
  

 „ D ÍTĚ  SE NÁ M  NAR O DIL O ,  SY N J E  NÁ M  D Á N“  
Každé novorozené dítě je skutečný zázrak. Každé je darem 

od Boha světu. Každé je důkazem, že Bůh ve vztahu k tomuto 
světu neztratil naději. Ježíš byl takové malé dítě, závislé na pomoci 
a péči svých rodičů.  

Toto Dítě ležící v jesličkách, až vyroste, nám bude muset něco 
důležitého říci. Dospělý Ježíš nám sdělí poselství o Boží lásce. 
Řekne nám: „Člověče, Bůh Tě 
miluje. Bůh vás miluje, 
bez ohledu na to, v jaké životní 
situaci se právě nacházíte, jaká je 
vaše minulost a jaká je před vámi 
budoucnost. Bůh Tě miluje.“ 

Boží láska nás může proměnit. 
Nepoleví, dokud nás neučiní 
schopnými milovat – milovat 
Boha, člověka, milovat nepřátele. 
Ježíšova láska je schopna 
proměnit nejen jednotlivého 
člověka, je schopna proměnit 
celou společnost, je schopna 
proměnit i rozhádané národy. Ale 
pouze pod jednou podmínkou. 
Pokud lidé dovolí této lásce, aby 
je proměnila. Není to vinou Boží, 
že ve světě existuje nenávist, 
násilí, teror. To člověk odmítá 
Boží lásku, a myslí si, že své 
štěstí vybuduje na úkor druhých.  

Michael - 
Svatý duch 

občasník farnosti Staré Město 

  č. 105 / Vánoce  2021 
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Všude tam, kde člověk dovolí Bohu jednat ve svém životě, tam 
je nablízku pokoj, který nám Vánoce zvěstují. Nemůžeme se tedy 
jen spokojit s oslavou Vánoc. Ale dovolme Bohu, aby se v nás 
narodil. Bůh dokáže proměnit naši malou lásku ve velký plamen 
Boží lásky, stejně jako Ježíš nezůstal jen malým Dítětem, ale stal 
se mocným hlasatelem Boží lásky, a neváhal tuto lásku potvrdit 
svou vlastní krví.  

Ježíš obdarovává radostí, pokojem, nadějí a důvěrou. Dokáže 
nás proměnit v lidi, žijícími v harmonii se sebou samým, se světem 
a s Bohem. Umožněme, aby naše víra rostla úměrně velikosti 
Kristova daru.  

Ze srdce Vám přeji Boží pokoj, důvěru v Boží přítomnost 
a pomoc. 

A požehnaný Vánoční čas,  
o. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnost 

 
T ří k r ál ov á s b írk a 7 .  –  8 .  1 .  2 02 2   
(v případě příznivé epidemiologické situace) 
Díky obětavým lidem, koledníkům i dárcům proběhne v našem 

městě již tradiční Tříkrálová sbírka pro dobročinné účely Charity. 
V pátek 7. 1. a v sobotu 8. 1. 2022 navštíví staroměstské domácnosti 
skupinky koledníků s vedoucím, 
vybaveným k tomu pověřením – 
průkazem. 

Věříme, že je opět přijmete se 
štědrým srdcem a podpoříte toto 
charitní dílo. 

Děti, které chtějí pomoci, 
a ještě nejsou v  žádné 
skupince, ať se hlásí v sakristii 
nebo u katechetek! 

 
Nab í dk a sv át ost i  s m í ře ní  b ě h e m adv e nt n í  dob y   
V Uherském Hradišti od 13. 12. 2021 vždy 8:00 - 10:00 hod. - farní 

kostel a 15:00 -18:00 hod. - františkánský kostel.  
V kostele Sv. Ducha ve Staré Městě bude příležitost ke svátosti 

smíření v neděli 19. 12. 2021 15:00 - 17:30 hod. – zpovídat budou 
2 kněží. 
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Náv št ě v a n e m ocn ý c h  
Ve dnech 16. a 17. 12. 2021 návštěva nemocných o. Miroslavem. 

Prosím nahlaste do sakristie, kdo bude mít zájem o návštěvu. 
 
Úk li d  k ost e la  
Od nového roku se zapojí do úklidu nová skupinka číslo 11, která 

bude složena z rodičů a jejich dětí. Bude vyhlášeno při mši svaté, kdo 
by se chtěl zapojit, tak má možnost. Datum úklidu a čas se oznámí 
při ohláškách v neděli.  

V některých skupinkách je méně lidí, proto prosíme, nahlaste se 
v sakristii, kdo by chtěl doplnit počet. 

Sobota 18. 12. 2021 v 7.00 hod. proběhne instalace vánočního 
stromu, od 9.00 hod. vánoční výzdoba a úklid kostela.  

 
P ře dst av e n í  f arn ích  s pole če n st v í   
Od nového roku bude jednou za měsíc při mši svaté za farnost 

představeno jedno společenství ve farnosti. Členové tohoto 
společenství se zapojí do liturgie.  

 
SYN O D Á LNÍ  PR O CE S  
V neděli 10. října 2021 byl 

zahájen ve Svatopetrské bazilice 
ve Vatikánu papežem Františkem 
tzv. synodální proces. O týden 
později, tato cesta začala v diecézích 
celého světa. 

