
  

 

J EŽ ÍŠ I  KR I STE ,  J SI   PÁ NEM ,  Z VÍ TĚZ IL  J SI ,  Ž IJ EŠ !  

Sestup, Pane, do mých propastí, do mé bezmoci. 
Sestup, Pane, tam, kde bojuji sám se sebou a proti sobě. 
Sestup, Pane, tam, kam už to nedokážu a kde sebe neznám. 
Vezmi mě, Pane, s sebou 
do nového života, 
 do svobody, do života  
prostého hříchu a smrti. 
 

Čas Velikonoc požehnaný pokojem, 
mocí a milosrdenstvím Zmrtvýchvstalého 
Krista ze srdce každému z Vás vyprošuje  
(v  modlitbě)  

o. Miroslav 
 

Pa stý řský  l ist  otc e  
a rc ib isku pa Ja na  G rau bn e ra  
k  Vel ik on o ců m   

Drazí bratři a sestry, slavíme Kristovo 
vítězství nad smrtí. Nejen nad jeho smrtí, ale i nad smrtí všech, kteří 
byli křtem ponoření do jeho smrti. Jedná se tedy o každého z nás. Rád 
to připomínám v této době, kdy kvůli pandemii covidu a válce 
na Ukrajině se mezi námi šíří pandemie strachu spojená se strachem 
ze smrti. Pro ty, kteří nepočítají s věčným životem, znamená snad 
opravdový konec a úplný zánik. Smrt nás opravdu obere o všechno, ale 
ne o spojení s Kristem. Přijdeme o život, o majetek, časem pak i 
o jméno, až odejdou ti, co nás znají. Zůstane nám jen to, co jsme 
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vykonali z lásky, co jsme poslali do nebe před svou smrtí. To je sice 
pro radostné sváteční slavení téma vážné, ale je plné naděje. Svatí, 
kteří to pochopili, se snažili odstěhovat do nebe celý svůj majetek a 
shromáždit si tam velké bohatství. Arcibiskup Stojan říkával: Mám jen 
to, co jsem rozdal druhým z lásky k Bohu. Při této příležitosti chci 
poděkovat všem, kteří z lásky k Bohu štědře pomáhají válečným 
uprchlíkům z Ukrajiny. Ti většinou přišli o všechno. Mnozí přišli jen 
v jedněch šatech a s taškou v ruce. Bez vlastní viny se stali naprosto 
chudými a závislými na pomoci. Všechno, s čím jim pomůžeme, 
s ubytováním, ošacením a stravou, či s nalezením zaměstnání, je jedno 
z dobrých znamení, že žijeme jako noví lidé. Mám radost, že mnoho 
farností otevřelo dveře svých domů pro lidi na cestě jako ti dva učedníci 
z evangelia na cestě do Emauz. Nejedni farníci tak udělali pravou 
velikonoční zkušenost víry a v lidech, které vyhnala z jejich domovů 
válka, poznali díky skutkům lásky vzkříšeného Krista. Konkrétní skutky 
nezištné lásky, která neposuzuje a nevybírá podle sympatií, prohlubují 
naši velikonoční víru. Včera jsme si připomněli svůj křest a obnovili 
jsme křestní slib. Ve křtu jsme vstoupili do Kristovy smrti. Tam jsme 
