Michael Svatý duch
občasník farnosti Staré Město

č. 106 / půst 2022
N E P R O P AD E J M E Ú N A V Ě
Když se modlíme, nepropadejme únavě. Ježíš nás naučil, že je
třeba se „stále modlit a neochabovat“ (Lk 18,1). Potřebujeme se modlit,
protože potřebujeme Boha. Domníváme-li se, že si vystačíme sami,
hluboce se mýlíme. Víra nás nezprošťuje životních útrap, dává nám ale
možnost jimi projít ve spojení s Bohem v Kristu s velkou nadějí, která
neklame a jejímž důkazem je láska, kterou Bůh vlil do našich srdcí
skrze Ducha Svatého.
Nepropadejme únavě při vykořeňování zla ze svého života. Kéž
tělesný půst, ke kterému nás postní doba vybízí, posílí našeho ducha
v boji proti hříchu. Nikdy nepřestávejme prosit o odpuštění skrze svátost
smíření.
Nikdy neochabujme v boji proti žádostivosti a závislosti, které
vykrádají mezilidské vztahy. Postní doba je příhodná k tomu, abychom
se nástrahám postavili, a začali pracovat na celistvé mezilidské
komunikaci, která spočívá v „reálných setkáních“, tváří v tvář.
Nepropadejme únavě v činorodé lásce ke každému bližnímu.
Celý náš život má být časem
zasévání dobra. Využijme proto
zvláště postní dobu k tomu,
abychom pečovali o lidi kolem
nás, abychom na cestách
životem byli nablízku sestrám a
bratřím, kteří jsou raněni (srov.
Lk 10,25–37). abychom se tomu,
kdo touží po vyslechnutí a
dobrém slově, ozvali a abychom
toho,
kdo
je
osamocený,
navštívili a neopustili ho.

Postní doba každý rok připomíná, že „dobrotivosti spolu s láskou,
spravedlností a solidaritou nedosáhneme jednou provždy.“ Prosme
Boha o trpělivou vytrvalost rolníka (srov. Jak 5,7), abychom neztráceli
trpělivost v konání dobra krok za krokem. Kdo upadne, ať vztáhne ruku
k Otci, který nám pokaždé pomůže vstát. Kdo zbloudil, ať nemešká a
vrátí se k tomu, který „mnoho odpouští“ (Iz 55,7). V této době obrácení
nacházejme oporu v Boží milosti a v církevním společenství a nikdy
neochabujme v zasévání dobra. Půst připraví půdu, modlitby ji
zkypří, dobrosrdečnost ji zúrodní.
(Podle Poselství Svatého otce Františka k postní době 2022)
Ať čas „čtyřicetidenní duchovní obnovy“ přinese požehnané
plody
Ze srdce přeje a v modlitbě vyprošuje o. Miroslav

N a b í d k a n a p o s t n í do b u
POPELEČNÍ
STŘEDA
PŘIPADÁ
LETOS NA 2. 3. 2022. Mše sv. v kostele
Svatého Ducha jsou slaveny v 7:00 hodin
a v 18:00 hodin. Při bohoslužbách
můžeme přijmout znamení kajícího
smýšlení – popelec.
Během postní doby (1. - 5. neděli) se
o NEDĚLÍCH
BUDEME
SCHÁZET
V 15:00
HODIN
K TZV.
KAJÍCÍ
POBOŽNOSTI. Je to příležitost zamyslet
se více nad svým životem, abychom
s užitkem prožili svátost smíření a mohli
slavit Velikonoce.
VE VŠEDNÍ DNY PŘED VEČERNÍ MŠÍ SV. V PONDĚLÍ, STŘEDU A
PÁTEK V 18:00 HODIN MŮŽEME PROŽÍT POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ
CESTY, kterou povedou jako každoročně skupinky z jednotlivých
společenství ve farnosti. Pro děti je připravena postní soutěž.
NA VÝZVU SV. OTCE FRANTIŠKA SE PŘIPOUJEME K „24 HODIN
PRO PÁNA“ v pátek 25. 3. 2022: v 17:00 hodin začne Výstav Svátosti
oltářní, v 18:00 hodin prožijeme pobožnost Křížové cesty se Scholičkou,
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poté budeme slavit mši svatou. Po ní pokračují adorační modlitby
(19:00 – 22:00 hod.), nejprve tichá, pak od 20:00 hod. moderují mladí
ze Společenství mládeže. BĚHEM ADORACE (PŘEDE MŠÍ SV. A
PO NÍ) JE MOŽNOST PŘIJMOUT SVÁTOST SMÍŘENÍ. Využijme této
příležitosti!
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH.
Před velikonočními svátky ve čtvrtek 7. 4. a
v pátek 8. 4. dopoledne vždy od 8 hodin
duchovní otec Miroslav navštíví nemocné, kteří
si to přejí, s nabídkou služby svátosti smíření,
svátosti pomazání nemocných a svátostí
Eucharistie. Prosím, nahlaste do 1. 4. na faru
nebo v sakristii kostela Svatého Ducha.
O BOLESTNÉM PÁTKU PŘED KVĚTNOU
NEDĚLÍ
SE
MODLÍME
POBOŽNOST
KŘÍŽOVÉ CESTY V ULICÍCH STARÉHO
MĚSTA. Také letos v pátek 8. 4. 2022 po mši
sv. (v 18 hodin) vyjde průvod s křížem do ulic,
aby připomenul bolestnou Kristovu cestu
na smrt. Zveme srdečně!