Synoda = „společné putování“, 
označuje dynamickou vizi církve, která 
putuje napříč dějinami za (a se) svým 
Pánem, Ježíšem Kristem. „Putující 
Boží lid“: tento pohled na nás, 
křesťany, nabízí i hlavní logo 
synodálního procesu. Jsme společně na cestě, celkově v dějinách 
i v konkrétnosti našich jednotlivých životů. Toto společné putování tvoří 
všichni, kdo byli skrze křest přivtěleni k tomu Božímu lidu v průběhu 
celých dějin lidstva. Loga synodálního procesu - mohutný strom, 
oplývající moudrostí a září, se tyčí do nebes. Jako znamení života 
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a naděje je vyjádřením Kristova kříže. Skrze něj je nadnášena 
eucharistie, zářící jako slunce. Příčná ramena, otevřená jako ruce nebo 
křídla, jsou odkazem na Ducha Svatého. Boží lid zde vyobrazený 
nestojí na místě: je lidem v pohybu, přesně tak, jak vyjadřuje původ 
slova synoda, tj. „společné putování“. Boží lid je sjednocen stromem 
života, který do nich vdechuje život a od nějž vychází toto společné 
putování. 15 postav shrnuje celé lidstvo v odlišnostech životních situací 
jednotlivých generací a původu. Tento aspekt je zdůrazněn rozmanitostí 
barev postav, které samy o sobě jsou odrazem radosti. Mezi osobami 
v této skupině není žádná hierarchie, všechny se nachází na stejné 
úrovni: mladí, senioři, muži, ženy, mladiství, děti, laici, řeholníci, rodiče, 
manželé, jednotlivci. Biskup a řeholní sestra nestojí tváří v tvář 
ostatním, ale kráčí společně s nimi. Na prvních místech tohoto zástupu 
kráčí děti a mladiství. Tak, jak o tom hovoří Ježíš v Evangeliu: „Velebím 
tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými 
a rozumnými, ale zjevil jsi je maličkým.“(Mt 11,25) Synodální proces 
znamená zcela novou příležitost, kdy budeme moci v životě církve 
zakusit, že jako jeden putující Boží lid všichni společně kráčíme 
kupředu na cestě do Božího království. Synodální proces je procesem 
duchovním, protože na této cestě se máme snažit rozpoznat, co v této 
chvíli od své církve chce její Pán. On pak k nám stále promlouvá skrze 
Ducha Svatého, tedy skrze téhož Ducha, který sestoupil na první 
učedníky v den Letnic a který byl každému pokřtěnému darován v 
okamžiku křtu.  

Vzniklé pracovní skupinky, mají pak být místem, kde bude možné 
zakusit, že jsme jako církev společně na cestě, po které nás vede Duch 
Svatý. Právě 
v těchto skupinkách 
budeme moci si 
uvědomit a prožít, 
co to znamená být 
synodální církev. 
Skupinky mají 
za úkol stát se 
prostorem, kde 
každý bez obav, 
ve svobodě, pravdě 
a lásce může 
vyjádřit svoji 
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zkušenost s církví jako společenstvím na cestě. Půjde o to, vytvořit 
prostředí vzájemného naslouchání, kde je každý přijat a v němž se 
předpokládá jako výchozí bod otevřenost vůči pohledu druhého, 
především pokud se jedná o člověka, který je na okraji, který třeba jen 
těžko hledá slova, aby formuloval svůj názor, nebo jehož hlas je 
obvykle předem pokládán za bezvýznamný. 

Synodální skupinka si vybírá z nabídky deseti tematických okruhů 
jedno téma, kterému se následně blíže věnuje: 
I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ 
II. NASLOUCHAT 
III. UJMOUT SE SLOVA 
IV. SLAVIT 
V. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ 
VI. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI 
VII. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI 
VIII. AUTORITA A SPOLUÚČAST 
IX. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT 
X. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY 

 

V naší farnosti se utvořily následující skupinky synodální cesty: 
skupina ze společenství mládeže a další skupinka se rekrutovala 
z pastorační rady, kde jsou zástupci z různých společenství farnosti.  

Každou středu 12/2021–2/2022 bude před mší svatou tichá adorace 
před vystavenou svátostí za synodální proces.  

 

Modlitba za průběh synody  
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém jménu.  
Provázej nás ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov.  
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, uč nás, jak na ní vytrvat.  
Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.  
Nedopusť, abychom propadli zmatku,  
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,  
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.  
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,  
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,  
abychom nesešli z cesty pravdy  
a neodchýlili se od toho, co je správné.  
To vše žádáme od tebe, jenž jsi při díle na každém místě 

a v každém čase, a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků. 
Amen. 
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Be t l é ms k é  s v ě t lo  20 21 
Od roku 1990 přinášejí skauti světlo 

z Betléma do našich domácností, aby nám 
symbolicky popřáli pokojné a požehnané 
Vánoce. Letošní zhoršená pandemická situace 
však pozměnila tradiční průběh této akce. 

