Michael Svatý duch
občasník farnosti Staré Město

č. 103 / primice 2021
KNĚZ; na cestu Bohem a námi milovanému
jáhnovi Michalovi
Kněz přijímá od Krista dobra spásy, aby je patřičným způsobem
rozděloval osobám, ke kterým je poslán. Kněz je člověkem Božího
slova, člověkem svátostí, člověkem „tajemství víry. V síle Kristova
ustanovení má kněz tato dobra dávat jiným. „To konejte na mou
památku.“ Biblická „památka“, zpřítomňuje onu událost. Je to památka
– přítomnost! Tajemstvím tohoto zázraku je působení Ducha
svatého, jehož kněz vzývá, když vztahuje ruce nad dary chleba
a vína: „Posvěť svým Duchem tyto dary, které před tebe klademe,
ať se stanou tělem a krví našeho
Pána Ježíše Krista.“
Kněz utrpení, smrt a vzkříšení
Krista jen nepřipomíná; Duch sv.
působí,
že
se
na
oltáři
prostřednictvím
služby
kněze
uskutečňují. Kněz jedná „in persona
Christi“. Co Kristus vykonal na oltáři
kříže a co předtím ustanovil
ve večeřadle jako svátost, to kněz
obnovuje v síle Ducha sv. V té chvíli
je obestřen mocí Ducha sv. a slova,
která pronáší, nabývají téhož významu, jaký měla slova Kristova
při poslední večeři.
Kněz jako správce „Božích tajemství“ slouží obecnému kněžství
věřících. Hlásáním Slova, slavením svátostí, zvláště eucharistie,
poučuje Boží lid o tom, že má účast na kněžství Kristově a zároveň
jej pobízí, aby je plně uskutečňoval. Když zazní slova: „Mysterium
fidei“, všichni jsou vybízeni, aby si uvědomili jakousi zvláštní

existenciální hutnost toho, co je to tajemství Krista, eucharistie a
kněžství.
Kněžství je dar a úkol! Tohle si uvědomovat znamená plně žít
kněžství. Kněz bezpochyby žije s celou církví ve své době pozorně
a laskavě, zároveň však kriticky a bděle pozoruje to, co dozrává
v dějinách. Lidské „dnes každého kněze je napojeno na „dnes“
Krista Vykupitele. Nejvyšším posláním každého kněze, a to v každé
době, je denně spojovat toto své kněžské „dnes“ s Kristovým
„dnes“, o němž mluví list Židům. Toto Kristovo „dnes“ je jakoby
ponořeno do celých dějin –
do minulosti i do budoucnosti světa,
každého člověka, každého kněze.
„Ježíš Kristus je stejný včera i dnes
i na věky“ (Žid 13,8). Jestliže jsme
tedy se svým lidským, kněžským
„dnes“ v onom „dnes“ Ježíše Krista,
neexistuje nebezpečí, že se staneme
„včerejšími“, zpátečnickými. Kristus
je mírou všech časů.
Co očekává současný člověk
od kněze, vidíme, že je v něm
v podstatě
jedno
jediné
velké
očekávání: touží po Kristu. To ostatní – co slouží na hospodářské,
společenské a politické úrovni můžeme žádat po jiných. Od kněze
žádáme Krista! Máme právo očekávat, že se o něm dozvíme
především prostřednictvím hlásání Slova. Jak učí koncil: „Kněží
mají především povinnost hlásat všem Boží evangelium“
(Presbyterorum ordinis, 4). Hlásání směřuje k tomu, aby se člověk
setkal s Ježíšem, zvláště v tajemství eucharistie, která je živým
srdcem církve a kněžského života. Moc, jakou má kněz
nad eucharistickým tělem Krista, je tajemná a nepochopitelná.
Touto mocí se stává správcem největšího dobra vykoupení,
protože dává lidem Vykupitele „in persona“, osobně. Slavení
eucharistie
je
pro
každého
kněze
nejvznešenějším
a nejposvátnějším úkonem, nejhlubší potřebou duše.
Služebník milosrdenství jako udělovatel svátosti smíření plní kněz
příkaz, který dal Kristus apoštolům po svém zmrtvýchvstání: „Přijměte
Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu budou odpuštěny,
komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20,22-23).
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Kněz je svědkem a nástrojem Božího milosrdenství! Jeho
duchovní otcovství se uskutečňuje neplnějším způsobem právě
ve zpovědnici. Tam se kněz stává svědkem velkých divů, které
Boží milosrdenství působí v duši, jež přijme milost obrácení.
Protože je kněz ve stálém styku s Boží svatostí, musí se stát
svatým. Sama jeho služba ho vede k volbě života inspirovaného
evangelijním radikalismem, což vysvětluje, jak je pro jeho život nutný
duch evangelijních rad: čistoty, chudoby a poslušnosti. Odtud zvláštní
potřeba modlitby v jeho životě: modlitby, která pramení z Boží svatosti
a která je zároveň odpovědí této svatosti.
„Modlitba utváří kněze a kněz se utváří
modlitbou.“ Svatý kněz se ve stále více
sekularizovaném
světě
může
stát
průzračným svědkem Krista a jeho
evangelia. Takový kněz se může stát
vůdcem lidí a učitelem na cestě ke svatosti.
Kněz může být vůdcem a učitelem natolik,
nakolik se stane opravdovým svědkem.
(Volně podle: Jan Pavel II.: Dar
a tajemství, Nové město, Praha 1997)
Kéž Bůh přijme naše modlitby a oběti
za novokněze, a zvláště za našeho
Michala.
Díky všem o. Miroslav

