
  

M I CHA EL  VYD ÁV Á  S VĚDE CT VÍ  
U astronautů vracejících se z vesmírných misí se vyskytuje hluboký 

zážitek tzv. efekt celistvosti jakoby pohledu z hory (ang. overview 
effect). Je to v důsledku pohledu na Zemi z vesmíru. Vidí naši planetu 
ve vesmíru jako malou křehkou kouli života, „visící v prázdnotě“, 
chráněnou a vyživovanou atmosférou tenkou jako papír. Z kosmického 
pohledu mizí národní hranice, každodenní konflikty mezi lidmi a potřeba 

vytvořit jednu společnost, jednu lidskou 
rodinu spojenou vůlí chránit tuto „světle 
modrou tečku“ se stává zjevnou 
i nezbytnou. „Věc, která mě opravdu 
překvapila, bylo, že [Země] vyzařovala 
atmosféru křehkosti. Nevím proč. 
Dodnes to nevím. Měl jsem ale pocit, že 
Země je malý, lesklý, krásný a křehký 
dům,“ řekl člen mise Apollo 11 Michael 
Collins. 

V evangeliu slyšíme slova: „Ať vaše 
světlo tak svítit před lidmi, aby viděli 
vaše dobré skutky a velebili nebeského 
Otce“. Náš Otec je v nebi. Dívá se 
na nás dolů. Jeho pohled má úplně jinou 
perspektivu než naše pozemská 

perspektiva, která nejčastěji spočívá v malichernostech. Přitáhnout vše 
k sobě, soustředit se na sebe, vidět celý svět z pohledu svého ega. 

Bůh ví, že to tak není dobré. Proto navrhuje změnu perspektivy 
našeho pohledu, navrhuje konverzi. Když slyšíme slovo „obrácení“, 
často se stáhneme do sebe. Představujeme si, že v našem světě musí 
dojít k strašně velkému převratu, a proto to často vzdáváme. Co 
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kdybychom uvěřili Ježíšovým slovům v evangeliu: že stačí špetka soli, 
že stačí malý paprsek světla? Vždyť stačí špetka soli, aby jídlo bylo 
chutné, stačí i sebemenší paprsek světla po zatažených dnech. Matka 
Tereza z Kalkaty říkala: „Je třeba zapálit svíci než nadávat na tmu.“ 
Změna optiky: soustřeďte se na to dobré. Stačí paprsek světla. Sám 
Ježíš zdůrazňuje hodnotu malých změn: požádá Šimona Petra, aby 
s lodí trochu odrazil od břehu trochu – a tam učinil zázrak hojného 
rybolovu. Stejně tak povzbuzuje učedníky k odpočinku - trochu si 
odpočiňte. Chudá vdova vhodila poslední peníz do chrámové 
pokladnice. 

Každý z nás má příležitost změnit svůj pohled na pohled Nebeského 
Otce. A stačí být věrní svému každodennímu „malému“, tomu „malému“ 
směrem k dobru, dívat se na sebe i na druhé Božíma očima. 

Požehnané prožití Svatomichalských slavnosti 
ze srdce přeje každému z Vás o. Miroslav 

 
P o dě ko v án í  za  p r im i c i  
Milí staroměstští farníci, 
chtěl bych vám všem velmi poděkovat za spolupráci na nádherné 

slavnosti celé naší farní rodiny. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že 
primice byla opravdu požehnaným momentem, darem Božím, který se 
dotkl mnoha srdcí. A snad je alespoň trochu víc roztloukl láskou Boží. 
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To, že primice proběhla krásně, vyžadovalo velké nasazení v duchu 
benediktinského Ora et labora (Modli se a pracuj). Duchovní příprava 
má i naší farnosti v modlitbě a rozjímání nad darem kněžství byla 
nutným pramenem veškeré ostatní činnosti, bez níž by se stala pouhou 
světskou, bezduchou sebeprezentací. 

Měl jsem upřímnou radost, a nejen já jsem prožil nesmírné 
povzbuzení, když jsem viděl tolik ochotných rukou k pomoci. Vám 
všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem zapojili, patří opravdu velké 
díky. Sám Pán, nechť každému z vás odplatí svou milostí. Kéž odplatí 
celé naší farnosti, kéž přinese tato slavnost své plody, kéž přispěje 
k posvěcení našich rodin a ke vzbuzení nových kněžských a řeholních 
povolání z naší farnosti. 

