MICHAEL SVATÝ DUCH
občasník farnosti Staré Město

č. 98 / hody 2019
MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019
30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského
listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV.
po zničujícím světovém konfliktu
nový impuls misijnímu úkolu hlásat
evangelium. V listu zdůrazňuje,
že jediným
motivem
misijní
činnosti má být poselství a láska
Pána Ježíše, šířené svatostí
vlastního
života
a
dobrými
skutky. Papež František klade opět
důraz na tento úkol, který byl církvi
svěřen, a proto si přeje, aby se
v celém světě slavil říjen 2019
jako Mimořádný misijní měsíc.
Na stránkách webu Papežských
misijní děl čteme:
Pro každý den Mimořádného misijního měsíce října 2019 jsme
vydali brožurku drobných Misijních úvah.
Misijní úvahy také jako aplikace pro telefony Android: Misijní
úvahy si lze bezplatně stáhnout nově také jako aplikaci do mobilu
s operačním systémem Android. V Obchodě Google Play ji najdete
pod názvem Misijní měsíc říjen 2019 a od 1. října vám bude
automaticky nabízet jednotlivá zamyšlení podle data. Uživatelé
internetu či operačního systému iOS mohou totéž využít
na www.misijnimesic.maweb.eu Každý den se na výše uvedené
stránce objeví nové zamyšlení. Texty můžete číst v internetovém
prohlížeči, a to jak na počítači, tak v telefonu.

Z POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
K MIMOŘÁDNÉMU MISIJNÍMU MĚSÍCI
Motto poselství, stejně jako téma misijního
zní: Pokřtění a poslaní: Kristova církev
na misii ve světě. Slavení tohoto měsíce
nám pomůže především znovu objevit
misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista,
kterou jsme zdarma obdrželi při křtu. Jsme
Božími dětmi, a to není nikdy záležitost
individuální,
ale
vždy
církevní.
Ze společenství s Bohem – Otcem, Synem
a Duchem Svatým – se rodí nový život
s ostatními bratry a sestrami. Božský
život je bohatstvím, které je třeba
rozdávat, šířit, hlásat: to je smysl misie.
Tento dar jsme dostali zadarmo a zadarmo
se o něj dělíme (srov. Mt 10, 8))

měsíce

října,

MISIJNÍ MOST MODLITEB V PÁTEK 18.10.
MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských misijních děl
spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. Naši
biskupové zvou věřící v letošním roce k této aktivitě již v pátek
18. 10. 2019 večer, ideálně v 18 hodin.
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv
jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení,
skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost
ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha
potřebných míst světa. Ve svých modlitbách
mysleme na misionáře, pronásledované,
chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné,
hladové, strádající nedostatkem lásky…,
zahrnout můžeme také prosby za šíření
evangelia po celém světě či za dar víry. Misie
bez modlitby nemohou existovat. (MOST =
Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost) Misijní
činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý
Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a
hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15)
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POZVÁNÍ K PROŽÍVÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO
M I S I J N Í H O M Ě S Í CE V N A Š Í F A R N O S T I

ŘÍJEN V NAŠÍ FARNOSTI

- v úterý 8.10.2019 v 17:45 hodin se sejde MISIJNÍ KLUBKO
na faře v Uherském Hradišti. Na programu: pečení perníčků, které
se budou prodávat při Misijní neděli. Výtěžek je určen dětem
v chudých částech světa.
- MISIJNÍ MOST MODLITEB v pátek 18.10.2019. Od 17:00 hodin
prožijeme před vystavenou Nejsvětější svátostí TICHOU ADORACI
S MODLITBOU ZA MISIE. Zakončíme společnou modlitbou a
svátostným požehnáním. V 18:00 hodin budeme slavit mši svatou.
Po mši svaté se po skupinkách pomodlíme MISIJNÍ RŮŽENEC
za misie v jednotlivých světadílech.
- v neděli 20.10.2019 slavíme MISIJNÍ NEDĚLI. Po mši svaté
v 10:00 hodin se před kostelem budou prodávat perníčky upečené
Misijním klubkem. Zakoupením perníčků přispíváte do sbírky
na misie.

