
  

ČA S S  BOH EM  
může být dobou, kdy se noříš do vroucího vztahu k němu. Avšak 

potom zase přijde doba, kdy budeš vztah s Bohem vnášet 
do svého vztahu k lidem a do své práce a žít jej tam. Tak tě láska 
k Bohu vede k lásce k lidem kolem tebe.  A všude si můžeš 
uvědomovat Boží přítomnost A s tímto vědomím a s tímto 
láskyplným postojem, který máš vůči Bohu, se můžeš setkávat se 
svými bližními.  

ŠKOLA VELIKONOC. 
Jestliže v mém životě úplně schází 

kontakt s  Bohem, mohu v druhém 
člověku vidět jen toho druhého a 
nedokážu v něm poznávat Boží obraz. 

Jestliže však ve svém životě úplně 
vynechám pozornost vůči druhému a 
chci být pouze „zbožný“, pouze plnit své 
náboženské povinnosti, pak vysychá i 
můj vztah k Bohu. Tento vztah je pouze 
korektní, avšak bez lásky. Jedině má 
ochota vycházet vstříc bližnímu a 
prokazovat mu lásku mne činí vnímavým 
také vůči Bohu. 

Škola Ježíšových Velikonoc – mne 
vyučuje o hlubokém vydání v lásce 
k Bohu a lidem.  

Můžeš nově prožít letošní Velikonoce! 
Ze srdce Ti to v modlitbě vyprošuji 

o. Miroslav 
 

Michael - 
Svatý duch 

občasník farnosti Staré Město 

  č. 102 / Velikonoce 2021 
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Výz va  b isk up ů k e  sčít á ní  l id u  2021 
Bratři a sestry, 
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti 

lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti 
k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. 

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík 
je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla 
zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla 
evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika 
změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 
2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, 
který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické 
církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva. 

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás 
vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: 
věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická 
církev, nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste 
členem.  

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně 
katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. 
Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož 
hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř 
polovina obyvatel rozhodla na tuto 
otázku neodpovědět, státní úřady, 
média i společenské vědy číslo 
ze sčítání (1,082 mil.) považovaly 
za počet věřících či katolíků. Kolik 
dalších věřících a katolíků zůstalo 
ukryto v oné mlčících polovině 
sčítaných, se už nikdy nedozvíme. 

Proti sčítání může být mnoho 
námitek. Jednou z nich je i názor, že 
církev je zkažená a zdiskreditovaná, a 
proto si nezaslouží, abych se k ní 
přihlásil. Ano, lidská stránka církve 
nemusí být vždy vábná, ale 
nepřestává být společenstvím více či 
méně hříšných lidí kolem Krista. 
Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, 



Michael – Svatý Duch č. 102 / Velikonoce  2021                                         strana 3       

že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se 
snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.  

Pamatujme na Ježíšův příslib: „Ke každému, kdo se ke mně přizná 
před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo 
mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“ (Mt 11, 32-33)  

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. 
Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte 
s námi. A buďme si jisti, že nám to Bůh připočte k dobru. 

Ze srdce vám žehnají biskupové Čech, Moravy a Slezska 
 
Pozd ra v  a  přá n í  na še h o já h na  M i ch a la  Sta ufč íka  
Drazí staroměstští farníci, 
všechny srdečně zdravím 

z Valašských Klobouk, kde trávím svou 
roční jáhenskou službu. Za nedlouho 
budu při velikonoční vigilii zpívat: „On 
(Bůh) mě bez mých zásluh milostivě 
přidružil ke sboru jáhnů.“ A protože 
skutečně platí ono latinské tumpus fugit 
(čas běží), za nedlouho mám být 
přidružen do společenství kněžského.  

Chtěl bych opravdu upřímně 
poděkovat za všechny modlitby a oběti 
tvořící pevnou oporou mého povolání 
ke kněžství, které přesahuje lidské 
schopnosti. A poněvadž nejsme lidé 
pouze duchovní, ale také tělesní, chtěl 
bych taktéž poděkovat za veškerou hmotnou a finanční podporu, které 
se mi od vás dostalo a dostává.  