Děkuje a žehná P. Michal Staufčík 
 
J ED NA Z  M NO HA  
vzpomínek na sestru našeho farního společenství Boženku 

Vaňkovou (+90 let). 
V pátek 17.9.2021 jsme s vděčností a v radostné víře odevzdali 

do Boží náruče sestru Boženku – kamarádku, přítelkyni. Upřímnou, 
pilnou, radostnou, vyzařující laskavou dobrotu, vepisující se do našich 
životů svým osobním zvláštním kouzlem. Snažila se před Boží tváří, 
podle svých sil a co nejlépe, sloužit druhými i církevnímu společenství. 
Jen sám Bůh ví, do kolika lidských životů se otiskla svým slovem, 
příkladem, postojem. V naší farní rodině byla sakristiánkou (milovala 
Boží dům a mši svatou), členkou pastorační rady, františkánskou 
terciářkou, ctitelkou sv. Františka z Assisi, členkou Matice 
svatohostýnské a ctitelkou Panny Marie. Ještě i dnes se dotýkáme 
předmětů, věcí, liturgických rouch spojených s obětavou službou 
Boženky. Při bohoslužbě zazněla dvě svědectví. To jedno mi „přihrál“ 
sám Duch sv.. V kancionále mám vložen svatý obrázek. Na jedné 
straně čtu slova, která napsala Boženka na konci mše svaté v den 
Nanebevzetí Panny Marie 15.8.2007: „Otče Miroslave, věřím, že dnešní 
promluvou při mši sv. jste vsadil do korunky Panny Marie Fatimské 
jeden z nejkrásnějších drahokamů. Slyšelo to celé nebe i všichni 
přítomní a Duch sv. měl velikou radost, že Ho tak dobře slyšíte. 
s. Božena“ Každý z nás můžeme slyšet Ducha sv. a jednat podle 
poznané pravdy. Když se podívám na obrázek na druhé straně – 
latinsky napsáno ozdobným písmem s. s. nomen Mariae – svaté jméno 
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Marie. Jak symbolické – v den Jména Panny Marie (12.9.2021) 
prochází Boženka branou do věčnosti. Druhé svědectví: na konci mše 
svaté upřímně a s pohnutím Evička Fiedlerová mluvila o Božence: 
„Blažený ten, kdo se naučil obdivovat, ale nezávidět.  Následovat, ale 
nenapodobovat. Chválit, ale nepochlebovat. Vést, ale nemanipulovat. 
Všímat si rozdílností, ale nesoudit. S láskou a trpělivostí se o nás 
starala. Dala nám to nejkrásnější dětství plné vzpomínek, ze kterých 
budeme čerpat po zbytek života. Ovlivnila život každého z nás, a učila 
nás, že i když má člověk málo, pořád má dost, aby se rozdělil 
s ostatními. Nikdy nepřestanu děkovat Bohu, že nám ji seslal, že zrovna 
my jsme měli to štěstí a mohli jsme prožít tak nádherný a plnohodnotný 
život po jejím boku. Nyní jsme získali toho nejlepšího přímluvce v nebi.“  
Díky, Evičko! 

Ať se Bůh oslaví svým milosrdenstvím, láskou a mocí na Božence! 
         o. M. 

 
V ý s t av a „Z dr av otn íc i  děk u je me  V ám “  
V naší farnosti, jsme měli možnost si 

prohlédnout od konce července do poloviny září 
v kostele svatého Ducha výstavu “Zdravotníci 
děkujeme Vám.“ 

Putovní výstava fotografií je jako poděkování 
lékařkám a lékařům, sestrám a ostatním 
nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se 
podílí na poskytování ošetřovatelské péče, 
za jejich práci a nasazení, píli a obětavost 
při zvládání boje s virem SARS-CoV-2. 

Nese název „Lékaři objektivem nemocničního kaplana“ a přináší 
15 fotografií, které zachycují lékaře při jejich službě nemocným 
v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Snímky jsou dílem Romana 
Nehery, nemocničního kaplana. 

Výstavu pořádá Arcibiskupství olomouckém, JSME BLÍZKO VÁM – 
Institut klinické pastorační péče, z.ú., Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 
ve Zlíně, Obchodní akademie Přerov a Katolická asociace 
nemocničních kaplanů v České republice. 

Při této příležitosti v neděli 1. 8. 2021 na desátou mši svatou přijal 
pozvání Mgr. Vít Kadlčík se svou rodinou. Pan Kadlčík působí jako 
nemocniční kaplan v KNTB ve Zlíně. Na závěr mše svaté pronesl pár 
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slov k výstavě a o své práci: Z poskytování pastorační péče 
v nemocnicích aneb Kaplani jsou nemocným nablízku: 

Centrum pro pastoraci nemocných Olomouc je součástí 
olomouckého arcibiskupství. Bylo založeno otcem arcibiskupem Janem 
Graubnerem 1. 2. 2019. V terénu má 30 nemocničních kaplanů a 
60 dobrovolníků působících v nemocnicích, v domovech pro seniory, 
hospicích, léčebnách dlouhodobě nemocných. 