M O D L IT B A P Ř E D E U C H A R I S T I C K Ý M
A D O R A CE Z A K N Ě Z E

KRISTEM

–

aby mohli stanout spolu s Tebou před Otcem,
kde žiješ a neustále se za nás přimlouváš. Amen.
Milovaný Ježíši,
Přináším ti chudobu tvých kněží, abys je obohatil.
Přináším ti chlad tvých kněží, abys je zapálil.
Přináším ti samotu tvých kněží, abys je obejmul.
Přináším ti bolesti tvých kněží, abys je utěšil.
Přináším ti nemoci tvých kněží, abys je vyléčil.
Přináším ti nečistoty tvých kněží, abys je obmyl.
Přináším ti zlomenost tvých kněží, abys je narovnal.
Přináším ti nemohoucnost tvých kněží, abys je uzdravil.
Přináším ti zahořklost tvých kněží,
abys jim dal okusit svou sladkost.
Přináším ti zápasy tvých kněží, abys v nich zvítězil.
Přináším ti únavu tvých kněží, abys byl jejich odpočinkem.
Přináším ti strach tvých kněží, abys jim dodal odvahu.
Přináším ti sklíčenost tvých kněží, abys do nich vlil naději.
Přináším ti smutek tvých kněží, abys byl jejich radostí.
Přináším ti všechny tvé kněze a
také
tvého
služebníka
jáhna
Michala, kterému chceš dát účast
na svém kněžství.
Milovaný
Ježíši,
smiluj
se
nad tvými kněžími a prokaž jim
svou milost, neboť jsou tvoji.
Amen.

Pane Ježíši Kriste, Knězi a Oběti,
Klečím před Tvou eucharistickou Tváří za všechny Tvé kněze,
za ty, kteří v tuto chvíli nejvíce potřebují Tvou milost:
za ty, které sis vyvolil ke své službě, zvláště za našeho a Tvého
milovaného bratra Michala.
Skrze mateřské a neposkvrněné Srdce Panny Marie, naší
přímluvkyně a prostřednice všech milostí, vylij na své služebníky
proud milosrdenství, který věčně prýští z Tvého probodeného
boku:
abys je očistil a uzdravil,
abys je osvěžil a posvětil,