Dá-li Bůh, tak primiční mše svatá v sobotu 10. července 2021, 
nebude pouze mou osobní slavností, ale slavností celé naší farnosti, 
Božího lidu ve Starém Městě. A tak už předem děkuji všem, kteří se 
jakkoli, ať duchovně nebo tělesně, zapojí do přípravy, organizace a 
průběhu mé první mše svaté v rodné farnosti. 

Závěrem bych vám všem chtěl ze srdce popřát požehnané prožití 
velikonočních svátků, kéž znovu hluboce zakusíme, co to znamená, že 
Kristus Pán skutečně pro každého z nás zemřel a vstal z mrtvých. 

S pozdravem a požehnáním, 
jáhen Michal Staufčík 
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KA TECHEZ E D O B RÉ HO PAS TÝŘ E 
 

Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: „Nechte děti 
přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří 
království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme 
království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“ 

(Lk 18, 16-17) 
V září r. 2020 se ve Starém Městě otevřelo atrium 

s pravidelnými katechezemi pro nejmenší děti od 3 do 6 
let. Cílem těchto katechezí je pomoci dětem radovat se 
ze vztahu s Bohem. Malé děti mají přirozenou schopnost 
prožívat velmi hluboce svůj vztah s Bohem. Děti jsou 
schopny se zcela oddat Boží lásce a pouze do věku 6 let 

jsou zcela pohlceny touto radostí. 
V atriu, které se nachází pod naším kostelem sv. Ducha, se děti 

scházely společně s rodiči necelé dva měsíce, do té doby, než přišlo 
nařízení o zákazu přítomnosti dětí na zájmovém vzdělávání. Rozhodli 
jsme se, že KDP budou probíhat dál navzdory těmto nařízením, pouze 
v jiné formě.  Od konce října dostávají rodiče svých dětí každý týden 
emailem veškeré materiály k danému tématu. Samotná katecheze se 
skládá z prezentace tématu, služby Slova, aktuálního poselství, 
materiálů pro práci dítěte a návrhů pro individuální práci. Velkým 
přínosem je, že jsou do katechezí vtáhnuti i rodiče a tak se mohou 
společně s dětmi podílet na budování tohoto vztahu. 

Doposud si tak mohli rodiče se svými dětmi vytvořit vlastní liturgický 
kalendář, dozvědět se něco o Svaté Zemi, prožít společně vánoční 
slavnost, poskládat si z dřevěných kostek Jeruzalém s hradbami a 
mnoho dalšího. Zasadili si společně obilné semínko, přičemž si 
uvědomovali mimořádnou životní sílu, která způsobuje růst. Měli 
možnost zadělat si kvas a tím si lépe představit růst Božího království, 
které neustále roste. 

V současné situaci, kdy se není možné setkávat, je rodičům 
umožněno vypůjčit si výukové pomůcky a materiály, které se zrovna 
k danému tématu vztahují nebo k tématu, které již bylo probráno. 
Věříme, že tento způsob katechezí bude přínosem nejen pro děti, ale i 
pro jejich rodiče. 

„Zkusme více naslouchat našim dětem, pozorovat je, rozmlouvat 
s nimi a pomáhat jim vybudovat pevný a láskyplný vztah s Bohem.“ 

Renata Macháčková Dostálková 
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P ŘIJM Ě TE,  P RO S ÍM ,  PO ZV ÁNÍ  K VELIKO NOČ NÍM  
BO H O SLU ŽBÁ M!  

 
 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2021 v chrámu Svatého Ducha 
ve Starém Městě 
Květná neděle –  
28. 3. 2021 
PAŠIJOVÁ NEDĚLE  
(čtou se texty 
evangelií  
o Kristově umučení) 
ZAČÍNÁ SVATÝ 
TÝDEN 
 (Přineste s sebou, 
prosím papírové 
pokladničky Postní 
almužny! Děkujeme!) 

