MICHAEL SVATÝ DUCH
občasník farnosti Staré Město

č. 100 / půst 2020
PROSBA ZA ČAS SVOBODY
(Anselm Grün - modlitba pro dobu postní)
Netěším se na dobu postu, ale vím, že mi prospěje.
Prosím tě tedy, dobrý Bože, aby se pro mě stala časem
milosti, časem vnitřního očištění a svobody.
Dej, ať
rozpoznám, kde jsem se zapletl do závislostí. Daruj mi tyto dny
postní doby jako dobu cvičení vnitřní svobody. Očisti mě
od pochmurných emocí, od hořkosti,
zklamání a hněvu, aby na poli mé duše
mohla vyrůst dobrá a plodná pšenice.
Dobrý Bože, ty sám dáváš tuto postní
dobu, abychom se připravili na Velikonoce,
na nový život, který se v nás chce
rozvinout. Má to být doba obrácení a změny
smýšlení. Chtěl bych letos prožít tuto dobu
tak, aby se změnily mé návyky a mé myšlení
se mohlo proměnit.
Chtěl bych se jeden den této doby vědomě
postit a modlit za jednoho člověka. Nechci,
aby to byla rychlá a nezávazná přímluva.
Chci se za něj postit, aby si uvědomoval, že je tebou
požehnaný. Půstem mi bude mé tělo celý den připomínat tohoto
člověka. Dobrý Bože, přináším tohoto člověka do tvého
milosrdenství, aby našel, co potřebuje pro tvou cestu a svůj vnitřní
pokoj. Naplň ho svým Duchem, aby nalezl své pravé "já" a dostal
se do souladu se svou podstatou a tvou vůlí. AMEN.
Kéž letošní svatopostní čas přinese požehnané plody v životě
každého z nás.
o. Miroslav Suchomel

POPELEČNÍ STŘEDA PŘIPADÁ LETOS NA 26. 2. 2020. Mše sv.
v kostele Svatého Ducha jsou slaveny v 7:00 hodin a v 18:00 hodin. Při
bohoslužbách můžeme přijmout znamení kajícího smýšlení – popelec.
Během postní doby (1. - 5. neděli) se o NEDĚLÍCH BUDEME
SCHÁZET V 15:00 HODIN K TZV. KAJÍCÍ POBOŽNOSTI. Je to
příležitost zamyslet se více nad svým životem, abychom s užitkem
prožili svátost smíření a mohli slavit Velikonoce.
VE VŠEDNÍ DNY PŘED VEČERNÍ MŠÍ SV. V PONDĚLÍ, STŘEDU A
PÁTEK V 18:00 HODIN MŮŽEME PROŽÍT POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ
CESTY, kterou povedou jako každoročně skupinky z jednotlivých
společenství ve farnosti. Pro děti je připravena postní soutěž.
NA VÝZVU SV. OTCE FRANTIŠKA SE PŘIPOUJEME K „24 HODIN
PRO PÁNA“ v pátek 20.3. v 17:00 hodin začne výstav Svátosti oltářní,
v 18:00 hodin naši varhaníci povedou pobožnost Křížové cesty, poté
budeme slavit mši svatou. Po ní pokračují adorační modlitby (19:00 –
22:00 hod.), nejprve tiché, pak od 20:00 hod. moderované maldými
ze Společenství mládeže. BĚHEM ADORACE (PŘEDE MŠÍ SV. A
PO NÍ) JE MOŽNOST PŘIJMOUT SVÁTOST SMÍŘENÍ. Využijme této
příležitosti!
POSTNÍ ALMUŽNA 2020 - P. Bohumír Vitásek uvádí úvahu o postu
z knížky Ve víru víry nazvanou Pochmurný čas: Moje vzpomínky
z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mne
(a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se
nemáme příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se
máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých
kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel,
co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nejvíce zapírat. Bůh se mi
tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce
zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím lépe…
V postní době nejde jen o půst.
Když jsem se pak v dospívání
osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních
věcí, kterou jsem zkoumal, právě postní
doba a půst. (A zkoumám dodneška…)
Z mého zkoumání nyní vím, že v postní
době nejde v první řadě o půst. Půst je jen
jedním
z
prostředků
k
něčemu
důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není
Michael – Svatý Duch č. 100 / půst 2020