zemřeli pro svět a zrodili se pro Boží království. To znamená, že my už 
máme smrt za sebou. Smrti se už nemusíme bát, jestli žijeme pro Boží 
království. Nový život ovšem znamená, že už nežijeme podle těla, podle 
toho, co se nám chce či nechce, kam nás táhnou city, ale že žijeme 
podle Boha, podle Ducha Svatého. Takový život nese nádherné plody: 
jako je láska, radost a pokoj... Ten nás vede k úžasné svobodě Božích 
dětí. Pak jsme dokonce svobodní i 
od nás samých. Kdo opravdu uvěřil 
v Kristovo vzkříšení, ten nechává Boha 
žít v sobě. Kdo v sobě nenechá žít toho, 
který dává život, sám se odsuzuje k smrti 
a beznaději. Kdo žije svůj křest, vytváří 
křesťanskou kulturu a buduje 
společenství, protože v sobě nechává 
milovat Boha. Bůh je láska. Proto když 
ho necháváme v sobě žít, necháváme ho 
milovat svým srdcem, svými skutky, 
svýma rukama. On pak i skrze nás může 
dělat zázraky a budovat krásný svět. Den 
vzkříšení je den plný radosti, života a 
naděje, prostě je krásný. Budeme-li žít 
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svůj křest naplno, bude celý náš život krásný. Jak Ježíšovi učedníci 
našli velikonoční radost? Když přišli ke hrobu. Láska k Ježíšovi přivedla 
ženy k jeho hrobu. K životu křesťanů, k naší velikonoční kultuře patří i 
hroby. Nejen ten Kristův prázdný, ale i hroby všech křesťanů, kteří jako 
Kristem vykoupení a posvěcení přijímáním eucharistie, posvěcují zem, 
do které jsou ukládáni ke vzkříšení. Vždycky mě mrzí, když slyším, jak 
přibývá zemřelých, kteří nemají ani hrob, ani se s nimi nikdo nerozloučí. 
Přece i za ně Kristus zemřel. I je čeká vzkříšení. Křesťané vždy 
považovali pohřbívání zemřelých za skutek tělesného milosrdenství a 
pohřbívali i cizince a doprovázeli i neznámé. I dnes, či právě dnes, je 
hojná účast na rozloučení se zemřelým součástí křesťanské kultury, 
která roste z víry ve vzkříšení. A ještě jedna velikonoční událost je dnes 
velmi aktuální. O Velikonocích vznikla asi nejstarší fake news – falešná 
zpráva, o níž je řeč v Bibli, u svatého Matouše. Tehdejší velekněží dali 
vojákům peníze a nařídili jim lživě říkat: Když jsme ve službě zaspali, 
učedníci odnesli jeho tělo. Ta falešná zpráva je rozšířena u židů 
dodnes. Falešné zprávy se dnes v době vyspělých komunikačních 
prostředků šíří velmi snadno a rychle. Nepoctiví lidé je vymýšlejí. Mnozí 
dobří lidé je pak v dobré vůli šíří dál. Nevědomky se tak zapojují 
do informační války, podrývání autority či rozpadu církve a společnosti. 
Mějme velikonoční odvahu k víře a důvěře. Nebuďme naivní a 