Postní almužna je návratem ke starobylé postní tradici, která začíná
na Popeleční středu a trvá do konce postu, tedy 40 dní. Věřící do malé
papírové pokladničky – postničky postupně vkládají obnos přibližně
ve výši ceny požitku, který si odřekli. Nejde o klasickou sbírku, ale
o podporu duchovního prožívání postního období.
Letošní postničky mají barvu modrofialovou a budou rozdávány
od středy 2. března 2022. Výběr postniček od farníků je naplánovaný
na Květnou neděli 10. dubna 2022.
Charita Uherské Hradiště vybrané peníze postní almužny rozděluje
potřebným např. matkám samoživitelkám, lidem v nouzi, lidem
bez domova, lidem těžce nemocným či postiženým. Pokud znáte
ve farnosti člověka či rodinu, kterým je potřeba pomoci, kontaktujte
duchovního správce farnosti.
Lenka Pleváková

P o b o žn o s t i k ř í ž o v é c e s t y v n aš í f a r n o s t i

KVĚTNOU NEDĚLÍ (10. 4.) ZAČÍNÁ SVATÝ
– PAŠIJOVÝ – TÝDEN.
Vstupní obřady
bohoslužeb (s žehnáním ratolestí) v 7:00 a
10:00 hodin se konají před kostelem, následuje
průvod s ratolestmi (na památku Ježíšovy cesty
do Jeruzaléma) do kostela a mše svatá.
(Obřady se také konají v sobotu 9. 4. v 18:00
hodin)
ÚKLID KOSTELA PŘED SVÁTKY v sobotu
9. 4. od 8:00 hodin. Děkujeme, že přijdete
pomoci!
OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
(ZPOVĚDI): vždy půl hodiny přede mší svatou,
také během Pobožnosti křížové cesty.
V NEDĚLI 10. 4. V DOBĚ 15:00 – 17:30 HODIN BUDOU PŘÍTOMNI
DVA ZPOVĚDNÍCI!
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Datum
4. 3. 2022
7. 3. 2022
9. 3. 2022
11. 3. 2022
14. 3. 2022
16. 3. 2022
18. 3. 2022
21. 3. 2022
23. 3. 2022
25. 3. 2022
28. 3. 2022
30. 3. 2022
1. 4. 2022
4. 4. 2022
6. 4. 2022
8. 4. 2022
11. 4. 2022
13. 4. 2022
15. 4. 2022

Den
pátek
pondělí
středa
pátek
pondělí
středa
pátek
pondělí
středa
pátek
pondělí
středa
pátek
pondělí
středa
pátek
pondělí
středa
pátek

Hodina
18 hod
18 hod
18 hod
18 hod
18 hod
18 hod
18 hod
18 hod
18 hod
18 hod
18 hod
18 hod
18 hod
18 hod
18 hod
19 hod
18 hod
18 hod
9 hod
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Skupina
děti ze 3. třídy
senioři
zastupitelé města
společenství mládeže
cursillisté
lidé, kteří uklízející chrám
orlové
Josefové
matky a rodiny
Scholička
otcové a rodiny
sakristiáni
varhaníci
děti z 4. a 5. třídy
pastor. a ekonom. rada
křížová cesta venku
akolyté
ministranti
společná
modlitba
všech
přítomných
strana 4