strana 2

bezduchý půst a odříkání! Ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce
nabídnout více, než to, čím právě žiji. Obrátit se ale k Tomu, kdo mi
nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba se od něčeho jiného
odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco většího, musím
odložit to, co v nich může překážet.
V tom je podstata neustálého rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám
nabízí a co je pro nás dobré. Moudrost církve předávaná po staletí
doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení: půst, modlitbu,
almužnu a smíření. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá
mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho život. Postem se člověk
něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zřekl,
poskytuje potřebným – což je podstatou almužny. Smíření pak člověka
naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě.
Takže neváhejme a užijme pomůcku zvanou postní almužna
ke svému obracení se k Bohu.
Mons. Bohumír Vitásek prezident ACHO (www.postnialmuzna.cz).
Postní schránky (postničky) dostaneme na Popeleční středu 26. 2.
2020 příp. na 1. neděli postní 1. 3. 2020. Na Květnou neděli (5. 4. 2020)
přineste, prosím, schránky do kostela.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Před velikonočními svátky ve čtvrtek
2. 4. a v pátek 3. 4. dopoledne vždy od 8 hodin duchovní otec Miroslav
navštíví nemocné, kteří si to přejí, s nabídkou služby svátosti smíření,
svátosti pomazání nemocných a svátosti Eucharistie. Prosím, nahlaste
nemocné do 27. 3. na tel. 572 541 277 nebo
v sakristii kostela Svatého Ducha.
O BOLESTNÉM PÁTKU PŘED KVĚTNOU
NEDĚLÍ SE UŽ ŘADU LET MODLÍME
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V ULICÍCH
STARÉHO MĚSTA. Také letos v pátek 3. 4. 2020
po mši sv. (v 18 hodin) vyjde průvod s křížem
do ulic, aby připomenul bolestnou Kristovu cestu
na smrt. Zveme srdečně!

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 3. - 4. 4. 2020
Srdečně zveme všechny mladé věřící či hledající na Děkanátní
setkání mládeže 2020. Pojďme společně prožít a oslavit 35. světový
den mládeže. Těšit se můžeš na zábavný předprogram, bohatý
program, vzácné hosty a mnoho dalšího… Tak se přidej a přihlas se!
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https://uhmladez.cz/dekanatni-setkani-mladeze-2020/
Informace
na webu. Animátoři děkanátu Uherské Hradiště.
KVĚTNOU NEDĚLÍ (5. 4.) ZAČÍNÁ SVATÝ – PAŠIJOVÝ TÝDEN.
Vstupní obřady bohoslužeb (s žehnáním ratolestí) v 7:00 a 10:00 hodin
se konají před kostelem, následuje průvod s ratolestmi (na památku
Ježíšovy cesty do Jeruzaléma) do kostela a mše svatá. (Obřady se také
konají v sobotu 4. 4. v 18:00 hodin).
OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (ZPOVĚDI) - vždy půl
hodiny přede mší svatou, také během pobožnosti křížové cesty.
V NEDĚLI 5. 4. V DOBĚ 15:00 – 17:00 HODIN BUDOU PŘÍTOMNI TŘI
ZPOVĚDNÍCI! Od pondělí 30. 3. až do středy 8. 4. zpovídají také
duchovní otcové uherskohradišťského děkanátu v Uherském Hradišti
(ve farním kostele sv. Františka Xaverského
od 8:00 do 10:00 hod., u františkánů od 15:00
do 18:00 hod.)
ÚKLID KOSTELA PŘED SVÁTKY - v sobotu
4. 4. od 8:00 hodin. Děkujeme, že přijdete pomoci!
PRŮVODCE SVATÝM TÝDNEM A
VELIKONOČNÍM TŘÍDENNÍM S UVEDENÍM
DO POSTNÍ A VELIKONOČNÍ DOBY. Brožura,
kterou vydali Salesiáni, je k dostání v kostele za
50,- Kč. Doporučujeme!