Svou předvánoční službu druhým přijmou 
skauti a skautky také letos a symbol míru 
a přátelství v podobě plaménku z Betléma opět 
rozvezou po republice. Průběh akce je však 
pozměněn vlivem zhoršené pandemické 
situace. Mezinárodní setkání v Salzburku bylo  
zrušeno a přenos ekumenické bohoslužby 
bude probíhat pouze formou "videozdravice". 

Naši skauti převezmou Betlémské světlo 
u hranic na Břeclavsku v neděli 12. prosince 
2021, odkud ho převezou do Brna, kde ho předají v 10.30 hodin 
v katedrále sv. Petra a Pavla do rukou brněnského diecézního biskupa 
Vojtěcha Cikrleho. O týden později, 18. prosince, bude Betlémské 
světlo rozváženo po celé republice. Také v naší farnosti bude 
k dispozici světlo z Betléma, můžete si jej odnést domů z nového 
kostela. 

Aktuální informace jsou zveřejňovány na webu Betlémského světla  
ww.betlemskesvetlo.cz. 
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V ÁN O CE  2 0 21  A N O V Ý RO K  2 02 2 
v  c hrá mu  S v at é ho  D uc h a v e  St aré m  Mě st ě  

 

Sobota 
18. prosince 2021 

od 7:00 hodin: přivezení a instalace vánočního 
stromu a výzdoba, od 9:00 hodin: dokončení 

výzdoby a úklid kostela. Děkujeme, že přijdete 
pomoci! 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO od 11:00 hodin v kostele 
Svatého Ducha! 

Mše svatá s nedělní platností 18:00 hodin.  
4. neděle adventní 

Neděle  
19. prosince 2021 

Mše svaté v 7:00 hodin, 10:00 hodin 
MOŽNOST SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (ZPOVĚDI)  
15:00 – 17:30 HODIN V KOSTELE SVATÉHO 
DUCHA! 

Pondělí  
20. prosince 2021 

Rorátní mše svatá v 18:00 hodin 

Úterý 
21. prosince 2021 

Rorátní mše svatá v 6:30 hodin 

Středa  
22. prosince 2021 

Rorátní mše svatá v 18:00 hodin 

Čtvrtek 
23. prosince 2021 

Poslední rorátní mše svatá v 7:00 hodin 

Narození Ježíše Krista  
Pátek 

24. prosince 2021 

Od 23:00 hodin: zpívání koled  
na Náměstí Velké Moravy 

Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin 
obětována za živé a + občany a farníky 

 ze Starého Města 
 
 
 
 

Hod Boží vánoční 
Sobota 

25. prosince 2021 

Mše svaté v 8:00 hodin, 10:00 hodin 
15:00 hodin: Setkání u Jesliček  

(Vánoční hru připravilo Společenství mládeže)  
Vyhodnocení adventní soutěže dětí! 

Svátek Svaté rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 

Neděle 
26. prosince 2021 

  Mše svaté v 7:00 hodin, 10:00 hodin 
Na tyto mše svaté jsou zváni manželé 

k obnově manželských slibů 
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Svátek sv. Jana, apoštola 
a evangelisty 

Pondělí  
27. prosince 2021 

Mše svatá 18:00 hodin  
Na konci mši svaté: žehnání vína! 

(Nezapomeňte si přinést 
 láhev dobrého vína k požehnání) 

Setkání vedoucích koledových skupin 
Tříkrálové sbírky je v 9:00 hodin ve farní 

místnosti Polyfunkčního sálu! 
Silvestr 
Pátek 

31. prosince 2021 

Poděkujeme Bohu za rok 2021 
mší sv. v 16:00 hodin a poprosíme 

o požehnání do roku 2022. 
 

Nový rok 
Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie 
Sobota 1. ledna 2022 

Státní svátek, 
 závazný církevní svátek 

(účast na mši jako 
v neděli)  

Mše svaté: v 8:00 hodin, 10:00 hodin (10:00 
hod.: obětována za farníky, spoluobčany 

a zastupitelstvo města) 
Po každé mši svaté  

výroční zpráva hospodaření 
a činnosti farnosti za rok 2021  

a TE DEUM 

2. neděle  
po Narození Páně  

2. ledna 2022 

Mše svaté v 7:00 hodin, 10:00 hodin  
 

15:00 hodin: Vánoční koncert CM „Dolinka“ 
ZUŠ Staré Město 

Slavnost Zjevení Páně 
Středa 5. ledna 2022 

v 18:00 hodin 
Čtvrtek 6. ledna 2022 

V 6:30 hodin 

Při mši svaté:  
žehnání „tříkrálové“ vody, kadidla,  

křídy a zlata 

Pátek 7. ledna 2022 – 
Sobota 8. ledna 2022 

PROBÍHÁ V NAŠEM MĚSTĚ „TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA 2022“ 

Mše svatá v pátek v 15:00 hodin 
Při mši: požehnání a vyslání skupinek 

Tříkrálové sbírky! 
Sobota 8. ledna 2022 

  
V 15:00 hod.: Benefiční tříkrálový koncert 

Chrámového sboru a orchestru v Uherském 
Hradišti pod vedením  

Václava Adamce 
Svátek Křtu Páně 

Neděle 9. ledna 2022 
Zakončení  

vánoční doby 

Mše svaté:  
7:00 hodin, 10:00 hodin 

(také v sobotu v 18:00 hodin) 
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V Z PO M Í NKA NA  P .  AN TO NÍN A K REJ ČIŘ ÍKA ,  SJ  
Někteří z nás pravidelně čtou bulletin Jezuité, který dává nahlédnout 

do činnosti Societas Iesu – SJ (Společnosti či Tovaryšstva Ježíšova). 
Ale snad nebude na škodu ji 
trošku přiblížit. 

