedávali moc šancí). Po sedmi dnech se probrala
z kómatu ochrnutá na pravou stranu a ztratila řeč. Šest let jsme se o ni
starali než umřela. Život plynul dál... Posledních sedm let odešli
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dědeček, táta, kamarádka a pak babička. To nás hodně zasáhlo, neboť
se nám snažila vynahrazovat mámu. V únoru 2017 zemřel bratr
na rakovinu. Když s ním ČT1 natočila krátkou reportáž z onkologie
v Hradci Králové, pronesl tato slova: „děkuji Pánu Bohu za každé nové
ráno.“. Víra v Boha mu pomáhala překonávat těžkou nemoc. A to mě
hodně zasáhlo, že jsem chtěla býti Bohu blíže. Věřím, že to nebyla
náhoda, ale Boží úmysl, že jsem v té těžké době znala Petra, mého
nynějšího manžela, který stál při mně a díky němu jsem překonala
smutek. Společnými výlety do hor a
do přírody jsem nacházela pokoj
v duši. Když jsme společně navštívili
kostel v Neratově, modlila jsem se,
aby se nám podařilo mít miminko.
Brzy po tom mě Petr požádal o ruku a
zanedlouho jsem zjistila, že jsem
těhotná. Svatbu jsem měli v kostele
Svatého Ducha ve Starém Městě.
Za pár dní se stanu maminkou. Víra
v Boha mi dává naději a proto dozrál
čas na mou přípravu na křest.
Katechumenka Zuzana

S r ů ž e n c e m n a V e l e hr a d
Již tradiční pěší pouť na Velehrad se uskuteční ve čtvrtek 15. 2.
2018. Setkáme se v 16 hodin u křížku u Panelárny. Naše růžencové
putování zakončíme mší svatou v 18 hodin v bazilice na Velehradě.
Přijďte se i vy modlit za své osobní potřeby i za naši farnost.

Sbaleno a vyrážíme!
Parta mladých plných sil se ve čtvrtek 1. 2. 2018 v počátku
pololetních prázdnin vydala jako obvykle na každoroční „lyžovačku“.
Po předchozích zkušenostech jsme zvolili jako své „místo padání“ ski
areál Bílá. Zde se nacházejí 3 sjezdovky, různé obtížnosti, tak si každý,
ať už nováček nebo pokročilý najde své… Sice jsme nikdy nebyli
obdařeni přírodním sněhem, ale mrazivé teploty nám přály, takže umělý
sníh nám aspoň zachoval konzistenci a neměnil se pod nohama. Své
síly jsme mohli načerpávat na faře v Zubří, kterou už jsme po několikáté
zaujali jako styčný bod našich zimních radovánek. Naše výprava také
prověřila, jak zvládneme vařit bez pomoci našich maminek. Každé jídlo
měla na starost dvoučlenná kuchařská dvojice, jistě bych každému dal
řád zlaté vařečky, protože s trochou skromnosti v této zkoušce každý
obstál! Lyžování jsme si zajisté všichni užili, sice padání bylo na denním
pořádku, ale kdo nepadá, lyžuje pod své možnosti! Bohužel ne všechny
pády dopadly pokračováním v jízdě, proto přeji všem, kteří si něco
udělali, aby se brzy uzdravili, naštěstí jsme všichni živí! A přece co nás
nezabije, to nás jen posílí! Jako křesťanské společenství jsme byli
svědky slavení nedělní Nejsvětější oběti ve zdejším kostele, ještě teď
se klepu zimou… zlatý náš teplý kostel, tedy v zimě. V neposlední řadě
chci poděkovat všem babičkám a maminkách, které nám připravily
občerstvení v podobě koláčků, buchet či bábovek. Zároveň děkuji všem
ostatním 15ti členům našeho společenství za pohodovou a
kamarádskou atmosféru.
Dominik Gottwald

