MICHAEL SVATÝ DUCH
občasník farnosti Staré Město

č. 96 / půst 2019
SETKAT SE SE SEBOU SAMÝM A SPATŘIT BOHA
Svatopostní doba:
- čas nově se zadívat do svého nitra,
- čas nově objevit Boha,
- čas nově rozvinout vztah s Bohem.
Potkat se se sebou samým
Každý člověk potřebuje čas pro sebe samého.
Každý potřebuje být se sebou. Každý potřebuje
ticho, aby naslouchal sobě.
Ve svatopostním tichu nám Bůh může
připomenout, kým jsme a jak jsme pro Něj
důležití.
Postní myšlenky, popel, kříž, Křižové cesty –
Bůh nám sděluje, jak hodně mu na nás
záleží. Proto se stal člověkem a zemřel místo
nás pro naši spásu.
Odkrývejme naši
křesťanskou identitu darovanou nám
ve svátosti křtu.
Setkat se s Bohem
Velký půst je dobou nového poznání Boha. Nově stát před Bohem. Až se
budeš modlit Pobožnost křížové cesty, až budeš zpívat postní písně, uctívat
kříž, číst evangelia o utrpení našeho Pána – můžeš nově odkrýt Boží lásku.
Bůh trpí s člověkem a pro člověka. Postní čas – nově odkrýt Boží identitu.
Rozvíjet vztah s Bohem
Poznání Boha vede ke vztahu s ním. Svatopostní doba – čas rozvíjení
vlastní víry, čas vnitřních otázek o sobě a o Bohu. Potřebuji Boha a On mi
může říci mnoho o mně samém. Využiji tento čas, abych se nově setkal se
sebou samým a se skutečným Bohem.
Hojné duchovní ovoce přeje a modlí se za každého z Vás
o. Miroslav