informace si prověřujme z více zdrojů, ale 
nezapomeňme, že církev je společenstvím 
těch, kdo uvěřili v Kristovo vítězství a společná 
víra je pro ně víc než soukromý názor. 
Služebníci ďábla šíří lži a zprávy o vítězství zla. 
Lidé evangelia jsou šiřiteli dobrých zpráv.  

Sestry a bratři, každému z Vás přeji 
velikonoční radost, která zbavuje strachu, 
radost, která otvírá srdce ke štědrosti, radost 
z lásky, která buduje společenství a vydává 
svědectví o Boží kráse, která pozvedá člověka 
a ukazuje jeho hodnotu. Kéž Vaše víra roste 
každým skutkem lásky k potřebným a Vaše 
věrohodnost správným rozlišováním i hlásáním 
pravdy evangelia. K velikonočnímu způsobu 
života každému z Vás ze srdce žehná  

arcibiskup Jan 
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M odl itb a pap ež e Fran t išk a za  U k raj inu  

Papež František zakončil 16. března generální audienci 
modlitbou, kterou napsal neapolský arcibiskup Mimmo Battaglia.  

 
„Drazí bratři a sestry, v bolesti této války se všichni společně 

modleme, prosme Pána o odpuštění!“  
Pane, odpusť nám za tuto válku. 
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšníky! 
Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, smiluj se nad námi! 
Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v Charkově, 
smiluj se nad námi! 
Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad námi! 
Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže, 
smiluj se nad námi! 
Odpusť nám, Pane, 
Odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme ti probodli ruku, a 
nadále se opíjíme krví mrtvých rozervaných zbraněmi. 
Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k péči, staly 
nástroji smrti. 
Odpusť nám, Pane, jestli nadále zabíjíme svého bratra, 
Odpusť, jestli nadále jako Kain sbíráme kameny ze svého pole, 
abychom zabili Ábela. 
Odpusť nám, Pane, pokud svou únavou nadále ospravedlňujeme 
krutost, pokud svou bolestí opravňujeme 
krutost svých činů. 
Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám 
válku, Pane. 
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě 
prosíme! Zadrž Kainovu ruku! 
Osviť naše svědomí, 
ať se nestane naše vůle, 
nenechávej nás napospas našim vlastním 
činům! 
Zastav nás, Pane, zastav nás! 
A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o 
něj. Je to náš bratr. 
Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane! 
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PŘ I JM ĚTĚ PR O S Í M PO Z VÁ NÍ  K  VEL I KO NO Č NÍ M 
B O H OS L UŽBÁ M  

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2022  
v chrámu Svatého Ducha ve Starém Městě 

Květná neděle –  
10. 4. 2022 
PAŠIJOVÁ 
NEDĚLE  

(čtou se texty 
evangelií  

o Kristově 
umučení) 

ZAČÍNÁ SVATÝ 
TÝDEN 

 (Přineste s sebou, 
prosím papírové 

pokladničky Postní 
almužny! 

Děkujeme!) 

PAMÁTKA SLAVNÉHO 
VJEZDU JEŽÍŠE KRISTA 

DO JERUZALÉMA 
(Dominica in palmis  
de passione Domini) 

Přineseme si ratolest jívy - 
"kočičky".  

Obřady začnou před novým 
kostelem, kde budou ratolesti 

požehnány  
a průvodem přejdeme 

do kostela 

Mše svaté:  
7:00 hodin 

10:00 hodin 
v sobotu večer 9. 4. 

v 18:00 hodin 

15:00 – 17:30 hodin – Velikonoční svátost 
smíření 

(svatá zpověď), budou přítomni dva zpovědníci! 

Zelený čtvrtek –  
14. 4. 2022 

ZAČÍNÁ  
„TRIDUUM 

PASCHALE – 
VELIKONOČNÍ 

TŘÍDENNÍ“  

MŠE NA PAMÁTKU  
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNA 
 (Missa in Coena Domini) 

 (ustanovení mše svaté,  
ustanovení svátosti kněžství,  

nové přikázání lásky) 

18:00 hodin 
Po mši sv. hodinová 

adorace  
v Getsemanské 

zahradě  
 

Velký pátek –  
15. 4. 2022  

DEN PŘÍSNÉHO 
POSTU 

 

OBŘADY NA PAMÁTKU  
UMUČENÍ JEŽÍŠE KRISTA 

(in Passione Domini) 
Kostel bude otevřen 

k soukromé modlitbě 11:00 – 
17:00 hodin, k nočnímu bdění 
u Božího hrobu 19:30 – 24:00 

hodin. 

Společná pobožnost 
Křížové cesty  
v 9:00 hodin. 

Modlitba Korunky 
k Božímu 

milosrdenství 
v 15:00 hodin. 

 Obřady  
v 18:00 hodin 

Dary při adoraci u Božího hrobu se posílají na opravy  

katolických chrámů ve Svaté Zemi! Pán Bůh zaplať! 
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Bílá sobota –  
16. 4. 2022 

Neslaví se liturgie  
 

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  

PÁNA JEŽÍŠE 

(Sabbatum Sanctum) 
Boží hrob bude přístupný 

k modlitbě:  
10:00 - 18:00 hod. 

Slavnostní obřady 

začnou  

před novým kostelem 

9:00 – Společná 

modlitba  

Ranních chval a 

Četby z Breviáře 

 

20:00 hodin 

NA VELIKONOČNÍ VIGILII SI NEZAPOMEŇTE  

PŘINÉST ZVONEČKY A ZVONKY! 

