Výroční zpráva
farnosti Staré Město
za rok 2018
Poděkování:
- VŠEM, kteří svou službou, nasazením, obětí (i finanční) a modlitbou
pomáhají farnosti a společenství Církve.
- vedení města,
zastupitelům, pracovníkům radnice za vstřícnost
a spolupráci mezi farností a městem,
- spolupracovníkům – členům ekonomické a pastorační rady za jejich
významné nasazení při zvládnutí úkolů, které před námi byly a jsou,
- sakristiánkám (sestrám Vladimíře Batůškové, Blaženě Němcové a Ludmile
Chlachulové), a sakristiánům (bratrům Zdeňkovi Vojtkovi, Jaroslavu
Kučerovi a Josefovi Berkovi) že svou službu v chrámu sv. Michaela
i Svatého Ducha dělají s příkladnou odpovědností,, s láskou a s nadšením,
- těm, kteří zdobí kostel – ss. Vladimíře Batůškové a Miroslavě Číhalové a
jejich příležitostným spolupracovníkům (zvláště Kateřině Kudrové) za čas,
který věnují přípravě a provedení pěkných výzdob našeho chrámu k nedělím
a svátečním dnům,
- sestrám, ve skupinkách, které uklízejí náš chrám, abychom se v něm
cítili vždy dobře a na setkání s Bohem se mohli hodně těšit. Zvláště těm,
kteří rozšířili počty ve skupinkách,
- bratrům ministrantům, akolytům, lektorům – že přispěli svým dílem
k důstojnosti a kráse liturgických obřadů v novém chrámu, zvláště
Vojtěchovi Gieslovi, který moderoval činnost našich ministrantů, a jeho
nástupci, Janu Vandovi, který pokračuje v této službě. A také děkuji
akolytům, sloužícím jako mimořádní rozdělovatelé svatého přijímání.
Nemocným přinášejí eucharistického Krista, a při Bohoslužbách slova
povzbuzují naše milé přátele v Ústavu sociální péče na Kopánkách,
- těm sestrám, - které pomáhají s úklidem fary,
- mladým přátelům ze Společenství mládeže – Meetina, kteří se zapojují
do příprav Děkanátních setkání, setkání dětí a mládeže v naší farnosti.
Upřímné díky za přípravu Mikulášských a Vánočních besídek pro děti a
za programový vstup při Děkanátním plese. Zvláště jim upřímné díky
za pomoc na faře a farní zahradě,
- našim varhaníkům (Pavlovi Berkovi, Honzovi Plevákovi, Zuzaně
Psotkové i Kateřině Vránové) děkuji za důležitý přínos, kterým se přičiňují
o úroveň liturgické hudby a zpěvu při bohoslužbách.