Farní středisko Charity
Dobrovolnickou službu vnímá Charita jako velmi potřebnou a
nenahraditelnou. Za tímto účelem zřizuje střediska poskytující sociální a
zdravotní služby, mezi které patří Středisko pro farnosti a
dobrovolnictví. Vedle Charity a Střediska pro farnosti a dobrovolnictví je
zřízeno samostatné FARNÍ STŘEDISKO. V jeho čele stojí jmenovaný
vedoucí farního střediska – v naší farnosti JANA NĚMCOVÁ, která se
stane současně členem pastorační rady. (Kurz dobrovolnictví
absolvovala ve Zlíně v roce 2016 a má práci v uherskohradišťské
nemocnici.) Hlavním úkolem farních středisek je všímat si potřeb lidí
ve farnosti a reagovat na ně a to ve spolupráci s profesionální Charitou.
Michael – Svatý Duch č.93/půst 2018
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Přihlášky do semináře

Pozvání

Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude
o povolání přesvědčovat. On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl
myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout
se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Z vlastní zkušenosti
Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh připravil mnoho
dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když od nich
žádá i různá odříkání. Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst.
I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí
nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně. Pokud se
rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se
na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné
informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce
března 2018.

Farní kronika

Poděkování - Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Uherské Hradiště děkuje
za podporu Tříkrálové sbírky, která se v naší
farnosti uskutečnila ve dnech 5.- 6. 1. 2018 a při
které
se
vybrala
částka
178.787
Kč.
V uherskohradišťském děkanátu bylo celkem
vykoledováno 2.524.352 Kč.

Den modliteb za mír ve světě
Svatý otec stanovil 23. únor, pátek po první neděli postní, jako
den modliteb a postu za mír ve světě.
Nabídněme tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností
bude modlit i postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá.
Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a
vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocní, ať nabídnou Bohu i
své bolesti.

Pro lektory Božího slova
Přijměte pozvání k naslouchání Božímu slovu na webu
kulturaslova.cz – nabídka programů pro ty, kteří čtou Boží slovo
při liturgii, nahrávky liturgických čtení a další.
(pastorační aktivita Arcibiskupství olomouckého)
Michael – Svatý Duch č.93/půst 2018

Diecézní setkání varhaníků proběhne v sobotu 17. 3. 2018
od 10 hodin v aule CARITAS v Olomouci.
Konference na téma Zdravotník – Křesťan v dnešní nemocnici se
koná v sobotu 17. 3. 2018 v Sále Milosrdných bratří v Brně
od 8 hodin. Přihlašujte se do 4. 3. 2018 na e-mail:
krestan.konference@gmail.cz
Postní duchovní obnovu pro muže od 17 do 35 let povede P. Adam
Rucki a uskuteční se v Arcibiskupském kněžském semináři
23. – 25. 2. 2018. Více na knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-pust
Večerní studium spirituality pro zájemce z řad veřejnosti probíhá
každé úterý večer od 20. 2. 2018 do 24. 4. 2018 od 18.10 hodin
v Aule CMTF UP v Olomouci
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Do naší farní rodiny byli křtem přijati:
Štěpán Hrudňák, SM, Brněnská 1899
Maria Psotková, SM, Náměstí Hrdinů 872
Matyáš Petr Hůrka, SM, Alšova 1871

26. 12. 2017
7. 1. 2018
14. 1. 2018

V naší farnosti jsme se rozloučili:
Marie Tvrdoňová
*21. 11. 1953
Božena Uhříčková
*10. 4. 1924
Marie Čiháková
*23. 1. 1928
František Číhal
*14. 1. 1941
Miroslava Dosedělová
*21. 12. 1971
Ludmila Vičánková
*17. 1. 1931
Marie Taláková
* 5. 4. 1932
František Sabák
*28. 3. 1939
Stanislav Blaha
*24. 2. 1948
Jana Mazurková
* 8. 9. 1955
Antonín Tvrdoň
*13. 6. 1947
Hevika Šišáková
*18. 10. 1928

+26. 11. 2017
+9. 12. 2017
+16. 12. 2017
+13. 12. 2017
+19. 12. 2017
+22. 12. 2017
+23. 12. 2017
+25. 12. 2017
+20. 1. 2018
+22. 1. 2018
+27. 1. 2018
+10. 2. 2018

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
Michael
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