Výroční zpráva
farnosti Staré Město
za rok 2021
Poděkování:
- VŠEM, kteří svou službou, nasazením, obětí (i finanční) a modlitbou
pomáhali a pomáhají farnosti a společenství Církve;
- vedení města, zastupitelům, pracovníkům radnice za vstřícnost
a spolupráci mezi farností a městem;
- spolupracovníkům – členům bývalé i nové ekonomické a pastorační rady
za jejich významné nasazení při zvládnutí úkolů, které před námi byly a jsou;
- sakristiánkám (sestrám Vladimíře Batůškové, Zdeňce Vojtkové),
a sakristiánům (bratrům Jaroslavu Kučerovi a Josefu Berkovi), že svou
službu v chrámu sv. Michaela i Svatého Ducha dělají s příkladnou
odpovědností, s láskou a s nadšením; Upřímné díky bývalým sakristiánkám
– Blaženě Němcové a Ludmile Chlachulové. Bůh ať žehná jejich život
i rodiny!;
- těm, kteří zdobí kostel – ss. Vladimíře Batůškové a Miroslavě Číhalové
a jejich příležitostným spolupracovníkům za čas, který věnují přípravě
a provedení pěkných výzdob našeho chrámu k nedělím a svátečním dnům;
- sestrám, ve skupinkách (a skupince mládeže), které uklízejí náš chrám,
abychom se v něm cítili vždy dobře a na setkání s Bohem se mohli hodně
těšit;
- bratrům ministrantům, akolytům, lektorům – že přispěli svým dílem
k důstojnosti a kráse liturgických obřadů v novém chrámu, zvláště Janu
Vandovi, který moderoval činnost našich ministrantů; a také děkuji
akolytům, sloužícím jako mimořádní rozdělovatelé svatého přijímání (což se
velmi osvědčilo v době omezení návštěvy bohoslužeb v době pandemických
opatřeních); nemocným přinášejí eucharistického Krista. V Ústavu sociální
péče jsme ani tentokrát nemohli slavit bohoslužby kvůli omezení návštěv.
- těm sestrám, které pomáhají s úklidem fary;
- mladým přátelům ze Společenství mládeže – Meetina, kteří se zapojují
do příprav setkání, setkání mládeže v naší farnosti. Upřímné díky za pomoc
při brigádách a pracích v novém kostele;
- Alžbětě Plevákové za přípravu postní a adventní soutěže dětí;
- našim varhaníkům (Pavlu Berkovi, Honzovi Plevákovi, Zuzaně
Psotkové, Kateřině Vránové a Pavlu Pelikánovi) děkuji za důležitý přínos,
kterým se přičiňují o úroveň liturgické hudby a zpěvu při bohoslužbách;