„Paní Aničko, jak se Vám dnes vede?“ - „Dneska je mi těžko a vůbec 
všechno je těžké.“   

„Co je pro Vás nejtěžší?“ - „Asi ta 
samota, nikdo za mnou nepřijde, jenom 
Vy, paní kaplanko, Vy mě 
navštěvujete…“ 

Uvedená část rozhovoru se odehrála 
mezi pacientkou – seniorkou a 
nemocniční kaplankou. Paní Aničku, 
osmdesátiletou ženu, netrápila jen 
bolest zlomeného krčku, ale prožívala 
strach, zda se ještě postaví na vlastní 
nohy a bude schopna chodit. Během 
víc jak měsíčního pobytu v nemocnici 
se přidružila osamocenost, protože  
z domova pro seniory, kde žila, ji 
ze zdravotních důvodů nemohly 
navštívit její přítelkyně; navíc, nyní leží 
na pokoji s pacientkou, která špatně 
slyší a málo mluví. Začaly na ni doléhat 
otázky: Proč? Proč se zlomenina následkem pádu v koupelně stala 
zrovna mi? Čeho jsem chtěla v životě dosáhnout? Co chci v životě ještě 
udělat? Stihnu to? Co očekávám od života? Měl můj život smysl? Má 
život i s utrpením smysl? 

Z uvedeného je zřejmé, že nemoc se netýká jen fyzických funkcí, ale 
odráží se v psychice, sociálních vztazích a duchovním životě pacienta. 
Vybízí k zamyšlení nad lidským životem obecně i nad životem osobním 
každého, kdo se s ní setká, ať už jako pacient či jako blízký člověk toho, 
kdo onemocněl. Čas nemoci je možné využít k urovnání vztahů 
s druhými lidmi, k odpuštění a smíření se sebou samým, s blízkými a 
s Bohem… 

Michael – Svatý Duch č. 104 / hody  2021                                               strana 6       
 

Při řešení těchto životních obtíží jsou k dispozici pacientům a jejich 
příbuzným nemocniční kaplani, pověření k této službě arcibiskupem 
olomouckým, kteří nabízejí: 

 rozhovor 
 lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci 
 hledání naděje, smyslu života, nemoci a utrpení 
 službu průvodce v těžkém období ztráty blízkého člověka 
 četbu z Písma sv. 
 společnou modlitbu 
 přinášení Eucharistie 
  zprostředkování návštěvy kněze k udělení svátostí smíření 

(zpovědi), pomazání nemocných, Eucharistie 
Vážení farníci, pokud máte příbuzného, či známého nemocnici, 

můžete telefonicky kontaktovat nemocničního kaplana s žádostí o jeho 
návštěvu. V rámci telefonického rozhovoru je třeba sdělit: Jméno a 
příjmení pacienta, ročník narození, na kterém oddělení leží a co si 
pro něho přejete. O zprostředkování návštěvy kaplana též můžete 
požádat zdravotní sestry. 

Vaši nemocniční kaplani https://www.kaplanivnemocnici.cz/ 
 
T ábo r m l adší c h dě tí  
Ve dnech 17. - 24. července 2021 se uskutečnil již tradičně tábor 

mladších dětí farnosti Staré Město. V letošním roce se děti mohly těšit 
na téma tentokrát trochu pohádkové nebo spíše komiksové. Snažili 
jsme se neprozradit, o čem bude letošní tábor, ale jakmile se děti 
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s rodiči dopravili na naši již oblíbenou faru v Prasklicích, bylo vše jasné. 
Všude byly totiž rozvěšeny obrazy s Asterixem a Obelixem.  

Jakmile jsme se rozloučili s rodiči, pustili jsme se do prozkoumávání 
fary a přilehlého okolí. Děti byly rozděleny do tří týmů, staly se na jeden 
týden součástí jedné z galských rodin – kováře Kovomatixe, rybáře 
Alfabetixe nebo našeho nejstaršího člena Kmetixe. Nad celým 
dobrodružstvím měl samozřejmě dohled náš náčelník vesnice 
Majestatix a o naše duševní i fyzické zdraví se staral Panoramix. Času 
nebylo mnoho, a tak jsme se hned první večer museli vydat do Říma, 
kde jsme ještě naštěstí stihli zahájení olympijských her, a tak jsme 
mohli spolu s ostatními soutěžit ve všech disciplínách. Jenže 
při zpáteční cestě do naší galské vesnice byl unesen Panoramix. 
Všichni jsme tedy museli spojit síly a začít jej hledat. První jsme pátrali 
po stopách v přilehlém okolí a lese. Indicii k jeho nalezení jsme našli 
až ve vzdáleném přístavu, kde nám kupec prozradil, že byl odvezen 
lodí do Egypta. Jenže Panoramixe jsme zde také nenašli, naštěstí 
za námi přijel Asterixův bratranec a spolu s ním jsme se vydali do Velké 
Británie. Zde jsme zjistili, že Panoramixe unesli Římané a museli jsme 
proto neprodleně ještě v noci vniknout do jejich tábora, abychom 
Panoramixe osvobodili. 

