MICHAEL SVATÝ DUCH
občasník farnosti Staré Město

č. 99 / Vánoce 2019
VÝZNAM A HODNOTA VÁNOČNÍCH JESLIČEK
V neděli 1. prosince se
papež
František
vydal
do františkánského poutního místa
Greccio, asi sto kilometrů severně
od Říma. Zamířil
do jesličkové
jeskyně, v níž roku 1223 svatý
František z Assisi poprvé inscenoval
živý betlém. Svatý otec zde setrval
v tiché modlitbě a podepsal List
o významu a hodnotě vánočních
jesliček – Admirabile signum:
Podivuhodné znamení vánočních jesliček, tak drahých
křesťanskému lidu, stále budí úžas a obdiv. Znázornění události
Ježíšova narození je jednoduchým a radostným zvěstováním
tajemství vtělení Božího Syna. Jesličky jsou totiž jakýmsi živým
evangeliem, kterým překypují stránky Písma svatého. Když
rozjímáme o Narození Páně, jsme zváni vydat se duchovně
na cestu, přitahováni pokorou Toho, který se stal člověkem, aby se
s každým člověkem setkal. Zjišťujeme, že nás miluje do té míry, že
se s námi sjednocuje, abychom se také my mohli sjednotit s Ním.
Rád bych podpořil krásnou tradici našich rodin, které během dnů,
jež předcházejí Narození Páně, strojí vánoční betlém. Učí se tomu
děti, když jim maminka a tatínek, spolu babičkou a dědečkem,
předávají tento útěšný zvyk, který je výrazem bohaté lidové
spirituality.
Při příchodu na tento svět nalezl Syn Boží místo tam, kam
přicházejí zvířata pro pokrm. Seno se stává prvním lůžkem Tomu,
který se zjeví jako »chléb, který sestoupil z nebe« (Jan 6,41).

