MICHAEL SVATÝ DUCH
občasník farnosti Staré Město

č.94/Velikonoce 2018
TEN NEJSILNĚJŠÍ ÚDER LÁSKY
I ZLOČINCI RÁJ OTEVÍRÁ
V ÚZKOSTNÉ BEZMOCNOSTI
NA CESTU ZÁŘÍ VÍRA
A KŘÍŽ JE MOSTEM BEZPEČNÝM
K ŽIVOTU PO ŽIVOTĚ.
KDO ŠTĚDŘE PO KAPKÁCH
SVŮJ ŽIVOT JINÝM DÁVÁ
TEN V MOŘI LÁSKY VĚČNÉ
BUDE JEJ ZASE MÍT.
(Josef Veselý,
Ozvěny velikonoční 1991)
Nech se znovu překvapit známým
Poselstvím o novém životě v Kristu.
Kéž skrze svou otevřenost vůči Bohu
zakusíš Jeho uzdravující a budující Milosrdenství!
Ze srdce přeje a v modlitbě vyprošuje
otec Miroslav
Pastýřský list k Velikonocům
Drazí bratři a sestry, Kristus zvítězil! Zvítězil nejen nad smrtí, když
třetího dne po svém ukřižování vstal z mrtvých, ukázal se svým
učedníkům a mnoha dalším. On vítěz nad hříchem i nad smrtí, už
od křtu přebývá v nás. My jsme sice slabí a podléháme různým

pokušením, protože žijeme ve svém těle uprostřed
světa, ale v nás žije Vítěz. Jestliže jsme se v postní
době cvičili v důvěrném vztahu k Bohu a často jsme
k němu volali, aby nás v naší slabosti posilnil, aby
v nás a skrze naše srdce, které jsme mu odevzdali,
miloval ty, které sami milovat nedokážeme, aby s námi
nesl kříže, které jsou pro nás těžké, pak v době
velikonoční jsme pozváni, abychom měli podíl
na Kristově vítězném tažení světem. Dejme mu v sobě
prostor, dejme mu to místo, které mu patří, aby byl
středem naší pozornosti, ne zapomenutý někde
v koutě, na něhož si vzpomeneme jen, když je nám
zle. Vychutnávejme si tu čest, které se nám dostalo
jeho přítomností. Nebojme se z toho radovat a nestyďme se o tom
mluvit. Nejsme ještě v nebi a každý si vlečeme své kříže a slabosti,
zlozvyky. Přepadají nás různá pokušení, jak už to k životu patří. Jako
velikonoční lidé však na zkoušky a pokušení nemusíme být sami. Vítěz
je nejen s námi, na naší straně, ale přímo v nás. Počítejme s ním.
Nechejme ho zvítězit i v nás nade vším, co spoutává a omezuje. Dnes
je to úkol pro každého z nás. Jestli Kristus vítězí nad zlem v nás,
stáváme se svědky jeho vítězství i pro naše okolí.
Opakovaná zkušenost odpuštění, Kristovy lásky a jeho vítězství
nad naší ubohostí je i dnes pozváním do společenství církve. Když
emauzští učedníci potkali na cestě Krista a poznali ho při lámání
chleba, spěchali do společenství. Každá pravá zkušenost se
Zmrtvýchvstalým přivádí do církve a zve k aktivnímu zapojení
do farnosti. Tam nás, stejně jako emauzské učedníky, čeká nové
setkání s vítězným Kristem. Ten, který řekl, že bude uprostřed těch,
kteří jsou v jeho jménu, se po vzkříšení
opakovaně zjevuje ve společenství apoštolů.
Velikonoční církev je pak společenstvím nejen
v rovině lidské, přátelské, ale i božské, protože
je tajemným tělem Kristovým a znamením jeho
přítomnosti
pro
svět.
Setkání
se
Zmrtvýchvstalým ve společenství přitahovalo
věřící v Krista každou neděli. I Vás si dovoluji
pozvat do shromáždění církve nejen kvůli tomu,
že jde o naši nedělní povinnost, ale především
kvůli příležitosti setkat se s Kristem a vytvářet
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spolu s ostatními svaté společenství církve, tajemného Kristova těla,
které je pro okolní svět viditelným znamením Kristovy přítomnosti a
živým svědectvím jeho vítězství, které přináší naději světu. Pokud se
bez vážného důvodu nepodílíme na vytváření živého společenství
církve, oslabujeme její přítomnost ve světě. Přitom musíme uznat, že
svět má na naše svědectví právo. Rád bych Vás proto pozval ke mši
svaté i v jiné dny, než neděle, abyste pro sebe čerpali posilu a
povzbuzení a zároveň vydávali světu svědectví. Na naší aktivitě bude
záležet, jestli současný svět uvidí živou církev a bude mít možnost
setkat se v našem společenství s vítězným Kristem.
Těším se na Vaši spolupráci při vydávání svědectví
o Zmrtvýchvstalém našemu okolí. Velikonoční radost ať naplní každého
z Vás a radost z Hospodina ať je Vaší silou! K tomu ze srdce žehná
(zkrácená verze)
Arcibiskup Jan
Nazval jsem vás přáteli…
Nazval jsem Vás přáteli…., se píše v Janově
evangeliu. Ježíš nás nenazval svými služebníky, ale
přáteli, protože služebník neví, co dělá jeho Pán.
Ve dnech 10. a 11. března jsem prožil duchovní
obnovu v Bratřejově, vedenou mým strýcem Radkem
Gottwaldem, salesiánem. Jak už napovídá téma, tak
jsme se zaobírali přátelstvím mezi Bohem a námi.
Přednášejícím byl P. Vladimír Slámečka, který jako
dominikán působí v Praze. Přátelství mezi Bohem
nám přiblížil třemi přednáškami, kde také kladl důraz
na to, že v první řadě bychom měli mít vyřešený vztah se sebou
samým. Člověk nedokáže dát to, co nemá ... proto i možná ze své
iniciativy mohu říct, možná to zní sobecky, že člověk by měl mít se
sebou dokonce vynikající vztah a měl by mít sebe raději než ostatní!
Proč ne? Bohu nedokážu dát více než sám sobě. Základem člověka je
uspokojování potřeb a láska k druhým. Duchovní obnova se mi líbila,
ale zklamala mě jedna věc, muselo se tam dodržovat silentium, což je
„zákaz mluvení“, v ranních a odpoledních hodinách, někomu možná
tento styl vyhovuje, já jsem mu ale nepřišel na chuť. Pro mě je důležité
rozvíjet svůj vztah s Bohem komunikací, ale to nejen s Bohem pomocí
ticha, zklidnění, ale i pomocí komunikace s B… A to buď jako silnice,
anebo vztah, přátelství. Obnova začínala sice již v pátek, ale já na ni
přijel až v sobotu a začal jsem mší sv. v provizorní kapličce. Takto jsme
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i také zakončili naši obnovu, ale již společně s farní rodinou tohoto
města. Z duchovní obnovy si odvážím mnoho nových poznatků a také
krásné zážitky, není lepší způsob prožití postní doby.
Dominik Gottwald
Mše svatá k 8. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka

Při příležitosti 8. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ bude
arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner celebrovat mši svatou na
Velehradě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje,
v sobotu 14. dubna 2018 v 11:00 hod.
Sbírka na migranty ze zemí středního východu
Z rozhodnutí ČBK proběhne v neděli 15. 4. 2018 národní sbírka
na podporu repatriace migrantů ze zemí středního východu.
Skautská mše svatá
Skauti ze středisek okresu Uherské Hradiště se
setkají v blízkosti svátku patrona skautů sv. Jiřího
při mši svaté v pátek 27. 4. 2018 v 18 hodin v kostele
Svatého Ducha.
Veřejná sbírka na kostel
Další veřejná sbírka na dostavbu nového kostela
Svatého Ducha proběhne ve dnech 15. – 21. 5. 2018.
Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Pouť děkanátu Uherské Hradiště
Pouť děkanátu za obnovu rodin a duchovní povolání se uskuteční
v sobotu 12. 5. 2018 na Velehradě.
Program: 15:00 růženec – farnost Polešovice, 15:00 – přednáška
prof. P. Ambrose SJ (sál T. Špidlíka), 16:00 adorace – farnost Staré
Město, 17:00 mše svatá – farnost Uherské Hradiště. Přijměte, prosím
toto pozvání modlit se za svou rodinu, kněze i nová duchovní povolání.
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PŘIJMĚTE, PROSÍM,
BOHOSLUŽBÁM!

