MICHAEL SVATÝ DUCH
občasník farnosti Staré Město

č. 101 / půst 2021
SKRYTÝ ROZMĚR NÁBOŽENSTVÍ?
V náboženském životě jsou důležité dva rozměry: otevřenost a
skrytost. Jinými slovy, v náboženství je důležité vydávat svědectví
lidem a je důležité vydávat svědectví Bohu. Tyto dva rozměry
nesmí být zaměňovány. Na to jasně poukázal
Ježíš. Almužna, modlitba a půst se mají konat
v skrytosti, před Boží tváří. Sv. Matouš použil
řecké slovo „kryptós, kryptó - κρυπτώ“, což
znamená: „skrytý“. Samozřejmě je lze provádět
jen na veřejnosti, ale musíme počítat s tím, že
pak ztrácí svou hodnotu před Bohem.
Almužna
Almužna je projevem šlechetné péče o chudé.
Když se však stane svědectvím jenom v péči
o sebe, promění dárce v pokrytce. Je možné si
almužnou koupit lidskou chválu a uznání. To je
jistá odměna. Ale není divu, že od Boha už nic
nedostaneme. Dáváním almužny můžeme chudé
také ponížit. A i když to lidské oči nevidí, Bůh má
pronikavější pohled. Oběť almužny má pomoci
bližnímu, nikoli ho ponížit. Bůh vidí, co děláš
ve své šlechetnosti a skrytosti srdce, a jistě ti
odplatí svou štědrostí.
Modlitba
Modlitba - rozhovor s Otcem. Vzájemná
výměna myšlenek a přání. Setkání srdcí lásky.
Kéž se z této intimity nestane pokrytectví.
Nedostatek upřímnosti se Boha hluboce dotýká.
Ježíš nás naučil modlitbě „Otče náš“. Bůh ví, co potřebuji a co je

pro mě dobré. A já v tomto rozhovoru lásky se snažím zachytit
smýšlení Boží. Pouze tehdy Bůh vidí to, co je skryté v mém srdci, a
jistě odplatí svou štědrostí.
Půst
Půst - jsem schopen dobrovolně se zříci něčeho pro Boha. Půst
má samozřejmě víc rozměrů a neměl by být spojován pouze
s omezením jídla. Postem dávám Bohu najevo, že se mohu omezit
v tom, co bych jinak chtěl. Dávám mu signál, že pokud to bude
potřeba, jsem připraven přijmout obtížné a omezující úkoly, které
přede mne postaví.
Postem dávám najevo svou připravenost být Bohu k dispozici.
Tehdy Bůh hojně odmění to, co je skryté.
Přeji sobě i každému z Vás dobrý start do letošní svatopostní
doby i její požehnané prožití.
o. Miroslav
POPELEČNÍ
STŘEDA
PŘIPADÁ
LETOS NA 17. 2. 2021. Mše sv.
v kostele Svatého Ducha slavíme 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.
Letos budeme rozjímat
nad apoštolským listem papeže Františka k 150.výročí vyhlášení sv.
Josefa patronem Církve.
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.
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NA VÝZVU SV. OTCE FRANTIŠKA SE PŘIPOUJEME K „24 HODIN
PRO PÁNA“ v pátek 12.3.: 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 tichá adorace, 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!
POSTNÍ ALMUŽNA 2021
Postní sbírka je viditelným vyjádřením praktické pečující lásky církve,
jejímž smyslem je pomoci bližnímu v nouzi všude tam, kde už
nepostačují vlastní síly či kam nedosahuje sociální systém státu.
Během Popeleční středy či 1. neděle postní obdrží věřící v kostele
papírovou schránku „postničku“, kterou mají po celou postní dobu
ve svých domovech. Do schránky vkládají
finanční prostředky, které ušetřili odříkáním
si během čtyřicetidenního postního období.
Na Květnou neděli odevzdají věřící
„postničky“ ve svých kostelích. Farnost poté
předá finanční dary Charitě Olomouc, která
se po dohodě s farnostmi postará o jejich
rozdělení. Cílem snahy předvelikonočního
postního období je rozvíjet kontakt mezi
Charitou
a
jednotlivými
farními
společenstvími,
rozšiřovat
schopnost
farníků
vnímat
potřeby
druhých
a
materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc.
Darovaný výtěžek poslouží prostřednictvím Charity těm, kteří se
nacházejí v tíživé situaci. (www.postnialmuzna.cz.)
Postní schránky (postničky) dostaneme na Popeleční středu 17. 2.
2021, příp. na 1. neděli postní 21.2.2021. Na Květnou neděli
(28.3.2021) přineste, prosím, schránky do kostela.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Před velikonočními svátky ve čtvrtek
25.3. a v pátek 26.3. dopoledne vždy od 8 hodin duchovní otec Miroslav
navštíví nemocné, kteří si to přejí, s nabídkou služby svátosti smíření,
svátosti pomazání nemocných a svátostí Eucharistie. Prosím, nahlaste
do 19.3. na tel. 572 541 277 nebo v sakristii kostela Svatého Ducha:
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O BOLESTNÉM PÁTKU PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ SE UŽ ŘADU
LET MODLÍME POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V ULICÍCH
STARÉHO MĚSTA. Také letos v pátek 26.3.2021 po mši sv. (v 18
hodin) vyjde průvod s křížem do ulic, aby připomenul bolestnou Kristovu
cestu na smrt. Zveme srdečně!
KVĚTNOU NEDĚLÍ (28.3.) 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 27.3. v 18:00 hodin.)
OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (ZPOVĚDI): vždy půl
hodiny přede mší svatou, také během Pobožnosti křížové cesty.
V NEDĚLI 28.3. V DOBĚ 15:00 – 17:30 HODIN BUDOU PŘÍTOMNI
DVA ZPOVĚDNÍCI!
ÚKLID KOSTELA PŘED SVÁTKY v sobotu 27.3. od 8:00 hodin.
Děkujeme, že přijdete pomoci!