DOBA „ČTYŘICETIDENNÍ“ V NAŠÍ FARNOSTI
POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY - kterou připravují jednotlivá společenství
se konají vždy před začátkem mše sv. v pondělí, středu a pátek v 18 hodin.
Děti, přítomné na této pobožnosti se tím účastní postní soutěže.
„VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ“ – postní putování s našimi dětmi
Na vybraných postavách, které se setkaly s Ježíšem v době jeho umučení a
smrti na kříži, si všimneme toho, jakým způsobem Ježíši prokázaly lásku.
Každou
neděli
postní
doby
si
připomeneme
jednu
z postav. Kladné hodnoty, které vybraná postava reprezentuje, nám pak
pomohou v následujícím postním týdnu k plnění postního předsevzetí.
KAJÍCÍ POBOŽNOST – jako duchovní obnova farnosti - je v kostele
Sv. Ducha každou postní neděli (1.-5.) odpoledne v 15 hodin.
NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ NA OCHRANU TRADIČNÍ RODINY A
NENAROZENÉHO ŽIVOTA v pátek 8.3.2019 – sobota 9.3.2019 (zahájení
programu v kostele Svatého Ducha ve 22:15 hodin. Cca ve 2:00 hodiny
mše svatá v bazilice na Velehradě, hlavní celebrant biskup
mons. Pavel Posád. (Nad celou akcí převzal záštitu kardinál Dominik Duka a
arcibiskup Jan Graubner.)
Postní doba je nejen dobou vnitřní přípravy na Velikonoce, ale také
obdobím, ve kterém vrcholí PŘÍPRAVA KATECHUMENŮ – dospělých, kteří
se připravují na přijetí křtu o Velikonocích. V naší farnosti jsou to
Adéla Papayová, Valentýna Cíchová a Vít Magdálek a právě oni budou
společně s dalšími katechumeny celé arcidiecéze zařazeni mezi čekatele
křtu, a to v sobotu 9.3.2019 v olomoucké katedrále.
2. NEDĚLE POSTNÍ – 17.3.2019 – 15:30 hodin PŘEDNÁŠKA
S AUTOGRAMIÁDOU
PRO
MLÁDEŽ
A
DOSPĚLÉ
S OTCEM
MARKEM ORKO VÁCHOU.
NA VÝZVU SV. OTCE FRANTIŠKA SE
PŘIPOJUJEME K „24 HODIN PRO PÁNA.“
V pátek 29.3. v 17:00 hodin začne Výstav
Svátosti oltářní. Prosíme členy Eucharistické
hodiny, aby se zapojili do tiché adorace.
V 18:00 hodin budeme slavit mši svatou. Po ní
pokračuje adorace (19:00 – 21:00 hod.),
nejprve tichá, pak od 20:00 hod. moderují
mladí ze Společenství mládeže.
BĚHEM
ADORACE (PŘEDE MŠÍ SV. A PO NÍ) JE
MOŽNOST PŘIJMOUT SVÁTOST SMÍŘENÍ.
Využijme této příležitosti!
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ÚTERÝ 9.4. – ČTVRTEK 11.4.2019 budou v kostele vystaveny ostatky
sv. Gemmy Galgani (1878-1903), mystičky obdarované stigmaty a
dalšími milostmi. Je příkladem trpělivosti v nemoci a důvěry v Boha
při každé službě pro druhé. 11.4. slavíme její svátek.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH SE SLUŽBOU SVÁTOSTI SMÍŘENÍ,
POMAZÁNÍ A SV. PŘIJÍMÁNÍM ve čtvrtek 11.4. a v pátek 12.4. - vždy
od 8 hodin. Prosím, nahlaste do 5.4. v sakristii kostela Svatého Ducha!
„BOLESTNÝ“ PÁTEK PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ – 12.4.2019
Od 18 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“ - 14.4.2019
V sobotu 13.4. v 18 hodin a v neděli 14.4. v 7:00 a 10:00 hodin začne
bohoslužba před kostelem. Po požehnání ratolestí (kočiček), přejdeme
průvodem do kostela ke mši svaté.
OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: obvykle půl hodiny přede mší
svatou, také během Pobožnosti křížové cesty. V NEDĚLI 14.4. OD 15:00
DO 17:00 HODIN BUDOU PŘÍTOMNI TŘI ZPOVĚDNÍCI! Od pondělí 8.4.
až do středy 17.4. 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 13.4. od 8 hodin. Děkujeme!
POSTNÍ ALMUŽNA 2019 - 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.
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Pastýřský list k postní době
Na začátku postní doby, v níž se máme
pokusit o nápravu k lepšímu, si
připomeňme, že Pán Ježíš nezaložil
jednotlivé křesťany, ale církev jako
společenství. To je důležité si uvědomit
v době, kdy zakoušíme v církvi krizi
charakterizovanou nejen úbytkem věřících
v řadě kostelů, vymíráním národů
s křesťanskou kulturou, či morálními skandály.
Při listopadové návštěvě Iráku jsem se uprostřed poválečného utrpení
setkal s živým společenstvím křesťanů. Když uvažují o navrácení
z utečeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje tam
kostel? Pokud ne, tak se nestěhují. Viděl jsem kostel velmi poškozený, ještě
hrozně černý od požáru, ale denně se v něm už slavila mše svatá a dle
svědectví kněze byl vždy plný. Ten kostel je místem, z něhož vychází
obnova života celého města. Bylo to vidět i večer na ulici. Nikdo se
neuzavírá, všichni jsou večer společně venku. Proto si taky věří, vzájemně
se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané v muslimském moři,
ale ne rozptýlení, nýbrž ve společenstvích křesťanských obcí či městských
čtvrtí. Vzpomněl jsem si na návštěvu Bangladéše před několika lety.
Uprostřed víc jak 160 milionů muslimů žije 350 tisíc křesťanů. Nemíchají se,
ale mají křesťanské obce, protože chtějí mít blízko do kostela, a děti mohou
chodit jen do křesťanských škol, protože ve státních by z nich udělali
muslimy. Mezináboženské vztahy jsou však většinou dobré. Na středních a
vysokých katolických školách studuje mnoho muslimů, protože jsou to
nejlepší školy. Byli jsme tehdy na návštěvě i v muslimské rodině. Přesto
nejsou křesťané úplně rovnoprávní. Musí však být dobrými řemeslníky či
odborníky, aby je druzí uznávali a potřebovali. V Evropě se zdůrazňuje více
osobní svoboda než společenství, promíchání kultur i náboženství.
Ve městech se necítí potřeba patřit do nějaké farnosti, protože svobodný
občan si zajde pokaždé do jiného kostela, jak se mu to hodí. Myslí si, že
společenství nepotřebuje, a pak se diví, že trpí samotou a dětem už víru
předat nedovede. Vidíme, jak u nás věřících ubývá, jak církev v Evropě
vymírá a křesťanská kultura se vytrácí, protože jednotliví křesťané
bez živého společenství církve se nakonec přizpůsobí nevěřícímu prostředí.
Při tom máme ještě odvahu poučovat lidi potřebující naši pomoc, že by to
měli dělat jako my.
Postní doba, do níž vstupujeme, je vhodným časem pro potřebné změny.
Hledejme upřímně, třeba i v modlitbě a postu, co od nás Pán žádá, abychom
přispěli k oživení církve u nás. Najděme cestu do konkrétního společenství
farnosti a v duchu služby se aktivně zapojme do jeho života, bez ohledu
Michael – Svatý Duch č. 96 / půst 2019