Přijměte
pozvání
tři
dny
před kněžským svěcením, vždy po mši
svaté k modlitbě před Nejsvětější
svátostí za našeho kandidáta kněžství
Michala. A rovněž tři dny před primicí,
vždy po mši svaté k modlitbě
za našeho novokněze a jeho primici.
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R o z h o vo r s j á h n e m M i c h a l e m
I když Vás mnoho farníků ve Starém Městě zná, mohl byste se
pár větami představit? A povědět pár slov o sobě?
Jmenuji se Michal Staufčík, je mi 26 let. Ve Starém Městě jsem
vyrůstal, chodil na základní školu i gymnázium. V naší farnosti jsem byl
pokřtěn, poprvé přistoupil ke sv. zpovědi i sv. přijímání a byl biřmován.
Od třetí třídy jsem ministroval a podílel se na farním životě
v nejrůznějších podobách.
V roce 2014 jsem nastoupil
do Teologického konviktu a zahájil
formaci ke kněžství, pak strávil
další dva roky v Olomouci. Tři
závěrečné roky své formace a
studia
jsem
prožil
v Římě.
Jáhenské svěcení jsem přijal na
svátek sv. Benedikta, 11. července
2020, a byl poslán na roční
jáhenskou službu do farnosti
Valašské Klobouky.
Kdo Vás ovlivnil ke vstupu do semináře? Co byste chtěl
do svého působení převzít od svých kněžských vzorů?
Vím, že když řeknu, že Hospodin, tak to bude znít příliš zbožně. Jen
pozvolna poodhaluji, co všechno, a kdo všechno měl vliv na mé
rozhodnutí k duchovnímu stavu. Mé povolání zrálo postupně a jistě
vyrostlo z modliteb, obětí a příkladu mnohých. Velký vliv bezesporu
měla naše živá farnost, naše společenství ministrantů, a zvláště
společenství mládeže.
Můžete srovnat pobyt v semináři v Olomouci a v Římě?
Na obou místech jsem byl rád a věřím, že mi mnohé přinesla.
Nicméně se musím přiznat, že Řím ve mně zanechal zřejmě hlubší
stopu. Je to město prodchnuté dlouhou tradicí naší západní civilizace
a naší katolické identity. Je to město, kde se člověka silně dotýká
katolicita (univerzálnost) Církve se vším, co to znamená – v tom
nejlepším i nejhorším. Je to město, které mi opravdu přirostlo k srdci.
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Účastnil jste se mší svatých se Svatým Otcem, jak na Vás
osobnost Svatého Otce zapůsobila?
Při mších svatých se Svatým otcem se mě silně dotýkala jeho
soustředěnost. Při slavení mše svaté to byl téměř jiný člověk. Byl
hluboce ponořen do slavení liturgie, jako by okolní svět ani neexistoval.
Jak hodnotíte rok svého jáhenského působení ve Valašských
Kloboucích?
Byl to rok opravdu krásný a zároveň utekl velmi rychle. Říká se, že
první farnost je takovou první láskou. Uvidíme, kam povedou dále mé
kroky. Jedno je ale jisté: na Klobouky budu velmi rád vzpomínat.
V čem spočívala vaše jáhenská služba, zvlášť v tomto
„neobvyklém“ čase?
Základem je přítomnost na mši svaté, kazatelská služba. Dále jsem
vyučoval náboženství na vesnicích (Lačnov, Študlov), pokřtil množství
dětí a vedl přípravy jejich rodičů, pracoval s ministranty, pohřbíval, vedl
adorace a mnohé jiné povinnosti farního provozu. Je pravdou, že první
rok pastorace jsem si představoval trochu jinak a pandemie mnohé
změnila. Mám ale radost, že nás nezatlačila do pastorační pasivity,
sebelítosti, ale naopak se stala výzvou k novým způsobům pastorace.
A tak jsme točili různá videa k roku sv. Josefa, videa pro ministranty
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a mnohé jiné, měli online kurz pastoračních pomocníků, v postní době
jsme rozjeli biblické majáky. „Duch vane, kam chce…“
Máte vybrány liturgické texty (čtení, evangelium) Vám blízké,
které byste chtěl, aby při Vaší primiční mši svaté zazněly? (Můžete
tento verš pár slovy rozvést?)
Formulář primiční mše svaté bude O Ježíši Kristu, nejvyšším
a věčném knězi, takže také čtení budou spojena s kněžstvím Krista
Pána. Právě tématem Ježíšova kněžství jsem se zabýval také ve své
diplomové práci a vedoucí mé diplomové
práce, P. Štěpán Maria Filip OP, by měl být
také mým primičním kazatelem.
Máte už vybraný verš, který budete mít
na primičním obrázku.
Vzhledem k tomu, že primičních obrázků
bude více, tak také veršů bude více. Ale jaké
to budou, se nechejte překvapit.
Ke kterým svatému (svatým) máte užší
vztah? V čem Vás oslovuje (oslovují)?
Tak na prvním místě je to bezpochyby Matka
Boží, Panna Maria, a stále více také její
snoubenec, sv. Josef, mlčenlivý a věrný
spolupracovník na díle spásy. Pak můj křestní
patron sv. Michael a biřmovací patron
sv. Václav.
Osobně je mi blízký také sv. Tomáš Akvinský, zřejmě největší
křesťanský myslitel. Jeho touha po poznání pravdy (Pravdy) je
úchvatná. Dále také třeba sv. Kateřina Sienská, k jejímuž hrobu jsem
také v Římě chodil rád a často.
Která cílová skupina je Vám blízká v rámci pastorace? Komu
byste se chtěl intenzivněji věnovat?
V pastoraci je pro mě zatím mnohé nové a postupně se teprve
zaučuji. Myslím, že budu teprve objevovat pastorační výzvy, které
před nás, přede mě staví Duch v současném světě.
Osobně je mi velmi blízká intelektuální, rozumová rovina víry.