POSTNÍ KAPKY 2021
Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro období
přípravy na Velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které
mohou "osvěžit" tvůj život.
- Každodenní úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II „o Božím
milosrdenství – Dives in misericordia“.
- Myšlenky papeže Františka.
- Inspirace arcibiskupa Jana.
- Denní modlitba.
- Liturgická čtení na každý den postní
doby.
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.
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Pobožnosti křížové cesty v naší farnosti
Datum
19. 2. 2021
22. 2. 2021
24. 2. 2021
26. 2. 2021
1. 3. 2021
3. 3. 2021
5. 3. 2021
8. 3. 2021
10. 3. 2021
12. 3. 2021
15. 3. 2021
17. 3. 2021
19. 3. 2021
22. 3. 2021
24. 3. 2021
26. 3. 2021
29. 3. 2021
31. 3. 2021
2. 4. 2021

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

Skupina
děti ze 3. třídy
děti z 5. třídy
zastupitelé města
orlové
senioři
ti, kteří uklízející chrám
společenství mládeže
cursillisté
katecheté
varhaníci
scholička
otcové
sakristiáni
Josefové
matky
pastor. a ekonom. rada
pastor. a ekonom. rada
ministranti
společná modlitba přítomných

ROK SVATÉHO JOSEFA
(z dekretu Apoštolské penitenciárie)
Roku 1870 bl. papež Pius IX. prohlásil dekretem „Quemadmodum
Deus“ sv. Josefa patronem katolické církve. Papež František ustanovil,
že od 8. prosince 2020 do 8. prosince 2021 se bude slavit zvláštní
Rok svatého Josefa.
Dar posvátných odpustků se uděluje pro celý „Rok sv. Josefa“
za splnění obvyklých podmínek (sv. smíření, přijetí eucharistie a
modlitba na úmysl svatého otce) věřícím v Krista, kteří se v duchu
odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku sv. Josefa
za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie:
a) Sv. Josef, opravdový muž víry, nás povzbuzuje, abychom
obnovili svou věrnost modlitbě, disponovali se k naslouchání
a s hlubokým rozlišováním odpovídali na Boží vůli. Plnomocný
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odpustek se proto uděluje všem, kdo budou aspoň půl hodiny meditovat
o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den budou účastnit pobytu
v duchovním ústraní, který bude obsahovat meditaci o svatém Josefovi.
b) V evangeliu se sv. Josefovi dává titul „muž spravedlivý“ (Mt
1,19). Josef, opatrovník důvěrného tajemství, které je v hlubině srdce a
duše, nás pobízí, abychom znovu objevili sílu mlčení, prozíravosti a
spolehlivosti při plnění svých povinností. A proto se bude moci dostat
daru plnomocného odpustku také těm, kdo podle příkladu sv. Josefa
vykonají skutek milosrdenství – ať tělesný nebo duchovní.
c) Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal
opatrovníkem Svaté rodiny z Nazareta, snoubencem blahoslavené
Panny Marie a Ježíšovým otcem z hlediska
zákona. Aby byly všechny křesťanské
rodiny naléhavě povzbuzeny k tomu, aby
znova
tvořily
příklad
důvěrného
společenství, lásky a modlitby, který byl
plně přítomen u Svaté rodiny, uděluje se
plnomocný odpustek věřícím, kteří se
v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí
posvátný růženec.
d) Boží služebník Pius XII. ustanovil 1.
května 1955 svátek sv. Josefa dělníka –
s tím úmyslem, aby všichni lidé viděli
důstojnost práce a aby se tak inspiroval
sociální život a příslušné zákony založené
na rovném rozdělení práv a povinností.