ZVONĚNÍM SE PŘIPOJÍME KE ZPĚVU OSLAVUJÍCÍMU 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE! 

Velikonoční neděle – 
17. 4. 2022 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
NAŠEHO PÁNA 
JEŽÍŠE KRISTA 

(Boží hod velikonoční) 

(Dominica Paschae  
in resurrectione Domini) 
Sbírka na kněžské platy 

 

Žehnání pokrmů na konci 
mše sv. 

(Nádoby s pokrmy položte  
na připravené ubrusy.) 

8:00 hodin 
10:00 hodin 

Pondělí velikonoční – 
18. 4. 2022 

Doba lidových tradic – 
šlahačka 

7:00 hodin 
10:00 hodin 

Velikonoční oktáv - 
týden po Velikonocích 

 do neděle Božího 
milosrdenství 
(24. 4. 2022) 

Denně při bohoslužbách 
zaznívá chvalozpěv Gloria 

a Aleluja a čtou se 
evangelní úryvky 

o zjeveních Vzkříšeného 
Krista 

mše sv. - út. a čt. 
v 6:30 hodin 

st., pá., so. v 18:00 
hodin 

Velikonoční doba trvá 
50 dní a končí 5. 6. 
naplněním Kristova 
příslibu, že pošle 

Utěšitele – Sesláním 
Ducha svatého 

40. den po Velikonocích 
26. 5. je Slavnost 
Nanebevstoupení 

 Páně – Ježíš odchází 
 k Otci 
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Ú K O N Z A S VĚC ENÍ  NEPO SK VR NĚNÉMU S RD C I  
PA NNY  M ARI E  

Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme 
k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na 
srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, 
tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš 
k Ježíši, knížeti Pokoje. 

Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme na poučení z tragédií 
uplynulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli 
jsme závazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, 
zrazujeme touhy po míru a naději jednotlivých národů a mladých lidí. 
Roznemohli jsme se žádostivostí, uzavřeli jsme se do svých 
nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme se svou lhostejností, paralyzovali 
se egoismem. Zalíbilo se nám ignorovat Boha, žít ve svých lžích, živit 
svou agresivitu, utiskovat lidské životy a hromadit zbraně. Přitom všem 
jsme zapomněli, že jsme ochránci svého bližního, ochránci společného 
domova světa. Válkou jsme zpustošili zahradu Země, hříchem jsme 
zranili srdce našeho Pána, který si 
přeje, abychom si byli navzájem 
bratry a sestrami. Vůči všem a 
vůči všemu jsme se stali 
netečnými, s výjimkou svého já. 
Se zahanbením voláme: Odpusť 
nám, Pane! 

Uprostřed bídy hříchu, 
vyčerpanosti a slabosti, tajemství 
nespravedlnosti zla a války, nám 
ty svatá Matko, opakuješ, že Bůh 
nás neopouští, naopak na nás 
stále láskyplně hledí, v touze 
odpustit nám, pomoci nám znovu 
vstát. Vždyť nám daroval Tebe a 
ve Tvém Neposkvrněném srdci 
vytvořil útočiště pro církev a 
pro lidstvo. 

Byla jsi nám dána z Boží 
dobroty, abys nás v těch 
nejdrsnějších zvratech dějin vedla za ruku. 
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Utíkáme se proto k tobě, tlučeme na dveře tvého srdce my, tvé 
milované děti, za kterými se neúnavně v každé době vydáváš a zveš je, 
aby se obrátily. Přijď na pomoc v této temné hodině a povzbuď nás. 
Zopakuj každému z nás: „Cožpak tu nejsem já, tvoje matka?“ Ty 
dokážeš zlomit okovy našeho srdce, strhnout hradby naší doby. V tebe 
vkládáme svou důvěru. Máme jistotu, že zvláště ve chvíli zkoušky 
neodmítneš naše úpěnlivé prosby a přispěcháš nám na pomoc.  