M O D L I T B A K M I M O Ř Á D N É M U M I S I J N Í M U M Ě S Í CI :
Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn
Ježíš Kristus vstal z mrtvých, pověřil své
následovníky „jděte a učte všechny národy“.
I nám připomínáš, že skrze svůj křest
máme účast na poslání církve.
Posiluj nás dary Ducha Svatého,
abychom byli odvážnými
a horlivými svědky
evangelia tak, aby poslání svěřené církvi,
mohlo najít nové a účinné nástroje,
které světu přinášejí život a světlo.

KONCEPCE VÝZDOBY SKLENĚNÉHO PLÁŠTĚ
K O S T E L A S V A T É H O D U CH A V E S T A R É M M Ě S T Ě
SEVERNÍ ČÁST:
Hlavní myšlenka vyobrazená na oknech je sestoupení Ducha
Svatého do Starého zákona. Dominantním motivem je průchod Rudým
mořem. Když Izraelci prchali z Egypta, tak se zachránili tím, že se Rudé
moře otevřelo a umožnilo jim projít. Přes okno prochází středem cesta
právě těmi vlnami Rudého moře, které je v tomto případě skutečně
rudé. Ale celý děj začíná na straně u kůru. Protože Starý zákon začíná
stvořením světa - život vzešel z vod - byl stvořen ve vodě, je na levé
straně voda, ze níž vystupuje obrys figury Adama a Evy – stvoření