Plnomocný odpustek tedy bude moci
obdržet každý, kdo každý den svěří své
snažení pod ochranu svatého Josefa a
kterýkoli věřící, který bude přímluvu nazaretského dělníka vzývat v tom
smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen najít a aby práce
všech byla důstojnější.
e) Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že Bůh je tam, kde je
člověk v nebezpečí, tam, kde člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání a
opuštěnost. Plnomocný odpustek se tedy uděluje věřícím, kteří se
pomodlí litanie ke sv. Josefovi, a to za církev pronásledovanou a
za ulehčení všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem
pronásledování.
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Pro opětovné potvrzení všeobecného patronátu sv. Josefa v církvi
uděluje tato Apoštolská penitenciárie (kromě výše uvedených okolností)
plnomocný odpustek věřícím v Krista, kteří se pomodlí některou platně
schválenou modlitbu nebo učiní úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa,
např. se pomodlí „K tobě, svatý Josefe“, zvlášť o výročních dnech 19.
března a 1. května, o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa,
devatenáctého dne kteréhokoliv měsíce a o každé jednotlivé středě,
která je podle zvyku v latinském ritu zasvěcena památce tohoto světce.
V
dnešním
ohrožení
veřejného zdraví se dar
plnomocného
odpustku
vylévá co největší měrou
na
seniory,
nemocné,
umírající a na všechny,
kteří z legitimních důvodů
nemohou vycházet, jestliže
se zřeknou jakéhokoliv
hříchu a mají úmysl splnit,
jakmile to bude možné, tři
obvyklé
podmínky,
a
u sebe doma nebo na jiném místě, kde je zadržuje nějaká překážka, se
pomodlí modlitby ke cti sv. Josefa, útěchy nemocných a patrona dobré
smrti a s důvěrou obětují milosrdnému Bohu své bolesti nebo nesnáze
svého života. (zkrácená verze)
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201218dekret-apostolskepenitenciarie-k-roku-sv-josefa
Sv. Josef – muž mnoha zkoušek a muž víry se stal ochráncem,
živitelem a pěstounem Ježíše Krista. V Písmu svatém je toho o něm
napsáno velmi málo a on sám neřekl v Písmu vůbec nic. Víme jen, že sv.
Josef pocházel z rodu Davidova, byl tesařem a žil v Nazaretě, kde se
zasnoubil s Pannou Marií a byl pěstounem Božího Syna, Ježíše Krista.
Na jedné straně tajemně zahalená a nevyjádřená identita, strohost
výpovědí, a na straně druhé, ta v pozadí stojící velikost osobnosti sv.
Josefa.
Jeho skromnost a tichost, která téměř křičí nenásilně, ale velmi mocně
a působivě. Jeho pracovitost a schopnost hovořit spíše svými skutky,
chápající a rozvážné mlčení, smysl pro spravedlnost i rozhodnutí jednat
tak, jak chce Bůh, jeho pevná víra a zdravá bázeň před Hospodinem
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nám má co říci i dnes. Příklad sv. Josefa je pro nás všechny naléhavou
výzvou, abychom s věrností a skromností plnili úkol, který nám svěřila
Boží prozřetelnost.
Zdráv buď, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
v tebe doufala Maria.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám,
veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a
odvahu,
a braň nás před vším zlem. Amen.
(Papež František)
„Učme se od sv. Josefa, jenž znal těžké
chvíle, ale nikdy neztratil důvěru, a proto je uměl překonávat.“
(Papež František)