Vzpomínka na Františka Foltýnka
V pátek 28. ledna jsme rozloučili s panem
Františkem Foltýnkem. Rád bych v krátkosti na
něj zavzpomínal. Blíže jsem se s ním seznámil
v roce 1973 při generální opravě kaple svatého
Jana Křtitele. Staral se o zajišťování řemeslníků i
brigádníků. Zúčastnil se také tajného nočního
vytažení nového zvonu Gorazda. Od té doby
jsme často spolupracovali. Další velikou akcí
byla oprava střechy a věže kostela svatého
Michala. Každoročně také s několika pomocníky
instalovali betlém a vánoční výzdobu kostela.
Byla to doba, kdy řada lidí neměla odvahu zapojovat se do činností
kolem kostela. Tehdy on pomáhal kněžím řešit řadu problémů, třeba
když si na sebe nechal napsat osobní automobil tehdejšího boršického
otce salesiána P. Jendy Gacíka, aby Státní bezpečnosti znesnadnil
jeho sledování. Také uherskohradišťská farnost může být jemu a panu
Chlachulovi vděčná za to, že nepřišla o budovu fary. Soudruzi chtěli
tehdy oklamat biskupa Vranu, tím, že mu navrhnou adekvátní výměnu
za budovu mimo náměstí. Pan Foltýnek s panem Chlachulou zjistili, že
se jedná o podfuk. Zajeli k panu biskupovi a informovali jej o skutečném
stavu věci. Ten okamžitě jednání ukončil. Tím byla budova fary
zachráněna.
Po roce 1989 se pan Foltýnek okamžitě zapojil do veřejného života.
Stal se zastupitelem obce za ČSL v letech 1990 až 1998. Mj. také
pomáhal s přípravou žádosti o povolení stavby nového kostela. Zároveň
se zapojil do rozvoje duchovního života farnosti. Stal se aktivním
členem mezinárodního společenství Hnutí za lepší svět, které má
za úkol prohloubení života podle II. Vatikánského koncilu. Ve věku, kdy
většina pracujících pomalu přemýšlí, jak si budou užívat důchodu, začal
pan Foltýnek studovat na teologické fakultě v Olomouci. Toto studium
úspěšně zakončil jako Magistr teologie. Začal se připravovat na službu
trvalého jáhna, aby mohl ještě více sloužit ve farnosti. Ale několika
starším absolventům, včetně něj, toto nebylo umožněno. Usiloval
o otevření kaple v penzionu na Kopánkách. V prvních letech
po otevření tam pravidelně každou neděli zajišťoval pro jeho obyvatele
bohoslužbu slova a podával svaté přijímání. Byl také jedním s prvních
akolytů ve Starém Městě a přinášel svaté přijímáním nemocným lidem
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ve farnosti, kteří se nemohli zúčastnit bohoslužeb. Vedl i společenství
rodin a pomáhal s přípravou biřmovanců, byl členem pastorační rady a
několik let psal farní kroniku. Byl farním důvěrníkem Matice
svatohostýnké, jako člen Rytířstva Neposkvrněné zajišťoval pro přátele
odběr časopisu Immaculata, pro farníky do kostela dodával časopis
Světlo. Snažil se všemožně pomáhat všem kněžím, kteří ve farnosti
působili. Určitě na něj také budou vzpomínat Cursilisté, terciáři i senioři.
Měl velikou radost, že se začalo plnit přání několika generací a začala
stavba nového kostela. Odměnou mu jistě bylo, že se dožil jeho
benedikce.
Až těžká nemoc mu zabránila v dalších aktivitách. Protože mu celý
život ležela na srdci starost o farnost, církev i město, tak věřím, že jeho
odchodem na věčnost jsme získali v nebi mocného přímluvce.
Za všechnu jeho starost mu náleží naše upřímné Pán Bůh zaplať.
A našim úkolem je pamatovat na něj v modlitbách.
František Ingr

S y n o dá l n í p r o c e s v n a š í f a r n o s t i
Stejně jako spousta dalších farností se i ta naše zapojila
do synodálního
procesu
katolické
církve. V rámci této iniciativy byla
každou středu přede mší svatou tichá
adorace, právě za tento proces. V naší
farnosti se celkem scházely dvě
skupinky.
První
složená
ze společenství mládeže a druhé
ze členů pastorační rady. Každá
skupina absolvovala tři setkání,
na kterých se věnovala přiděleným tématům.
Synodální proces ve farnostech končí popeleční středou (2. březen
2022) a poté budou závěry z jednotlivých farností zpracovány
na děkanátní úrovni a následně v diecézí. Poté nad výstupy z diecézí
bude 6. července 2022 setkání zástupců katolické církve ČR,
ze kterého vznikne výstup, který bude následně zaslán do Říma. Více
informací o synodálním procesu a jeho průběhu lze sledovat
na www.synoda.cz.
Děkuji všem za zapojení či modlitby a věřím, že toto synodální
putování církve bylo k radosti, k povzbuzení a k oživení zájmu o celek
Božího lidu, církve, nás všech.
Vojtěch Giesl
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F a r n í s t ře d is k a o l o m o u c k é a r c id i e c é z e