Tak tomu bylo i v Káně Galilejské, kdy jsi uspíšila hodinu Ježíšova 
zásahu a ukázala tak světu jeho první znamení. Když se svatební 
slavnost proměnila ve smutek, řekla jsi: „Už nemají víno“ (Jan 2,3). 
Pověz to znovu Bohu, Matko, protože víno naší naděje se vyprázdnilo, 
radost pohasla, bratrství se rozptýlilo. Provinili jsme se proti lidskosti, 
poničili jsme mír. Stali jsme se schopnými jakéhokoli násilí, jakékoli 
destrukce. Naléhavě potřebujeme tvou mateřskou pomoc. 

 
Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu. 
Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války. 
Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření. 
Země Nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost. 
Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění. 
Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby. 
Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce. 
Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství. 
Královno míru, získej světu mír. 
 
Kéž tvůj pláč, Matko, pohne naším zatvrzelým srdcem. Slzy, které jsi 

pro nás vylila, ať dají znovu rozkvést tomuto údolí, které spálila naše 
nenávist. I když řinčení zbraní neutichá, tvá modlitba ať nás dovede 
k pokoji. Svou mateřskou dlaní se dotkni všech trpících, všech, kdo 
prchají uprostřed bombardování. Ve své mateřské náruči potěš ty, kdo 
jsou nuceni opustit svůj domov, svou zem. Tvé bolestné srdce ať v nás 
probudí soucit a pomůže nám otevřít naše domovy, abychom se ujali 
zraněných a odvržených lidí. 

 Svatá Boží Matko, stojící pod křížem, Ježíš pohleděl na učedníka 
stojícího vedle tebe a řekl ti: „Hle, tvůj syn“ (Jan 19,26). Svěřil ti tak 
každého z nás. Učedníkovi, a v něm každému z nás, řekl: „Hle, tvá 
matka“ (Jan 19,27). Matko, toužíme tě nyní přivést do svého života a 
do svých dějin. Lidstvo, zničené a ztrápené, stojí pod křížem spolu 
s tebou. Chce se svěřit tobě, skrze tebe se zasvětit Kristu. Ukrajinský 
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národ a ruský národ tě s láskou uctívá, 
k tobě se utíká.  Pro ně, a pro všechny 
národy ničené válkou, hladem, 
nespravedlností a bídou, zní tlukot 
tvého srdce. 

 Matko Boží a Matko naše, proto se 
svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému 
Neposkvrněnému srdci nás samotné, 
církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a 
Ukrajinu. Přijmi tento náš úkon, který 
vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať 
skončí válka, zajisti světu mír. Tvé 
„ano“, které jsi ze srdce vyslovila, 
otevřelo brány dějin Knížeti pokoje. 
Věříme, že skrze tvé srdce se znovu 
vrátí mír. Tobě proto zasvěcujeme 
budoucnost celé lidské rodiny, potřeby 
a očekávání lidí, úzkosti i naděje světa. 

 Skrze tebe ať se na zemi rozhostí 
Boží milosrdenství a pokojný tep míru 
začne znovu pulsovat v našich dnech. Ženo, která jsi opakovala své 
„ano“, na kterou sestoupil Duch Svatý, uveď nás do Božské harmonie. 
Ty, která jsi životodárným pramenem naděje, napoj naše žíznívá srdce. 
Ty, která jsi utvářela Ježíšovo lidství, učiň z nás tvůrce společenství, ty, 
která jsi kráčela po našich cestách, doveď nás na stezku pokoje.  

Amen. 

Pro sb a  o  modl i tb u za  naše  d ět i  

Modleme se za děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému 
přijímaní: Ferdová Alžběta, Balážová Martina, Berková Marie, Bukvald 
Šimon, Křiváková Aneta, Pavelková Karolína, Stodůlka Jan, Řešetka 
Jakub, Vandová Alžběta a Vlčková Klára. 