Modlitba za kandidáta kněžského svěcení –
našeho jáhna Michala Staufčíka
Všemohoucí Bože,
Ty jsi oporou našeho společenství,
zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb.
Svěřujeme Ti našeho bratra Michala,
který se připravuje ke kněžskému svěcení.
Prosíme Tě, pronikej ho svým svatým Duchem,
aby se dokázal plně spolehnout na Tvou pomoc,
a dej, aby byl vnitřně pevný ve svém rozhodnutí,
skromný v životě a věrný ve svém poslání.
Buď mu vždycky nablízku,
aby v něm všichni lidé poznávali Tvého Syna
Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného a oslaveného.
Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ.
Proto věříme, že chceš našemu bratrovi darovat více,
než se odvažujeme prosit.
Věříme, že mu chceš dát sebe sama,
vždyť ty jsi náš Bůh a Pán na věky věků. Amen
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Z pastýřského listu Otce arcibiskupa Graubnera
„Drazí bratři a sestry v Kristu,
i když procházíme dobou koronaviru a různých omezení, život nestojí.
Pro naše mladé nastala doba přihlášek na různé školy, střední i vysoké.
Rád bych upozornil na naše církevní školy“:
 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Prostějově, Velehradě,
 Gymnázium Německého řádu v Olomouci,
 Střední škola pedagogická a sociální sester dominikánek
v Bojkovicích.
„Často jsem slyšel od rodičů výtku, že nám chybí církevní škola
praktického typu. Dnes máme školu s učebními obory“:
 Střední odborná škola sv. Jana Boska v Kroměříži, kde jsou
v nabídce učební obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů,
Zemědělec – farmář a Zahradník, jedná se o tříleté učební obory
s výučním listem. Škola má internát, který vedou kněží salesiáni. Více
informací: www.sosbosko.cz
„Máme nabídku i pro maturanty“, studium na:
 Vyšší
odborné
škole
sociální
Caritas
v Olomouci
http://www.caritas-vos.cz/cz
 Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci,
na kterou se mohou hlásit nejen uchazeči, kteří
odpovídají na nabídku Božího pozvání stát se
knězem, ale i ti kteří se chtějí vzdělávat v sociálních
a jiných oborech https://www.cmtf.upol.cz/
„Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte
maturitu nebo se na ni letos připravujete a už Vás
někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte
touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství
s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy.
Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli
Bůh nevolá ke kněžství také Vás. Kněžský život není pohodlný, ale je
plný Božího dobrodružství a stojí za to. Přihlášky do semináře, které je
třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března, získáte
prostřednictvím svého kněze.
Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří
mají nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a
životní moudrost dospělých pomohou našim mladým v jejich odvážném
hledání.“
(redakčně kráceno)
Otec Jan Graubner
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Nabídka dalšího vzdělávání
 Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil pro mladé
(středních a vysokých škol) v rámci celoročního projektu digitální
evangelizace vzdělávací semináře. Každý měsíc je přichystán seminář
zaměřený na dnešní otázky mladých lidí nejen ve víře, ale i v běžném
životě. Jedná se konkrétně o následující témata: mediální gramotnost,
kritické myšlení, jak vést rozhovor s Bohem, sociální sítě, sexualita,
novodobá evangelizace, blogování, organizace eventů. Mezi řečníky se
objeví např. plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, kněz a teolog Mgr.
Jan Koblížek Th.D, markeťák Albín Augustín Balát, bloggerka Kateřina
Sedláčková, moderátor TV Noe a kněz P. Daniel Vícha, který se
účastní projektů pro mladé lidi například Světové dny v Panamě a
mnoho dalších... Semináře jsou zcela
zdarma a probíhat budou skrze
ZOOM on-line. Každý seminář bude
trvat zhruba 60 minut a následně bude
prostor pro dotazy a vzájemný dialog.
Přihlášení
probíhá
na odkazu:
https://www.signalyawards.cz/celoroc