Pomoz nám umožnit všem národům
zažít spasitelnou lásku a milosrdenství
Ježíše Krista, který žije a kraluje v jednotě
Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.
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V sobotu 5.10.2019 uplyne 5 let od slavnostní benedikce (žehnání)
nového kostela. Připomeneme si to s vděčností při mši svaté v 18:00
hodin.
---------------------------------------------------------------------------------------------Na 6.10.2019 připadá (jako každý rok) Adorační den farnosti – den
modliteb za farnost, město, rodiny, duchovní povolání, bohoslovce
(zvláště za našeho seminaristu Michala Staufčíka). Letos slavíme tento
den v neděli (v novém kostele). Bohoslužby začínají jako obvykle
v 7:00 hodin, poté bude kostel otevřený k tiché modlitbě.
Po slavení mše svaté v 10:00 hodin bude opět možnost prožít chvíle
v tiché modlitbě až do 18:00 hodiny, kdy zakončíme společnou adorací
před vystavenou Svátostí oltářní a mší svatou.
---------------------------------------------------------------------------------------------V rámci Dnů umění nevidomých na Moravě vystoupí Miroslav
ORSÁG (akordeon) a Barbora MIRGOVÁ (zpěv) v pátek 11.10.2019
v 18:00 hodin v našem kostele Sv. Ducha.
---------------------------------------------------------------------------------------------V neděli 13.10.2019 si Vás otec Miroslav dovoluje pozvat na mši
svatou v 10:30 hodin. Spolu s ním budeme Bohu děkovat za 55 let
života a 25 let kněžské služby.
Předem děkuje za modlitby a laskavé přijetí pozvání!
---------------------------------------------------------------------------------------------V pondělí 28.10.2019 v Den vzniku samostatného československého
státu vzpomeneme na oběti I. a II. světové války a v období totality –
při mši svaté v 18:00 hodin v kostele Svatého Ducha.
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člověka. Dále děj pokračuje Babylonskou věží, kde bylo tímto příběhem
naznačeno lidské snažení, které je marné, když je člověk pyšný a
bez Boha. Lidé ji stavěli, ale nikdy se nedohodli. Potom pokračuje motiv
zobrazením Ráje, Edenu, zahrady, kde došlo k prvnímu hříchu.
Polemická otázka: Zda v tom Duch Svatý nějak pracoval? Každopádně
se jedná o důležitý motiv. Vše lze přeložit - Babylonskou věž a hřích
v ráji,
protože leží tak blízko vedle sebe - znázorňují hříchy pýchy.
Ne Ducha. Nemůžeme oslavovat jen své úspěchy ale i připomínat to,
že bojujeme se svými hříchy. Nad motivem rajského stromu s Adamem
a Evou je Noemova archa – symbol záchrany lidského pokolení právě
tím pokáním. Noe nás zachránil, jinak bychom asi vymřeli. Motiv
pokračuje obětováním Izáka, jak byl Abraham vyzván, aby obětoval
svého syna, ale potom tomu bylo zabráněno. Víme, že to je naznačené
v motivu pod tím. Vedle je motiv z Ezechiela – suché kosti. To je
úžasný motiv, který byl zhudebněn Benderenským - světovým
hudebním skladatelem. Že suché kosti ožívají, že síla Ducha Svatého je
tak mocná, že ty suché kosti, které leží někde na poušti, se najednou
začnou skládat dohromady.
Za tím je motiv hořícího keře, do kterého Hospodin vstoupil,
aby mohl promluvit k Mojžíšovi. Za tím je Mojžíš sedící na trůnu jako
patriarcha a tam prochází cesta Rudým mořem. Celý výjev končí
deskami Desatera, které byly Mojžíši seslány, aby mohl lidem říkat, jak
mají žít, co mají konat. Nad motivem na kraji nahoře je rybářská síť jako
prvek, který patří k moři a už navazuje na Nový zákon a bude se
objevovat i u Otmara Olivy ve svatostánku.
Jedná se o skici, vizi, techniku lepené tapety, které neumožňuje
vůbec barevnost a tu skutečnou bohatost.
Otec Miroslav rozhodl, že vpravo uděláme 2 vitráže skutečně
ze skla, aby všichni věděli, že to bude lepší. Děkuji za důvěru.
AKADEMICKÝ MALÍŘ JAN JEMELKA
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Nové kostelní lavice
Během srpna byly instalovány nové lavice v kostele Sv. Ducha. To,
že je dodávala naše firma, vzniklo na základě informace od tety ze
Sušic, která tento krásný chrám navštěvuje a zprostředkovala kontakt.
Kostel jsem navštívil a zjistil jsem, že se jedná opravdu o dost
specifickou zakázku. Netroufal jsem si dávat architektonický návrh, ale
věděl jsem, jak zhruba má lavice vypadat. Při spojení s panem arch.
Zajíčkem jsme si všichni zainteresovaní dali jasné zadání a shodli jsme
se, že zkusíme lavici vymodelovat sami, bez další pomoci architektů.
Zadání znělo jasně – světlý materiál, přírodní, jednoduchá
konstrukce,
vzdušný
prosvícený
vzhled,
praktické,
snadno
udržovatelné, dodržený tvar půdorysu, nenápadné. Materiál byl navržen
jasan masiv s kombinací překližky dýhované jasanem, vše
s povrchovou úpravou transparentního laku. Prvky kování a
spojovacích prostředků nerez. Čalounění splývající s dlažbou, šedé
prskaté.
Tento návrh jsme předložili a byl všemi stranami schválen, dokonce i
zkonzultován s panem architektem Goropevšekem. Pro další realizaci
jsme se shodli na nutnosti vyhotovení vzorku, hlavně z důvodu doladění
ergonomie. Toto se ukázalo jako velmi správné, po konzultaci s velkou
částí farníků byl zvolen optimální tvar a rozměr.