Z á j e m o k u r z z a m ě ř e n ý n a d o b r o v o l n i c t v í ro s t e

Farní střediska sdružují dobrovolníky a lidi ochotné udělat něco
pro druhé. Hlavním úkolem farních středisek je všímat si potřeb lidí
ve farnosti (seniorů, mládeže, sociálně slabších, vícedětných rodin, lidí
bez práce nebo zadlužených, lidí s duševními nemocemi apod.) a
ve spolupráci s profesionální Charitou na ně reagovat.
„Hlavní úkol farního střediska je vidět potřeby lidí ve farnosti a
organizovat dobré skutky, s profesionální Charitou se dohodnout
na oblastech konkrétních služeb.“ Mons. Jan Graubner
Na výzvu otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera reagovala i naše
farnost a bylo založeno staroměstské Farní středisko Archanděla
Michaela dne 17. března 2018. Vedoucí farního střediska byla
jmenována Jana Němcová, která byla k tomuto datu kooptována
do Pastorační rady farnosti.
Farní středisko by mělo ulehčit práci knězi v sociální oblasti. Vedoucí
farního střediska komunikuje s koordinátorem Dobrovolnického centra
Charity UH a společně probírají realizovatelné činnosti a potřeby, které
se ve farnosti objevují. Naše farní středisko například organizovalo
sbírku nových a zachovalých školních pomůcek pro děti z rodin
v nepříznivé situaci, zapojilo se balíčkování vánočního cukroví, které
upekly staroměstské farnice pro lidi osamocené a v nouzi a aktuálně
pořádá půlroční kurz pro dobrovolníky. Další náměty pro dobrovolnictví
ve farním středisku:

návštěva nemocných

doprovod na bohoslužbu

doprovod nemocných do zdravotnických zařízení

návštěvy domovů pokojného stáří

vzájemná setkávání

výjezdy na poutní místa

materiální sbírky

pletení obvazů do leprosárií

zasílání vánočních dárků na Ukrajinu

zapojení do projektu "Adopce na dálku"

aktivity pro různé cílové skupiny

různé formy podpory sociálně potřebným

zprostředkování profesionálních služeb

duchovní podpora.
Lenka Pleváková

V sobotu 12. února 2022 se pod kostelem Svatého Ducha ve Starém
Městě uskutečnilo třetí setkání kurzu pro dobrovolníky. V dopoledním
bloku dostali tentokrát slovo lektoři z Centra duševního zdraví Charity
Uherské Hradiště supervizor, psychoterapeut, odborník na zvládání
stresu a trénink mindfulness Michal Šalplachta, lektor destigmatizace
Jaroslav Špác, arteterapeutka a regionální specialistka destigmatizace
Lucie Šalplachtová. Na programu byla reforma psychiatrie,
destigmatizace lidí s duševním onemocněním a komunikace s nimi,
zvládání zátěžové situace, vlastní psychohygiena a nová metoda
zvládání stresu - mindfulness. „Účastníkům se líbilo, že se mohli
do přednášek zapojit a diskutovat s přednášejícími,“ uvedla Lenka
Pleváková z pořádajícího týmu.
Odpoledne k účastníkům promluvila propagátorka a konzultantka
v rámci procesu transformace sociálních služeb Lenka Kaňovská, která
je sociální pracovnicí a vedoucí Chráněného bydlení Ulita. Ve své
přednášce zaostřila na přístup k lidem s mentálním handicapem.
Objasnila pojmosloví, připomněla základy historie práce s lidmi
s mentálním handicapem a hovořila o otázce začleňování do běžného
života, integraci, komunikaci, možnostech podpory a transformaci.
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Dalším tématem bylo chráněné bydlení jakožto šance pro sociální
začlenění do společnosti. Lektorka odkryla principy služby, základní
činnosti dle zákona o sociálních službách a představila Chráněné
strana 8

bydlení Ulita, které provozuje Charita Uherské Hradiště. Dostalo se i
na dobrovolnictví v chráněném bydlení, které se odvíjí od přání a potřeb
obyvatel. Posluchači se také dozvěděli, co je práce asistenta, a kde je
pole působnosti pro dobrovolnictví. Nechyběly ani zkušenosti
ze zahraničí, kdy Lenka Kaňovská porovnávala rozdíly vnímání
dobrovolnictví v České republice a zahraničí.
Kurz pořádá Farní středisko Archanděla Michaela Staré Město,
Charita Uherské Hradiště a Centrum pro pastoraci nemocných
Arcibiskupství olomouckého. Zúčastnit se mohou všichni zájemci
o dobrovolnickou činnost, ať už jsou či nejsou věřící. Kurz začal
v listopadu.
„Prosincové setkání jsme kvůli nárůstu koronavirového onemocnění
museli vynechat a setkali jsme se až v lednu,“ informovala
za organizátorský tým Lenka Pleváková. Další setkání se ve Starém
Městě uskuteční 12. března, 9. dubna a 14. května bude kurz ukončen.
Všichni účastníci získají osvědčení o jeho absolvování.
„Těší nás, že o kurz roste zájem. Převažují účastníci z pořádající
farnosti, ale na setkání dojíždějí lidé z celého Uherskohradišťska.
Při únorovém setkání jich bylo třicet,“ uvedla Lenka Pleváková.
Lenka Fojtíková, PR, Charita UH (tisková zpráva)

u většiny nemocných, o něž pečujeme, používáme. Jedná se
o koncentrátory kyslíku, dávkovače léčiv, odsávačky, pulsní oxymetry,
elektrická polohovací lůžka, antidekubitní pomůcky a řadu dalších věcí.
Budeme se proto alespoň něco z této činnosti a pomůcek zajistit a
podpořit.“
Lenka Pleváková

