Výroční zpráva
farnosti Staré Město
za rok 2020
Poděkování:
- VŠEM, kteří svou službou, nasazením, obětí (i finanční) a modlitbou
pomáhali a 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 za čas, který věnují přípravě a
provedení pěkných výzdob našeho chrámu k nedělím a svátečním dnům;
- sestrám, ve skupinkách (a skupince mládeže), které uklízejí náš
chrám, abychom se v něm cítili vždy dobře a na setkání s Bohem se
mohli hodně těšit;
- bratrům ministrantům, akolytům, lektorům – že přispěli svým dílem
k důstojnosti a kráse liturgických obřadů v novém chrámu, zvláště Janu
Vandovi, který moderoval činnost našich ministrantů; a také děkuji
akolytům, sloužícím jako mimořádní rozdělovatelé svatého přijímání (což
se velmi osvědčilo při omezení návštěvy bohoslužeb v době
pandemických opatřeních) - nemocným přinášejí eucharistického Krista;
v ústavu sociální péče jsme tentokrát nemohli slavit bohoslužby kvůli
omezení návštěv;
- 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 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“.
Nadšení zpěváci v roce 2020 nemohli
při bohoslužbách naplno uplatnit svůj talent (kvůli už zmíněným
omezením);
- všem, kteří připravují program pro děti při „rodinné“ mši sv. v neděli
– (maminkám a jejich spolupracovnicím z „Michálkovy nedělní školičky“);
- našim katechetkám – Miroslavě Číhalové (učila v loňském školním
roce), Jitce Foltýnkové, Janě Němcové, Věře Řešetkové a Janě Vandové
ml. – za jejich obětavost a lásku k dětem, které jsou budoucností naší
farnosti a církve;
- sestře Marii Chlachulové - za praní kostelního prádla;
- 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 rádio 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. Upřímné díky vedoucím koledových skupinek i
všem dětem;
- 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
kostela;
- akademickému sochaři Otmaru Olivovi, cizelérovi Dominiku Janíkovi
z Polešovic a kameníkovi Petrovi Novákovi ze Zlechova (za nový
ambon);
- našim redaktorům farního zpravodaje a webových stránek naší
farnosti na internetové síti – Gabriele Gottwaldové, Voj. 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;
- našemu fotografovi Františku Ingrovi za dokumentování akcí a jejich
prezentaci „do světa“ na webu Člověk a víra;
- děkuji také animátorům farních společenství: mládeže, ministrantů,
rodin, cursilla, seniorů, terciářů, fatimského apoštolátu, živého
růžence, modlitebního společenství matek, otců, modlitebního
společenství Breviáře, Misijního klubka dětí a společenství Kryštůfek
(maminky na mateřské spolu se svými dětmi), katecheze Dobrého
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Pastýře 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
akcích;
díky všem, kteří darovali strom a stromky pro vánoční výzdobu
našeho chrámu;
velké díky těm, kteří (zvláště v „koronavirového roku“) obětovali 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:

PASTORACI A FARNÍ AKTIVITY POZNAMENALA PANDEMIE COVID-19
A S NÍ SOUVISEJÍCÍ VLÁDNÍ OPATŘENÍ A OMEZENÍ
- V roce 2020 se narodilo k novému životu s Bohem 24 dětí, z toho
8 chlapců a 16 děvčat. Poprvé přijalo našeho Pána v eucharistii 14 dětí
v neděli 11.10.2020. 5 manželských párů si slíbilo před Bohem lásku, úctu
a věrnost. Celkem 58 farníků (z toho 22 bratrů a 36 sester) jsme
vyprovodili na jejich poslední cestě a odevzdali do rukou Božích.
- Na začátku občanského roku, ještě v době vánoční (4.1.) provedl
v novém kostele Chrámový sbor a orchestr v Uh. Hradišti Benefiční
„Tříkrálový“ koncert EVROPOU ZA KOLEDOU, na podporu stavby
nového kostela. (z dobrovolného vstupního se vybralo 8 037,- Kč na nový
chrám).
- „Tříkrálová sbírka“ na podporu charitního díla a služby církve potřebným
proběhla v našem městě 3. - 4.1.2020. Při sbírce se v našem městě
vybralo 194 261,- Kč.(Pán Bůh zaplať dárcům!)
- Plesovou sezonu ve Starém Městě otevírá už tradičně Děkanátní ples,
jehož přípravu nese na svých bedrech naše farnost. Uskutečnil se
v sobotu 11.1. (Čistý výtěžek – po odečtení všech nákladů – činil 70 000,Kč a byl vložen na účet nového kostela).
- V neděli 2.2. na svátek Uvedení Páně do chrámu se při lucernáriu
našemu farnímu společenství představili děti – budoucí prvokomunikanti
(15 dětí).
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- V roce 2020 se scházela (pouze v době, kdy byla uvolněna omezení)
společenství: Cursilla, Františkánských terciářů, Seniorů, Starší mládeže
– Meetina, Mladší mládeže - „Malčo“, Rodin, Ministrantů, Modlitební
společenství matek, otců, Misijní klubko dětí, „Kryštůfek“ (maminky
na mateř. dovolené spolu s dětmi) a děti při katechezí Dobrého Pastýře.
- Společné udílení svátosti Pomazání nemocných proběhlo v předvečer
Světového dne nemocných v pondělí 10.2.2020.
- Prosebnou pouť za farnost a dokončení nového chrámu jsme prožili
ve čtvrtek 13.2. (v předvečer výročního dne úmrtí sv. Konstantina-Cyrila).
S modlitbou růžence jsme prošli poutní cestu na Velehrad a v bazilice
jsme pak v 18.00 hodin slavili mši svatou.
- OD 11. BŘEZNA SE NEMOHLY KONAT VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY a
proto byly všechny mše svaté vysílání on-line přímým přenosem. Zde
velké poděkování Vojtěchovi Gieslovi, který technicky zajišťoval a nadále
se odpovědně stará o tyto přenosy.
- Otec děkan Josef Říha vizitoval naší farnost v pátek 15.3., zároveň sloužil
večerní mši svatou v 18:00 hodin.
- I naše farnost se zapojila – jako každý rok – do Postní almužny, kterou
organizovala Oblastní Charita (z naší farnosti byl výtěžek 22 300,- Kč a
byl vložen na účet Oblastní charity).
- V postní době Pobožnosti křížových cest
se uskutečnily pouze
do 3. neděle postní a moderovali je: společenství mladých, senioři, ženy
uklízející chrám, akolyté, cursillisté, otcové, členové jednoty Orla.
- V rámci papežem vyhlášené aktivity „24 hodin pro Pána“ se uskutečnila
adorace od 17:00 do 22:00 hodin v pátek 20.3. Během celé doby byla
možnost přijmout svátost smíření.
- V pondělí 1.6., ve čtvrtek 4.6. a ve čtvrtek 17.12., pátek 18.12. se
uskutečnily návštěvy nemocných spojené se službou svátostí smíření,
pomazání a eucharistie.
- V pátek 3.4. před Květnou nedělí („Bolestný pátek“), jsme se modlili
modlitbu Křížové cesty v pandemie koronaviru (s prosbou za její
ukončení).
- Největší svátky liturgického roku – VELIKONOCE – nám nebylo
umožněno slavit veřejnými bohoslužbami. Věřící dostali tzv. „dispenz“
od osobní účasti a byli pozváni k sledování on-line přenosů nebo
prostřednictvím TV NOE, RADIA PROGLAS nebo TV LUX.
- Od neděle 26.4. jsme mohli v omezeném počtu (15 osob) konečně slavit
bohoslužby obvykle, a to za dodržení všech hygienických opatřeních.
- Ve čtvrtek 7.5. se z našeho kostela Svatého Ducha vysílal přímým
přenosem pořad TV NOE „JAK POTKÁVAT SVĚT“, do kterého si Jiří
Pavlica tentokrát pozval duchovního otce farnosti P. Miroslava
Suchomela.
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- V den Svátku matek (10.5.) při mši svaté v 10:00 hodin jsme v novém