Výroba byla zahájena v půli června a trvala oproti odhadům déle,
než jsme si mysleli. Při realizaci pak bylo doplněné kotvení lavic,
pro získání větší stability. Technické informace k lavicím:
Materiál: jasan slavonský - tento materiál dominantní pro lavici je
trochu specifický. V dobách asi před padesáti miliony let se pohnuly
desky země při alpském vrásnění a donesli do dnes úrodné nížinné
oblasti Slavonije specifický sediment hornin, který je vhodný pro růst
jasanů se světlým dřevem. Tento materiál je opravdu pěkný.
Obrábění a konstrukce: každá lavice se skládá z 19 dílů obráběných,
celkem je 110 druhů lavic z celkového počtu 152 ks. Tedy celý kostel
jen po truhlářské stránce se skládá z 2.888 dílů. Vše by bylo
mimořádné složité, pokud bychom nevyužili nejmodernější techniku,
hlavně pak pětiosé CNC obráběcí frézy. Příprava pro obrábění trvala
cca kolem 160 hod. a vzniklo něco přes 1000 CNC programů. Završeno
povrchovou úpravou 2x základový lak + 1x vrchní vrstva, ze všech stran
a čalouněním – vzor Bombay 26.
Adam Kozubík
STOLAŘSTVÍ PAVEL KOZUBÍK Slavičín - Divnice
Michael – Svatý Duch č. 98 / hody 2019
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Svědectví z Mladifestu
Je to už nějaký čas, co jsem se v červnu zúčastnil poutě na místo
Svárov, které neodmyslitelně patří k Panně Marii Medjugorské, kde otec
Josef Červenka říkal, že má ještě pár míst na MLADIFEST, neboli
festival mládeže. Nu což? Čas v tu dobu mám, tak proč to nezkusit?
Psalo se pondělí 29. července, měsíc poté, co jsem se o této akci
dozvěděl. Autobus zastavuje a my pomaličku zahajujeme naši pouť.
Stoprocentní zahájení začalo chvilku po výjezdu autobusu, a to ničím
jiným, než je mše svatá. Jak taky
zahájit pouť mladých křesťanů, aby
dobře doputovali k Matce Boží.
Cesta byla dlouhá, nicméně rychle
utíkala, protože byla zpříjemněná
písní, modlitbou, nebo vtípkem otce
Josefa. Po namáhavé cestě jsme
měli delší zastávku v Zadaru, kde
jsme potkali ochotné řádové sestry
a hlavně kněze, který nám umožnil,
abychom zde mohli prožít mši
svatou, projít si město, ochutnat
zdejší zmrzku a konečně se ovlažit
v moři, na které se tolik z nás těšilo.
No nic, čas kmitá a my už míříme
do cílové destinace.
Dojeli jsme v pořádku, za to
chceme děkovat Gospa Majce, neboli Matce Boží a vydáváme se
na Podbrdo, místo, kde byla první zjevení, zde se modlíme růženec
a pár jedinců jde i naboso. Cestu končíme na vrchu u sochy, kde se
pomodlíme a s vděčností odcházíme na hlavní „campus“ - plácek, kde
bude probíhat hlavní část našeho festivalu. Tentokrát ještě málo
obsazený, neboť festival začíná až za 2 dny. Do té doby jsme se mohli
seznámit s městečkem Medjugorje.
Každý den jsme se mohli účastnit dopoledne i odpoledne přednášek
nebo katechezí, a to jak už od teologicky vzdělaných lidí, nebo od toho,
kdo pocítil obrovskou Boží blízkost a Bůh dělal obrovské změny v jeho
životě. Večer jsme bývali svědky slavení Boží oběti a poté každodenní
adorace.
Zpestření bylo i výstup na horu Križevac, kde obzvláště děkuji
skupince dalších pěti dobrodruhů, že se se mnou vydali v horkém
Michael – Svatý Duch č. 98 / hody 2019
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parném dni ke kříži, který zde stojí od roku 1933 k výročí 1900 let
od smrti našeho Pána. Cestu jsme spojili s křížovou cestou, a i tímto
gestem, kdy z nás stékaly krůpěje potu a nechtělo se nám, jsme se
mohli aspoň z maličkaté části připojit k nehoráznému utrpení Ježíše
Krista. Nicméně opakuji jen z malé části, z nás stékal pot a on se krví
potil, my jsme nesli batohy a on těžký kříž. My jsme sešli dolů, no a jak
dopadl Ježíš, víme…
Na toto místo jsme se vydali i poslední den festivalu, kde v pět hodin
ráno byla mše svatá na jeho ukončení. Slavení eucharistie prolínal
východ slunce, a my mohli vidět, jak začíná nový den, který nám je
darován od Boha, nový den milostí.
Nádhera této akce nespočívala nejen v tom slyšet ty inspirující
příběhy
a
zamýšlející
se
katecheze, ale ve společenství,
kdy člověk potkával po celém
městě lidi stejného vyznání, se
všemi se zdravil, rozdával
úsměvy i lidem z druhého konce
světa a mohl vidět, že i když to
tak
občas
nevypadá,
tak
na světě je spousta lidí stejného
vyznání. Že láska Boha tryská
paprsky skrze úsměv každého
z nás, stačí jen ji přijmout.
Je nádherné, když člověk vidí
kolem sebe lidi, kteří září jako
svíce ve tmě a tím prozáří
jakoukoliv temnotu, svíce, které zapaluje Bůh.
Jsem rád, že jsem se mohl této akce zúčastnit, velké díky patří i otci
Josefovi, nejen za to, že nás na tuto pouť k Panně Marii pozval, ale taky
za jeho nádherné povzbuzení, za lásku, co nám projevoval, a za to, že
do každé promluvy dal sám sebe a přiblížil nás více k Bohu.
A to největší díky patří samozřejmě Bohu, bez něho by se tato akce
vůbec nevydařila a nebýt matky Boží, neměli bychom za kým jet
na návštěvu.
Začalo to Svárovem, tím to taky i končí, Panno Maria Medjugorská,
která bdíš i nad tímto místem, kde jsem i já dostal pozvání, ORODUJ
ZA NÁS! Za rok na shledanou.
Dominik Gottwald
Michael – Svatý Duch č. 98 / hody 2019
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Prosba