Vše vyvrcholilo velkou bitvou mezi námi Galy a Římany, ale neměli 
proti nám žádnou šanci! Plni vzpomínek jsme po naší bitvě již netrpělivě 
čekali na rodiče a těšili se, co dalšího prázdniny přinesou. 

 
T ábo r s t ar ší ch  dě t í  
V pátek 13. srpna 2021 dopravili rodiče své děti do Rajnochovic 

na Přístav, kde měli možnost společně si projít táborovou základnu a 
seznámit se s jejím prostředím. Když už na místě byli všichni, započala 
Elrondova rada, na které se rozhodovalo o osudu Prstenu moci. Verdikt 
rady zněl, že je třeba prsten zničit, a to vhozením do sopky Hory osudu. 
Po ukončení rady všichni zasedli kolem ohně ke společné večeři. Poté 
daly děti své sbohem rodičům a v čele s vedoucími se vypravili 
na desetidenní cestu Středozemí do Mordoru. Putování bylo 
pro táborníky náročné fyzicky i psychicky, ale naučili se mnoho nového, 
sblížili je a poznali své silné i slabé stránky. Díky vzájemné podpoře a 
týmové spolupráci překonali veškeré překážky a beze ztrát dosáhli cíle 
výpravy. 
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Sc h oli č k a v e  S v oj anov ě 
I když přes prázdniny se Scholička pravidelně neschází a nezpívá, 

tak letos jsme prožili jeden nevšední den ve farnosti Svojanov.  
Městys Svojanov se nachází na pomezí Čech a Moravy 

ve východním cípu Českomoravské vrchoviny. Leží v malebném údolí 
řeky Křetínky, kterému vévodí tajemný český královský hrad Svojanov. 
Do farnosti patří mnoho okolních obcí, celkem spravují devět kostelů. 

Místní schóla ráda poslouchá naše písničky na internetu, a proto si 
naše zpívání velmi oblíbila. Nabídku na návštěvu jsme dostali 
už v minulém roce, ale bohužel kvůli koronavirovým opatřením nešlo 
společné setkání uskutečnit. Společný vyhovující termín jsme našli, 
až během letošních prázdnin. 

V sobotní ráno jsme vyrazili směr Svojanov. Po asi dvouhodinové 
cestě jsme dorazili k farnímu kostelu sv. Petra a Pavla. Následovalo 
srdečném přivítání. Prohlédli jsme si farní kostel a připravili techniku 
na odpolední zpívání. Oficiální program začal společným obědem 
v restauraci, kde byli přítomni zástupci farnosti s místním duchovním 
otcem Stanislavem. Odpoledne jsme se přesunuli na místní faru, 
kde pokračovalo společné neformální setkání místních farníku a schól, 
které zde fungují. 

V podvečer bylo v místním kostele naplánované společné zpívání 
všech zúčastněných při chválách, na které byli pozvaní i zástupci schól 
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a sborů z okolí. Celé to vyvrcholilo večerní mší, kterou doprovázela 
svým zpěvem Scholička. Při rytmické mši jsme předvedli radostné 
Scholičkové nadšení z Boží blízkosti. 

Po večerním setkání na faře jsme odjížděli naplnění radostí z krásné 
rodinné atmosféry této farnosti. Velké poděkování patří farníkům 
ze Svojanova, kteří se o nás celý den starali, otci Stanislavovi a 
především M. Čermákovi, který vše zorganizoval.  

Za Scholičku S. Giesl 

 
D o l om it y 
Dolomity – to byl můj sen, 
který se musel prožít jen. 
Jen všechna zavazadla nabalit 
a na cestu se naladit. 
 

Ještě s posledními „potřebnými“ věcmi do auta, busu se spěchá, 
hlavně nic doma, ať se nenechá. 
Už jen správné souřadnice do GPS nastavit 
a na cestu vyrazit. 
 

Již první vrcholky hor se v dáli rýsují 
a naše oči je zbystřují. 
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Šťastně jsme dorazili do cíle, 
do poutního domu to byly míle. 
Útulný pokoj nachystaný nás čekal, 
lidem, kteří ho připravili, patří metal. 
 

Každý den vyrážíme na túru 
- zdoláváme vrcholy, vidíme jezera, vodopády, potůčky … 
v nohách máme kilometrů fůru 
a naše díky posíláme vzhůru. 
 

Naše srdce zpívá, vzdává chválu, 
modlí se k našemu Pánu. 
Pane, žehnej těm 
- kdo se o nás starají, 
- i těm, kdo nám chutné jídlo chystají, 
- i těm, kdo nás povzbuzují svým slovem, 
ať jdeme na cestě životem vždy s Tebou, s Bohem. 
 