ni-seminare/
 Ti, kteří jsou manželé nebo, kteří
se na svátost manželství připravují, se mohou účastnit webináře
Opravdová láska jako největší dar. Kurz je nyní možné absolvovat
jako osobní individuální setkání nebo on-line webinář pod vedením
Mgr. Antonína Brtníka. Termín on-line přenosu: čtvrtek 18. března 2021
v čase 19:30–21:00 hod.
Cena jednoho připojení pro jednotlivce nebo pár:
- 490 Kč při platbě nejpozději 7 dnů před termínem webináře
- 650 Kč při pozdější platbě, nejpozději ale 3 dny před konáním
webináře
Kurz je možné absolvovat v termínu konání, nebo i individuálně mimo
standartní čas webináře. Cena za individuální termín 790 Kč. Bližší
informace a další nabídky kurzů:
https://www.cenap.cz/webinarkomunikace-v-manzelstvi
Nabídka dalších kurzů: https://www.cenap.cz/kurzy-pro-verejnost
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 Arcidiecézní setkání katechetů věnované encyklice Laudato si.
Těšit se můžete na společnou modlitbu, na přednášku Pavla Nováčka:
Encyklika očima enviromentalisty a P. Tomáše Koumala: Formace
dětí v duchu LS. Setkání se uskuteční on-line: 12. - 13. 2. 2021,
zahájení 12. 2. 2021 od 17:00 do 18:30 hod, pokračování 13. 2. 2021
od
8:30
do
12:15
hod.
Přihlásit
se
můžete
na www.katechetiolomouc.cz
 Pro katechety
se připravuje tzv.
Letní škola Božího
slova,
která
se
uskuteční
v Olomouci
v budově
Arcibiskupského
kněžského semináře v termínu 28. - 31. 7. 2021. V programu budou
zahrnuty přednášky, workshopy, diskuse ve skupinkách a modlitba
s Božím slovem. Tématy budou provázet P. Josef Mikulášek a P. Jan
Liška. Podrobnější informace naleznete na www.katechetiolomouc.cz
 Rodičům a všem, kteří pracují v dětské kolektivu je nabídnuta online beseda: Proč a jak mluvit s dětmi o umírání a smrti?
Přednášející jsou Ing. Jindřiška Prokopová, psychosociální pracovnice
a Mgr. Pavel Duba, vedoucí Podpůrných služeb a psychosociální
pracovník. Webinář proběhne 10. 3. 2021 v 15 hod. Cena 300 Kč.
Na besedu je potřeba se přihlásit: https://www.cestadomu.cz
 Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP nabízí
pokračování kurzu celoživotního vzdělávání 10 setkání v letním
semestru akademického roku 2020/2021 každé úterý večer od 2. 3.
2021 do 4. 5. 2021 od 17:35 hodin v Aule CMTF UP
v Olomouci, Univerzitní 22. Délka a cena kurzu: jeden semestr - 300
Kč. Další informace: Referentka CŽV Mgr. Edita Lukášová, e-mail:
edita.lukasova@upol.cz, tel.: 585 637 174. Přihláška do programu a
další informace viz. Portál CŽV: http://czv.upol.cz/.
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Letní pobytové tábory 2021
Letošní farní tábor pro mladší děti (1.-5.
třída ZŠ) proběhne ve dnech 17.-24.
července 2021 na faře v Prasklicích. Cena
2.000 Kč (2400 Kč pro nečleny spolku
Sarkander). Za přípravný tým se na vaše děti
těší Vojtěch Giesl, Máchova 928, tel: 774 597
231, e-mail: gieslvoj@gmail.com.
Pro starší děti (5. - 9. třída ZŠ) se
uskuteční tábor ve dnech 13. – 22. srpna
2021 v Rajnochovicích. Cena 3.500 Kč
(3900 Kč pro nečleny spolku Sarkander).
Vedení táboru se opět ujal Jiří Nosek, Luční Čtvrť 2050, tel: 776 191
559, e-mail: j.v.nosek@seznam.cz
Přihlášky na oba tábory si stáhněte a vytiskněte ze stánek farnosti
nebo vyzvedněte v kostele a do konce dubna, přihlášku zašlete na výše
uvedené emailové adresy nebo odevzdejte na faře či v sakristii kostela
ve Starém Městě.

Farní kronika
Do naší farní rodiny byli křtem přijati:
Ignác František Fiala, SM, 31.1.2021
Baltazar Lukáš Miškoci, 14.2.2021
V naší farnosti jsme se rozloučili:
Jan Zelinka, 83 let
Izidor Stašek, 85 let
Helena Janušková, 63 let
Emil Baláž, 66 let
Jaroslav Kašný, 73 let
Monika Kejřová, 21 let
František Kubina, 98 let

Vydává farnost Staré Město. Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
vera@resetka.net - Věra Řešetková
grafická úprava: Ing. Vojtěch Foltýnek
církevní schválení: P. Mgr. Miroslav Suchomel
tisk: TYDRUPA – tiskárna Jiří Piluša
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