P a s t ý ř s k ý l i s t p r o p r v n í n e dě l i p o s t n í 2 0 2 0
Drazí bratři a sestry, vstupujeme do postní doby, která je letos něčím
mimořádná. V těchto dnech si připomeneme svatého Jana Sarkandra,
kněze naší diecéze, který právě v postní době před čtyřmi sty lety vydal
mimořádné svědectví věrnosti Kristu, jehož oslavil mučednickou smrtí.
V květnu to bude 25 let od chvíle, kdy svatý papež Jan Pavel II.
navštívil Olomouc a zde blahoslaveného Jana slavnostně zapsal
do seznamu svatých. Upřímně Vás zvu k návštěvě kaple vybudované
nad jeho mučírnou, kde je dochovaný skřipec, na němž byl mučený, či
do katedrály, kde jsou uchovávány jeho ostatky, a k tichému rozjímání
o jeho odkazu. Byl bych však velmi rád, kdybychom nezůstali jen
u rozjímání či liturgické oslavy, ale kdybychom odpověděli na jeho
poselství velmi prakticky. Mučedník zpovědního tajemství nás zve
k novému objevu svátosti smíření, která přináší vnitřní uzdravení, a
pokoj těm, kteří se pokorně a s důvěrou otevřou působení Boží milosti,
kteří odevzdají Božímu milosrdenství všechna svá provinění a duchovní
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zranění. Využijme postní doby k dobré zpovědi a pamatujme, že plody
této svátosti velmi závisí na naší přípravě. Nebojme se věnovat
přípravě na zpověď hodně energie a času, aby naše duchovní
uzdravení mělo větší trvání. Jan Sarkander je příkladem věrnosti
modlitbě. Nepřestal se modlit ani v krutých bolestech mučení. Když
vykloubené ruce nemohly obracet listy modlitební knihy, dělal to
jazykem. Najděme si v postní době více času na každodenní rozhovor
s Bohem v modlitbě. Objevíme nový zdroj vnitřní síly a pokoje. Svatý
Jan zachránil město Holešov před nepřátelskými vojsky, když jim vyšel
vstříc s průvodem, v jehož čele nesl v monstranci Krista přítomného
pod způsobou chleba. Eucharistický Kristus přebývá ve všech
svatostáncích našich kostelů. Přicházejme na adoraci s podobnou
vírou, že Kristus v eucharistii může zachránit každou naši obec. V naší
diecézi je nepřetržitá adorace. Každý den v roce se adoruje v některém
z našich kostelů. Někde je ovšem hodně zkrácená.
Najděte odvahu prodloužit tyto adorace na celý
den až do pozdního večera, když už ne do noci.
Kde je farníků málo, pozvěte si na pomoc věřící
z okolí. Adorace je mocným lékem na nemoci naší
doby. Už svatý Julián Eymard říkal, že tato doba je
nemocná proto, že neadoruje. Pokorné klečení
před svatostánkem učí správnému vidění
a moudrosti.
Žehná arcibiskup Jan (zkrácená verze)

dubnu 2020. Naše společná setkání zahájíme duchovní obnovou
v sobotu 29. února 2020. Úvodní promluvu pronese O. arcibiskup Jan
Graubner. Další dvě promluvy a mši sv. bude mít Mons. Bohumír
Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných. Po společném
obědě pak bude následovat přednáška ThLic. Michala Umlaufa:
Dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví.
Bližší informace o přihlášení naleznete na plakátku ve vývěsce.
Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze
olomoucké.

POSELSTVÍ NEMOCNÝM

Vážení a milí přátelé,
srdečně vás zdravíme z Centra pro pastoraci nemocných.
Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné.
Dovolujeme si Vás proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to
konkrétně
- v návštěvách pacientů v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě
nemocných a u umírajících v hospici.
Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc
těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku.
K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným jsme
pro vás připravili formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod.
přednášek a cvičení a 4 hod. praxe v nemocnici. Uskuteční se
na Arcibiskupství olomouckém v Olomouci o sobotách v březnu a

V Adamovi jsme tedy všichni zhřešili, s ním tedy trpíme spravedlivě.
Jsme však spojeni i s Kristem. V něm a s ním trpíme i křivdy. Stíhají
nás tresty ne vždy za provinění vlastní, ale za zlobu jiných. Toto
tajemství Adama a Krista se však opakuje a znovu prožívá denně, ve
společnosti lidí, s kterými žijeme. Soužití s jinými je možné jenom proto,
že řadě křivd odpovídá řada odpuštění. Jak je dobře, když člověk
dokáže odpustit křivdu hned na začátku, než se rozvine dalším
umocňováním z obou stran. Už známý spisovatel Tolstoj napsal:
„Neudusíš-li jiskru, požár neuhasíš.“ Snad nám toto naše zamyšlení má
pomoci objevit další hluboký rozměr mše sv., která je právě
zpřítomněním velikonočního tajemství – totiž tajemství Kristova utrpení
a smrti, z níž vzešlo jeho zmrtvýchvstání. A my všichni pokřtění jsme
pozváni, abychom, poněvadž tvoříme jedno tajemné tělo Kristovo, měli
účast i na jeho utrpení, i na slávě vzkříšení. Tyto
věci jsem promýšlel i díky knize Otčenáš od pana
kardinála Tomáše Špidlíka během své nemoci,
která mne na více než měsíc vyřadila z veřejné
biskupské služby. Uvědomoval jsem si skrze
vlastní zkušenost, že trpělivě snášet tíhu nemoci
a bolesti není méně než kázat a sloužit u oltáře.
Obojí je totiž plnění vůle Boží, na níž jediné
záleží. Chci ale i tentokrát poděkovat jménem nás
všech biskupů za Vaše modlitby a trpělivě
snášená utrpení – tím vším pracujeme
na společném díle. Kéž nás všechny ty letošní
velikonoční svátky posunou hlouběji do nitra tohoto tajemství, abychom
celý svůj život mohli více prožívat skrze Něho, s Ním a v Něm.
+ Antonín Basler, olomoucký pomocný biskup
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P o s t n í k ap k y 2 0 2 0