- Stanislavu Gieslovi, Petrovi Němcovi a Petrovi Jarotkovi, kteří vedou
naši „Scholičku“. Zvykli jsme si na zpěv „Scholičky“ při nedělních
bohoslužbách, svátcích, o Vánocích a Velikonocích. Tento milý Boží dar
občerstvuje naši farní rodinu. Ať vám to, přátelé ze Scholičky, pěkně zpívá
k Boží oslavě! Rodině Gieslových rád děkuji, že ve svém domě poskytují
Scholičce každý týden prostor pro nácviky zpěvů!
- Všem, kteří připravují program pro děti při „rodinné“ mši sv. v neděli –
(maminkám a jejich spolupracovnicím z „Michálkovy nedělní školičky“),
- Našim katechetkám – Miroslavě Číhalové, Jitce Foltýnkové, Janě Vandové
mladší a Ludmile Němcové – za jejich obětavost a lásku k dětem, které jsou
budoucností naší farnosti a církve.
- Sestře Marii Chlachulové - za praní kostelního prádla,
- Sestrám Božence Slavíkové a Marii Chlachulové - za obětavou přípravu
snídaně pro děti přicházející na ranní roráty v adventní době,
- Sestře Miroslavě Číhalové, a jejím spolupracovníkům, kteří staví Betlém
z biblických postaviček
- Ludmile Chlachulové, která slouží v naší farnosti jako KAPr (kamarád
Proglasu) a propaguje radio Proglas a Jarce Plevákové, která působí jako
KANOE (kamarád TV NOE). Bůh kéž jim v jejích službě žehná…
- Kamilu Psotkovi a jeho spolupracovníkům, za přípravu a průběh
Tříkrálové sbírky a Veřejné sbírky na dostavbu nového kostela.
Upřímné díky vedoucím koledových skupinek i všem dětem a díky také
skupinkám Veřejné sbírky! Kamilu Psotkovi zvláštní poděkování
za jeho velkorysou oběť v práci pro farnost a pro nový chrám, a
Josefovi Budařovi ze stavební firmy PROMONT, za pomoc
při technickém chodu nového kostela.
- Našim redaktorům farního zpravodaje a webových stránek naší
farnosti na internetové síti – Gabriele Gottwaldové, Vojtěchovi Foltýnkovi
a Tomáši Valovi.
- Petře Němečkové za přípravu farní stránky ve Staroměstských novinách
- Rád děkuji Jiřímu Pilušovi, který ve své tiskárně tiskne pro naši farnost
časopis a potřebné materiály.
- Děkuji také animátorům farních společenství: mládeže, ministrantů,
rodin, cursilla, seniorů, terciářů, fatimského apoštolátu, živého
růžence, modlitebního společenství matek, otců, modlitebního
společenství Breviáře a společenství Kryštůfek (maminky na mateřské
spolu se svými dětmi) a dalších. Kéž máte dost odvahy pracovat
pro jednotu, smíření a vnášet Krista stále více do života našeho města,
- Jitce Foltýnkové, účetní naší farnosti, za obětavou práci pro farnost,
vedení účetnictví a pravidelné seznamování se stavem hospodaření
farnosti,
- děkuji Těm, kteří přicházejí pomáhat při vyhlášených brigádách a
dalších akcích,
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- díky všem, kteří darovali strom a stromky pro vánoční výzdobu našeho
chrámu,
- velké díky těm, kteří obětují své modlitby, těžkosti, nemoci za Boží dílo
v naší farnosti,
- upřímně děkuji těm, kteří mi poskytli pohostinství, nabídli pomoc, byli
nablízku a také svou účastí mi pomáhali nést břemeno služby, dokázali
mi odpustit, modlili se za mne a projevili mi svou pozornost a lásku!,
- Všem, které jsem nejmenoval – ať Pán požehná svým dary, milostí a
novým elánem!
Pastoračních úkony a aktivity farnosti:
- V roce 2018 se narodilo k novému životu s Bohem 33 dětí, z toho