- Stanislavu Gieslovi a Petru Němcovi, kteří vedou naši „Scholičku“.
Nadšení zpěváci i v roce 2021 osvědčili svůj talent,
- všem, kteří připravují program pro děti „předškoláky“ při „rodinné“
mši sv. v neděli – (maminkám a jejich spolupracovnicím z „Michálkovy
nedělní školičky“);
- našim katechetkám – Jitce Foltýnkové, Janě Němcové, Věře Řešetkové
a Janě Vandové ml. – za jejich obětavost a lásku k dětem, které jsou
budoucností naší farnosti a církve;
- sestře Marii Chlachulové - za praní kostelního prádla;
- sestře Miroslavě Číhalové, a jejím spolupracovníkům, kteří staví Betlém
z biblických postaviček;
- Ludmile Chlachulové, která slouží v naší farnosti jako KAPr (kamarád
Proglasu) a propaguje rádio Proglas a Jarce Plevákové, která působí jako
KANOE (kamarád TV NOE). Bůh kéž jim v jejích službě žehná…;
- Kamilu Psotkovi zvláštní poděkování za jeho velkorysou oběť v práci
pro farnost a pro nový chrám, a Josefu Budařovi ze stavební firmy
PROMONT, za pomoc při technickém chodu kostela;
- akademickému sochaři Otmaru Olivovi, cizelérovi Dominiku Janíkovi
z Polešovic a kameníkovi Petrovi Novákovi ze Zlechova (za nový oltář)
- našim redaktorům farního zpravodaje a webových stránek naší farnosti
na internetové síti – Věře Řešetkové, Vojtěchu Foltýnkovi a Tomáši Valovi;
- Petře Němečkové za přípravu farní stránky ve Staroměstských novinách;
- Vojtěchu Gieslovi který technicky zajišťoval a nadále se odpovědně stará
o přenosy on-line bohoslužeb;
- rád děkuji Jiřímu Pilušovi, který ve své tiskárně tiskne pro naši farnost
časopis a potřebné materiály;
- našemu fotografovi Františku Ingrovi za dokumentování akcí a jejich
prezentaci „do světa“ na webu Člověk a víra;
- děkuji také animátorům farních společenství: mládeže, ministrantů,
rodin, cursilla, seniorů, terciářů, fatimského apoštolátu, živého
růžence, modlitebního společenství matek, otců, modlitebního
společenství Breviáře, Misijního klubka dětí a společenství katecheze
Dobrého Pastýře a dalších. Kéž máte dost odvahy pracovat pro jednotu,
smíření a vnášet Krista stále více do života našeho města;
- Jitce Foltýnkové, účetní naší farnosti, za obětavou práci pro farnost,
vedení účetnictví a pravidelné seznamování se stavem hospodaření
farnosti;
- děkuji Těm, kteří přicházejí pomáhat při vyhlášených brigádách
a akcích;
- zvláštní poděkování všem, kteří svou modlitbou, obětí i nezištnou
pomocí pomáhali při přípravě Primice našeho rodáka Michala
Staufčíka. Díky všem, kteří finančně přispěli na zajištění Primice
a obětovali svůj dar samotnému primiciantovi;
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- díky všem, kteří darovali strom a stromky pro vánoční výzdobu našeho
chrámu;
- velké díky těm, kteří (zvláště v „koronavirového roku“) obětovali své
modlitby, těžkosti, nemoci za Boží dílo v naší farnosti;
- upřímně děkuji těm, kteří mi poskytli pohostinství, nabídli pomoc, byli
nablízku a také svou účastí mi pomáhali nést břemeno služby, dokázali
mi odpustit, modlili se za mne a projevili mi svou pozornost a lásku!;
- všem, které jsem nejmenoval – ať Pán požehná svým dary, milostí
a novým elánem!
Pastoračních úkony a aktivity farnosti:
PASTORACI A FARNÍ AKTIVITY POZNAMENALA PANDEMIE COVID-19
A S NÍ SOUVISEJÍCÍ VLÁDNÍ OPATŘENÍ A OMEZENÍ
- V roce 2021 se narodilo k novému životu s Bohem 34 dětí, z toho
13 chlapců a 21 děvčat. Poprvé přijalo našeho Pána v eucharistii 15 dětí
v neděli 6.6.2021. O Velké noci Kristova vzkříšení (3.4.2021) přijali iniciační
svátosti (křest a eucharistii) naši katechumeni Ramon Florian Silný, Adam
Jan Pavel II. Směšný a Michaela Anna Valentová. 5 manželských párů si
slíbilo před Bohem lásku, úctu a věrnost. Celkem 44 farníků (z toho
28 bratrů a 16 sester) jsme vyprovodili na jejich poslední cestě a odevzdali
do rukou Božích.
- „Tříkrálová sbírka“ na podporu charitního díla a služby církve potřebným
proběhla v roce 2021 nekontaktním způsobem. Finanční příspěvek bylo
možné vložit do pokladniček umístěných do 24.1. na veřejně přístupných
místech (Radnice, drogerie pana Hrabince, potraviny paní Hráčkové a paní
Kouřímové, akvaristika paní Šmídové a v kostele Svatého Ducha). Při sbírce
se v našem městě vybralo 120 108- Kč (Pán Bůh zaplať dárcům!)
- V neděli 7.2. po svátku Uvedení Páně do chrámu se při lucernáriu našemu
farnímu společenství představili děti – budoucí prvokomunikanti (15 dětí),
- V roce 2020 se scházela (pouze v době, kdy byla uvolněna omezení)
společenství: Cursilla, Seniorů, Mládeže – Meetina, Rodin, Ministrantů,
Modlitební společenství matek, otců, Misijní klubko dětí a děti při katechezí
Dobrého Pastýře.
- Společné udílení svátosti Pomazání nemocných proběhlo v předvečer
památky Panny Marie Lurdské Světového dne nemocných ve středu
10.2.
- Prosebnou pouť za farnost a dokončení nového chrámu jsme prožili
ve čtvrtek 11.2. S modlitbou růžence jsme prošli poutní cestu na Velehrad
a v bazilice jsme pak v 18.00 hodin slavili mši svatou.
- V neděli 14.2. jsme si připomenuli 1152 let od úmrtí sv. Konstantina-Cyrila
a děkovali za dar stavebního povolení pro nový chrám (14.2.2002)
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- I naše farnost se zapojila – jako každý rok – do Postní almužny, kterou