Pouť rodin
„Kdy už tam budem?“ ozvalo se jednoho pošmourného sobotního
rána ze zadního sedadla našeho auta cestou do valašských vrchů.
Vydali jsme se na pouť za naše rodiny a za sněhem. Cílem naší pouti
byly Velké Karlovice. Na místo dorazilo ještě pět dalších rodin a také
náš milý novokněz otec Michal. Společně jsme v krásném dřevěném
kostelíku Panny Marie Sněžné slavili mši svatou za rodiny staroměstské
farnosti a za našeho duchovního otce Miroslava. Po ní a společném
obědě se i děti dočkaly sněhových radovánek. Na zpáteční cestě
zavládla všeobecná spokojenost a radost z prožitého společenství.
Pán Bůh zaplať všem, kteří tuto vydařenou pouť zorganizovali, i těm,
kteří se jí zúčastnili.
K. B.

T ř í k r á l o v á s b ír k a
Výnos TKS ve Starém Městě letos činil 226 000 Kč a 1,5 €., historický
nejvíce. Poděkování patří dárcům, koledníkům, podporovatelům i
staroměstskému koordinátorovi TKS Kamilovi Psotkovi. Celkem bylo
zapečetěno 32 pokladniček, z nichž 30 se „rozběhlo“ s koledníky do ulic
našeho města. V nejvíce „nadité“ pokladničce TKS se od štědrých
dárců vybralo 14 997,- Kč.
Část výnosu TKS bude věnována na podporu Domácího hospice
Antonínek. A na co konkrétně? Na to odpovídá zástupce ředitele
Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek: „Náš tým domácího hospice
ve složení lékařů, zdravotních sester, sociálního pracovníka a dalších
odborníků pracuje 24 hodin denně po celý rok v celém okresu Uherské
Hradiště. Pracovníci této služby najezdí za volantem více než 50 000
km ročně. Není proto jednoduché zajistit financování mzdových a
provozních nákladů, zvláště pak s přihlédnutím k tomu, že je hospicová
péče ze strany zdravotních pojišťoven stále podhodnocena.
Potřebujeme ale také specializovanou zdravotní techniku, kterou
Michael – Svatý Duch č. 106 / půst 2022
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Postní doba v katechezích Dobrého Pastýře
V postní době se s malými dětmi v atriu
zaměřujeme na podobenství o Božím
království. Ukazujeme si, že Boží království
roste mimořádnou sílou, která je současně
darem, jež jsme přijali od Boha. Děti
postupně odhalují tajemství, která jsou
skryta v podobenstvích. V letošním školním
roce se zaměřujeme na podobenství
o hořčičném zrnku, o kvase, o perle,
o semenu a podobenství o Dobrém Pastýři.
Děti objevují Dobrého Pastýře jako přítele,
který nás zná jménem, volá nás a dává
za nás svůj život.
Podstatou celé postní doby je příprava
na obnovu křestních slibů. Ve starověké
církvi byla postní doba
věnována
posledním
přípravám
katechumenů
na velikonoční vigilii, aby o této noci přijali
křest a následně se mohli zúčastnit
eucharistické hostiny. Svátost křtu je úzce spojena s tajemstvím smrti
a vzkříšením Ježíše Krista. Křest je svátostí znovuzrození z vody
a z Ducha svatého.
S dětmi se v atriu připravujeme na tento okamžik, společně objevujeme
křest jako Boží dar, dar věčného života. Uvědomujeme si, že křest nás
uvádí do tajemství Kristovy smrti a jeho vzkříšení. Snažíme se
porozumět křtu jako účasti na velikonočním tajemství.
Renata Macháčková Dostálková

Stránka pro děti
Děkujeme dětem, které se zapojily do minulé soutěže. Sešly se nám
velmi pěkné namalované obrázky, jak děti doma slavily Štědrý den.
Správné odpovědi na minulou soutěž „Postavy z adventu“ jsou: 1B,
2C, 3A, 4D, 5G, 6I, 7H, 8F, 9E.
POSTNÍ AKTIVITA
I v letošním roce nás čeká postní soutěž, ve které budeme sbírat
body za účast na křížových cestách vždy v pondělí, středu a pátek.
A jaké je tentokrát téma? To se dozvíte v tabulce! Pojmenuj správně
obrázky a zapiš slova podle čísel do tabulky.