Pozvání

Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro období
přípravy na Velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, která
může "osvěžit" tvůj život.
• Evangelium a zamyšlení kardinála Tomáše Špidlíka.
• Liturgická modlitba pro daný den.
• Biblický citát s inspirativní myšlenkou.
• O svátosti smíření.
• Otázky ke zpytování svědomí.
Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek
můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz
Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře
se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.
Pobožnosti křížové cesty
Datum
28. 2. 2020
2. 3. 2020
4. 3. 2020
6. 3. 2020
9. 3. 2020
11. 3. 2020
13. 3. 2020
16. 3. 2020
18. 3. 2020
20. 3. 2020
23. 3. 2020
25. 3. 2020
27. 3. 2020
30. 3. 2020
1. 4. 2020
3. 4. 2020
6. 4. 2020
8. 4. 2020
10. 4. 2020

Den
pátek
pondělí
středa
pátek
pondělí
středa
pátek
pondělí
středa
pátek
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.
18 hod.
18 hod.
19 hod.
18 hod.
18 hod.
9 hod.

- celostátní setkání vysokoškoláků na Velehradě proběhne ve dnech 7. –
10. 5. 2020. Více informací na www.studentskyvelehrad.cz
- postní duchovní obnova pro muže od 17 do 35 let se uskuteční v Arcib.
kněžském semináři v Olomouci. Vede ji P. Martin Sekanina
- veřejná beseda z cyklu CESTY ZA HODNOTAMI s osobnostmi
Slovácka PhDr. Janou Spathovou a Ing. arch. Josefem Němcem proběhne
ve středu 4. 3. 2020 od 17 hodin v sále kardinála T. Špidlíka na Velehradě
- postní duchovní obnova, kterou povede P. Ladislav Árvai se uskuteční
v sobotu 7. 3. 2020 od 9 hodin v sále kardinála T. Špidlíka na Velehradě.
Přihlášky do 4. 3. 2020 na info@velehradinfo.cz, tel. 571 110 538
- připomenutí tří události (70 let od AKCE K, 30 let od návštěvy Jana
Pavla II, 10 let od úmrtí kard. T. Špidlíka) bude slaveno 18. 4. 2020
ve 14 hodin mší svatou v bazilice na Velehradě a následným programem.

N a b í d k a p r ác e - C h a r i t a U H h l e d á
Skupina
společenství mládeže
senioři
ženy, uklízející chrám
akolyté
cursillisté
otcové
orlové
děti ze 3. třídy (1. skup.)
děti ze 3. třídy (2. skup.)
varhaníci
Josefové
matky
scholička
pastor. a ekonom. rada
zastupitelé
křížová cesta městem
děti 6. - 9. třídy
ministranti
všichni
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- pracovnici do kanceláře v centru UH. Požadavky: znalost práce
na PC (tabulky), pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost, pracovní
smlouva na zkrácený pracovní úvazek
- paní na úklid charitních prostor v centru UH v odpoledních / večerních
hodinách - na dohodu na cca 13 hod. / týden (později možno i více hodin
na pracovní smlouvu).

Farní kronika
Do naší farnosti byli křtem přijati:
Tobiáš Antonín z Padovy Pól, 26. 1. 2020
Jan Evangelista Žufánek, 9. 2. 2020, Anežka česká Trubačíková, 22.2.2020
V naší farnosti jsme se rozloučili:
Zdeňka Machová, 91 let
Antonín Vlček, 89 let
Hedvika Chlachulová, 90 let
František Plachetka, 95 let
Marie Vančuříková, 93 let
František Zapletal, 71 let
Ludmila Čechalová, 93 let
Helena Slosarčíková, 92 let
Josef Bobčík, 72 let
Marie Zaorálková, 72 let
Helena Bičanová, 82 let
Zdeněk Štangl, 72 let
Jaroslav Stuchlík, 66 let
Ludmila Horehleďová, 85 let
František Polák, 89 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
Michael
– Svatý Duch č. 100 / půst 2020
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http://www.farnoststaremesto.cz/ email: info@farnoststaremesto.cz