PAMÁTKA SLAVNÉHO 
VJEZDU JEŽÍŠE KRISTA 
DO JERUZALÉMA 
(Dominica in palmis  
de passione Domini) 
Přineseme si ratolest jívy - 
"kočičky".  
 

Mše svaté:  
7:00 hodin, 
10:00 hodin, 
v sobotu večer 27. 3 2021. 
v 18:00 h. 

15:00 – 17.30 hodin – Velikonoční svátost smíření 
(svatá zpověď), budou přítomni dva zpovědníci! 

Zelený čtvrtek –  
1. 4. 2021 
ZAČÍNÁ  
„TRIDUUM 
PASCHALE – 
VELIKONOČNÍ 
TŘÍDENNÍ“  

MŠE NA PAMÁTKU  
POSLEDNÍ VEČEŘE 
PÁNA 
 (Missa in Coena 
Domini) 
(ustanovení mše svaté,  
ustanovení svátosti 
kněžství, nové přikázání 
lásky). 
 
 
 
 
 
 

18:00 hodin 
Po mši sv. hodinová 
adorace  
v Getsemanské zahradě.  

 

Velký pátek –  
2. 4. 2021  
DEN PŘÍSNÉHO 
POSTU 
 

OBŘADY NA PAMÁTKU  
UMUČENÍ JEŽÍŠE 
KRISTA 
(in Passione Domini) 
Kostel bude otevřen 
 k soukromé modlitbě  
od 11:00 – 17:00 hodin. 

Společná modlitba 
Křížové cesty v 9:00 hodin 
a po ní vyhodnocení 
postní soutěže dětí. 
Modlitba Korunky 
k Božímu milosrdenství 
v 15:00 hodin. 
 Obřady v 18:00 hodin. 

Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy katolických chrámů ve 
Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať! 
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Bílá sobota –  
3. 4. 2021 
Neslaví se liturgie  
 
VELIKONOČNÍ 
VIGÍLIE 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  
PÁNA JEŽÍŠE 

(Sabbatum Sanctum) 
Boží hrob bude 
přístupný k modlitbě: 
9:00 - 18:00 hodin 
 

9:00 –Společná modlitba  
Ranních chval a Četby  
z Breviáře. 
9:30 –Obřad Effata 
katechumenů. 
Slavnostní obřady  v 18.00 
hodin (se křtem tří 
katechumenů) 

NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE PŘINÉST ZVONEČKY A 
ZVONKY! 
ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU OSLAVUJÍCÍMU ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
PÁNA JEŽÍŠE! 
Velikonoční neděle – 
4. 4. 2021 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
NAŠEHO PÁNA 
JEŽÍŠE KRISTA 
(Boží hod velikonoční) 

(Dominica Paschae  
in resurrectione Domini) 
Sbírka na Arcibiskupský 
kněžský seminář  
v Olomouci  
Žehnání pokrmů na konci 
mše sv. 
(Nádoby s pokrmy položte  
na připravené ubrusy) 

8:00 hodin 
10:00 hodin 

Pondělí velikonoční – 
5. 4. 2021 

Doba lidových tradic – 
šlahačka 

7:00 hodin 
10:00 hodin 

Velikonoční oktáv - 
týden po Velikonocích 
 do neděle Božího 
milosrdenství 
(11. 4. 2021) 

Denně při bohoslužbách 
zaznívá chvalozpěv Gloria a 
Aleluja a čtou se evangelní 
úryvky o zjeveních 
Vzkříšeného Krista 

mše sv. v út. a čt. 
v 6:30 hodin 
st., pá., so. 
v 18:00 hodin 

Velikonoční doba trvá 
50 dní  
a končí 23. 5. 2021 
naplněním Kristova 
příslibu, že pošle 
Utěšitele – Sesláním 
Ducha svatého 
 
 
 
 
 
 
 