Kdo vstoupí do jezuitského 
řádu, nevstupuje do kláštera, 
nýbrž do celosvětové instituce, 
jejímž principem je pohyblivost 
a disponibilita.  V našem 
prostředí jezuité působí hlavně 
v pastoraci mezi studenty a ve 
farnostech; vyučují, dávají 
duchovní cvičení a působí 
i v médiích. 

Cílem a posláním jezuitského řádu je starat se s Boží pomocí „nejen 
o spásu a dokonalost vlastních duší, ale také usilovat o spásu 
a zdokonalování bližních“. Tento zasvěcený apoštolský řeholní život 
stojí na slibu zachovávat tři evangelní rady: chudobu, čistotu 
a poslušnost. V jezuitském řádu mají své specifikum: touhu "hledat 
Boha ve všech věcech" - vše jako modlitba.  

Příslušnost k řádu začíná vstupem do tzv. "noviciátu". Po 2 letech 
končí prvními sliby. Pak ti, kteří ještě studují a nesložili poslední sliby, 
jsou „scholastici“. “Otcové“ (patres) již přijali kněžské svěcení, ale 
vzdělávání jezuitů po vysvěcení na kněze nekončí. Ten, kdo složí 
slavné tři sliby s tzv. čtvrtým slibem výhradní poslušnosti papeži, se 
nazývá "profes".  

Co je obsahem slavných slibů? Slibem chudoby se jezuita zříká 
soukromého vlastnictví. Čistota jako klasická ctnost se jako řeholní slib 
odlišuje od kněžského závazku celibátu. Poslušnost, kterou jezuita 
slibuje, se vztahuje k představenému. V něm se snaží vidět samého 
Ježíše Krista, který byl poslušný Otci: „Vezmi si, Pane, a přijmi celou 
mou svobodu..“ Jezuita, který má skládat „slavnou profes“, připojuje 
ke třem tradičním slibům ještě čtvrtý, který ho zvláštním způsobem 
zavazuje k poslušnosti vůči papeži. Vazbou na papeže se řád dává 
do konkrétní služby celé církvi v jejím misionářském poslání. 
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P .  Anto n ín  Kr e j či ří k ,  SJ  
 „Ad maiorem Dei gloriam“ čas mládí 
Narodil se do rodiny poštovního zaměstnance Marcelína Krejčiříka 

a jeho manželky Anny, roz. Číhalové, pod slováckým nebem ve Starém 
Městě 28. 6. 1933 jako třetí ze 4 synů. Byl dobrým žákem, a tak 
nastoupil do jezuitského gymnázia u staroslavného kdysi cisterciáckého 
kláštera na Velehradě, které mělo dobrou úroveň. Válečná léta zasáhla 
i zde a řádové gymnázium bylo v r. 1942 zrušeno, po tomto násilném 
tříletém přerušení bylo v r. 1945 obnoveno pro II. a III. třídu. 
V r. 1946/47 mělo gymnázium už přes 100 studentů, mezi nimi 
i „Toneček“ Krejčiřík. Ale nadějný rozkvět přerušil komunistický převrat 
a už k 1. 4. 1949 byla škola zrušena a studenti mohli chodit jen 
do státních škol. Jezuitské gymnázium na dlouhých víc než 5 desetiletí 
zaniklo. Antonín Krejčiřík se spolužáky nebyl připuštěn k maturitě – tu 
musel ve večerním studiu při zaměstnání dokončit až v r. 1965. 
Vzhledem k politické situaci představení předvídali těžkou dobu, a proto 
umožnili některým svým studentům přijetí do Tovaryšstva Ježíšova.  

 

„Ad maiorem Dei gloriam“ čas řeholní a kněžský 
Antonín Krejčiřík tak vstoupil do noviciátu a složil první sliby 7. 9. 

1949. V noci na 14. 4. 1950 v rámci akce „K“ byli jezuité stejně jako 
ostatní jiní řeholníci v Československu přepadeni a internováni. Vír 
událostí padesátých let strhl i jeho osud, od r. 1950 do r. 1956 prošel 
6 věznicemi a pracovními tábory. Po propuštění hledal zaměstnání 
k obživě jako dělník. Neminula ho ani vojenská služba v letech 1961-
1963; po ní se vrátil do svého rodiště a pracoval ve skladu 
zdravotnických potřeb. S přicházejícími politickými změnami se 
v r. 1968 zdařilo nastoupit na bohoslovecká studia do Litoměřic, která 
ukončil v r. 1971, ale už v nastalé „normalizaci“ jej pan biskup Štěpán 
Trochta v Litoměřicích v katedrále sv. Štěpána vysvětil dne 22. 8. 1970 
na kněze. Když už se jako kněz vracel domů, byla připravena slavnost 
primiční mše sv. v zahradě sokolovny ve Starém Městě. Na nádraží ho 
přijeli uvítat staroměstští krojovaní šohaji na koních a ozdobenou 
bryčkou jej dovezli domů. Primiční mše svatá novokněze Antonína 
Krejčiříka se konala za veliké radosti a účasti Staroměšťanů i dalších 
věřících dne 29. 8. 1970. V paměti současníků je tato slavnost celé naší 
farnosti stále živá.  