Dny duševního zdraví 7. - 12. 10. 2019

Odlehčovací služba POHODA prosí ochotné lidi o nábytek
pro uživatele denních pobytů k navození rodinné atmosféry:
2 postele i křeslo - vyšší od podlahy, 2x komodu a knihovnu, regál či
velkou skříň na aktivizační pomůcky, kancelářský stůl, skříň
do kanceláře, uzamykatelnou skříňku, konferenční stolek, televizor.
Pokud můžete něco z tohoto oželet nebo vyřadit, ozvěte se
na tel. 730 550 841. Děkujeme.

Pravidelná podzimní sbírka na kostel
se uskuteční v týdnu 14. – 20. 10. 2019. Pán Bůh zaplať za všechny
vaše dary.

Výzva českých a moravských biskupů
Bratři a sestry v Kristu,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na národní pouť
do Říma u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České
a následného návratu svobody do naší země. Při této pouti se budeme
modlit za Církev, vlast i Evropu, za návrat
ke křesťanským kořenům,
za dar pokání a smíru.
Stále probíhá sbírka na společný dar papeži
Františkovi, sochu Koruna sv. Anežky České,
ke které může každý dárce připojit vlastní otisk
prstu, symbolizující jeho osobní sounáležitost
s kořeny křesťanství v naší zemi i podporu
Petrova nástupce. K tomu, aby farnost dostala
archy na otisky, je třeba ji registrovat
na stránkách www.anezka2019.cz.
Do
přihlášených
farností
poputují
pro každého dárce také pamětní medaile
sv. Anežky České. První z nich vyrazil
apoštolský nuncius v České republice J. E.
Mons. Charles D. Balvo. K medaili je připojena modlitba, jíž budeme
pouť do Říma ve dnech 11. až 13. listopadu a následně do katedrály
v Praze 16. listopadu doprovázet. Podrobnosti o pouti, sbírce i daru
najdete na výše uvedených stránkách.
Děkujeme Vám za Vaši podporu a společně Vám žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové
Michael – Svatý Duch č. 98 / hody 2019
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Charita Uherské Hradiště - středisko Labyrint a Centrum duševního
zdraví ve spolupráci s Diakonií, Kinem Hvězda, Knihovnou BBB,
Klinikou zvládání stresu a dalšími nadšenci připravila již pátý ročník
Dnů pro duševní zdraví v Uherském Hradišti. Pro veřejnost je připraven
pestrý program – koncerty, diskuze, přednášky, vernisáže, workshopy,
příběhy lidí s duševním onemocněním, filmy atp. Bližší informace jsou
uvedeny na internetových stránkách Charity UH.