P o z v á nk a n a p ř e dn á šk u
Zveme Vás na seminář přednášející pedagožky na CMTF UP
v Olomouci Mgr. Marcely Fojtíkové Roubalové, PhD. na téma JAK
ROZVÍJET SPIRITUALITU DĚTÍ. Seminář se bude konat 21. května
2022 od 9:00 do 12:00 hod. v místnosti pod kostelem sv. Ducha
ve Starém Městě a je určen především pro rodiče malých dětí (věk 3 až
9 let), ale i všechny ostatní. Svoji účast potvrďte, prosím, na e-mail:
r.dostalkova@email.cz nebo na tel. 773 122 672 nejpozději
do 15. května 2022.
Michael – Svatý Duch č. 106 / půst 2022
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Pozvání

PROČ SE MÁME POSTIT?
Pán Ježíš odešel na poušť a čtyřicet dnů se tam postil a modlil. Jak
máme následovat jeho příklad? Každý přece musíme plnit své
povinnosti a nemůžeme nikam odcházet! Čtyřicet dnů postu nám však
dává příležitost, abychom se osvobodili od toho, na čem jsme někdy
příliš závislí: televize, hry, počítač, sladkosti… Pak budeme otevřenější
pro Boha a pro druhé lidi.
K čemu je tedy dobrý půst? Odpověď zjistíš, když začneš u šipky a
zapíšeš vždy každé třetí písmeno. Kameny „obejdi“ třikrát dokola.

Manželské páry jsou zvány na pravidelná setkání „Jedno srdce“ a
to každé poslední úterý v měsíci (29. března, 26. dubna, 31. května,
28. června 2022) v Domě u Františkánů v Uherském Hradišti. Setkání je
otevřené i pro nové manželské páry. Přihlašovat se můžete na e-mailu:
felix.maria@ofm.cz




Manželské páry, které jsou spolu do 10 let od sňatku, se
celoročně mohou přihlašovat na cyklus setkání „Manželská reVize“
Další informace a přihlašování na e-mailu: felix.maria@ofm.cz.
Po domluvě je br. Felix Maria k dispozici i na individuální setkáni –
pro pár i pro jednotlivce.

Večerní škola náboženství pro každého probíhá se středu
(každý sudý týden) v 18:45 v Uherském Hradišti. Témata setkání jsou:
Katechizmus Katolické církve, církevní dokumenty, duchovní otcové,
spiritualita. Bližší informace obdržíte na e-mailu: felix.maria@ofm.cz
Všichni mladí do 30 - ti let jsou zváni na KURZ FILIP, který se
bude konat v rámci postní duchovní obnovy 4. - 6. března 2022
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Cena 500 Kč. Hlásit se je
možné do 25. února. Údaje k přihlašování na stránkách
https://agkm.cz/aktualne.html



Osmý ročník florbalového turnaje vícečlenných rodin
uspořádaný pod záštitou uměleckého vedoucího Hradišťanu a tvůrčí
osobnosti Jiřího Pavlici se koná v sobotu 12. března 2022
od 9:00 hodin v tělocvičně Gymnázia J. A. Komenského Uherský Brod.
Přihlásit se může každá rodina, která má minimálně 3 děti, které
navštěvují základní školou. S těmito třemi dětmi utvoří rodiče pětičlenné
družstvo. Rodiny s více dětmi splňujícími podmínku mohou mít
náhradníky. Zápisné za 1 rodinu činí 350 Kč. Přihlásit se můžete
nejpozději do 6. března u P. Jindřicha Peřiny na adrese
jindrich.perina@atlas.cz nebo na telefonu 604 980 955.
TAJENKA:
Své odpovědi i se jménem soutěžícího
soutez.farnost.sm@gmail.com do 12. 3. 2022.
Michael – Svatý Duch č. 106 / půst 2022

Na františkánskou duchovní obnovu „Vyšel mu naproti“ otevřít
se uzavřenému světu v termínu 11. - 13. března 2022 na Velehradě
jsou zváni mladí lidé ve věku 18 - 30 let. Přihlašovat se můžete
na mailu frantiskanskaobnova@seznam.cz.
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Mladé ženy ve věku 16 - 30 let jsou zvány k prožití společného
víkendu v františkánském společenství v termínu 25. - 27. března
2022
v Brně,
Karlova
22. Přihlašovat
se
na
e-mail:
sestry.osf@gmail.com

Postní rekolekce pro katechety: Katecheta, správce Boží paměti
18. - 20. března 2022 povede Mons. Josef Šíma v Poutním domě
Stojanov na Velehradě. Přihlašovat se můžete na telefonu:
572 571 420, mobilu: 733 741 896.

Pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém
životě bude mít exercicie P. Marián Pospěcha 20. - 22. května 2022
v Poutním domě Stojanov na Velehradě. Bližší informace a
přihlašování: telefon: 572 571 420, mobil: 733 741 896, email:
velehrad@stojanov.cz, adresa: Římskokatolická duchovní správa
Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad.