P. Antonín dále tajně studoval, aby poslední řeholní sliby v Societas 
Jesu složil v r. 1984. 
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Jeho kněžským působištěm se staly obce na Valašsku a pak 
v bývalých Sudetech na Bruntálsku, v okresním městě Bruntálu byl     
P. Krejčiřík farářem a místoděkanem bruntálského děkanátu. V Bruntálu 
se P. Antonín zásadně zasloužil o obnovu zchátralého poutního místa 
s kostelem Panny Marie Pomocné s venkovní křížovou cestou.            
O rozkvět se postaral nejen v Bruntálu, ale i v řadě kostelů v dalších 
farnostech, kde působil. Věnoval na to veškeré osobní prostředky 
a také se o pomoc obracel na svou rodinu a rodáky ve Starém Městě, 
odkud mu proudila značná pomoc rodiny a přátel nejen modlitební, ale 
i hmotná a pracovní, tedy rodina a farníci jezdili vypomáhat 
s pomocnými i řemeslnými pracemi. Farníci z těchto jeho bývalých 
farností a opravených chrámů na něj nezapomněli a přijeli ho 
doprovodit na poslední cestě. 

Od roku 2003 se vrátil do krajiny svého mládí, stal se členem 
komunity jezuitů na Velehradě a kaplanem poutního místa, kde jsme se 
s ním mohli potkávat. V letech 2005–2007 byl také administrátorem 
farnosti Buchlovice, někdy také vypomáhal při pohřbech ve Starém 
Městě. S přibývajícími léty ubývalo sil, a tak poslední roky života prožil 
v kněžském domově Marianum na Velehradě.  

Z osobní zkušenosti mohu říci, že neobyčejně vnímal a cenil si práce 
a obětavosti žen a matek. Svou maminku vroucně miloval a stejně jako 
ona byl v životě věrný svému poslání, mírný a laskavý, skromný, 
nezarmoutil a povzbuzoval v těžkostech.  

 

„Ad maiorem Dei gloriam“ – do věčnosti 
Po naplněném životě „k větší slávě Boží“ si Bůh svého Antonína 

povolal do věčnosti ve čtvrtek 18. 11. 2011, aby tam přinesl svůj 
projasněný úsměv. 24. 11. 2021 byla sloužena za P. Antonína zádušní 
mše svatá v bazilice Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje 
a poté jsme jeho ostatky doprovodili na velehradský hřbitov, kde byly 
uloženy do řádového hrobu spolubratří SJ. Zde očekává čas vzkříšení. 
„Duše spravedlivých jsou v Boží ruce.“ (Kniha moudrosti 3,1-9) 

Odkazem P. Antonína Krejčiříka SJ je citát z jeho parte:  
„Věřte Kristu. Svěřte se Pánu. Milujte Ježíše.“ 

-z- 
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SO CIÁ LNĚ  D U CHO V NÍ  ASPE K TY  P R ÁCE 
D O BR O VO LNÍ KA  –  k u r z  pr o  dob ro v oln í k y 
Charitní středisko sv. Michaela Staré Město a Centrum pro pastoraci 

nemocných Arcibiskupství olomouckého pořádá od listopadu 2021 
do dubna 2022 1x měsíčně kurz pro dobrovolníky. Přednášejícím na 
prvním setkání v sobotu 13. 11. 2021, v den sv. Anežky, patronky 
zdravotnictví, byl Mgr. et Mgr. František Zakopal, národní koordinátor 
pro duchovní péči ve zdravotnictví, psycholog a trvalý jáhen. Garantem 
kurzu a přednášejícím v odpolední části byla PhDr. ThLic. Mgr. Marta 
Hošťálková, Th.D., Ph.D., koordinátorka nemocničních kaplanů 
v Arcidiecézi olomoucké.  

Prosincový termín setkání dobrovolníků byl nahrazen víkendovými 
adventními zamyšleními 
v elektronické verzi, které připravil 
speciálně pro dobrovolníky 
olomoucký Institut klinické 
pastorační péče „JSME BLÍZKO 
VÁM“. 