40. den po Velikonocích  
13. 5. 2021 je  
Slavnost  
Nanebevstoupení  
Páně – Ježíš  
odchází k Otci 
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S v ěd ec tví  na š ic h  k a te ch ume n ů 
… jednou se mě někdo zeptal. Jaký byl tvůj nejzásadnější moment 

v tvém dosavadním životě? Odpověděl jsem: Asi to byl ten nejsmutnější 
okamžik, kdy mě a moji rodinu navždy opustila moje sestra. Bylo jí 16, 
mně v té době 14 let. Život se otočil vzhůru nohama, vše bylo ztraceno. 
V těch těžkých chvílích jsem se poprvé začal obracet k Bohu, začal 
jsem studiem duchovní nauky s nadějí, že najdu odpovědi na otázky 
bytí a s nadějí, že jí budu zase nablízku. Chtěl jsem proniknout do 
hlubšího poznání Boha a vnímat duchovní svět. Stal jsem se duchovní 
badatel, hledající, poutník na cestě k Bohu s vnitřní touhou se s ní 
znovu shledat. Ve svém blízkém okolí svých přátel a vrstevníků jsem 
však nenacházel společný zájem, byl jsem osamocen. Českou 
společnost jsem vnímal více méně jako ateistickou nebo, kde nejsou 
lidé Bohu tak hluboce oddáni. Odrazovým můstkem se mi stala kniha 
Hovory s Bohem od Neale Walshe, která ve mně zanechala pocity 
útěchy, radosti, dojetí, prozření, božího souznění a především, která ve 
mně zažehla duchovní plamen. Šel jsem proto dál do nitra věci, ať 
v teoretickém vzdělávání, nebo praktickém duchovním rozvoji, či 
hledání duchovně orientované společnosti. Vydal jsem se na cestu 
poznávání Boha do zemí více nábožensky spřízněných, především to 
byly arabské země a země orientu. Postupně jsem na své duchovní 
cestě objevoval základy teologie, metafyziky, mystiky, hermetismu, 
judaismu, křesťanství, islámu, antropologie, taoismu, hinduismu, 
budhismu. Nebyl jsem dosud nějak odevzdaný pro jedno náboženství, 
ale přijímal jsem Boha, který je jen jeden a 
s různými jmény, ať to byl Bůh otec, Jehova, 
Alláh, Akasha a další. Nejspíš jsem čekal, až 
mě něco osloví tak silně, že bych se rozhodl 
konvertovat jen k jednomu náboženství a žil 
dle jeho principů a pravidel. Hledal jsem 
cestu v modlitbách Islámu, studiem židovské 
kabaly. V budhistických meditacích a cvičení 
jógy, vnímání duchovní energie tai-chi, 
v praxi hermetismu…. Ale jak se říká, 
za vším hledej ženu, a to byl i můj případ. 
Na cestách po Arabských Emirátech jsem se 
potkal s dívkou z Libanonu, která mě 
okouzlila a osudově se mě dotkla, byla 
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křesťanka. Vnímal jsem tu duchovní oddanost 
Bohu a duchovní sílu či auru, kterou mě 
přitahovala. Cítil jsem porozumění, spřízněnost, 
celistvost, pochopil jsem, že ona byla cílem 
mého hledání, kruh byl uzavřen. S ní jsem zase 
poznal vnitřní klid a lásku bližního, který jsem 
dříve ztratil, když odešla moje sestra. Zasvětila 
mě do svého života víry v Boha a Krista, 
ve kterém jsem také našel sám sebe. A dá-li Bůh 
a stvrdí naše životy svátostí manželství, náš 
společný život v křesťanství může započat. 
Oslovil jsem proto našeho drahého otce 
Miroslava Suchomela, který mě nasměroval 
na cestu následování Krista, cestu křtu a víry.  