Jaká kniha Vás poslední dobou oslovila?
Jak je mým nedobrým zvykem, tak mám rozečteno více knih. Mimo
jiné jsem se vrátil ke knize Josepha Ratzingera (pozdějšího papeže
Benedikta XVI.) Úvod do křesťanství, ve které se věnuje apoštolskému
vyznání víry. Jedná se sice o náročnou, ale nesmírně přínosnou knihu,
ve které se zrcadlí genialita tohoto velkého muže Církve.
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S v á t e k J e ž í š e K r is t a , n e j v y š š í h o a v ě č n é h o k n ě z e
Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše
Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum Domini nostri Iesu
Christi Summi et Æterni Sacerdotis).
„Máme mocného velekněze,
který vstoupil až před Boží tvář,
Ježíše, Syna Božího,
proto se držme se toho, co vyznáváme.
Nemáme přece velekněze,
který není schopen mít soucit s našimi slabostmi;
vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my,
ale nedopustil se hříchu“ (Žid 4, 14-16).
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího
a věčného kněze se začal slavit
ve Španělsku, kde jej povolil papež
Pavel VI. V roce 1970. O jeho
zavedení
se
velmi
zasazoval
arcibiskup Valencie José María García
Lahiguera, zvaný Apoštol kněží, který
pomáhal pronásledovaným kněžím
během občanské války ve Španělsku.
O zavedení svátku v celé Církvi
rozhodl papež Benedikt XVI. v červnu
2012 s tím, že jednotlivé biskupské
konference mohou svátek zavést
do
svých
liturgických
kalendářů. Liturgické texty k tomuto
svátku
naleznete
na stránkách
www.liturgie.cz
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Nejvyšší Velekněz

P r i m i č n í m š e s v a t á v s o b o t u 1 0 . č e rv e n c e 20 2 1 v e
Starém Městě

Nádoby leštěné od rubáše,
chystá se hostina Mesiáše,
to sám Kristus nejvyšší Velekněz
ke spáse všechnu tíhu světa nes.

V náručí ke křtu nesl i tebe
s Královnou v blankytu, co tká jen nebe.
Tvou touhu po kněžství sám rozezněl,
aby tě v blízkosti oltáře měl.

Na posvátných horách založil chrám,
spravedlnost – pokoj líbají se tam.
Přichází v oblacích z baldachýnů
od serafů, mocností, cherubínů.

Na posvátných horách založil chrám,
spravedlnost – pokoj líbají se tam
Přichází v oblacích z baldachýnů
od serafů, mocností, cherubínů.

Mezi nimi Michael archanděl,
mezi nimi Gabriel archanděl,
mezi nimi Rafael archanděl,
na dnešní přímluvy nezapomněl.

Na roh troubí Michael archanděl,
na roh troubí Gabriel archanděl,
na roh troubí Rafael archanděl,
na dnešní slavnosti nezapomněl.

Na novokněžské svěcení v Olomouci 26. 6. 2021
pojede od školy v 7:30 autobus. Přihlašovat se můžete v kostele,
nebo u paní Vladimíry Batůžkové. Cena 150 Kč.