organizovala Oblastní Charita (z naší farnosti byl výtěžek 35 900,- Kč a byl
vložen na účet Oblastní charity),
- V postní době Pobožnosti křížových cest moderovaly skupiny dětí
z náboženství, zastupitelé města, členové jednoty Orla, senioři, skupinky
žen uklízející chrám, společenství mládeže, cursillisté, katechetky, varhaníci,
scholička, otcové, matky, sakristiáni, Josefové, pastorační a ekonomická
rada a ministranti.
- V rámci papežem vyhlášené aktivity „24 hodin pro Pána“ se uskutečnila
adorace od 17:00 do 22:00 hodin v pátek 12.3. Během celé doby byla
možnost přijmout svátost smíření.
- V pátek 26.3. před Květnou nedělí („Bolestný pátek“), jsme se modlili
modlitbu Křížové cesty se společenstvími, rodinami a mládeží.
- Ve čtvrtek 25.3. a v pátek 26.3. a ve čtvrtek 16.12. a pátek 17.12. se
uskutečnily návštěvy nemocných spojené se službou svátostí smíření,
pomazání a eucharistie.
- V postní době jsme se obrátili na farní společenství s prosbou o finanční
dary na vitráže v novém kostele, a také o zapojení dobrovolníků při přípravě
Primicí našeho rodáka jáhna Michala Staufčíka. V březnu, dubnu, květnu
a červnu – 1x v měsíci byla vyhlášena sbírka na zajištění Primicí a na dar
pro primicianta.
- V den Svátku matek (9.5.) při mši svaté v 10:00 hodin jsme v novém kostele
popřáli našim maminkám a babičkám k jejich svátku.
- V neděli 16.5. v 10:00 hodin byla slavena mše svatá na zemřelého Ing. Dr.
Rostislava Sochorce (spojená se vzpomínkou na Dr. Sochorce a modlitbou
za všechny oběti komunistické totality)
- Každý druhý čtvrtek v měsíci organizovala farnost modlitbu RŮŽENCE
S PROCESÍM po růžencové poutní cestě.
- Při Letnicích naší farnosti (v sobotu 22.5.) jsme slavili vigilii slavnosti Seslání
Ducha svatého. Až do půlnoci byl kostel otevřen k modlitbě za nové vylití
darů Ducha svatého.
- Volby do nové Pastorační a ekonomické rady farnosti proběhly v neděli
23.5.
- V sobotu 29.5. se v novém kostele uskutečnila slavnostní derniéra výstavy
Kulturní dědictví Unesco v Bělorusku a také světová premiérová prezentace
knihy Portrét Františka Skoriny.
- Slavnost Božího Těla proběhla ve čtvrtek 3.6. v „komornějším duchu“ slavnostní mší svatou a adorací.
- První svaté přijímání 15 dětí jsme slavili v neděli 6.6.
- Už tradičně se v naší farnosti zapojujeme do modliteb za posvěcení kněží
v rámci Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (v pátek 11.6.)
- V pátek 19.6. proběhlo také žehnání nového ambonu (z dílny ak. sochaře
Otmara Olivy)
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- V naší farnosti proběhly (tak, jak CIC nařizuje) Ohlášky před udělením
kněžského svěcení jáhnovi Michalu Staufčíkovi.
- Před kněžským svěcením a před Primicemi proběhlo v naší farnosti Triduum
modliteb za budoucí kněze jáhny a při nedělních bohoslužbách jsme byli
seznámeni se službou jáhna v Římskokatolické církvi.
- Kněžské svěcení jáhna Michala Staufčíka proběhlo v sobotu 26.6.
v katedrále sv. Václava v Olomouci. Světitelem byl olomoucký arcibiskup
Msgr. Jan Graubner. Následující neděli (27.6.) při mši sv. proběhlo žehnání
darů k slavení liturgie pro novokněze Michala.
- V sobotu 10.7. prožila naše farnost PRIMIČNÍ SLAVNOST novokněze
Michala. Od poslední primice (o. Bartoloměje Pavla Černého OFM) uplynulo
20 let.
- První světový den prarodičů a seniorů jsme slavili v neděli 25.7. (v blízkosti
svátku sv. Jáchyma a Anny).
- V rámci Pěší pouti umělců navštívili poutníci také náš chrám v pátek 30.7.
- V měsíci srpnu jsme v kostele měli možnost shlédnout výstavu
velkoformátových fotografií s názvem „Zdravotníci, děkujeme vám“
- K 30.výročí Charity Uherského Hradiště se ve čtvrtek 26.8. uskutečnila
výstava na náměstí Velké Moravy a následně mše svatá v novém kostele.
- Naše děti se mohly těšit na farní tábory: pro mladší 17. - 24.7. na faře v
Prasklicích a pro starší 13. - 22.8. v Rajnochovicích.
- Dožínková mše svatá proběhla už tradičně na konci prázdnin – v neděli
29.8.
- V neděli 5.9. jsme zahájili nový školní rok slavnostní mši svatou ve 14.00
hod., při níž jsme prosili o dary Ducha svatého pro učitele, vychovatele,
katechety a žáky. Po ní proběhlo zábavné odpoledne, které pro děti
připravila farnost společně s Jednotou Orla Staré Město.
- Také v prvním měsíci školního roku o nedělích probíhala aktivita naší
farnosti: mše sv. v novém kostele v 10 hodin je věnována Rodinám s dětmi.
Předškoláci mají program v místnosti pro matky s dětmi, starší děti mají
program ve mši.
- V neděli 5.9.
se také uskutečnil na Náměstí Velké Moravy další
Velkomoravský koncert Hradišťanu, Leony Machálkové, RB Boys a Radka
Blahuše, Scholičky, CM Dolinky a Dětského souboru Dolinečka.
- V týdnu 6.-11.9. se uskutečnila instalace nového oltáře (ze slevačské dílny
ak. sochaře Otmara Olivy).
- Pouť rodin naší farností do Pulčínských skal a na mariánské poutní místo
Dělanovec u Valašských Klobouk proběhla v sobotu 25.9. .
- Při Michalských slavnostech („Hodech“) v neděli 3.10. jsme slavili
Patrocinium sv. Michaela hodovou mší svatou.
- Adorační den farnosti se uskutečnil opět 6.10. (středa).
- Neděli 17.10 mší svatou a pastýřským listem o. arcibiskupa byla v naší
arcidiecézi zahájena synodální cesta.