katechumen Ramon 
 
Moji rodiče nikdy věřící nebyli. Jediného, koho si pamatuji, tak byla 

moje prababička. U ní si pamatuji, že když jsme došli na návštěvu, tak 
první její slova byla, pamatuješ si modlitbu? A já spustila, Andělíčku můj 
strážníčku, opatruj mi mou dušičku…“ Tuto větu jsem jí odříkala, ale 
vůbec jsem nevěděla, co znamená. V mých 15. letech jsem začala 
chodit s přítelem, který i se svou rodinou do kostela chodil. Po nějaké 
době jsem začala chodit s nimi. Ale furt to bylo pro mě jenom chození 
do kostela nic víc. Před 3 lety jsem nastoupila do práce, kde se vyrábí 
svíčky. Tolik kolegyň chodilo do kostela, až došlo na téma, jestli jsem 
pokřtěná, řekla jsem, že ne. Jednou na mě padla práce, kdy jsem 
musela zdobit křestní svíčky. A při té příležitosti mi začalo šrotovat 
v hlavě o Bohu. Jestli jsou všichni křesťané stejní. Jestli dodržují vše, 
jak je dáno. Tak jsem šla za kolegyní a zeptala se jí, jestli by mi 
neporadila, jak se nechat v tomto věku pokřtít. Odkázala mě na pana 
faráře ve Starém Městě. Doma jsem mu zavolala a domluvili jsme se 
na setkání. Každá návštěva pro mě hodně znamenala. Bylo to pro mě 
jako učení dějin, pokaždé jsem si odnesla další a další vědomosti. 
Myslím si, že to Bůh tak pro mě přichystal. Že to právě takto mělo být. 
Teď mám na vše úplně jiný názor, co se týká křesťanství, a zjistila jsem, 
že každý člověk je věřící svým způsobem. Záleží na úhlu pohledu 
každého z nás. Věřím, že každým „sezením“ jsem k poznání víry blíž a 
blíž a za to vděčím Pánu Bohu, že mě na tuhle cestu nasměroval. 

katechumentka Michaela 
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Svědectví, poznání Boha 
Možná, že někteří z vás očekávají, že na následujících řádcích 

naleznou jeden okamžik, jednu událost, skutek či člověka, kdy jsem si 
řekl: „Teď jsem se poprvé setkal s Bohem!‘‘ Nikoli, tak to v mém případě 
nebylo. Když se zamýšlím nad mou cestou poznání Boha, spíše než 
o cestu poznání, bych řekl, že jde o cestu poznávání. Jako paralelu 
k mému poznávání Boha vidím malíře, kdy jeho rukou vzniká na plátně 
jeho dílo a utváří se tak celkový obraz. 

Jistě se mnou bude řada z vás souhlasit, že jeho přítomnost, jeho 
působení, jeho jednání pociťujeme neustále, že nás doprovází 
na každém našem kroku, každým okamžikem, každý den, ve dne i 
v noci, v časech dobrých i zlých… Kdykoli ho potřebujeme je zde, aby 
nám naslouchal a nabídl nám pomocnou ruku. 

Když se ohlédnu zpět na můj dosavadní 
život, nedokáži si představit, že by události, 
které se v mém životě staly, lidé, kterém jsem 
potkal, myšlenky, které mne napadaly, by byly 
hříčkou náhody. S odstupem času mohu říci, 
že vše mělo svůj důvod a smysl a že i ty stinné 
stránky života byly nakonec lekce, které mne 
posunuly dál. 