Symbolika, kterou pochopil již sv. Augustin spolu s dalšími Otci,
když napsal: „Položili ho do jeslí a on se stal naším pokrmem“
(Serm. 189, 4). Podívejme se však rovnou na původ jesliček, jak je
chápeme my. Putujme v duchu do Greccia v reatinském údolí,
kde se svatý František zastavil pravděpodobně cestou z Říma,
kde 29. listopadu 1223 obdržel od papeže Honoria III. schválení
svojí Řehole. Po pouti do Svaté země mu tamější jeskyně
připomněly betlémskou krajinu. A je možné, že Prosťáček z Assisi
byl v římské bazilice Panny Marie Větší oslněn mozaikami, které
zobrazují Ježíšovo Narození právě poblíž místa, kde se podle
starobylé tradice uchovávají desky jeslí.
Františkánské prameny podávají podrobnosti toho, co se dělo
v Grecciu. Čtrnáct dní před Vánocemi František zavolal jednoho
tamního muže, jménem Jan, kterého požádal, aby mu pomohl
splnit jedno přání: „Chtěl bych totiž oslavit památku toho Dítěte,
které se narodilo v Betlémě, a chtěl bych, pokud možno, svýma
očima vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě muselo snášet, jak
leželo v jeslích, u nichž stál vůl a osel, i jak leželo na seně.“ Když
to ten dobrý muž uslyšel, spěšně na jmenovaném místě připravil
všecko, jak mu světec uložil. Dne 25. prosince přišli do Greccia
z různých stran bratři, muži i ženy z okolí, připravili svíce
a pochodně, aby osvítili onu svatou noc. Když přišel František,
všecko našel připraveno: jesle se senem, vola a oslíčka. Lidé, kteří
se sešli, prožili nevýslovnou a nebývalou radost ze znázornění
scény Narození. Potom kněz
na jeslích sloužil mši a ukázal
spojení mezi Vtělením Božího
Syna a eucharistií. Tehdy
v Grecciu
nebylo
použito
figurek, byl to živý betlém
a tvořili jej ti, kdo byli přítomni
(srov. FP, str. 147 - 148).
Tak se zrodila naše tradice.
Všichni byli okolo jeskyně
naplněni radostí, bez odstupu
mezi
událostí,
ke
které
dochází, a těmi, kdo se stávají
účastníky tajemství.
První životopisec svatého
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Františka Tomáš z Celana vzpomíná, že oné noci byl k této prosté
a jímavé scéně přidán také dar podivuhodného vidění. Jeden
z přítomných spatřil, že v jeslích leží samo Dítě Ježíš. Oné vánoční
noci roku 1223 „odcházeli všichni domů v blahé radosti“ (tamt.
str. 148).
Proč vzbuzují jesličky takový úžas a dojímají nás? Především
proto, že ukazují Boží něhu. Stvořitel veškerenstva se snižuje
k naší nepatrnosti. Dar života, pro každého z nás tajemný, nás
uchvacuje ještě víc, když vidíme, že Ten, který se narodil z Marie,
je zdrojem a oporou každého života. V Ježíši nám Otec daroval
bratra, který nás přichází hledat, když jsme dezorientovaní
a ztrácíme směr; věrného přítele, který je nám stále nablízku.
Daroval nám svého Syna, který nám odpouští a pozvedá z hříchu.
Jesličky jsou především pozváním „cítit“ a „dotknout se“
chudoby, kterou si Boží Syn zvolil svým vtělením. A jsou také
implicitní výzvou k Jeho následování cestou pokory, chudoby
a
sebe
zřeknutí,
jež
vede
od betlémských jeslí ke Kříži. Zvou
k setkání s Ním a ke slitovné službě
těm
nejpotřebnějším
bratřím
a sestrám (srov. Mt 25,31-46).
Vedle Marie jako ochránce Dítěte
i jeho matky, je svatý Josef. Obvykle
je
znázorňován
s holí
v ruce
a někdy, jak drží lampu. Svatý Josef
plní velice důležitou roli v Ježíšově
a Mariině životě. Je opatrovníkem,
který neúnavně chrání svoji rodinu.
Když jej Bůh upozorní na ohrožení Herodem, neváhá se dát
na cestu a emigrovat do Egypta (srov. Mt 2,13-15). A když
nebezpečí pomine, přivede rodinu do Nazareta, kde bude prvním
vychovatelem dítěte a jinocha Ježíše. Josef nesl v srdci velké
tajemství, které obestíralo Ježíše a jeho snoubenku Marii, a jako
spravedlivý muž se vždycky svěřoval Boží vůli, kterou také plnil.
Když se přibližuje slavnost Zjevení Páně, přidávají se
do vánočních betlémů figurky tří králů. Tito mudrcové a bohatí
vládci z Východu se na základě pozorování hvězdy vydali na cestu
do Betléma, aby poznali Ježíše a přinesli svoje dary: zlato, kadidlo
a myrhu. Také tyto dary mají alegorický význam: zlato ctí Ježíšovu

královskou hodnost, kadidlo jeho božství a myrha jeho svaté
lidství, které zakusí smrt a pohřeb. Mudrcové učí, že je možné vyjít
zdaleka a dojít až ke Kristu. Jsou to bohatí muži, moudří cizinci,
žíznící po nekonečnu, kteří odcházejí na dlouhou a nebezpečnou
cestu, která je přivede až do Betléma (srov. Mt 2,-12). Tváří v tvář
Dítěti Králi jsou prostoupeni velikou radostí. Nepohorší se chudým
prostředím, neváhají pokleknout a klanět se mu. Pochopí před ním,
že Bůh se svrchovanou moudrostí řídí běh hvězd, jakož i chod
dějin, sesazuje mocné a povyšuje ponížené. A po svém návratu
do vlasti budou zajisté o tomto překvapivém setkání s Mesiášem
vyprávět a otevřou tak mezi národy cestu evangeliu.
Drazí bratři a sestry, jesličky jsou součástí něžného
a náročného procesu předávání víry. Počínaje dětstvím a potom
v každém životním období vychovávají k rozjímání o Ježíši,
ke vnímání Boží lásky k nám,
abychom cítili a věřili, že Bůh je
s námi a my jsme s Ním, všichni
jsme dcerami a syny díky onomu
Dítěti, Božímu Synu a Panně
Marii, a vnímali, že v tom spočívá
štěstí.
Ve
škole
svatého
Františka otevřeme srdce této
jednoduché milosti a nechme,
aby se z tohoto úžasu zrodila
pokorná
modlitba:
naše
„děkování“ Bohu, který s námi
chtěl sdílet všechno a nenechat
nás nikdy samotné.
František
Greccio,
svatyně
prvních
jesliček,
1.
prosince
2019,
v sedmém roce mého pontifikátu.
(zkráceno)
Ze srdce Vám přeji nejen
do Vánočního času, ale do
celého Vašeho života
Boží pokoj a velkou důvěru v Boha
P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti
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V Á N O CE 2 0 1 9 A N O V Ý R O K 2 0 2 0
v chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě
Sobota
21. prosince 2019