Další setkání dobrovolníků je 
plánováno na sobotu 22. 1. 2022 
ve farní místnosti pod kostelem 
Sv. Ducha. Obsahem kurzu jsou 
informace o různých formách 
dobrovolnictví v tuzemsku 
i v zahraničí, formy komunikace 
(bariéry komunikace, komunikace 
s klienty, lidská důstojnost, jednání 
s respektem s klientem), pastorace 
a spiritualita seniorů, nemocných 
a umírajících, psychohygiena 
dobrovolníka atp., včetně možnosti 

individuálních rozhovorů s účastníky kurzu o jejich dalším směřování. 
Na každé setkání je zajištěno občerstvení a chutný oběd. Kurz je 
zdarma a je určen pro každého, kdo chce jakýmkoliv způsobem 
pomáhat. Na závěr kurzu bude předáno osvědčení o absolvování 
kurzu. Do kurzu je možno se ještě přihlásit na e-mail: 
dobrovolnici.kurz@seznam.cz 

 Lenka Pleváková, Věra Řešetková 
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Sb í rk a p ot rav i n 
Charita Uherské Hradiště se zapojila v sobotu 20. 11. 2021 

do celorepublikové Sbírky potravin v prodejně TESCO Uherské 
Hradiště. Celkem se díky štědrosti nakupujících vybralo do přistavených 
nákupních košů 813 kg trvanlivých potravin a hygienických potřeb. 
Realizovat sbírku pomáhalo 20 dobrovolníků z řad pracovníků Charity 
a Dobrovolnického centra při Charitě Uherské Hradiště.  

Darované potraviny a hygienické potřeby využijí rodiny s dětmi 
v aktuální nepříznivé sociální situaci, rodiče samoživitelé, osoby 
bez přístřeší, senioři, lidi s duševním či zdravotním onemocněním, 
klienti Chráněného bydlení Ulita 
apod.  

Jarní kolo Sbírky potravin je 
naplánováno na sobotu 30. 4. 2022.  

Poděkování patří dárcům, 
ochotnému personálu prodejny 
i dobrovolníkům.                                                               

                             Lenka Pleváková  
 
Ch r án ě n á dí ln a LI D UM ILA  p ři  Ch ari tě  UH 
Chcete koupit kvalitní dárek, který vyrobily „zlaté české ručičky“ 

a zároveň přispět na dobrou věc? 
Pak navštivte obchůdek LIDUMILA v Uh. Hradišti, Otakarova 108 

(dům na rohu ulic Otakarova a Vodní) v pondělí až pátek 9:00 – 17:00 
hod. V obchůdku jsou nabízeny výrobky lidí se zdravotním postižením 
a lidí s trvalými následky po úrazech či operacích. Nabízený sortiment 
je skutečně široký. Především maminky ocení zavinovačky 
pro miminka, mantinely do dětských postýlek, prošívané deky 
a nepřeberné množství měkoučkých látkových hraček. 
Nepřehlédnutelné jsou také výrobky z keramiky, obrázky, drobné 
šperky, doplňky do kuchyně, zástěry, látkové tašky apod. Oblíbená jsou 
trička se slováckou výšivkou či originální křestní roušky, které zhotoví 
kreativní pracovnice šicí dílny na zakázku.  

Lenka Pleváková 
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F l orb al ov ý  t ur n aj  
Přijali jsme výzvu na turnaj o Svatováclavský pohár 2021 ve florbalu 

pro ministranty olomoucké arcidiecéze a v úterý ráno 28. 9. 2021 
vyrazili vlakem ze Starého Města. Na nádraží se s námi přišel rozloučit 
a povzbudit nás také náš duchovní správce farnosti o. Miroslav 
Suchomel. Vedoucí staroměstských ministrantů a zároveň trenér Jan 
Vanda nás cestou povzbuzoval a řekl, že turnaj vyhrajeme pro paní 
Zálešákovou (moji babičku) starostku Orla, která nám zapůjčila výstroj 
a leží nyní v nemocnici. 

Vlakem jsme dorazili do Přerova, odkud jsme pokračovali BUSEM 
do Olomouce. Zde jsme se zúčastnili slavnostní mše svaté, 
celebrované olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. 

Pak následoval přesun do sportovní haly Univerzity Palackého. Zde 
se utkalo všech 12 družstev ministrantů. Po rozlosování do skupin jsme 
se postupně utkali s družstvy Kroměříže A i B, Valašskými Klobouky, 
Vsetínem a Uherským Hradištěm. V závěrečném finále jsme bojovali 
s týmem z Uh. Hradiště o bronzové umístění. Po urputném boji jsme 
nakonec zvítězili a dovezli domů do Starého Města bronzový pohár, 
o který se zasloužili tito ministranti: Bukvald Adam, Čoupek Jan, Giesl 
Michal, Jarotek Pavel a Petr, Kaplan Štěpán, Novák Ondřej a Lysák 
Jan. 

Zpáteční cesta vlakem rychle uběhla a my unavení, ale s velkou 
radostí ze 3. místa jsme se rozešli do svých domovů.   

ministrant Petr Jarotek 
 
P ou ť  n a A nt oní n e k 
Na svátek 28. 10. 2021 jsme jako skupina 6 rodin společně putovala 

ke sv. Antonínku u Blatnice. Kolem 10. hodiny ranní jsme všichni vyrazili 
z nedalekého Hluku od sochy sv. Antonína za doprovodu několika 
kočárků a velkého houfu dětí. Zvolili jsme netradiční poutní cestu 
po polních pěšinách (dlouhou asi 6 km), která byla místy i poněkud 
dobrodružná, když jsme se museli prodírat úzkým pruhem keřů nebo 
přenášet kočárky kousek přes pole. Všichni jsme si to velmi užívali, 
protože počasí bylo opravdu nádherné a my jsme mohli směle odložit 
naše bundy a nechat se v tričkách zahřívat paprsky babího léta. Celá 
pouť vyvrcholila společnou mší svatou, kterou pro nás slavil P. Antonín 
Hráček. Díky doprovodnému vozidlu a dalším dvěma rodinám, které se 
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k nám připojily na mši, jsme mohli chválit Boha zpěvem za doprovodu 
kytary. Po mši sv. ještě následovaly hry pro děti, během kterých se řidiči 
přesunuli k vozidlům, abychom se mohli plni vděčnosti vrátit do svých 
domovů.                                                                                 Tomáš Vala  