Nebojte se! VYjděte! aneb Misie
v j e d n a d v ac á t é m s t o l e t í v s r d c i S l o v á c k a ?
Ano, ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2019 zavítá do Uherského Hradiště
celosvětově uznávaný irský kazatel, spisovatel a kněz vincentiánského
řádu P. Pat Collins. Zaměřuje se především na šíření tzv. nové
evangelizace a ve svých článcích, knihách a promluvách kombinuje
psychologii a náboženství.
Během pěti dnů má široká veřejnost možnost zúčastnit se jeho
odpoledních a večerních přednášek. Mimo to navštíví otec Collins
studenty gymnázií v UH a na Velehradě a zvlášť bude přednášet
kněžím našeho děkanátu a charitním zaměstnancům.
Přednášky otce Collinse jsou určeny lidem, kteří cítí hlad
po duchovnu, po osobním vztahu s Bohem, pro ty, kteří cítí stres
a vyhoření, pro lidi hledající smysl života, ale také pro ty, kteří nemají
odvahu k evangelizaci.
V různých statistikách vychází oblast Slovácka jako nejreligióznější
z celé naší republiky. Jak se to však projevuje v běžném životě? Není
přivedení dítěte ke křtu, případně pak
ještě k prvnímu svatému přijímání
a hodinová účast na nedělní mši svaté
trochu málo? Jak se osobní vztah
k
Bohu
promítá
do
našeho
každodenního života? A jak žít svou
víru v dnešním světě, aby to vše
dávalo smysl? Přijďte na tyto otázky
hledat odpovědi na Misie s P. Patem
Collinsem. Nebojte se! VYjděte!

Michael – Svatý Duch č. 98 / hody 2019
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Lásku, úctu a věrnost si slíbili:

Pozvání
- Od 10. do 12. 10. 2019 proběhne na Vranově u Brna duchovní
obnova. Tématem „Žít podle Ducha“ bude provázet P. Miloš Szabo.
Duchovní obnova je vhodná pro celé rodiny, o děti bude postaráno.
Přihlášky na info@krestanskypodnikatel.cz

25. 6. 2019
Denisa Minaříková a Petr Němeček
6. 7. 2019
Marta Vlachynská a Adam Směšný

- Růžencová pouť v Uherském
Brodě
bude
ve
dnech
5. – 6. 10. 2019. Program je
na vývěsce kostela.

27. 7. 2019
Monika Pleváková a Michal Haničinec
27. 7. 2019
Eliška Vlachynská a Zbyněk Vala
14. 9. 2019
Tereza Vávrová a Aleš Snopek

Farní kronika
V naší farnosti byli křtem přijati:

14. 9. 2019
Martina Říhová a Jiří Bukovjan

David Bělaška 10. 3. 2019,
Adéla Anna Papayová 20. 4. 2019,
Valentýna Katarína Cíchová 20. 4. 2019,
Vít Magdálek 20. 4. 2019,
Vojtěch Josef Vaverka 21. 4. 2019,
Anna Veselá 28. 4. 2019,
Kristýna Vlčková 5. 5. 2019,
Tomáš Horák 9. 6. 2019,
Nina Marie Beneš 15. 6. 2019,
Aneta Tereza z Kalkaty Horáková 30. 6. 2019,
Tereza z Kalkaty Křenová 14. 7. 2019,
Viktorie Němečková 21. 7. 2019,
Ondřej Dvouletý 28. 7. 2019,
Nina Terezie z Lisieux Doležalová 4. 8. 2019,
Adam Augustin Doležal 4. 8. 2019,
Michal František z Assisi Doležal 4. 8. 2019,
Sofie Anna Dibďáková 11. 8. 2019,
František z Pauly Soják 18. 8. 2019,
Viktorie Mašlanová 8. 9. 2019,
Karolína Anežka česká Nožičková 15. 9. 2019,
Ema Šebestová 22. 9. 2019
Michael – Svatý Duch č. 98 / hody 2019

27. 4. 2019
Miroslava Hromadová a Martin Bittner

V naší farnosti jsme se rozloučili:
Růžena Čevorová 89 let,
Antonín Blaha 88 let,
Marie Helmichová 89 let,
Marie Horsáková 88 let,
Marie Vopatová 73 let,
Jiří Dvořák 67 let,
Věra Sabáková 93 let,
Pavel Kokavec 70 let,
Antonín Bičan 90 let,
Antonín Křiva 87 let,
Jiří Kučera 79 let,
Růžena Blahová 77 let,
Vlastimila Vaňková 85 let,
Marie Blahová 89 let,
Marie Kníchalová 74 let,
Jaroslav Smolka 64 let,
Marta Varmužová 67 let,
Emilie Škárová 93 let,
Vlastislav Kučík 84 let,
Ladislav Prostředník 84 let,
Miloslav Maňásek 84 let,
Drahomíra Kaňovská 75 let,
Antonín Šebek 82 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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