16 chlapců a 17 děvčat. Poprvé přijalo našeho Pána v eucharistii 13 dětí
v neděli 3.6.2018 a 4 dospělí (Ivana Burdová, Petra Smutková, Zuzana
Crhonková, Petr Crhonek) na Slavnost vigilie Zmrtvýchvstání Páně (31.3.),
při svém křtu (Zuzana Crhonková a Petra Smutková). 9 manželských párů si
slíbilo před Bohem lásku, úctu a věrnost. Celkem 47 farníků (z toho
21 bratrů a 26 sester) jsme vyprovodili na jejich poslední cestě a odevzdali
do rukou Božích.
- Na začátku občanského roku, ještě v době vánoční (6.1.) provedl v novém
kostele Chrámový sbor a orchestr v Uh. Hradišti Benefiční „Tříkrálový“
koncert na podporu stavby nového kostela. (z dobrovolného vstupního se
vybralo 5000,- Kč na nový chrám),
- „Tříkrálová sbírka“ na podporu charitního díla a služby církve potřebným
proběhla v našem městě 5. - 6.1.2018. Při sbírce se v našem městě vybralo
se 178 787,- Kč (Pán Bůh zaplať dárcům!)
- Plesovou sezonu ve Starém Městě otevírá už tradičně Děkanátní ples, jehož
přípravu nese na svým bedrech naše farnost. Uskutečnil se v sobotu 13.1.
(Čistý výtěžek – po odečtení všech nákladů – činil 70 000,- Kč a byl vložen
na účet nového kostela),
- V neděli 4.2. v blízkosti Svátku Uvedení Páně do chrámu se při lucernáriu
našemu farnímu společenství představili děti – budoucí prvokomunikanti
13),
- I v roce 2017 se pravidelně scházela společenství: Cursilla, Františkánských
terciářů, Seniorů, Starší mládeže – Meetina, Mladší mládeže - „Malčo“
Rodin, Ministrantů, Modlitební společenství matek, otců, „Kryštůfek“
(maminky na mateřské dovolené spolu s dětmi)
- Společné udílení svátosti Pomazání nemocných proběhlo v předvečer
Světového dni nemocných (v sobotu 10.2.) a ve středu 28.11.(po slavnosti
Ježíše Krista Krále)
- Prosebnou pouť za farnost a dokončení nového chrámu jsme prožili
ve čtvrtek po Popeleční středě 15.2. S modlitbou růžence jsme prošli poutní
cestu na Velehrad a v bazilice jsme pak v 18.00 hodin slavili mši svatou.
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- V pátek po Popeleční středě – 23.2. jsme s celou církví – na přání Svatého
otce Františka – prožívali Den modliteb a postu za mír ve světě (Od 16:00
hod. proběhla Adorace a následovala pobožnost Křížové cesty a mše
svatá).
- Naše dvě katechumenky – Zuzana Crhonková a Petra Smutková – byly
zařazeny mezi čekatele křtu v sobotu 24.2. – v olomoucké katedrále
sv. Václava.
- I naše farnost se zapojila – jako každý rok – do Postní almužny, kterou
organizovala Oblastní Charita (z naší farnosti byl výtěžek 29 968,- Kč dán
OCH na Květnou neděli (25.3.),
- Na přípravě soutěží dětí v postní a adventní době se významně podílí
Magda Pleváková (za což jsme ji vděčni!)
- V postní době, kromě pobožností křížových cest ve všedních dnech, se také
konaly kající pobožnosti v neděli odpoledne. Pobožnosti křížových cest
ve všedních dnech moderovali děti z náboženství, Josefové, matky, otcové,
zastupitelé města, františkánští terciáři, společenství mladých, senioři,
členové Jednoty Orla, členové ekonomické a pastorační rady, ministranti a
akolyté.
- V rámci papežem vyhlášené aktivity „24 hodin pro Pána“ se uskutečnila
adorace od 16:00 do 21:00 hodin v pátek 9.3. Během celé doby byla
možnost přijmout svátost smíření.