Program primiční slavnosti:
14:00 - 14:50 příležitost ke svátosti smíření (kostel Ducha Svatého)
14:15 odchod průvodu od domu primicianta (Staré Město,
Velehradská 1700)
14:15 modlitba růžence (náměstí Velké Moravy) – pro ty, kteří se
nezúčastní průvodu
15:00 primiční mše svatá (náměstí Velké Moravy)
Po mši svaté jsou všichni srdečně zváni na pohoštění.
Možnost navštívit Památník Velké Moravy, vyhlídkovou věž kostela,
jezuitský sklep.
18:30 modlitba nešpor (kostel Ducha Svatého)

KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE
(dále zkr. KDP) PRO DĚTI VE VĚKU 3 - 6 LET
„Já jsem dobrý
pastýř, znám své
ovce a moje ovce
znají mne.“
(Jan 10,14)
Stejně
jako
v tomto
školním
roce, se i v tom
následujícím otevře
ve Starém Městě
atrium
s katechezemi Dobrého Pastýře (KDP) pro děti ve věku 3 – 6 let.
Co si představit pod pojmem „KDP“?
Jedná se o metodu, která staví na osobním vztahu dítěte s Bohem.
Hlavními pilíři je Písmo a liturgie a jediným učitelem je zde Ježíš
Kristus.
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Co je to atrium?
Je to prostředí, které napomáhá rozvoji života z víry. Je to místo
modlitby, v němž se práce a studium spontánně stávají meditací,
rozjímáním a modlitbou.
Proč začít s katechezemi již v předškolním věku?
První roky jsou nejtvořivějším obdobím v životě dítěte. Řada
psychologů udává, že téměř 80 % všech našich dovedností jsou
formovány ve věku 3 let. Jde o sensitivní období a důležitý čas
pro náboženský růst a duchovní vzdělávání.
V čem se liší KDP od náboženství?
KDP vycházejí z pedagogiky Marie Montessori. Děti pracují
s pomůckami a materiály (zmenšeniny oltáře, liturgických předmětů,
figurek, apod.). Specifickým účelem těchto materiálů je pomoci dítěti
k meditaci a modlitbě. Jsou konstruovány tak, aby využívaly smyslověmotorické schopnosti dítěte a vzbudily jeho zájem.
Kde všude probíhají KDP?
Na 5 kontinentech, ve 32 zemích. Zakladatelky KDP byly Sofia
Cavalletti a Gianna Gobbi. Vznikly v Itálii v r. 1954
Úvodní organizační hodina proběhne 10. 9. 2021 v 17 hod. v atriu
pod kostelem sv. Ducha.
Do KDP na školní rok 2021/2022 je možné „výjimečně“ přihlásit
i nové děti, neboť z důvodu covidu, se budou všechna témata
z letošního roku s dětmi opakovat. K tomu budou přidávány témata
z 2. roku KDP (1. stupeň). Mezi nová témata bude patřit např.: Epikléze,
Doxologie, velké Amen, Dobrý Pastýř a Eucharistie, Boží Slovo a voda,
Poslední večeře, Tajemství smrti, aj. Jednotlivá témata probíraná
ve školním roce 2021/2022 budou součástí přihlášky.
Katecheze budou probíhat 1x týdně (den a čas budou upřesněny)
a mohou se jich účastnit také rodiče.
Přihlášky budou k dispozici na stolečku v zadní části kostela
sv. Ducha nebo na webových stránkách farnosti St. Město:
http://www.farnoststaremesto.cz. Přihlášky je možné odevzdávat
do 31. 8. 2021 v sakristii kostela sv. Ducha nebo elektronicky
na email: r.dostalkova@email.cz
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Zvláštní poděkování patří všem rodičům, kteří se v letošním roce
účastnili katechezí společně se svými dětmi, a tím jim umožnili začít si
budovat pevný a láskyplný vztah k Pánu Bohu.
Na vaše děti se v následujícím školním roce těší Anička Mrázová
a Renata Macháčková Dostálková