kostele popřáli našim maminkám a babičkám k jejich svátku. V tento den
byla také slavena mše svatá na zemřelého Ing. Dr. Rostislava Sochorce
(tentokrát v novém kostele, spojená se vzpomínkou na Dr. Sochorce a
modlitbou za všechny oběti komunistické totality).
- Druhý čtvrtek v měsíci květnu, červnu a září – organizovala farnost
modlitbu RŮŽENEC S PROCESÍM po růžencové poutní cestě.
- Při Letnicích naší farnosti (v sobotu 30.5.) jsme slavili vigilii slavnosti
Seslání Ducha svatého. Až do půlnoci byl kostele otevřený k modlitbě
za nové vylití darů Ducha svatého.
- U příležitosti 100. výročí narození (18.5.) sv. papeže Jana Pavla II.
proběhla v naší farnosti přednáška církevního historika Mgr. Josefa
Mikuláška Ph.D. s názvem „Střípky ze života sv. Jana Pavla II.“.
- Slavnost Božího Těla proběhla ve čtvrtek 11.6. v „komornějším duchu“ slavnostní mší svatou a adorací.
- Už tradičně se v naší farnosti zapojujeme do modliteb za posvěcení kněží
v rámci Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (v pátek 19.6.).
- V pátek 19.6. proběhlo také žehnání nového ambonu (z dílny ak. sochaře
Otmara Olivy).
- V naší farnosti proběhly (tak, jak CIC nařizuje) ohlášky před udělením
jáhenského svěcení našemu bohoslovci carissimu Michalu Staufčíkovi.
- Před jáhenským svěcením proběhlo v naší farnosti Triduum modliteb
za budoucí jáhny a při nedělních bohoslužbách jsme byli seznámeni se
službou jáhna v římskokatolické církvi.
- Jáhenské svěcení Michala Staufčíka a jeho dalších tří spolubratří
proběhlo v sobotu 11.7. v katedrále sv. Václava v Olomouci. Světitelem
byl pomocný biskup olomoucký Msgr. Antonín Basler. Hned následující
neděli (12.7.) jsme s vděčností za dar povolání našeho Michala slavili
mše svaté, při kterých On poprvé přisluhoval a pronášel své první kázání.
- Naše děti se mohly těšit na farní tábory: 18. - 25.7. na faře v Prasklicích a
2. - 13.8. ve Vranově nad Dyjí.
- Dožínková mše svatá proběhla už tradičně na konci prázdnin – v neděli
30.8.
- Sestra Renata Dostálková inspirována Katechezemi Dobrého Pastýře
připravila od září tyto katecheze pro děti 3 - 6 let také v naší farnosti.
- V neděli 6.9. jsme zahájili nový školní rok slavnostní mši svatou ve 14.00
hod., při níž jsme prosili o dary Ducha svatého pro učitele, vychovatele,
katechety a žáky. Po ní proběhlo zábavné odpoledne, které pro děti
připravila farnost společně s Jednotou Orla Staré Město.
- Také v prvním měsíci školního roku o nedělích probíhala aktivita naší
farnosti: mše sv. v novém kostele v 10 hodin je věnována Rodinám
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s dětmi. Předškoláci mají program v místnosti pro matky s dětmi, starší
děti mají program ve mši.
V neděli 6.9. se také uskutečnil na Náměstí Velké Moravy další
Velkomoravský koncert Hradišťanu, Muziky Petra Mičky z Horňácka,
Slováckého komorního orchestru a Staroměstských mládenců.
V pátek 11.9. se ve slevačské dílně ak. sochaře Otmara Olivy odlévala
první část našeho nového oltáře.
V rámci 7. Dnů slovanské kultury jsme mohli v našem chrámu v neděli
13.9. naslouchat Ruské duchovní hudbě v podání Pražského komorního
mužského sboru a Smíšeného pěveckého sboru Hodonín.
Při Michalských slavnostech („Hodech“) v neděli 27.9. jsme slavili
Patrocinium sv. Michaela hodovou mší svatou.
5. 10. jsme si mší svatou připomenuli 6 let od benedikce nového chrámu.
Adorační den farnosti se uskutečnil opět 6.10. (tentokrát v úterý).
První svaté přijímání našich 14 dětí, proběhlo v neděli 11.10.
Od pondělí 12.10. opět z rozhodnutí vlády dochází k omezení počtu
účastníků bohoslužeb (10 osob).
Modlitby za naše zemřelé proběhy v novém kostele v sobotu 31.10 (mší
svatou v 18 hodin a následnou pobožností). Dekretem Apoštolské
penitenciáře rozhodl svatý otec František, že celý měsíc listopad
můžeme, za splnění podmínek, získat plnomocné odpustky přivlastnitelné
duším v očisti.
Díky uvolnění vládních opatření a tím také zvýšení počtu účastníků
bohoslužeb jsme mohli plnohodnotně slavit adventní dobu. I naše děti se
rády účastnily rorátních mší svatých (a tím adventní soutěže) částečně