 
P oh le d pr o  m i s ie  
Dne 26. 11. 2021 se děti z naší farnosti (ale i okolí) zapojily do misijní 

aktivity „Pohled pro misie“. Zapojilo se 18 dětí a s otevřenými srdíčky 
a cílem pomoci nejpotřebnějším společně vytvořily něco krásného, co 
potěší nejen nás, ale i obdarované. Děti měly za úkol namalovat 
vánoční pohlednice. Děti se rozhodly, že namalují to, co vidí jako 
důležité a co by chtěly formou pohlednice sdělit druhým.  

Témata byla různá: Betlém, kostel, vánoční motivy, láska ve formě 
srdíček, zvířátka, duha aj. Celkem se namalovalo kolem 80 pohlednic. 
Výtěžek z pohlednic v hodnotě 3000 Kč byl zaslán na účet misijního 
klubka a bude určen na pomoc pro chudé děti z misií.  

Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud jiných a kteří se 
finančně podíleli na tomto užitečném a láskyplném projektu. 
Věříme, že tato aktivita se stane pravidelnou aktivitou v naší farnosti 
a že v budoucnu se k nám přidají i další děti. 
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Papežské misijní dílo dětí – financováním přes 3 500 projektů 

v Africe, Asii a Latinské Americe posílá z celého světa pomoc pro více 
než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují školy a mimoškolní 
asistenci nejchudším rodinám, základní zdravotnickou pomoc, starost 
o hladovějící, oběti válek, AIDS, katastrof, násilí, obchodu s dětmi a 
další. 

Velké poděkování patří: Magdalence Vránové, Amálce Vandové, 
Alžbětce Vandové, Zuzance Řešetkové, Filípkovi Řešetkovi, 
Jakoubkovi Řešetkovi, Tomáškovi Macháčkovi, Adriance Řezníčkové, 
Martínkovi Bírešovi, Fabiánkovi Bartošíkovi, Františkovi Sojákovi, 
Marušce Kocábové, Adámkovi Březinovi, Nikolce Březinové, Monice 
Březinové, Milánkovi Klemovi, Martínkovi a Jiříčkovi Foltýnkovi. 

Renata Macháčková Dostálková 
 

P e č e n í  p e rn í čků   
V sobotu 23. 10. 2021 se setkaly maminky s dětmi na faře 

v Uherském Hradišti, aby společnými silami napekly perníčky na misijní 
neděli. Děti za pomoci maminek se s chutí pustily do válení 
a vykrajování těsta a posléze zdobení perníčků. Perníčky se prodávaly 
po desáté mši sv. v kostele v. Ducha. Děkujeme všem maminkám 

a dětem, které se 
zapojily do této činnosti 
a také všem, kteří 
zakoupili perníčky 
a podpořili Papežské 
misijní dílo dětí.  
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K at e ch e ze  D ob ré ho  Pas tý ře  
„Nejmladší děti nás vedou k nejhlubším 

tajemstvím naší víry.“                 Rebekah Rojcewicz 
V letošním školním roce jsme otevřeli II. ročník 

I. Stupně KDP pro děti od 3 do 6 let. Katechezí se 
účastní 8 dětí, částečně ze Starého Města 
a převážně z okolí. Dětem jsou pomocí Montessori 
metody prezentovány nejpodstatnější skutečnosti 
katolické víry. Pomocí prostředí, materiálů 
a pomůcek proniká dítě s pomocí katechety 
do tajemství víry. Katecheze Dobrého Pastýře 
odpovídají na tichou prosbu dítěte: „Pomoz mi, 
abych se sám/sama přiblížil(a) k Bohu.“ 

Od září t.r. se scházíme s dětmi v atriu. Společně prožíváme 
náboženskou zkušenost v souladu s učením evangelia, nasloucháme 
Božímu Slovu a snažíme se proniknout do tajemství liturgické slavnosti. 
Práce a studium se stávají meditací, rozjímáním a modlitbou. Témata 
prezentována v atriu jsou ta, na něž děti reagují s hloubkou a radostí. 
Jsou převzata z Bible a liturgie. 

V tomto školním roce měly děti možnost si připravit oltář včetně 
liturgického prádla, blíže se seznámily s knihami používanými při mši 
svaté, osvojily si gesta kříže a pokleknutí, dozvěděly se více 
o↓svatostánku, naučily se liturgické barvy a oblečení kněze, dovedou 
připravit konvičky ke mši svaté, zasadily si pšeničná zrna, dozvěděly se 
o tajemství smrti, v neposlední řadě o Izraeli a třech důležitých místech 
spojených s Ježíšem Kristem a mnoho dalšího. 