Nabídky
 Matice svatohostýnská a Duchovní správa na Svatém Hostýně
srdečně zvou na 11. pouť lékařů, sester a všech dalších pracovníků
ve zdravotnictví, která se koná v sobotu 12. června 2021 na Svatém
Hostýně. Poutní mše svatá v 10.15 hod. bude celebrována
olomouckým biskupem Mons. Antonínem Baslerem. Po jejím ukončení
následuje Cesta světla. Svátostné požehnání a rozloučení
s poutníky je naplánováno ve 13 hod.
 V sobotu 19. června 2021 přijmou
z rukou pomocného biskupa Josefa Nuzíka
jáhenské svěcení tři muži. Na mši svatou
v olomoucké katedrále sv. Václava, která
začíná v 9.30, je nutné zaregistrovat
na registračním
webu
a
vytisknout
vstupenku.
https://jahenske-sveceniolomouc.reenio.cz/cs/#/terms
Mši svatou lze sledovat také on-line
na YouTube kanálu katedrály sv. Václava
Olomouc.
https://www.youtube.com/channel/UC5totnl7kvii0SNl2u16BIA
 V sobotu 10. července se v Klášterní budově Regina ve Zlíně
uskuteční duchovní obnova pro zdravotníky. Povede ji P. ThLic.
Václav Tomiczek, PhD., koordinátor nemocničních kaplanů
v Ostravsko-opavské diecézi a nemocniční kaplan v FN Ostrava (člen
paliativního týmu) a MH Ondrášek.
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 V sobotu 17. července se v AKS v Olomouci uskuteční duchovní
obnova pro zdravotníky. Povede ji P. MUDr. Mgr. Martin Moravec,
lékař na 1. interně FN Královské Vinohrady.
Obě duchovní obnovy jsou zdarma jako poděkování pro zdravotníky
v boji s pandemií koronaviru. Registrace je na webu Institutu Jsme
Blízko Vám www.jsmeblizkovam.cz
 V sobotu 24. července se v AKS Olomouc uskuteční duchovní
obnova pro dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnictví, kterou
povede P. Antonín Krasucki, OP. Na duchovní obnovu pro dobrovolníky
se lze zaregistrovat na webu Institutu Jsme Blízko Vám
www.jsmeblizkovam.cz
 V neděli 4. července na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě se
uskuteční vernisáž výstavy „Zdravotníci, děkujeme vám!“. Připravilo
Centrum pro pastoraci nemocných ve spolupráci s KNTB ve Zlíně.
Přináší 15 fotografií, které zachycují lékaře při jejich službě nemocným
ve zlínské nemocnici, a 15 obrazů, které jsou součástí knihy Dáma
s lampou věnované Florence Nightingalové, zakladatelce moderního
ošetřovatelství.
 Duchovní obnova v projektu DUŠE SLOVÁCKA se uskuteční
na svatém Antonínku v Blatnici pod Svatým Antonínkem v termínu
1. - 4. července 2021. Obnovou bude provázet P. Vojtěch Kodet. Bližší
informace naleznete: https://www.antoninek.cz/clanek.php?id=532
 Na duchovní cvičení pro muže (17–40 let), které povede
P. Vladimír Záleský v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci
v termínu 2. - 6. srpna se přihlašujte na www.knezskyseminar.cz
 Všichni mladí (ve věku 19-35) jsou zváni na duchovní cvičení
s doprovázením v termínu 16. - 22. srpna 2021 na chalupu Orlí
hnízdo na samotě v Beskydech, obec Pstruží. Za tým pořadatelů se
těší P. Petr Boštík (kazatel), P. František Bezděk a další. Přihlásit se
můžete Heleně Křenkové na e-mailu: helena.krenkova@fma.cz. Bližší
informace naleznete:
https://www.fma.cz/?s=duchovn%C3%AD+cvi%C4%8Den%C3%AD&
submit=Hledat
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V ý s le d k y v o l e b d o p a s t o r a č n í r a d y
6 ZVOLENÝCH KANDIDÁTŮ NA OBDOBÍ 2021-2025:
147
HORÁK Milan, Bc.
139
GIESL Vojtěch
134
VANDA Josef ml.
123
INGR František
118
KUČERA Jaroslav
111
TALAŠOVÁ Ivana
Nezvolení kandidáti
99
KAPLANOVÁ Michaela
88
ČOUPEK Lukáš, Mgr.
2
BASOVNÍKOVÁ Josefa
2
ČÍHALOVÁ Miroslava
2
FOLTÝNOVÁ Jar.
2
KOVÁŘ Vítězslav
1
BERKOVÁ K.
1
BLAHA Petr, Ing.
1
GOTTWALD Dominik
1
GREBNÍČKOVÁ Jarmila
1
OBDRŽÁLKOVÁ Anna
1
SEMÉNKOVÁ Marie, Ing.
1
SLAVÍKOVÁ Božena
1
VENDEL Jiří
JMENOVÁNÍ DALŠÍCH ČLENŮ PASTORAČNÍ RADY:
7. BERKA Josef (sakristián a za společenství seniorů a cursilla)
8. ČÍHALOVÁ Miroslava (výzdoba kostela)
9. NĚMCOVÁ Jana (katechetky)
10. PLEVÁKOVÁ Lenka, Ing. (Charita)
11. KAMIL Psotka, Ing. (člen ekon. rady farnosti a starosta města)
12. ŘEŠETKOVÁ Věra, Mgr. (redaktorka farního časopisu)
13. ŠMÍID Michal (animátor společenství mládeže)
Do voleb farních rad bylo rozdáno (v neděli 16.5.2021) celkem
402 volebních lístků, odevzdáno (v neděli 23.5.2021) bylo 180
volebních lístků, z toho 177 platných.
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V ý s l e d k y v ol e b d o e k o n o m i c k é r a d y