Poděkování za výbornou kuchyň Ivě a Věrce a za organizaci 
Kamilovi a jeho rodině. 

 
Ch ari t a  t ř ice t i le t á  
Charita Uherské Hradiště slaví v tomto roce 30. výročí svého 

založení. K tomuto jubileu se konala ve čtvrtek 26. srpna 2021 
na staroměstském náměstí Velké Moravy vernisáž výstavy „Charita 
třicetiletá“ za účasti současného i bývalého vedení Charity Uherské 
Hradiště. Nechyběli představitelé radnic z Uherského Hradiště a 
ze Starého Města. Na 20 panelech se mohli návštěvníci seznámit 
nejenom se všemi současnými službami a nejnovějšími projekty Charity 
Uherské Hradiště, ale i s historií a vzpomínkami zakladatelek. 
Na jednom z panelů byla umístěna narozeninová přání známých 
osobností našeho kraje. 

V regionálních médiích byla věnována pozornost nejen vernisáži této 
výstavy, ale i následnému poškození několika vystavených panelů. 
Vandalský útok však nebyl potvrzen. Záznam z kamer, pod jejichž 
dozorem náměstí je, odhalil, že o rozbití panelů se postaral vítr. 

Po vernisáži výstavy následovala v 17:00 hod. mše svatá 
ve staroměstském kostele Sv. Ducha za všechny živé a zemřelé 
pracovníky, podporovatele a klienty Charity Uherské Hradiště. 
Slavnostní mši sloužil o. Miroslav Suchomel, který zdůraznil potřebu 
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čerpat posilu v kontaktu s Bohem. Mši svatou zpěvem doprovodil 
charitní sbor Chrpa.  

L. Pleváková 
 
Výstavu zahájili symbolickým přestřižením pásky (zleva) Ing. Kamil 
Psotka, starosta města Staré Město, Zina Májíčková, zakladatelka 
Charity UH, Anna Konvalinková, zakladatelka a první ředitelka Charity 
UH, Ing. Jiří Jakeš, ředitel Charity UH a Ing. Miroslav Pijáček, předseda 
správní rady Charity UH. 

 
O pě t  n a n ám ě st í  V e l k é M orav y  -  
V e l k om or av sk ý  k on c e r t  5 .  9 .  202 1 
 

Opět na náměstí Velké Moravy 
se od časného rána konaly velké přípravy. 
Mnoho lidí se zde odpoledne sjelo, 
protože podpořit dobré dílo chtělo. 
 

Příjemný hlas a milé slovo, 
na svou strunu přítomné naladilo srdce umělcovo, 
který ve skromnosti své vlastní, 
podělil se o dary, které vlastní. 
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Když rozezvučely se první tóny, 
rozezněly se v duších posluchačů zvony. 
Zazněla hudba, která potěšila a zahřála, 
mnohé srdce okřála, 
 

Bohatý program plný hudby, tance, zpěvu, 
utichl v pozdním podvečeru, 
kdy lidé se pomalu rozcházeli, 
aspoň kousek z těchto okamžiků si odnést domů chtěli. 
 
P od zk r atk ou  CHO T A 
Pod zkratkou CHOTA – Chota Churches and Chapels on The Air –  

se skrývá mezinárodní aktivita věřících radioamatérů z celé Evropy, 
kteří jeden den v roce vysílají z blízkosti kostelů ve svých farnostech. 
Takto propagují tento technický sport mezi širokou veřejností. Akci 
CHOTA pořádá celosvětová organizace křesťanských radioamatérů 
WACRAL. V letošním roce CHOTA připadla na sobotu 11. září 2021. 
Radioamatéři z radioklubu Kunovice vysílali od kostela Svatého Ducha  

Foto: František Ingr – Člověk a víra 
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ve Starém Městě pod speciální značkou OL21HS. Radiostanici 
obsluhovali tchán a jeho zeť –  František Ingr, OK2FI, a Tomáš Kaplan, 
OK1XOE. Anténa byla spuštěna z jižní 40m věže kostela a druhý konec 
byl uchycen ve 25 metrech na vysokozdvižné plošině. Během akce 
jsme měli několik návštěv veřejnosti, kdy za zmínku stojí uvést 
tříčlennou skupinu cyklistů, kdy jeden z nich byl z Brazílie. Návštěvníci 
si zároveň prohlédli nový kostel a jezuitský sklep ze 17. století pod 
kostelem. Během soboty jsme navázali spojení s radioamatéry 
například z Německa, Itálie, Rumunska, Kypru, a dalších zemí 
v Evropě.  
 