4. Neděle adventní
Neděle
22. prosince 2019
Pondělí
23. prosince 2019
Narození Ježíše Krista
Úterý
24. prosince 2019
Hod Boží vánoční
Středa
25. prosince 2019
Svátek Sv. Štěpána
Čtvrtek
26. prosince 2019
Svátek Sv. Jana,
apoštola a evangelisty
Pátek
27. prosince 2019

od 7:00 hodin: přivezení a instalace
vánočního stromu a výzdoba, od 9:00 hodin
dokončení výzdoby a úklid kostela.
Děkujeme, že přijdete pomoci!
Mše svatá s nedělní platností 18:00 hodin
Mše svaté v 7:00 hodin, 10:00 hodin

Poslední rorátní mše svatá v 7:00 hodin
Od 23:00 hodin zpívání koled
na Náměstí Velké Moravy
Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin
obětována za živé a + občany a farníky
ze Starého Města.
Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin
15:00 hodin: Setkání u Jesliček

Svátek Svaté rodiny
Neděle
29. prosince 2019
Silvestr
Úterý
31. prosince 2019
Nový rok
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
Středa 1. ledna 2020
Státní svátek,
závazný církevní svátek
(účast na mši jako v neděli)

Pátek 3. ledna 2020 –
Sobota 4. ledna 2020
Sobota 4. ledna 2020

(Vánoční hru připravilo Společenství mládeže)

Vyhodnocení adventní soutěže dětí!
Mše svaté v 7:00 hodin, 10:00 hodin
Mše svatá 18:00 hodin
Na konci mši svaté žehnání vína!
(Nezapomeňte si přinést
láhev dobrého vína k požehnání.)

Setkání vedoucích koledových skupin Tříkrálové sbírky
je v 9:00 hodin ve farní místnosti Polyfunkčního sálu!
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Mše svaté v 7:00 hodin, 10:00 hodin
(také v sobotu 28.12. v 18:00 hodin)
Na tyto mše svaté jsou zváni manželé
k obnově manželských slibů.
Poděkujeme Bohu za rok 2019
mší sv. v 16:00 hodin a poprosíme
o požehnání do roku 2020.
Po mši svaté: koncert naší SCHOLIČKY!
Mše svaté: v 8.00 hodin, 10.00 hodin
(v 10:00 hod. obětována za farníky,
spoluobčany a zastupitelstvo
výroční zpráva hospodaření
a činnosti farnosti za rok 2019
a TE DEUM

Neděle
5. ledna 2020
Slavnost Zjevení Páně
Pondělí
6. ledna 2020
Svátek Křtu Páně
Neděle 12. ledna 2020
Zakončení
vánoční doby

PROBÍHÁ V NAŠEM MĚSTĚ
„TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020“
Mše svatá v pátek v 15:00 hodin
Při mši požehnání a vyslání skupinek Tříkrálové sbírky!
V 15:00 hod. benefiční tříkrálový koncert
Chrámového sboru a orchestru
v Uherském Hradišti pod vedením
Lucie Adamcové
Mše svaté v 7:00 hodin, 10:00 hodin