F a r n í k r o n ik a

1 ZVOLENÝ KANDIDÁT NA OBDOBÍ 2021-2025:
129
TRŇÁK Josef, Ing.
Nezvolení kandidáti
46
GREBENÍČKOVÁ Jarmila
2
GOTTWALD Dominik, Bc.
JMENOVÁNÍ DALŠÍCH ČLENŮ EKONOMICKÉ RADY:
2. FOLTÝNKOVÁ Jitka, Ing. (účetní farnosti)
3. KŘIVÁK František, Ing. (technický dozor stavby kostela)
4. VAVRUŠKA Antonín
5. PSOTKA Kamil, Ing. (starosta města)
Do voleb farních rad bylo rozdáno (v neděli 16.5.2021) celkem
402 volebních lístků, odevzdáno (v neděli 23.5.2021) bylo 180
volebních lístků, z toho 177 platných.

Poděkování

Za mnoholetou obětavou práci patří velké poděkování paní
Gabriele Gottwaldové. Děkujeme za vynaložené úsilí a čas, který
věnovala tvorbě farního časopisu, kterým přispívala k obohacení
farnosti a informovanosti farníků.

Poděkování všem členům
ekonomické a pastorační rady,
kteří po čtyři roky se scházeli
a spolupracovali s otcem
Miroslavem, duchovním otcem
naší farnosti, při vytváření farní
obce jako živého společenství
věřících.

Pastorační radě, že zodpovědně posuzovala otázky týkající se
farnosti. Její členové se o nich radili, nalézali možná řešení a usnášeli
se na opatřeních, poskytovali součinnost při jejich realizaci nebo je
přímo realizovat spolupracovali na jejich realizaci.

Ekonomické radě, že s velkou citlivostí napomáhala, aby majetek
farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě.
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Do naší farní rodiny byli křtem přijati:
Ramon Florian Silný, SM, 3. 4. 2021
Adam Jan Pavel II. Směšný, SM, 3. 4. 2021
Michaela Anna Valentová, SM, 3. 4. 2021
David Trňák, SM, 18. 4. 2021
Nela Marie Havlíková, Sušice, 25. 4. 2021
Mia Aldeberge Dodoková, UH, 1. 5. 2021
Anna Stojnovová, SM, 21. 5. 2021
Matouš Majer, Topolná, 23. 5. 2021
Zora Terezie z Lisieux Filipská, Znojmo, 23. 5. 2021
Soňa Bartošová, Bílovice, 12.6.2021
Štěpán Dvouletý, 13.6.2021
Lásku, úctu a věrnost si slíbili:
29.5.2021
Zdeněk Doleček a Marie Belantová
12.6.2021
Michal Bartoš a Tereza Belantová
V naší farnosti jsme se
rozloučili:
Václav Stodůlka, 80 let
Libuše Žáčková, 78 let
Božena Chrástková, 64 let
Miroslav Barčiak, 54 let
Štěpán Prostředník, 84 let
Jiří Horsák, 79 let
Jaroslav Gál, 93 let
Jaroslav Jurásek, 85 let

Vydává farnost Staré Město. Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
vera@resetka.net – Mgr. et Mg r. Věr a Řešetková
grafická úprava: Ing. Vojtě ch Foltýnek
církevní schvále ní: P. Mgr. Miroslav Suchomel
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