strana 4

na věk. Mějme otevřené oči, abychom viděli, kdo kolem nás potřebuje
nějakou pomoc, či jen čas k naslouchání. Nabídněme spolupráci kněžím a
členům farních rad, kteří jsou zástupci farníků, abychom na cestě
k Velikonocům společně udělali krok k oživení farní rodiny. Jen živé
společenství obstojí a taky poroste. Jen živé společenství bude mít naději
na svého kněze. Záleží na každém z nás, drazí přátelé. Neváhejme,
Velikonoce budou brzy.
(Zkrácená verze)
arcibiskup Jan
Poselství nemocným Postní doba a velikonoce 2019
Milí bratři a sestry, naši nemocní přátelé, v
polovině měsíce února jsem byl v Arcidiecézním
muzeu v Olomouci na vernisáži, kterou se
otevírala výstava obrazů křížové cesty, která byla
po několik let restaurována. Ve výstavních
prostorách mě překvapilo, jak jsou obrazy této
křížové cesty veliké, a proto stojí v držácích
přímo na podlaze. Toto umístění umožňuje
každému, kdo se u obrazů zastaví, aby se stal
součástí scény, kterou obraz znázorňuje.
Najednou není člověk jen pozorovatelem a
divákem, ale je blízko Kristu Pánu, který nese
kříž, a blízko mužům a ženám, kteří s různými
postoji, myšlenkami a srdcem obklopují Božího
Syna. Drazí bratři a sestry, také Vaše nemoc a
stáří nám dává příležitost přiblížit se sobě navzájem. Někdy máme hlavu
plnou myšlenek na svou rodinu, na to, co nás tíží v práci nebo co se děje
ve světě kolem nás. Ale nechceme setrvat v tomto postoji pouze u sebe! Tak
jako vzpomenutá křížová cesta a každá další promlouvá k tomu, kdo má
otevřené srdce, ke zdravému i nemocnému, chceme, aby i Váš životní
příběh promlouval k nám. Pohled na Vás může v nás vzbuzovat otázky: jak
bych se v této situaci choval já? Obrazy křížové cesty nám ukazují, že když
kráčel s křížem On, musíme ho v nějaké podobě nést i my. Pán Ježíš se nás
ptá: Nenecháváš mě osamělého? Na čí jsi straně? Na straně davu, nebo
těch několika věrných, kteří ví, že utrpením křížové cesty Ježíšův příběh
neskončil? I když Ježíš na obrazech křížové cesty trpí, přece je veliký a
krásný, silný a vítězný. Drazí nemocní, až se budeme modlit pobožnost
křížové cesty, chceme si i Vás představit blízko trpícího Krista a vyprošovat
Vám statečnost a sílu, kterou měl On, Boží Syn, který slíbil, že ji bude dávat
i nám. Současně chceme prosit za to, abyste nezůstali ve svém utrpení
sami, ale abyste cítili podporu Boha i svých bližních.
S pozdravem a požehnáním + pomocný biskup Josef Nuzík
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List arcibiskupa věřícím
Drazí bratři a sestry, píšu Vám, abych upřímně poděkoval za Tříkrálovou
sbírku, která se v naší diecézi konala letos už po dvacáté. Především děkuji
všem koledníkům, ale stejně tak i všem rodičům a organizátorům i
spolupracovníkům této akce a samozřejmě všem štědrým dárcům. Zatímco
v minulém roce se v diecézi vybralo přes 28 milionů korun, letos přes 29.
Díky Vaší pomoci může Charita především ve Vašem
okolí pořídit věci potřebné k zajištění kvalitní služby,
ale také pomáhat potřebným ve světě.
Zvláště využijte tak zvanou Noc kostelů, den, když
naše kostely navštíví mnoho lidí, z nichž velká část
do kostela běžně nechodí. Připravte ho tak, aby
odpovídal programu misijního roku. Těm, kteří přijdou,
umožněme setkání s Bohem v nás, v našem živém
společenství.
Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská
povolání. Obracím se i na Vás, mladí muži.
Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání
přesvědčovat. On zve třeba jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku
o kněžství uvažovat. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se
vydat na cestu služby Bohu a lidem. Neslibuji Vám cestu pohodlnou, ale
určitě zajímavou a plnou dobrodružství, která připravil sám Bůh a která si
dopředu ani neumíme představit. I když to bude žádat i různá odříkání,
můžete si být jistí, že Bůh se zahanbit nedá a naši velkorysost odmění
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 2019.
arcibiskup Jan
Postní kapky
Bratři a sestry, i v letošní postní době budou
každý den k dispozici Postní kapky.
Dovoluji si Vás oslovit s touto nabídkou, protože
minulý rok jste tuto pastorační aktivitu využili.
Postní kapky 2019 budou také k dispozici jako
mobilní aplikace pro telefony s Androidem.
Stáhnout si ji můžete na Google Play - Postní kapky
2019
Postní kapky se budou také seřazovat
na webu: www.postnikapky2019.maweb.eu
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Pobožnosti Křížové cesty
Datum
8. 3. 2019
11. 3. 2019
15. 3. 2019
18. 3. 2019
20. 3. 2019
22. 2. 2019
25. 3. 2019
27. 3. 2019
1. 4. 2019
3. 4. 2019
5. 4. 2019
8. 4. 2019
10. 4. 2019
12. 4. 2019
15. 4. 2019
17. 4. 2019
19. 4. 2019