Pane Ježíši, už za krátký čas se s Tebou naše děti setkají ve svatém 
přijímaní. Pomáhej jim připravit jejich srdce na setkávání s Tebou 
v Eucharistii, aby se na tato setkání vždy těšily a dokázaly přijímat 
posilu k tomu, aby se stávaly dobrými křesťany. Žehnej také nám, 
abychom jim dávali dobrý příklad živé víry a obětavé lásky. 
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Fa rn í  ka vá rn a  

Přijměte prosím pozvání v neděli 15. května 2022 po desáté mši 
svaté do farní místnosti pod kostelem Svatého Ducha na kávu a buchtu. 

 

Po uť  d ěka nát u U he rské H rad iště  

V sobotu 30. dubna 2022 se koná Pouť děkanátu Uherské Hradiště 
za posvěcení rodin a duchovní povolání na Velehrad. V 15 hodin jste 
zváni ke společné modlitbě slavného růžence, po ní následuje 
v 16 hodin adorace a v 17 hodin mše svatá. 

 

I n f o rm ac e o  p om o c i  po tře b ný m  z  Ukraj in y  

Ve Starém Městě je nyní ubytováno asi 100 lidí z Ukrajiny, z toho 
30 dětí. Bydlí v domě s pečovatelskou službou, ve kterém mělo město 
volné 3 garsonky, v rodinných domech i po ubytovnách. 

Foto: P.J. 
Je vidět velká solidarita lidí. Sbírka v kostele vynesla cca 80 000 Kč, 

což je čtyřnásobek až pětinásobek oproti tradiční sbírce. Dále lidé 
darovali potraviny, drogistické potřeby, léky, spacáky, karimatky, 
termooblečení a obuv. Část jídla a drogerie dostali potřební ve Starém 
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Městě, polovina dodávky jela přímo na hranice Slovenska a Ukrajiny a 
další dvě plné dodávky byly odvezeny do potravinové banky 
v Otrokovicích, kde dochází k přerozdělování potřebným. Termoprádlo, 
spacáky, karimatky a obuv putovaly přímo na frontu, kde slouží 
vojákům domobrany. Léky byly poslány do zdravotních zařízeních 
na západě Ukrajiny, které se potýkají s nedostatkem zdravotního 
materiálu, a přímo slouží pro léčení nemocných a raněných. 

Do všech těchto aktivit 
se zapojila řada farníků, 
od ubytování až 
po samotné sbírky financí, 
či materiální pomoc. 
VELKÉ DÍKY! 

 

K u rz   

p ro  d ob ro v ol n ík y  

Půlroční kurz 
pro dobrovolníky s názvem 
SOCIÁLNĚ DUCHOVNÍ 
ASPEKTY PRÁCE 
DOBROVOLNÍKA 
pokračoval i v březnu. 
V úvodu čtvrtého setkání 
byli účastníci seznámeni 
s aktuálním 
dobrovolnictvím v rámci 
krize na Ukrajině. Další 
program se nesl v duchu péče o seniory a pastorační péče 
ve zdravotnictví a domovech pro seniory. Přednášejícími byli Marta 
Hošťálková, koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi 
olomoucké, Pavel Skýba, dlouholetý dobrovolník Uherskohradišťské 
nemocnice a Eva Malůšková, vedoucí domova pro seniory a 
propagátorka hospicového hnutí. V průběhu dne zazněla zajímavá 
myšlenka: „Všichni máme dva životy. Druhý začíná, když si 
uvědomíme, že máme pouze jeden“. 

Páté setkání staroměstského kurzu pro dobrovolníky se uskutečnilo 
v sobotu 9. dubna 2022. Dopolední částí, která byla zaměřena 
na paliativní a hospicovou péči, přítomné provedl odborník „na slovo 
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vzatý“ Radek Nohál, vedoucí Domácího hospice Antonínek. Zdůraznil, 
že hospicová péče se stává důležitou součástí moderní medicíny, 
vysvětlil principy hospicového hnutí a představil hospicovou formu péče 
a podpory nevyléčitelně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci 
v domácím prostředí. Uvedl také mnoho příkladů z každodenní práce 
týmu Domácího hospice Antonínek a odpověděl na konkrétní dotazy 
účastníků setkání. Odpolední část byla věnována azylovému bydlení 
v regionu a možnostem podpory lidí bez domova a bez finančních 
prostředků. V závěru setkání představila Michaela Bobková, vedoucí a 
sociální pracovnice podpory samostatného bydlení a sociálně 
terapeutických dílen, jednotlivé služby Diakonie CESTA v Uherském 
Hradišti. 