- V sobotu 17.3. při večerní mši svaté koncelebrované děkanem o. Josefem
Říhou převzala z rukou ředitele OCH a vedoucí SFD jmenovací dekret
s. Jana Němcová (animátorka FS).
- Mladí z našeho společenství a z naší farnosti se zúčastnili Děkanátního
setkání mládeže v sobotu 24.3. na Velehradě.
- Ve čtvrtek 22.3., pátek 23.3. a ve čtvrtek 13.12. a pátek 14.12. se
uskutečnily návštěvy nemocných spojené se službou svátostí smíření,
pomazání a eucharistie.
- V pátek 23.3. před Květnou nedělí, jsme šli Křížovou cestu se zastaveními
u nového kostela a na náměstí Velké Moravy.
- O Velké noci Vzkříšení našeho Pána (31.3.) byly pokřtěny: Zuzana
Crhonková a Petra Smutková, které také poprvé přijali eucharistii s Ivanou
Burdovou a Petrem Crhonkem.
- V pátek 27.4. se v chrámu Svatého Ducha setkali skauti a skautky z našeho
okresu a širokého okolí a slavili mši svatou ke cti patrona skautů sv. Jiří.
- Také naše farnost se zúčastnila Poutě Děkanátu Uherské Hradiště
za obnovu rodin a duchovní
- povolání v sobotu 12.5. na Velehradě (tentokrát se naše farnost zapojila
moderováním Adorace)
- V den Svátku matek (13.5.) při mši svaté v 10:00 hodin v novém kostele
popřáli našim maminkám a babičkám děti z Křesťanské mateřské školky.
V tento den opět proběhla pietní vzpomínka na zemřelého Ing.Dr. Rostislava
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Sochorce (při mši svaté v 7:00 hodin v kostele sv. Michaela a u hrobu
zemřelého – při příležitosti 70 let od jeho úmrtí)
Každý druhý čtvrtek v měsíci – organizuje farnost modlitbu RŮŽENEC
S PROCESÍM po růžencové poutní cestě.
Už tradiční Prosebná pouť naší farnosti na Svatý Hostýn se uskutečnila
22.5.
Při Letnicích naší farnosti (19.5.) si modlitby během nočního bdění rozdělily
společenství seniorů, terciářů, cursilla, matek, otců a mladých farníků.
V neděli 27.5. (poslední neděli mariánského měsíce) jsme s celou farností
obnovili své Zasvěcení Panně Marii.
Slavnost Božího Těla proběhla ve čtvrtek 31.5. slavnostní mší svatou a
průvodem s Nejsvětější svátostí ulicemi našeho města.
První svaté přijímání našich 13 dětí, proběhla v neděli 3.6.,
Už tradičně se v naší farnosti zapojujeme do modliteb za posvěcení kněží
v rámci Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (letos v pátek 8.6.)
V sobotu 9.6. po večerní mši svaté proběhl koncert pop gospelové skupiny
GOOD WORK.
Naši akolyté a sakristiáni se zúčastnili Děkanátní pouti do národní slovenské
svatyně v Šaštíně – v úterý 26.6.
Veřejná sbírka na nový kostel se konala 14. - 20.5. (s výtěžkem 276 802,Kč) a 15.-21.10. (s výtěžkem 319 900,- Kč). Bůh požehnej všem
spoluobčanům za finanční dary na nový chrám.
Naše děti se mohly těšit na farní tábory: 14.7. - 21.7. na faře v Pačlavicích
a 23.7. - 4.8. v táborovém středisku ve Skavsku,
Při putování ostatků sv. Markéty Antiochijské z Olomouce do Marcheggu,
jsme je mohli uctít i v našem chrámu Svatého Ducha v pondělí 16.7.
po večerní mši svaté, a v úterý 17.7. dopoledne.
Alikvotní sbor SPEKTRUM (pod vedením sbormistra Jana Staňka) provedl
koncert v sobotu 4.8. po večerní mši svaté.
Dožínková mše svatá proběhla už tradičně na konci prázdnin – v neděli
26.8.
V neděli 2.9. – . jsme zahájili nový školní rok slavnostní mši svatou při níž