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

Hodina
18 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.
18 hod.
19 hod.
18 hod.
18 hod.
9 hod.

Skupina
zastupitelé
děti 6. – 9. třidy
akolyté
schola
Josefové
Orlové
matky
děti z 3. třídy
senioři
pastor. a ekonom. rada
společenství mládeže
cursillisté
otcové
KC městem
ženy, uklízející chrám
ministranti
všichni

Volná pracovní místa
zdravotní sestra do Charitního domova Hluk
pečovatelka – Terénní odlehčovací služba sv. Hedviky
zdravotní služba – Domácí zdravotní a hospicová péče
pracovník v sociálních službách – Centrum duševního zdraví
sociální pracovník – Občanská poradna UH
Přihlášky zasílejte písemně na adresu Charita Uherské Hradiště,
Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
Farní kronika
Do naší farní rodiny byli křtem přijati:
Tomáš Svoboda, SM, 6. 1. 2019
Evelyn Samcová, UH, 12. 1. 2019
Eliška Jeglová, Korytná, 17. 2. 2019
Apolena Vránová, SM, 3. 3. 2019
V naší farnosti jsme se rozloučili:
Františka Vlčková 79 let,
Jaroslav Hlavačka 86 let,
Jarmila Korvasová 75 let,
Františka Duchtíková 82 let,
Marie Šímová 82 let,
Jarmila Kutálková 93 let,
Marie Vlčková 87 let,
Růžena Čevorová 88 let
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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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