Centrum pro rodinný život Olomouc pořádá duchovní obnovy
pro seniory:
Na Velehradě proběhne pod vedením P. Miroslava Jáně v termínu
9. - 11. května 2022 nebo pod vedením P. Jana Macha v termínu
25. - 28. září 2022. Přihlašovat se můžete
na tel. 572 571 420,
mobil 733 741 896,
e-mail: velehrad@stojanov.cz,
adresa: Římskokatolická duchovní správa
Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad.
Na Svatém Hostýně v termínu 13. - 15.
června 2022 duchovní obnovu povede P.
Milan Palkovič anebo 3. - 5. října 2022,
kterou Vás bude provázet P. Milan
Glaser. Přihlašovat se můžete
na tel. 573 381 693,
e-mail: matice@hostyn.cz; adresa: Matice
svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
Více informací naleznete na www.rodinnyzivot.cz pod záložkou
pro seniory.
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Matlochová,
e-mail: matlochova.marketa@ado.cz, tel.: 587 405 250.
Michael – Svatý Duch č. 106 / půst 2022
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Už nyní je možné se přihlásit na
Celostátní
setkání
mládeže
do Hradce Králové v termínu 9. - 14.
srpna 2022; motto setkání Staňte se
svědky a zakuste novou zkušenost
ve víře s Ježíšem a Marii jako
sv. Pavel. Součástí je setkání rodin,
které se uskuteční v sobotu 13. srpna
2022.

Sbírka na podporu pastorace mládeže
V 13. března 2022 v kostelích proběhne celostátní sbírka na podporu
pastorace mládeže. Své finanční dary můžete zaslat i na účet
2900864161/2010. Je možné si požádat o vystavení potvrzení o daru.
Výtěžek bude použit na přípravu Celostátního setkání mládeže v Hradci
Králové.

U b y t o v án í
Domov mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži nabízí
o prázdninách a víkendech ubytování ve tři a čtyř lůžkových pokojích.
Ubytování je vhodné od 60 osob. Maximální kapacita je až 311 osob. Je
možné využít aulu (pro 200 osob), dvě kaple. Větší skupiny mohou
využít i služby zajištění celodenního stravování v jídelně školy.
Kontakt: Ing. Michaela Babuková, 573 501 133, e-mail:
babukova@agkm.cz; kosarek@akgm.cz

Studium
Teologická fakulta JU přijímá pro akademický rok 2022/2023 studenty
ke studiu:
bakalářského studijního programu Teologie a Náboženství a etika
se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, navazujícího
magisterského programu Teologie a Teologie služby (pro křesťany
pracující v pomáhajících profesích – zdravotní sestry, sociální
pracovníky, učitele, apod.), doktorského studijního programu Teologie
a Spiritualita a etika v sociální práci a dalších bakalářských studijních
programů Filosofie, Pedagogiky volného času, Religionistiky,
Sociální a charitativní práce, dalších magisterských či doktorských
Michael – Svatý Duch č. 106 / půst 2022
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studijních programů Filosofie, Etika v sociální práci, Charitativní
práce. Do bakalářských a magisterských studijních programů je možné
podat přihlášku do 31.
března
2022,
do
doktorských
studijních
programů do 30. dubna
2022
(pro zahájení
studia
v zimním
semestru) nebo do 10.
ledna
(pro
zahájení
studia v letním semestru) daného kalendářního roku. Přijímací
zkoušky do bakalářských a magisterských studijních programů se
budou konat 6. - 10. června 2022, do doktorských studijních programů
17. června 2022. Studium katolické teologie je na naší fakultě možné
v denní i dálkové formě (dálkové studium probíhá zpravidla každou
druhou sobotu). Další informace jsou k dispozici na internetových
stránkách fakulty https://www.tf.jcu.cz/cz/, nebo je možné volat
na studijní oddělení, tel. +420 389 033 504, e-mail: studijni@tf.jcu.cz.

Poutě

Farnost Zubří pořádá ve dnech od 23. do 30. června 2022 letecký
zájezd do Fátimy. Rovněž bude možnost shlédnout památná místa
Portugalska, ale také ochutnat portská vína.
Bude se brát ohled na tělesné možnosti
cestujících.
Zájezd
zajišťuje
spolehlivá
cestovní
kancelář
VOMA
z
Třebíče.
Předpokládaná cena je cca 23 700 Kč,
při vyšším počtu cestujících se bude snižovat.
Cena obsahuje: letenku, letištní taxu,
portugalský autobus, 7x ubytování v hotelu
ve Fátimě, 7x snídaně, 6x večeře,
průvodcovský a kněžský doprovod, komplexní
pojištění. Není-li cestující očkován na COVID19, postačí PCR test (72hodinová platnost),
případně osvědčení o prodělané nemoci (180
dní). Přihlašujte se do 13. března na mob.
čísle P. Pavla Hödla: 731 626 519 nebo na emailu: hodl.p@centrum.cz.
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Společenství RUAH ve spolupráci s bratry františkány a Saint
Anthony MC pořádá 21. května 2022 3. motorkářskou pouť
na Svatém Antonínku. Ve 14 hodin sjezd motorek, 15.00 hod mše sv.
- celebruje P. Eliáš Paseka OFM a po ní žehnání motorek.