Závěrečná část kurzu se uskuteční v sobotu 14. května 2022, 
účastníkům budou předány osvědčení o absolvování kurzu při mši 
svaté v našem kostele Svatého Ducha v 10:30 hod. za účasti 
pomocného biskupa Antonína Baslera. Na slavnostní mši jsou všichni 
srdečně zváni.  

Lenka Pleváková 

„ Na še  v íra  se  č ist í ,  p o si lu je  a  ro ste  
v e  z ko u šká ch , “  

tato slova zazněla v sobotu 2. dubna 2022 z úst otce Vítězslava 
Řehulky, který přijel do naší farnosti Svatého Ducha z farnosti Svatého 



Michael – Svatý Duch č. 107 / Velikonoce 2022                                           strana 13       
 

Ducha z Ostravy-Zábřehu. S otcem Vítězslavem jsme měli možnost 
zastavit se v této postní době při tématu Koroze duchovního života. 
Společně s Mojžíšem a izraelským národem jsme putovali pouští, 
uvažovali jsme o svatosti, naplněním našich životů i nad postními 
předsevzetími, které si dáváme. Byla vyslovena myšlenka, že nejtěžší 
předsevzetí našeho života je, plnit si své (stavovské) povinnosti. Během 
dopoledne zazněla jedna promluva a po ní byla slavena mše svatá. 
Po chutném obědu následovaly další dvě promluvy a po nich tichá 
adorace s možností osobního rozhovoru a svátosti smíření. Poděkováni 
patří všem, kteří se, jakkoliv podíleli na přípravě a organizaci této akce, 
ale také všem účastníkům a neposlední řadě otci Vítězslavovi, který 
mezi nás zavítal. 

 

K o m un ita  Ce na col o   

Komunita Cenacolo nabízí místo uzdravení těm, kteří ztratili smysl 
svého života a Božího otcovství. Komunita se zrodila v červenci roku 
1983 ve městě Saluzzo v Itálii. Její zakladatelkou je řádová sestra 
Elvíra Petrozzi. V současnosti má komunita víc jak 70 domů 
nacházejících se v různých 
státech světa. Zatím v České 
republice není žádný dům 
Cenacolo, ale rodiče a přátelé 
tohoto společenství již působí 
také u nás. Nejbližší komunitní 
centrum a dům je 
na Slovensku. V komunitě 
nejde pouze o záchranu 
závislých, ale o vzkříšení 
celých rodin. Kříž, který 
prožívají, se tak proměňuje 
v pomoc a naději, která je 
nabídnuta mnoha dalším 
rodinám, poznamenaným 
podobným utrpením. O zaslání 
letáčků, případně zájem 
o svědectví chlapců ze slovenského komunitního domu, můžete 
požádat na webu www.komunita-cenacolo.cz.  
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K at ec he ze  Do b ré ho  Pa stý ře  –  Na še  kře stn í  da ry  

V minulém čísle občasníku 
farnosti č. 106 / půst 2022 jsme se 
zaměřili na prožívání postní doby 
v katechezích Dobrého Pastýře. 
Nyní bychom se chtěli soustředit 
na dary, které při křtu získáváme. 
Těmi dary jsou světlo, bílé šaty, 
Boží slovo, voda a pomazání. 

Kristus je světlem, které vítězí 
nad temnotou a smrtí. Toto světlo je mimořádné, silné a mocné, nikdy 
nezhasne. Vzkříšený Ježíš si nechtěl nechat nové světlo jen sám 
pro sebe. Dává ho darem všem lidem, kteří k němu přicházejí. Jednoho 
dne přišlo nové světlo i k nám, bylo to v den našeho křtu. 