jsme prosili o dary Ducha svatého pro učitele, vychovatele, katechety a
žáky. Poté si mohli děti zasoutěžit při zábavném odpoledni. Také ve školním
roce o nedělích probíhala aktivita naší farnosti: mše sv. v novém kostele
v 10 hodin je věnována Rodinám s dětmi. Předškoláci mají program
v místnosti pro matky s dětmi, starší děti mají program ve mši,
V neděli 2.9. se také uskutečnil VIII. Velkomoravský koncert Hradišťanu,
Hany a Petra Ulrychových spolu s Javory beat, Miroslava Dudíka a ZUŠ
Starého Města
Náš bohoslovec Michal Staufčík pokračuje ve studiu na Lateránské
univerzitě v Římě a duchovní formaci v české papežské koleji
Nepomucenum. Vyprošujeme jemu a všem bohoslovcům a představeným
Boží pomoc a dary Ducha svatého,
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- Při Michalských slavnostech („Hodech“) v neděli 30.9. jsme slavili
Patrocinium sv. Michaela hodovou mší svatou.
- Adorační den farnosti se loni uskutečnil opět 6.10. (v sobotu).
- V pátek 12.10. v 18:00 hodin proběhl v kostele Svatého Ducha koncert
vokálně-instrumentálního souboru MUSICA PRO SANCTA SECILIA
(v rámci 24.ročníku festivalu Dny umění nevidomých).
- Do Misijního mostu modliteb jsme se zapojili v sobotu 20.10. ve 21:00
hodin modlitbou misijního růžence,
- V sobotu 27.10. jsme se mohli zúčastnit jednodenní duchovní obnovy
s otcem Danielem Víchou (pod názvem „Církev podle papeže Františka“).
- V neděli 28.10. jsme se modlitbami připojili k oslavám 100 let od vzniku
Československa.
- Pobožnost za naše zemřelé proběhla na hřbitově v pátek 2.11.
- Po mši sv. v pátek 23.11. připravila naše farnice Petra Foltýnková prezentaci
hnutí „Mary´s Meals (dozvěděli jsme se, že se toto hnutí stará o 1,36 milion
nejchudších dětí poskytováním stravy na školách a umožnění jejich
vzdělání).
- Od adventní doby jsme slavili opět všechny mše svaté v novém kostele.
Bylo to především z důvodu zimního období a tedy topné sezony, protože
v novém chrámu je instalováno teplovodní podlahové vytápění.
- Se svatým Mikulášem se děti setkaly v pátek 7.12. v novém chrámu.
Společenství mládeže připravilo hru o Mikuláši.
- Slovácký komorní orchestr pod vedením Jiřího Pospíchala a sbor
Hradišťánek vystoupili při koncertu v neděli 9.12.
- Při mši svaté 2.neděle adventní (9.12. v 10:00 hodin) byli mezi katechumeny
přijaty Adéla, Valentýna a Víta. Jejich příprava na křest se završí
o velikonoční vigilii roku 2019.
- Mládež Děkanátu uspořádala Studentskou mši svatou v novém chrámu
v pátek 14.12. s následným modlitebním Večerem chval. Děkujeme otci
Radimovi Kuchařovi, kaplanovi pro mládež a jeho spolupracovníkům.
- Upřímné poděkování všem, kteří darovali vánoční čajové pečivo, jež
pracovníci Charity předali osamělým, nemocným a potřebným.
- Závěr občanského roku 2018 a nastávající rok 2019 jsme svěřili Božímu
milosrdenství a Jeho Prozřetelnosti na Silvestra při mši svaté ve 16:00
hodin.
- Děkuji Vám všem, kteří přicházíte do chrámu Svatého Ducha a vytváříte
společenství plné radostné víry a vzájemného přijetí.
- Chrám Svatého Ducha se stává jedinečným místem setkávání, duchovního
obdarování a zakoušením mocné Boží přítomnosti.
P. Miroslav Suchomel,
duchovní otec farnosti
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Dostavba kostela Svatého Ducha v roce 2018