Charita Uherské Hradiště a Charita Uherský Brod zvou 28. května
2022 na pouť Domácího hospice Antonínek na Svatém Antonínku.
V 15 hodin mše svatá s celebrantem P. Antonínem Hráčkem.
Od 16 hodin agapé a prostor pro informace o hospici.
Nabídka
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc nabízí prodej palivového dříví
s osobním odběrem na odvozním místě přímo v lese. Rovněž nabízí
prodej čerstvé zvěřiny přímo z vlastních honiteb. Zvěřina je dodávána
pouze v celých kusech. Poskytuje k pronajmutí několik loveckých
chat. Více informací naleznete: www.alsol.cz.

K u r z l e k t o r ů – p r ak t i c k á č á s t v k o s t e l e
Lektorka Martina Pavlíková pokračuje v lektorském kurzu v našem
děkanátu. Přijďte na praktickou část v sobotu 12. března do farního
kostela v Uherském Hradišti na 11 hodin (určeno pro farnosti Uherské
Hradiště, Sady, Staré Město).
Ukončení kurzu lektorů bude za účasti biskupa Antonína Baslera
po Velikonocích na bohoslužbě v Uh. Hradišti. Termín bude oznámen.

P o s t n í k ap k y
Farnost Dolní Němčí opět nabízí pastorační
aktivitu "Postní kapky" letos na téma
RODINA. Těšit se můžete:

Pobožnost na každý den (text i audio)

Liturgická čtení

Z katechezí papeže Františka o rodině

Nahrávky postních písní z Kancionálu

Křížové cesty

Navazující inspirace biskupa Josefa Nuzíka

Úryvky z exhortace papeže Františka o lásce v rodině (Amoris
Laetitia)
Michael – Svatý Duch č. 106 / půst 2022
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Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí

Další audio, foto i video
Každý den od Popeleční středy do 5. velikonoční neděle (17. dubna
2022) můžete obdržet krátké inspirace.
Postní kapky budou k dispozici prostřednictvím mobilní aplikace
Android nebo iOS. Stáhnout si ji můžete na Google Play nebo v App
Store. Nebo si je můžete nechat zasílat prostřednictvím e-mailu, SMS
nebo je naleznete na webové stránce: www.postnikapky.cz

Postní duchovní obnova ve Starém Město
V sobotu 2. dubna 2022 bude v naší farnosti postní duchovní obnova
(pro všechny), kterou povede P. Vít Řehulka. Začátek v 8:30. Bližší
informace budou včas zveřejněné na nástěnce a v ohláškách při mši
svaté. Přihlašovat se můžete na mail: zuzi.kon@seznam.cz.

Farní tábory
Tábor pro mladší děti, které navštěvují 1. - 5. třídu ZŠ proběhne
ve dnech 10. - 16. července 2022 na faře ve Velkém Újezdě
u Olomouce. Hlavním vedoucím táboru je Vojtěch Giesl, e-mail:
gieslvoj@gmail.com.
Děti, které navštěvují 5. - 9. třídu ZŠ se mohou přihlásit na tábor, který
se uskuteční ve dnech 28. července – 7. srpna 2022 ve Skavsku.
Tento tábor má na starosti
Jiří
Nosek,
e-mail:
j.v.nosek@seznam.cz.
Přihlášky jsou k dispozici
vzadu na stolečku kostele,
nebo je naleznete na webu
farnosti. Vyplněné přihlášky
zašlete na kontaktní maily
do konce dubna. Popřípadě
je můžete odevzdat na faře
či
v sakristii
kostela
Sv. Ducha.
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F a r n í k r o n ik a
Do naší farnosti byli křtem přijati:
Tobiáš Strogan, UH, 9.1.2022
Theo Miroslav Velcr, Polešovice, 16.1.2022
Boris František z Assisi Buček, SM, 23.1.2022
Anna Marie Čajková, Nedakonice, 20.2.2022
V naší farnosti jsme se rozloučili:
Josef Cileček, 71 let
Petra Suchánková, 50 let
Františka Kaňovská, 91 let
Ludmila Hlaváčková, 83 let
Josef Vlček, 72 let
Petr Grebeň, 92 let
Ladislav Burša, 78 let
Jan Petr, 79 let
František Foltýnek, 84 let
Marie Hnulíková, 100 let
Miloslav Vašťák, 84 let
Antonín Horsák, 72 let
Jarmila Chrástková, 94 let
Antonie Kromková, 88 let
Antonín Bajaja, 78 let
Libor Žajdlík, 65 let
Alois Chládek, 89 let.

Vydává farnost Staré Město. Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
vera@resetka.net – Mgr. et Mgr. Věra Řešetková
grafická úprava: Ing. Vojtě ch Foltýnek
církevní schvále ní: P. Mgr. Miros lav Suchomel
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