Samostatná práce dětí v katechezích Dobrého Pastýře: 

          
 

Zkusme se na chvilku zastavit a vstoupit do světa našich dětí. Jednou 
zvláštností je radost, které jsou schopny, když se jim pomáhá dostat se 
blízko k Bohu. Otevřme své oči, pozorujme je, naslouchejme jim a 
pomozme jim v tom.                            Renata Macháčková Dostálková 
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St r án k a p ro dě ti  
Děkujeme všem dětem, které se zapojily do minulé soutěže. Správná 

odpověď na otázku byla sv. Ludmila.  Obrázky se všem dětem velmi 
povedly. Mnohé děti také připsaly, co všechno se naučily od svých 
prarodičů např. luštit křížovky, chodit do přírody, mít rád zvířata, 
poznávat květiny, pomáhat ostatním. Gratulujeme vylosovaným 
výhercům. 

 

Víte, jak se dříve slavil Štědrý den? 
Uklizené světnice v celém stavení byly připraveny na slavnostní 

chvíli. Hospodyně měly předem napečený chléb, vánočky, koláče, 
pletenec s jablky. Místo vánočního stromečku, stály v místnosti malé 
jesličky. V některých domácnostech byl postavený celý betlém, v jiné 
rodině se pouze ozdobila zelená větvička sušeným ovocem, perníčky 
a oříšky. Večeřet se začínalo, když na obloze vyšla první hvězda, celá 
rodina se sešla k večeři. Po společné modlitbě se podávaly oplatky 
mazané medem. Po nich následovala polévka z čočky nebo hrachu, 
nechyběl ani krajíc chleba, pohanková kaše a pokrm, který se nazýval 
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kuba. Jednalo se o pokrm připravený z předem namočených krup 
a sušených hub. Nakonec se jedla vánočka s rozinkami a oříšky, 
sušené ovoce. Někdo připravoval i polévku z rozvařených švestek. 
Po večeři se rozkrajovala jablíčka, pouštěly lodičky se svíčkou 
a u jesliček čekaly na děti drobné dárky. Posléze se celá rodina vydala 
na půlnoční mši sv., aby všichni oslavili narozeni Ježíše. 

(Volně převyprávěné z knihy Pavlína Pitrová: Český rok) 
 

Soutěžní úkol  
Namaluj, nebo napiš, jak jsi se svou rodinou letos slavil Štědrý 

den. Obrázek, vyfocený text zašli na adresu:  
soutez.farnost.sm@gmail.com 
Při mši svaté 9. 1. 2021 v 10 hodin se opět můžete těšit 

na vyhodnocení soutěže. 
 
Postavy z adventu  
Poznáš, o koho se jedná?  

1. Tesař, kterému ve snu se mu zjevil anděl. Jeho otec se jmenoval 
Jákob.  
2. Biskup z Myry, byl velmi štědrý, pomáhal, obdarovával druhé.  
3. Chudá dívka z Nazareta, které se zjevil anděl a řekl, jí, že porodí 
syna.  
4. Muž, která žil na pouští. Křtil vodou a hlásal pokání.  
5. Maminka Jana Křtitele.  
6. Byl poslán sdělit důležitou zprávu do Nazaretu P. Marii.  
7. Kněz, který oněměl a začal opět mluvit, až po narození svého syna.  
8. Starozákonní prorok, jehož knihy se čtou čtení během adventu.  
9. Mučednice. Patronka horníků, ochránkyně při morových epidemiích 
a rizikových povoláních.  
Nápověda: 
A. PANNA MARIA  
B. SVATÝ JOSEF  
C. SVATÝ MIKULÁŠ  
D. SVATÝ JAN KŘTITEL  
E. SVATÁ BARBORA  
F. IZAIÁŠ  
G. SVATÁ ALŽBĚTA  
H. ZACHARIÁŠ  
I. ANDĚL GABRIEL  
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Správně odpovědi rovněž pošli na adresu: 
soutez.farnost.sm@gmail.com  
 

F a r ní  k r on ik a 
Do naší farní rodiny byli křtem přijati: 
Ella Magdaléna Zálešáková, UH, 10. 10. 2021 
Ester Nováková, UH, 17. 10. 2021 
Mariana Nováková, UH, 17. 10. 2021 
Eliáš Josef Dvořáček, Mistřice, 21. 11. 2021 
Terezie z Lisieux Schreierová, SM, 28. 11. 2021 
Ema Trubačíková, SM, 5. 12. 2021 
 
Lásku, úctu a věrnost si slíbili: 
9. 10. 2021 Jan a Lenka Fojtáškovi 
23. 10. 2021 Mgr. Ludvík a Ing. Veronika Urdovi 
 
V naší farnosti jsme se 
rozloučili: 
Richard Obdržálek, 41 let 
Božena Křiváková, 96 let 
Jaroslav Husek, 94 let 
Vladimír Jančařík, 83 let 
Zdeněk Zemánek, 92 let 
Růžena Polášková, 77 let 
Antonín Varmuža, 75 let 
Marie Hájková, 92 let 
Jana Tihlaříková, 36 let 
Jarmila Kelíšková, 70 let 
Pavel Dobeš, 54 let 
František Blaha, 82 let 
Karel Kloupar, 80 let 
Ludmila Šimčíková, 87 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  