P ou ť  k  P ann ě  M ar i i  Sv atoh ost ýn sk é 
V neděli dne 22. 8. 2021 proběhla tradiční Orelská pouť na Svatém 

Hostýně. Hlavní mši svatou celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký. Účast orlů byla větší než minulý rok. Vyprosit požehnání 
pro další činnost Orla přijeli zástupci poutníků ze žup a jednot skoro 
z celé České republiky. Letošní počet praporů s praporečníky 
dosahoval počtu 35. Na mši svaté četl 1. čtení ústřední starosta Orla 
br. Ing. Stanislav Juránek, 2. čtení 1. místostarostka Orla 
ses. Ing. Miluše Macková. Přímluvy četla ses. Dagmar Zálešáková, 
starostka jednoty Orla Staré Město. V obětním průvodu nesli zástupci 
naší jednoty bibli dvojčata Barunka a Olinka Halodovy a srdce rodina 
Ferdova.  

Po mši svaté následovalo Orelské shromáždění, kde ze župy 
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Velehradské bylo oceněno za dlouholetou práci v Orle a k životnímu 
jubileu: ses. Dagmar Zálešáková, br. Josef Častulík, br. Antonín 
Gazárek a in memoriam br. Zdeněk Vojtek. 

Počasí přálo a po odpolední křížové cestě doprovázené dechovou 
hudbou z Vnorov jsme se rozjeli posilněni na těle i duchu do svých 
domovů. 

 
P ou ť  P ro v odo v  20 2 1 
V sobotu 4. 9. 2021 se konala tradiční pouť dětí a mládeže župy 

Velehradské k Panně Marii Provodovské. Zástupci z jednot Domanín, 
Drnovice, Moravský písek, Staré Město, Valašské Klobouky a Vizovice 
slavili mši svatou se župním vzdělavatelem otcem Františkem Králem, 
aby poděkovali za uplynulý školní rok a poprosili o požehnání do svých 
jednot. Celou mši svatou doprovázela hraním na hudební nástroje a 
zpěvem scholička ze Starého Města, která oživila a obohatila průběh 
mše svaté. Průvodní slovo k přinášeným obětním darům měla 
na starosti ses. Mgr. Alžběta Doležalová z jednoty Vizovice. Po mši 
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pro dospělé probíhala křížová cesta v kostele. Pro děti připravila 
ses. Mgr. Jana Ferdová venkovní program. Téma aktivit s odměnou 
bylo zaměřeno na Rok rodiny, kterou vyhlásil papež František. Komu 
vyhládlo, tak si mohl opéct špekáčky na farní zahradě.  

Myslím si, že je velká škoda nevyužít milosti a požehnání pro další 
činnost dětí a mládeže v jednotách Orla od Matky Boží Kojící 
Provodovské. 

Doufám, že příští rok bude větší účast dětí a mládeže i z jiných 
jednot naší župy Velehradské. 

  Dagmar Zálešáková, starostka jednoty Staré Město 
 
Z ah áje ní  š koln íh o rok u 20 21 
V neděli odpoledne 5. 9. 2021 byla sloužena mše svatá v kostele 

sv. Ducha na zahájení školního roku 2021/2022 duchovním otcem 
Mgr. Miroslavem Suchomelem. Po ukončení následovalo Zábavné 
odpoledne, které organizovala jednota Orla St. Město ve spolupráci 
s farností Staré Město, Městskou knihovnou, TJ Sokolem, Morriganem, 
SVČ Klubkem a Šachisty. 
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Na šesti stanovištích děti plnily úkoly, vyzkoušely si svou zručnost, 
motoriku i fyzickou zdatnost. Tématem aktivit bylo Ohlédnutí 
za prázdninami. Na každém stanovišti děti dostaly sladké povzbuzení a 
razítko na kartičku. Po získání všech šesti razítek a odevzdání kartičky 
v cíli je čekala ještě odměna v podobě džusu a krabičky bonbonů. 

Děkujeme všem, kdo pomohli s organizací této krásné již tradiční 
akce pro děti. Zájem o tuto akci roste. Letos se zúčastnilo 96 dětí. 

     Mgr. Jana Ferdová, cvičitelka v jednotě Orla 
 
P ou ť  r odin 
Poslední sobotu v září se 7 rodin vydalo na výlet a vlastně i malou 

pouť. Nejprve všichni přišli do Pulčínských skal, což je největší skalní 
útvar moravských Karpat. 

Děti zde zařádily při různých hrách, všichni prošli skrze skalní útvary 
až k tábořišti s ohništi, kde bylo možno opéct špekáčky, což přišlo vhod, 
protože byl čas oběda. 