Statistika hospodaření farnosti

Dokončování našeho kostela v tomto roce probíhalo jak v úrovni
polyfunkčního sálu, tak v úrovni hlavní chrámové lodi.
V režii města byl kompletně dokončen prostor polyfunkčního sálu, kde
vznikl vlastní společenský sál a dvě rozsáhlé klubovní místnosti,
samozřejmě s nezbytným společenským i sociálním zázemím.
Účastníci společenských akcí na náměstí Velké Moravy měli už několik
možností společenský sál využít. Jednou to bylo ukrytí probíhajícího
programu před neočekávanou nepohodou, několikrát byl společenský sál
využit při městských slavnostech, kdy kapacita Jezuitského sklepa v Event
centru pro velké množství návštěvníků již nestačila.
Můžeme konstatovat, že společenské akce pořádané u kostela na náměstí
Velké Moravy přitahují stále víc návštěvníků a to nejen místních, ale
i z okolních měst a obcí.
Klubovní místnosti jsou v současnosti k dispozici základním školám jako
alternativní učební prostory po dobu rozsáhlých rekonstrukcí našich škol.
V hlavní chrámové lodi byl jižní prosklený plášť opatřen folií, která
zmírňuje nepříjemný sluneční svit. Na folii je vyobrazen návrh barevné
vitráže od akademického malíře Jana Jemelky z Olomouce. Jan Jemelka je
známý svými vitrážemi v řadě nových kostelů u nás i v zahraničí.
Zhotovení vitráže „ve skle“ bude v našem kostele plánováno
až po pořízení naléhavějšího příslušenství kostela - kompletního liturgického
mobiliáře (oltář, ambon, křtitelnice, kropenka), zvonů, atd..
Probíhá zhotovení svatostánku. V druhé polovině roku proběhlo odlévání
hlavních dílů svatostánku z ušlechtilého kovu – bronze. Mramorový
podstavec svatostánku je rovněž rozpracován.
Musíme konstatovat, že práce na svatostánku mají zpoždění oproti
našemu záměru ze začátku tohoto roku. Práce na realizaci tohoto díla je
zřejmě náročnější, než jsme původně předpokládali. Naším hlavním
požadavkem, není bezpodmínečné splnění termínu, ale aby dílo bylo
dokonalé. Náš kostel nebudujeme sobecky jen pro sebe, ale pro naše děti,
vnoučata, pravnoučata …
Naším přáním je, aby víra v Boha nevymizela ve Starém Městě, ani
v blízkém i vzdáleném okolí. Toto musíme neustále podporovat materiálně,
ale hlavně pastoračně. Nejen slovy, ale zejména osobním příkladem.
Věříme, že v takovém úsilí nám bude náš Pán určitě dávat pomocnou
ruku, tak jak to činil dodnes.
Děkujme Bohu, že nám umožňuje pokračovat na tomto výjimečném díle.
František Křivák
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Hospodaření farnosti v roce:
stav účtu k 1.1
celkové příjmy
(jedná se nedělní sbírky a ostatní příjmy)
celkové výdaje (z toho:)
- výdaje na bohoslužebné, tj. na hostie, svíčky,
květiny, a ostatní bohoslužebné a katechetické
pomůcky
- výdaje spojené s provozem fary a kostela: např.
elektřina, plyn, voda, telefon, kopírování a
ostatní práce
- povinné sbírky - na misie, svatou zemi, haléř
sv. Petra, kněžský seminář, Charitu, školství
- dobrovolné sbírky darované mimo farnost
(na křesťanská media, postní almužna)
- za ostatní výdaje – odvod diecézi, poplatky,
kancelářské potřeby, daň, apod.
- úprava exteriéru u kostela Sv. Ducha
stav účtu k 26.12
Stavba nového kostela Sv. Ducha:
stav účtu k 1.1
celkové příjmy
z toho : pravidelné sbírky v kostele
veřejné sbírky ve městě
dary a ostatní příjmy
příspěvek od města
celkové výdaje
z toho : za stavební práce (úprava exteriéru)
za plyn, vodu, el. energii, čištění oken
úroky z úvěru a ostatní výdaje
splátky úvěru a půjček
stav účtu k 26.12
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2018
Kč

255 590

Kč

552 384

Kč

602 345

Kč

57 873

Kč

123 020

Kč

116 950

Kč

53 768

Kč

51 734

Kč

199 000

Kč

205 629
2018

Kč
913 755
Kč
2 638 850
Kč
588 500
Kč
596 702
Kč
703 648
Kč
750 000
Kč
2 725 476
Kč
66 200
Kč
269 105
Kč
377 621
Kč
2 012 550
Kč
827 129
Zpracoval: Jitka Foltýnková
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