Mše svatá v 18:00 hodin
Při mši sv. žehnání vody, kadidla,
křídy a zlata
Mše svaté:
7:00 hodin, 10:00 hodin
(také v sobotu v 18:00 hodin)
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T E X T P O O B V O D U P O D S T A V CE S V A T O S T Á N K U :
Tobě chvála přináleží, Otci i Synu
i Duchu svatému, na věky věků. Amen.
TEBĚ SLAVA PODOBAJET, OTCI I SYNU
I SVĚTUMU DUCHU, V VĚKY VĚK. AMEN.
TEBĚ SLAVA PODOBAJET, OTCI I SYNU
I SVĚTUMU DUCHU, V VĚKY VĚK. AMEN.

Je to druhá část zpěvu Te decet laus (celý zpěv zní: Tobě přináleží
díky, Tobě přináleží chvalozpěv, Tobě chvála přináleží, Otci i Synu
i Duchu svatému, na věky věků. Amen.)
Tento chvalozpěv patří mezi tzv. starokřesťanské hymny (patří
mezi ně i „Sláva na výsostech Bohu…) a údajně se objevuje
i v Sinajském kodexu ze 4. století.

M i s i j n í k l u b k o „ D ě t i p o m á ha j í d ě t e m “
Prvotní myšlenka založit Misijní klubko ve Starém Městě vznikla
jednoho letního dopoledne,
kdy
se
sešla
skupinka
maminek se svými dětmi
na dětském hřišti. Vedením a
organizací misijního klubka se
ujala paní Radka Maňáková
(vedoucí Centra pro rodinu
v UH). Díky jejímu obětavému
a láskyplnému nasazení se
podařilo 1. září 2019 založit
Misijní klubko ve Starém
Městě. V současné době je
registrovaných 11 dětí ve věku
2 až 15 let. Dalším významným
dnem byl 5. říjen 2019, kdy se
v Kroměříži konal 7. celostátní
misijní kongres dětí, kterého se zúčastnilo jedno z našich dětí. Součástí
Misijního kongresu byla mše svatá s o. arcibiskupem Mons. Janem
Graubnerem včetně dekorování nových malých misionářů.
Misijní klubko je společenství dětí, které se snaží pomáhat jiným
dětem v misiích. Přes celý svět staví MOST (modlitba, oběť, služba,
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tvořivost). Děti se setkávají 1x měsíčně. Součástí každé schůzky je
aktivita, která přispívá k podpoře misií. V měsíci říjnu připravovaly děti
perníčky, které se následně prodávaly na Misijní neděli a výtěžek byl
věnován na Papežské misijní dílo. V měsíci listopadu děti vytvářely
vánoční pohledy, jejichž výtěžek bude také určen na misie. Následující
setkání je naplánováno na 17. prosince 2019, kdy na děti čeká výstava
betlémů s bohatým programem. Na toto setkání zveme srdečně
všechny děti naší farnosti.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dětem, které se podílejí
na misijní činnosti a není jim lhostejný osud jiných dětí. Vyprošujeme
jim Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
Renata Macháčková Dostálková

H o s p i c o v á p é č e – D o m á c í ho s p i c A n t o n í n e k
Dne 28. listopadu 2019 se konala na Orlovně v Uh. Hradišti beseda
na téma: „Možnosti a limity hospicové a paliativní péče v České
republice“. Besedou provázel a na dotazy posluchačů odpovídal pan
Radek Nohál (vedoucí projektu Domácího hospice Antonínek). V první
části besedy byly představeny možnosti hospicové a paliativní péče
v ČR. Ve druhé části byla volná diskuse a byly zodpovězeny konkrétní
dotazy posluchačů jak související s touto problematikou, tak i osobní
dotazy ve vztahu k umírajícímu. Pro velký zájem všech zúčastněných
se bude na jaře následujícího roku konat další pokračování z cyklu
těchto besed, tentokrát v doprovodu kněze, který se s námi podělí o své
zkušenosti. Termín besedy bude v dostatečném předstihu oznámen.
Všichni jsou srdečně zváni.
Renata Macháčková Dostálková