Někteří už pak museli odjet domů. Ostatní rodiny se vydaly do místa 
nedaleko Valašských Klobouk, malého poutního místa Dělanovec. Zde 
už jsme byli očekáváni P. Michalem Staufčíkem, který následně sloužil 
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na tomto poutním místě mši svatou za všechny přítomné i za farnost. 
Společná kávička nebo pivko byly příjemnou tečkou za prožitým dnem.  

Těšíme se na další společný výlet nebo pouť rodin.  
Zuzka Psotková 

 
ST ŘE D A 6.  ŘÍJ NA  20 21  AD O R A ČNÍ  D EN 
v kostele Svatého Ducha: 6:30 hod. - 18:00 hod. mše svatá. 
DEN VZÁJEMNÝCH MODLITEB FARNOSTI STARÉ MĚSTO A 

BOHOSLOVCŮ KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE V OLOMOUCI. 
KOSTEL JE PO CELÝ DEN OTEVŘEN! 
PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ K TICHÉ MODLITBĚ ZA NAŠI 

FARNOST, NAŠE MĚSTO, ZASTUPITELE, SPOLUOBČANY, VLAST, 
ZA PROMĚNU NAŠICH SRDCÍ A POSTOJŮ, ZA ODPUŠTĚNÍ MEZI 
NÁMI, ZA ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ NÁS VŠECH A ZA NOVÁ 
POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU! UPŘÍMNÉ DÍKY! 

 
P oz v ání :  
 Cyrilometodějská křesťanská akademie nabízí kurz Teologie 

v praktickém životě.  Témata: aktuální bioetické témata, Úvod nauky 
víry a exhortace víry a exhoratace Christus vivit, Katolická církev 
v přelomových událostech Československa (1918-92). Kdy: každý 
čtvrtek od 30. 9. – 16. 12. 2021 / 13.1.- 3. 2. 2022, 18:00 – 19:30 hod. 
Kde: Klub CMKA, Wurmova 11, Olomouc  
Informace a kontakt: www.cmka-akademie.cz, 732 194 741. Kurz bude 
probíhat prezenčně, možná ale také bude distanční forma účasti. 

 Mše svatá za Policii ČR bude sloužena otcem arcibiskupem 
Janem Graubnerem ve čtvrtek 7. října 2021 v 16 hodin v katedrále 
sv. Václava v Olomouci.  

 19. setkání lektorů v Olomouci je plánováno na 23. října 2021 
od 10 do 16 hod., v sále restaurace U Kristýna v ulici Wurmova 6. 
Na všechny účastníky se těší hlavní organizátorka Martina Pavlíková. 
Další informace naleznete na webu www.kulturaslova.cz. 

 Charitní středisko sv. Michaela Staré Město a Centrum 
pro pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého pořádá Kurz 
pro dobrovolníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Kurz bude 
probíhat v sobotu 1x měsíčně, od listopadu 2021 do dubna 2022. 
Na první úvodní sekání v sobotu 13. listopadu 2021, v den 
sv. Anežky, patronky zdravotnictví, se na vás těší 
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PhDr. ThLic. Mgr. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D., koordinátorka 
nemocničních kaplanů v olomoucké arcidiecézi. Místo: Farní místnost 
pod kostelem Sv. Ducha ve Starém Městě. Bližší informace budou 
zveřejněny. 

 Ve středu 17. listopadu 2021 je plánovaná farní zabijačka. Bližší 
informace budou včas zveřejněny. 

 Charita UH zve na den otevřených dveří Terapeutické dílny Klíček, 
ul. Františkánská 332 (2. podlaží) dne 18. listopadu 2021 od 10:00 
do 15:00 hod. Bude možnost prohlédnout si prostory dílny, seznámit se 
s fungováním této služby a případně si za symbolickou cenu odkoupit 
výrobky. Akci zpěvem doprovodí charitní sbor Chrpa.  

 V sobotu 20. listopadu 2021 je v naší farnosti plánována 
jednodenní adventní duchovní obnova, kterou povede o. David Ambrož. 
Zváni jsou mladí, dospělí, senioři. Podrobnější informace budou 
v ohláškách a na nástěnkách. 

 Adventní duchovní obnova pro manžele, kterou povede 
P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm. se uskuteční v DC Vranov              
3. - 4. prosince 2021. Bližší informace a přihlášku najdete na webu: 
https://www.crsp.cz/nabizime/duchovni-programy/duchovni-obnovy-pro-
manzele . 

 
Sou t ě ž  p r o  dě t i  
Kdo to je? 
Byla to slavná česká kněžna, která byla se svým manželem mezi 

prvními pokřtěna na Moravě přímo z rukou slovanského věrozvěsta, 
arcibiskupa. 

Vdala se velmi mladá. Vychovávala své děti, ale pak se starala i 
o výchovu svého vnuka, kterého učila. Vedla ho k práci i k modlitbě. 