POZVÁNÍ

K VELIKONOČNÍM

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2018 ve Starém Městě
Květná neděle –
PAMÁTKA
Mše svaté:
25.3.2018
SLAVNÉHO VJEZDU
7:00 hodin
PAŠIJOVÁ NEDĚLE
JEŽÍŠE KRISTA
10:00 hodin
(Přineste s sebou,
DO JERUZALÉMA
prosím papírové
(Dominica in palmis
pokladničky Postní de passione Domini)
almužny! Děkujeme!)
15:00 – 17:00 hodin – Velikonoční svátost smíření
(svatá zpověď) u Svatého Ducha
(budou přítomni tři zpovědníci!)
Zelený čtvrtek –
9:30 hodin - Olomouc – katedrála –
29.3.2018
MISSA CHRISMATIS
(Mše svatá s žehnáním olejů křtěnců, nemocných
a křižma a obnovu kněžských slibů)
Zelený čtvrtek –
MŠE NA PAMÁTKU
18:00 hodin
29.3.2018
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNA
Po mši sv. hodinová
(Missa in Coena
ZAČÍNÁ
adorace
Domini)
„TRIDUUM
v Getsemanské zahradě
(ustanovení mše svaté,
PASCHALE –
(noční adorace 20:00ustanovení
VELIKONOČNÍ
06:00)
svátosti
kněžství,
TŘÍDENNÍ“
nové přikázání lásky )
Velký pátek –
OBŘADY NA PAMÁTKU
Společná pobožnost
30.3.2018
UMUČENÍ JEŽÍŠE KRISTA Křížové cesty v 9:00 hodin.
DEN PŘÍSNÉHO
(in Passione Domini)
Modlitba Korunky
POSTU
k Božímu milosrdenství
Kostel bude otevřen
k soukromé modlitbě
v 15:00 hodin.
od 11:00 – 17:00 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!
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9:00 – Společná modlitba
(Sabbatum
Sanctum)
Ranních chval a Četby
Boží hrob bude
z Breviáře
přístupný
9:30 – Obřad Effata
k modlitbě:
VELIKONOČNÍ VIGÍLIE
katechumenů
9:00 - 18:00 hodin
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
20:00 hodin
Slavnostní obřady
PÁNA JEŽÍŠE
(s křtem našich
začnou
katechumenek
před novým
Zuzany a Petry)
kostelem
NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST ZVONEČKY
A ZVONKY! ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU OSLAVUJÍCÍMU
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE!
Velikonoční neděle –
(Dominica Paschae
8:00 hodin
1.4.2018
in resurrectione Domini)
10:00 hodin
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Sbírka na Arcibiskupský
NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE
kněžský seminář
KRISTA
v Olomouci
(Boží hod velikonoční) Žehnání pokrmů na konci
mše sv.
(Nádoby s pokrmy položte
na připravené ubrusy)
Pondělí velikonoční –
Doba lidových tradic –
7:00 hodin
2.4.2018
šlahačka
10:00 hodin
Velikonoční oktáv Denně při bohoslužbách
mše sv. v út. a čt.
týden po Velikonocích zaznívá chvalozpěv Gloria
v 6:30 hodin
do neděle Božího
a Aleluja a čtou se
st., pá., so.
milosrdenství
evangelní úryvky
v 18:00 hodin
(8.4.2018)
o zjeveních
Vzkříšeného Krista
Velikonoční doba trvá 40. den po Velikonocích
50 dní a 20.5. končí
10.5..je Slavnost
naplněním Kristova
Nanebevstoupení Páně příslibu, že pošle
Ježíš odchází k Otci
Utěšitele -Sesláním
Ducha svatého
Bílá sobota –
31.3.2018
Neslaví se liturgie
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Den modliteb za úctu k životu

• doprava po Panamě (do diecéze a zpět cca 2 000 Kč)
• náklady na pobyt v diecézi a před 16. 1. a po 27. 1. (cca 1000 Kč)

Z rozhodnutí ČBK se již od roku 1991 slaví den
Zvěstování Páně jako „Den modliteb za úctu
k počatému životu a za nenarozené děti“. V naší
diecézi se v den, nebo v jeho blízkosti, už řadu let
scházíme k bohoslužbě v Napajedlích, kde Anička
Zelíková kdysi obětovala svůj život Bohu na smír
za potraty. Letos tomu bude v sobotu 7. 4. 2018.
V 17:15 hod. začíná adorace, v 18 hod. mše sv. a
po mši svaté se jde na hřbitov, kde se modlíme
růženec.

Farní kronika
Do naší farní rodiny byl křtem přijat:
Josef Trubačík, Tupesy 472

Národní pochod pro život a rodinu

V naší farnosti jsme se rozloučili:
Jarmila Zedníčková
* 4. 2. 1928
Jitka Mimránková
* 5. 2. 1981
Marta Březinová
*14. 10. 1945
Marie Maiová
*16. 6. 1927
Ludmila Blahová
*30. 4. 1940

4. 3. 2018
+18. 2. 2018
+ 4. 3. 2018
+15. 3. 2018
+15. 3. 2018
+18. 3. 2018

Národní pochod pro život a rodinu se
uskuteční v sobotu 7. 4. 2018 v Praze. Program:
10:30
Katedrála – pontifikální mše svatá,
12:00 Klárov – oběd a kulturní program,
14:00 Pochod centrem Prahy na Václavské
náměstí, 16:00 Požehnání rodinám a zakončení.
Více na pochodprozivot.cz
Panama – světový den mládeže
V roce 2019 se uskuteční Světový den mládeže v Panamě.
Za přípravu, průběh a organizaci je zodpovědná Sekce pro mládež
ČBK. Přihlášky, duchovní příprava a informace:
https://panama2019.signaly.cz/ – konec přihlášek 30. června 2018.
Doporučený věk mladých od 18 let do 30 let.
Termíny:
16. – 21. leden: Týden
evangelizace (pobyt v diecézi)
22. – 27. leden: Světový den
mládeže Panama
Přibližná cena:
• letenka cca 20 000 – 40 000 Kč
dle způsobu a času objednání
• balíček poutníka (250 USD)
• fond solidarity (10 EUR)
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Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Gabriela Gottwaldová, Sées 1970, Staré Město, tel. 604 336 466
šéfredaktor: Gabriela Gottwald ová, grafická úprava: Ing. Vojtěch Foltýnek
církevní schválení: P. Mgr. Miroslav Suchomel
tisk: TYDRUPA – tiskárna Jiří Piluša
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