M a n ž e l s k é v e č e r y v e S t ar é m M ě s t ě
Manželské večery se pořádají ve více než 120 zemích světa, proto
je nejvyšší čas, aby proběhly i ve Starém Městě. Cílem je pomoci
párům vybudovat zdravé celoživotní manželství. Kurz vás vybaví
praktickými nástroji k posílení vztahů a poskytne vám čas a místo,
abyste spolu mohli diskutovat o obtížných problémech. Dostanete šanci
vybudovat si pevný a trvalý vztah plný lásky a pochopení.
Cyklus sedmi setkání má tato témata: budování pevných
základů; umění komunikace; řešení konfliktů; síla odpuštění; vliv
rodiny - v dětství i dnes; dobrý sex; láska v akci. Kurz je založen
na křesťanských základech.
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Jak to všechno vlastně probíhá?
Setkání bude sedm. Začíná se občerstvením, následuje promluva,
po které mají manželé příležitost si spolu
popovídat o tématu večera i o důležitých
otázkách, na které ve spěchu všedního dne
nezbývá čas. Soukromí každého páru je
respektováno, skupinová diskuse není součástí
kurzu a o svém vztahu nemusíte nikomu
dalšímu nic říkat.
Ve Starém Městě se budeme scházet
ve farní místnosti pod kostelem v 16 hodin
v tyto neděle: 16. 2.; 23. 2.; 8. 3.; 15. 3.; 22. 3.;
29. 3. Pro páry, které se některého setkání
nebudou moct zúčastnit, bude k dispozici
nahrávka na doma, takže o nic nepřijdou.
Cena kurzu je na pár 1.500,- Kč
(občerstvení + příručky).
Přihlašujte se prosím v Děkanátním centru
pro rodinu u Radky Maňákové, mob.: 736 607
992, email: cpruherskehradiste@ado.cz
Těším se na Vás. Radka Maňáková

Manželské “reVIZE“ pro manžele do deseti let od
s v at b y

Poté se budeme setkávat ve středečních podvečerech 12. února;
11. března; 15. dubna; 13. května a naposled v sobotu 13. června.
KDE? V domě u františkánů na Mariánském náměstí.
ZA KOLIK? Prosíme vás o symbolický příspěvek na celý cyklus 200 Kč/pár.
Co s dětmi? Nejlépe je nechat prarodičům, rodičům nebo známým.
Pokud to nejde, přiveďte je s sebou, ale prosíme i s někým, kdo je
může pohlídat. Prostor pro ně máme.
Více informací osobně v Děkanátním centru pro rodinu u Radky
Maňákové (736607992), anebo u bratra Felixe Marii, františkána
(731889459).

Seminář „Život v Duchu“ (E. Sievers)
Cílem semináře je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah
k Ježíši Kristu a učit se, jak žít křesťanský život v síle Ducha svatého.
Součástí semináře budou krátké přednášky, skupinky, společná
modlitba. Hlavním doprovázejícím bude P. Petr Karas z Dolních
Bojanovic. Seminář bude probíhat každou sobotu večer po dobu
10 týdnů.
Termín zahájení semináře: 18. ledna 2020 v 17 hodin v kostele
sv.
Vavřince
v Hluku.
V případě
zájmu
se
přihlaste
na: laudate@email.cz