Je známá její horlivost v šíření křesťanství a dobročinnost. 
Byla uškrcena na hradě Tetín. Její hrob je v chrámě svatého Jiří 

na Pražském hradě. 
Bývá zobrazována v knížecím šatě s šálem či závojem. 
Větší děti, které už umí psát, připište, co jste se naučili od své 

babičky a dědečka. 
A menší děti namalujte svou babičku, dědečka. 
Svou odpověď na otázku, Kdo to je? S obrázkem, textem přineste 

na desátou mši svatou v neděli 10. 10. 2021. A nezapomeňte 
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na druhou stranu připsat svoje jméno. Obrázky se shromáždí a děti je 
ponesou při obětním průvodu a na závěr mše svaté bude losování. 

 
V ý z v a b is ku pů  v ě ř íc ím k  p arl am e n tn í m  v ol b ám 
Milí bratři a sestry, na podzim nás čekají parlamentní volby. Nejsou 

jen jedněmi z mnohých, každé volby jsou jedinečné a důležité, možná 
něčím významné a přelomové, protože zajišťují naší zemi další 
směřování. 
     Kardinál František Tomášek – blahé paměti – prohlásil v listopadu 
1989: „V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší 
zemi jsem já i katolická církev na straně národa.“ Opakujeme tato jeho 
slova jako závazek, který trvá. Katolická církev v této zemi chce i 
v tomto okamžiku stát na straně národa. Co to ale znamená dnes, více 
než třicet let po Sametové revoluci? Znamená to, že jestliže jsme 
křesťané – katolíci, máme být také dobrými občany a sousedy. 
Pro společné dobro naší země chceme udělat všechno to, co můžeme. 
 V první řadě je třeba jít k volbám. Křesťan by neměl volit jen 
podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné 
dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu. Je třeba dobře 
rozmýšlet nad prezentovanými volebními programy a 
prohlášeními, abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou 
v rozporu s katolickým učením, například v oblasti morálky, 
spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem. Dále je důležité 
autenticky žít křesťanský život a poctivě pracovat. V neposlední řadě 
pak je naší čestnou povinností modlitba za naši zem a všechny, kteří 
zde žijí. Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme k tomu, abychom 
přispěli k obnově naší země osvědčenými prostředky: modlitbou a 
postem. Před volbami se vytrvale modleme za jejich dobrý výsledek. 
Může se tak například dít společnou modlitbou desátku růžence „Který 
Ducha Svatého seslal“ ve farnostech či v rodinách, přímluvami za dar 
moudrosti pro voliče i kandidáty během bohoslužeb, stejně jako 
při společné modlitbě doma. První pátek v měsíci říjnu by bylo velmi 
vhodné se společně postit na tento úmysl. Kromě těchto podnětů je 
samozřejmě možné ve prospěch budoucnosti naší země udělat mnoho 
dalšího, kreativitě se meze nekladou. 

K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím Vám 
ze srdce žehnáme! 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska 
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F a r ní  k r on ik a 
Do naší farní rodiny byli křtem přijati: 
Ema Mikulicová, SM, 20.6.2021 
Sára Žufánková, Ostrožská Nová Ves, 17.7.2021 
Martin Petr Navrátil, SM, 18.7.2021 
Zora Barbora Machová, Bílovice, 1.8.2021 
Natálie Brázdilová, Břestek, 7.8.2021 
Lilien Marie Marková, Zlechov, 15.8.2021 
Teodor Rajčan, SM, 5.9.2021 
Klára Marie Pavelková, SM, 12.9.2021 
Petr Kotlár, SM, 19.9.2021 
Vanesa Marie Bandová, SM, 19.9.2021 
Anna Adámková, Pustiměř, 19.9.2021 
Nicole Jiřina Anna Vala, Kunovice, 19.9.2021 
Vojtěch Vávra, SM, 26.9.2021 
 
Lásku, úctu a věrnost si slíbili: 
21.8.2021 
Ing. Ivana Burdová, Staré Město 
Ing. Ondřej Bachánek, Hluk 
 
V naší farnosti jsme se rozloučili: 
Helena Hlísková, 78 let 
Vlastimil Kaštánek, 81 let 
Ludvík Jailšík, 87 let 
Marie Skrášková, 86 let 
Antonín Zálešák, 69 let 
Jan Maděra, 86 let 
Ivan Vojtek, 80 let 
Božena Vaňková, 90 let 

 
 

Vydává farnost Staré Město. Své příspěvky můžete zasílat na adresu:    
vera@resetka.net – Mgr. et Mgr. Věra Řešetková 
grafická úprava: Ing. Vojtěch Foltýnek 
církevní schválení:  P. Mgr. Miroslav Suchomel 
tisk: TYDRUPA – tiskárna Jiří Pi luša 
http://www.farnoststaremesto.cz/   email: info@farnoststaremesto.cz  