- Při misijní neděli (24.10.) se po mši sv. v 10:00 hodin prodávala misijní
perníčky vyrobené dětmi misijního klubka. Výtěžek (2600,- Kč) byl zaslán
Papežským misijním dílům dětí.
- Modlitby za naše zemřelé proběhy v kostele sv. Michaela v neděli 31.10
(mší svatou v 18 hodin a následnou pobožností na hřbitově). Dekretem
Apoštolské penitenciáře rozhodl svatý otec František, že celý měsíc listopad
můžeme, za splnění podmínek, získat plnomocné odpustky přivlastnitelné
duším v očisti.
- V den sv. Anežky České – v sobotu 13.11. proběhlo v místnosti pod kostele
první setkání kurzu pro dobrovolníky „Sociálně duchovní aspekty práce
dobrovolníka“.
- Ve čtvrtek 18.11. prošel branou smrti ke slavení nebeské liturgie náš rodák
P. Antonín Krejčiřík SI (88 let). R.I.P.
- Také naši mladí ze společenství se zúčastnili Děkanátního setkání mládeže
v sobotu 20.11. na Velehradě.
- Do rorátní adventní soutěže, kterou připravila Alžběta Pleváková, se zapojili
děti částečně fyzicky a částečně on-line.
- Upřímné poděkování všem, kteří darovali vánoční čajové pečivo, jež
pracovníci Charity předali osamělým, nemocným a potřebným.
- Závěr občanského roku 2021 a nastávající rok 2022 jsme svěřili Božímu
milosrdenství a Jeho Prozřetelnosti na Silvestra při mši svaté ve 16:00
hodin.
- Děkuji Vám všem, kteří přicházíte do chrámu Svatého Ducha a vytváříte
společenství plné radostné víry a vzájemného přijetí.
- Děkujeme Bohu, že žehná svému dílu. Upřímné díky také všem, kteří
modlitbou, obětavostí, fyzickým nasazením a finančními dary k tomu
přispěli.
- Chrám Svatého Ducha se stává jedinečným místem setkávání, duchovního
obdarování a zakoušením mocné Boží přítomnosti v Duchu svatém.
P. Miroslav Suchomel,
duchovní otec farnosti
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Rekapitulace prací roku 2021 v souvislosti s
dobudováním kostela Svatého Ducha
Již 7 let slouží prostor kostela Svatého Ducha zejména k bohoslužebným
účelům. Ohledně dalšího dobudování kostela či jeho prostoru byly v roce
2021 nejdůležitější instalace oltáře a instalace osmi vitráží. Nejprve se
zastavme u oltáře. Jednotlivé díly oltáře vymodeloval, zaformoval a odlil
Otmar Oliva již v roce 2020. Během loňské zimy a potom v prvním pololetí
probíhalo začišťování, leštění a slícování jednotlivých bronzových dílů
cizelérem Dominikem Janíkem. Instalace oltáře pak proběhla v září. O to se
postaral kameník Petr Novák, který zároveň instaloval horní desku z bílého
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onyxu. Tím je dokončen hlavní liturgický mobiliář (svatostánek, oltář, ambon)
a již nic nebrání posvěcení kostela, které je předběžně plánováno na podzim
roku 2022. Níže je zobrazen nápis v hlaholici, který lemuje linii pod horní
hranou oltáře. Je to doxologie, neboli chvalořečení, které zaznívá při každé
mši svaté v závěru eucharistické modlitby. Foneticky zní: „Těm i s Těm
i v Tom jest Tebě Bohu Otcu všemohucumu v jedinstvě Ducha svjataho
všaka čest i slava ve vše věky věkov. Amen“. Volně současnou češtinou pak
„Skrze Něho a s Ním a v Něm je tvoje všechna čest a sláva Bože Otče
všemohoucí v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen“