S r ů ž e n c e m n a V e l e hr a d

Protože fandíme mladým manželům a sami z vlastní zkušenosti
víme, že to v každém manželství občas dře, skřípe a vrže, připravili
jsme pro vás ve spolupráci s bratrem Felixem OFM a dalšími stejně
naladěnými manželskými páry manželské “reVIZE“. Je to příležitost, jak
vyladit, vylepšit a opravit vaše manželství v oblasti komunikace, řešení
konfliktů, intimity, modlitby, financí….
Budete mít možnost zajet na hlubinu všech problémů, probrat,
k čemu vás Bůh povolal a co vám nabízí.
Součástí této akce je také vzájemné sdílení, což je skvělá příležitost
získat přátele nebo společenství na celý život.
Bůh Vám nabízí víc než štěstí i když si to někdy nemyslíte. On
na vás a na váš slib nezapomněl.
KDY? Úvodní setkání bude 24.- 25. ledna. Začne v pátek večer
v 17 hodin a bude pokračovat téměř celou sobotu.

V naší farnosti se již osmým rokem
každý druhý čtvrtek v měsíci
setkáváme u křížku u panelárny
ke
společné
modlitbě
růžence
po růžencové poutní cestě. Připojte se
k nám. Modlíme se za každého
počasí, v letním období v 18 hodin,
v zimním v 17 hodin. Jednou za rok,
v blízkosti úmrtního dne sv. Cyrila
(14. 2.) procházíme tuto poutní cestu
až na Velehrad. Příští rok to bude
ve čtvrtek 13. 2. 2020. Sejdeme se
v 16 hodin u křížku u panelárny.
Po příchodu na Velehrad budeme
společně slavit mši svatou v 18 hodin.
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Tříkrálová sbírka 3. – 4. 1. 2020
Díky obětavým lidem, koledníkům
i dárcům proběhne v našem městě již
tradiční
Tříkrálová
sbírka
pro dobročinné účely Charity.
V pátek 3. 1. a v sobotu 4. 1. 2020
navštíví staroměstské domácnosti
skupinky
koledníků
s vedoucím,
vybaveným k tomu pověřením –
průkazem.
Věříme, že je opět přijmete se
štědrým srdcem a podpoříte toto charitní dílo.
Děti, které chtějí pomoci a ještě nejsou v žádné skupince, ať se
hlásí v sakristii nebo u katechetek!
(Setkání vedoucích koledových skupinek proběhne v pátek
27.12.2019 v 9:00 hodin ve farní místnosti Polyfunkčního sálu!)

Děkanátní ples

Lásku, úctu a věrnost si slíbili:
12. 10. 2019
Petra Kotková, Staré Město
Marek Schreier, Modrá
19. 10. 2019
Klára Blokšová, Šternberk
Aleš Novák, Štípa
14. 12. 2019
Magda Sudková, Slavičín
Ondřej Zálešák, Svatobořice-Mistřín
V naší farnosti jsme se rozloučili:
Roman Zdebor 59 let, Miroslav Daniel 60 let, Antonín Šebek 82 let,
Marie Hrdinová 83 let, Petr Vaněk 68 let, Jiří Blažek 63 let, Petr Talák
60 let, Marie Mazurková 87 let, Josef Blaha 87 let, Libuše Schmidtová
59 let, Patrik Kolár 20 let.

Již nyní se můžete těšit na oblíbený
Děkanátní ples, který se uskuteční v sobotu
11. 1. 2020 od 19.30 hod. ve Společenskokulturním centru – Sokolovně ve Starém
Městě. Jako tradičně k tanci a poslechu
zahrají
Staroměstská
kapela,
skupina
TRINOM a cimbálovka Bálešáci. Předprodej
vstupenek v drogerii p. Hrabince na Náměstí
Hrdinů nebo v sakristii.

Farní kronika
V naší farnosti byli křtem přijati:
Ester Kasáčková 20. 10. 2019, Marek Minařík 2. 11. 2019, Karolína
Terezie z Lisieux Pavelková 10. 11. 2019, Nicol Anna Voženílková
24. 11. 2019, Melanie Anna Voženílková 24. 11. 2019, Stela Dorota
Adamíková 1. 12. 2019, Šimon Petr Adamík 1. 12. 2019, Jindřich
Antonín Achilles 1. 12. 2019, Rozálie Směšná 8. 12. 2019
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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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