Vzpomenul bych například životní lekci 
v podobě pracovních zkušeností, kdy jsem 
musel projít často nepříjemnými zkušenostmi, 
abych byl nakonec odměněn současnou prací, 
které si s pokorou vážím, která mně naplňuje a 
ve které vidím budoucnost. I zde, když se zpětně poohlédnu 
do minulosti tak mohu říci, že i ten ne vždy příjemný čas strávený 
v práci měl nakonec dopad na mé rozhodnutí a vystudoval jsem 
vysokou školu, která byla vždy takovým mým životním snem. Je 
spousta událostí, které bych mohl vzpomenout, které vnímám jako Boží 
konání již od útlého dětství, ale nejzásadnějším zlomem v mém životě 
bylo, když mně do života vstoupila již moje manželka, se kterou máme 
nádhernou dceru. Vždy si s pokorou říkám, že je moje manželka 
skutečný anděl a naše dcera je dítě Boží. Samozřejmě, že se občas i 
objeví chvíle, kdy máme potřebu si vyměnit své názory, a to si myslím, 
že je naopak i žádoucí, když si dva dokáží promluvit o těch běžných, 
ale i životních a zásadních věcech. A i přesto ve mně zůstává pocit, že 
to není jen láska, manželství či rodičovství, co nás spojuje, ale že je 
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mezi námi ještě něco mnohem víc, něco co nás převyšuje, zvláštní 
pouto, Boží síla, co nad mojí rodinou drží ochrannou ruku. 

Jednou za čas se během dne na chvíli zastavím a užívám si ten 
pocit, kdy si s pokorou říkám, jak je ta moje životní cesta výjimečná, 
zvláštní a jak vnímám, že životem jen tak slepě nebloudím, ale že můj 
život díky Bohu nabírá správný směr.  

Přeji vám všem, aby i vy, kteří máte touhu žít smysluplný život, jste 
nakonec kráčeli po cestě, která vás povede tím správným směrem. 

katechumen Adam 
 
P omůc k a  pro  d o má cí  l i t urgi i  v  d obě  

mim ořá d né h o s l a ve n í  Ve l ik onoc  202 1 
Již podruhé se ocitáme v situaci, kdy se 

blíží slavení Velikonoc, největších svátků 
křesťanů, v nám nezvyklé a jistě nechtěné 
podobě, vyplývající z mimořádných opatření 
v současné pandemii. Oproti loňskému roku 
2020 nám je letos umožněno slavit liturgii 
v chrámech alespoň v malém množství, dle 
místních podmínek a možností. Avšak 
pro mnohé z vás je z nejrůznějších důvodů 
účast na liturgii v kostelích nedostupná. Proto, 
podobně jako v loňském roce, nabízíme 
několik podnětů, jak prožít domácí liturgii 
letošních Velikonoc. 

Televize či internet nám nemohou nahradit 
naše vlastní „ponoření“ se do liturgie. Je 
vhodné si připomenout, že liturgie je slavena, 
nikoliv sledována. A slavit znamená ponořit 
sebe samého do osobního setkání s Kristem, který se nás chce 
dotknout a přivést do společenství s Bohem Otcem. 

Velikonoční slavení, zvláště slavení Velikonočního tridua 
(nazývaného v našem jazyce Zelený čtvrtek, Velký pátek až 
k Velikonoční vigilii), je slavením plným symboliky, která nás bytostně 
vtahuje do dění: mytí nohou na Zelený čtvrtek, uctívání kříže na Velký 
pátek, obnova křestních slibů na Velikonoční vigilii, atd.: to vše jsou 
symbolické úkony, které nesledujeme, ale které se dějí na nás 
samotných. K prožití těchto úkonů, a tedy k vlastnímu slavení 
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Velikonoc, ve vašich domácnostech a rodinách vám nabízíme materiál, 
který si můžete přečíst či stáhnout na stránkách farnosti. 

Snaží se uchopit nejdůležitější symbolická gesta daného dne tak, 
abyste je mohli prožít ve svých domácnostech a rodinách. Rodiny jsou 
„domácí církví“, prvotním společenstvím, ve kterém je většina z nás 
uváděna do života s Bohem. V letošním roce je nám opět nabídnuta 
nezvyklá, avšak velmi cenná možnost: prožít symboliku Velikonoc 
v našich vlastních domácích církvích. Jistě od nás bude tato zkušenost, 
pokud se jí chopíte, vyžadovat změnu smýšlení: není tu kněz („někdo“ 
jiný), kdo slaví liturgii na našem místě. Jsme to my sami, se svojí 
angažovaností, přípravou a odevzdaností, kdo tuto liturgii budeme 
slavit. (redakčně upraveno) 