(text doxologie v hlaholici)

Statistika hospodaření farnosti
Hospodaření farnosti v roce:
stav účtu k 1.1
celkové příjmy
(jedná se nedělní sbírky a ostatní příjmy)
celkové výdaje (z toho:)
- výdaje na bohoslužebné, tj. na hostie, svíčky,
květiny, a ostatní bohosl. a katechet. pomůcky
- výdaje spojené s provozem fary a kostela: např.
elektřina, plyn, voda, telefon, kopírování a
ostatní práce
- povinné sbírky - na misie, svatou zemi, haléř
sv. Petra, kněžský seminář, školství
- dobrovolné sbírky darované mimo farnost
(na křesť. media, postní almužna, charitu)
- na pomoc postižených tornádem
- odvod diecézi, havarijní fond

2021
Kč

358 266

Kč

533 594

Kč

545 953

Kč

84 027

Kč

110 892

Kč

75 500

Kč

106 200

Kč

73 100

Kč

33 300

- kancelářské potřeby, daň, za ostatní výdaje

Kč

62 934

stav účtu k 21.12

Kč

345 907

Dostavba kostela Sv. Ducha:

Nyní krátce k vitrážím: Podle návrhu akademického malíře Jana Jemelky
vytvořili otec a syn Kolínští během roku 2021 osm vitráží. Nyní již je krásně
vidět kalich s vínem proměněným v Kristovu krev a chléb proměněný
v Kristovo tělo. Kolem kalicha s Kristovým tělem a krví jsou patrni adorující
andělé.
Již teď se můžeme těšit na další vitráže, které jsou objednané a budou
instalované během roku 2022.
Kamil Psotka

stav účtu k 1.1
celkové příjmy
z toho: pravidelné sbírky v kostele
veřejné sbírky ve městě
dary a ostatní příjmy
příspěvek od města
celkové výdaje
z toho: oltář, vitráže, síť proti holubům
za plyn, vodu, el. energii, opravy a
ostatní výdaje
úroky z úvěru
splátky úvěru
stav účtu k 21.12

2021
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

855 328
3 536 367
545 500
0
2 240 867
750 000
3 408 938
1 600 828
219 613
65 947
1 522 550
982 757

Zpracoval: Jitka Foltýnková
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