fyzicky a částečně on-line. Díky Alžbětě Plevákové a Lidušce Gieslové
za přípravu soutěže.
Před adventní dobou byly vytvořeny a instalovány do oken kostela
2 vitráže, a to na straně novozákonních výjevů. Práce provedl pan
Kolínský dle návrhu ak. malíře Jana Jemelky. Jedna vitráž vyplňuje
prostor o rozměru 140 x 210 cm.
Upřímné poděkování všem, kteří darovali vánoční čajové pečivo, jež
pracovníci Charity předali osamělým, nemocným a potřebným.
Závěr občanského roku 2020 a nastávající rok 2021 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.
Děkujeme Bohu, že žehná svému dílu. Upřímné díky také všem, kteří
modlitbou, obětavostí, fyzickým nasazením a finančními dary k tomu
přispěli.
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- Chrám Svatého Ducha se stává jedinečným místem setkávání,
duchovního obdarování a zakoušením mocné Boží přítomnosti v Duchu
svatém.
P. Miroslav Suchomel,
duchovní otec farnosti
Rekapitulace prací roku 2020 v souvislosti
s dobudováním kostela Svatého Ducha
Kostel Svatého Ducha již slouží bohoslužebným účelům více jak 6 let.
Ale rčení "práce jak na kostele" se ve Starém Městě beze zbytku naplňuje.
V roce 2020 pokračovaly práce na liturgickém mobiliáři. Nejprve byl v červnu
dokončen a instalován ambon. Dolní část, vážící kolem 75 kg, namodeloval
a odlil z bronzu sochař Otmar Oliva. Horní část - čtecí oboustranný pult
z onyxu, vytvořil a instaloval kameník Petr Novák. Nyní je rozpracován oltář.
Horní onyxová deska bude obložena bronzovými deskami lemovanými
nápisem závěru eucharistické modlitby v hlaholici. Je odlito asi 80 %
bronzových desek, které váží 395 kg. Momentálně tyto desky povrchově
čistí a leští cizelér. Předpokládaná instalace oltáře bude cca koncem června
v roce 2021.
Ve druhém pololetí 2020 byly vytvořeny a instalovány do oken 2 vitráže,
a to na straně novozákonních výjevů. Práce provedl pan Kolínský dle návrhu
ak. malíře Jana Jemelky. Jedna vitráž vyplňuje prostor o rozměru 140 x 210
cm. Ve finálním stavu bude těchto vitráží celkem 120. Instalované vitráže
nám mají přiblížit finální podobu oken kostela a motivovat případné dárce,
kteří se např. rozhodnou "zasponzorovat" vitráže do dalších oken.
V presbytáři za svatostánkem na zadní šikmé ploše byla provedena
instalace světel, které zde zatím chyběly. Bylo příjemným překvapením, že
možno těmito světly zajímavě nasvítit presbytář jako nyní o Vánocích.
V roce 2002 bylo vydáno stavební povolení jak na stavbu kostela, tak i
fary, která má přiléhat ke kostelu. Ekonomická rada farnosti se rozhodla
provést revizi dokumentace fary, která zatím nebyla realizována.
Pod kostelem je prostor sloužící k aktivitám farnosti a proto některé
místnosti, zařazené v původním projektu fary, by byly nadbytečné.
V revidované studii došlo ke zmenšení prostoru fary a v přibyla nová
parkovací místa. Na studii se podílel architekt Ivo Goropevšek spolu
s projektantem Františkem Zajíčkem, kteří tvořili také původní projekt kostela
a fary. V následujícím roce bude studie fary zpracována do podoby projektu
pro stavební povolení.
Kamil Psotka
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Statistika hospodaření farnosti
Hospodaření farnosti v roce:

2020

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,
církevní školství
- dobrovolné sbírky darované mimo farnost

Kč

375 171

Kč

356 410

Kč

378 681

Kč

91 924

Kč

90 229

Kč

56 650

Kč

39 000

- odvod diecézi, mzdový fond
- za ostatní výdaje – poplatky, kancelářské potřeby,
daň z nemovitosti apod.

Kč

74 562

stav účtu k 27.12

Kč

(postní almužna, na pronásledované křesťany)

26 316

Dostavba 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: zhotovení ambonu, částí oltáře, ozvučení
za plyn, vodu, el. energii, vodu, opravy
a ostatní výdaje
úroky z úvěru
splátky úvěru
stav účtu k 27.12

352 900
2020

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1 185 823
2 115 721
564 600
0
801 121
750 000
2 323 230
1 230 683
261 217
79 030
752 300
978 314

Zpracoval: Jitka Foltýnková
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