P. Josef Mikulášek, Ph.D. 
ve spolupráci s Centrem pro katechezi v Olomouci 

 
Na b íd k y  
 Arcidiecézní setkání mládeže s mottem „Vstaň, učiním tě 

svědkem toho, co jsi viděl.“ (Sk 26,16) se uskuteční on-line formou 
26. 3. - 27. 3. 2021; zahájení 26. 3. v 19:00, pokračování 27. 3. v 9:30 
hod. Vysílání proběhne na YouTube kanále ADCM Olomouc. Můžete 
se těšit na katecheze, společnou modlitbu, mši svatou.  

Více informací naleznete na facebookové stránce Arcidiecézní 
setkání mládeže 2021 a na webu http://mladez.ado.cz/adsm-2021/. 

 Duchovní obnovu pro seniory pořádá Centrum pro rodinný život 
Olomouc, konkrétně:  

- na Velehradě pod vedením P. Miroslava Jáně v termínu 17. - 
19. 5. nebo 13. - 15. 9. 2021; přihlašovat se můžete na tel. 
572 571 420, mobil 733 741 896, email: velehrad@stojanov.cz, adresa: 
Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 
Velehrad.  

- na Svatém Hostýně v rámci víkendu pro seniory v termínu 28. - 30. 
5. 2021, kterou povede P. Milan Palkovič anebo 11. - 13. 10. 2021, 
kterou Vás bude provázet P. Jan Mach; přihlašovat se můžete na tel. 
573 381 693, email: matice@hostyn.cz; adresa: Matice svatohostýnská, 
Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.  

Více informací naleznete na www.rodinnyzivot.cz pod záložkou 
pro seniory. Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Matlochová, email: 
matlochova.marketa@ado.cz, tel.: 587 405 250, mobil: 720 110 750. 
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 Pro katechety se připravuje tzv. Letní škola Božího slova na 
téma „Boží požehnání vs. lidská slabost. Jak bible vypráví o životě 
každého z nás“, která se uskuteční v termínu 28. - 31. 7. 2021 
v Olomouci v budově Arcibiskupského kněžského semináře. 
V programu budou zahrnuty přednášky, workshopy, diskuse 
ve skupinkách a modlitby. Tématy budou provázet P. Josef Mikulášek a 
P. Jan Liška.  

Podrobnější informace o přihlašování, programu naleznete 
na www.katechetiolomouc.cz 

 Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí ubytování: 
- v centru města na několika místech (kolejích pro studenty a 

studentky různých fakult na akademický rok 2021/2022; přihlášky 
můžete podávat od začátku měsíce března.  

Aktuální informace jsou zveřejněny: www.kolejeaks.cz  
- pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny během 

letních prázdnin v termínech 28. 6. – 25. 7. a 2. 8. – 13. 8. 2021. 
Po domluvě je možnost duchovního programu, který bude zajišťovat 
kněz ze semináře. Ceník ubytování: jednolůžkový pokoj 400,- Kč/noc; 
dvoulůžkový pokoj 350,- Kč/noc/osobu; třílůžkový pokoj 300,- 
Kč/noc/osobu; čtyřlůžkový pokoj 250,- Kč/noc/osobu. Ceny jsou včetně 
DPH. Pro větší skupiny je možné si předjednat slevu. V domě je 
k dispozici vybavená kuchyně. V ceně je započítané povlečení. 

Bližší informace na e-mailové adrese: sekretariat.aks@ado.cz. 
 
F a r ní  k ronik a  

Do naší farní rodiny byli křtem přijati: 
Tomáš Bartošík, UH, 14.3.2021 
Mariana Michaela Seménková, SM, 21.3.2021 
 
V naší farnosti jsme se rozloučili: 
Jan Hejda, 75 let 
Zdeněk Kaňovský, 56 let 
Jaroslav Křivák, 76 let 
Marie Tomečková, 85 let 
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