Bílé šaty jsou znamením, že světlo Krista Spasitele je v nás. Ukazují, 
že proměna Ježíšovým světlem není jen v našem srdci, ale je tak silné, 
že je vidět i navenek. Proměňuje nás celé. Stáváme se dětmi světla. 

Božím slovem získáváme světlo, které nás vede cestou života. 
Světlo k nám přichází skrze slovo, ve kterém nám Bůh dává poznat svá 
tajemství.  

Voda je znamením nového života 
pro Boží království, znamení obmytí 
z prvotního hříchu. Ve svátosti křtu se 
znovu rodíme „z vody a z Ducha“. Tato 
voda odvádí od nás všechnu temnotu a my 
jsme narozeni v Království Božím 
„nekonečného světla“. 

Pomazání svatým křižmem, vonným 
olejem posvěceným od biskupa, znamená 
dar Ducha svatého, který nově pokřtěný 
dostal. Stal se křesťanem, to je 
„pomazaným“ Ducha svatého, přivtěleným 
ke Kristu, a pomazaný na kněze, proroka a 
krále. 

Každý z nás se můžeme zamyslet, jak 
tyto dary využíváme a více o nich 
ve velikonočním čase přemýšlet. 

Renata Macháčková Dostálková 
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Po z vá nka  pro  rod iče  s  m al ým i  d ětm i  z  U k raj i ny  
n a kat ec he ze  Do b réh o  Pa st ý ře  

Шановні батьки! Прийміть запрошення для ваших діток віком від 3 
до 6 років на катехитичний курс. Йдеться про курс «Добрий пастир» 
за методикою Марії Монтессорі. Курс безкоштовний, можна знайти 
в кімнатах під Церквою на дати 21.04., 22.04., 5.05., 6.05., 19.05., 
20.05. Завжди о 16:00 годині. Ласкаво просимо! 

 

Po z vá nka  na  p ředn á šku  

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. Je určen především pro rodiče malých dětí (věk 3 až 
9 let), ale i všechny ostatní. Svou účast potvrďte, prosím, na e-mail: 
r.dostalkova@email.cz nebo na tel. 773 122 672 nejpozději 
do 15. května 2022.  

 

S t rá nka  p ro dě t i  

Téma letošní postní aktivity, které vyšlo v křížovce, znělo, že postní 
doba: Nás vede blíž k Bohu. A správná odpověď, k čemu je dobrý půst, 
byla: Postem přemáháme zlo. Děkujeme všem dětem, které se zapojily 

do soutěže a vylosovaným výhercům 
gratulujeme. 

Letošní Velikonoce se blíží a na Bílou sobotu 
očekáváme Ježíšovo vzkříšení. Doma zdobíme 
vajíčka, symbol nového života. 

Soutěžní úkol pro menší děti: Namaluj na papír 
velikonoční vajíčko. 

Obrázek zašli na adresu: 
soutez.farnost.sm@gmail.com do 23. dubna 
2022, nebo přines do kostela na mši svatou 
v 10 hodin 24. dubna 2022. 

Tajenku se svým jménem pošli na e-mail: 
soutez.farnost.sm@gmail.com do 23. dubna 
2022, nebo přines do kostela na mši svatou 
v 10 hodin 24. dubna 2022. 

mailto:r.dostalkova@email.cz
mailto:soutez.farnost.sm@gmail.com
mailto:soutez.farnost.sm@gmail.com
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Farn í  tábory  

Pobytové 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.  

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.  

Příměstský tábor 
Děti, které navštěvují 1. - 5. třídu ZŠ se mohou přihlásit na příměstský 

tábor, který proběhne 25. - 29. července 2022 ve Starém Městě 
v prostorách Lidového domu. Cena tábora je 1000 Kč (1300 Kč 
pro nečleny spolku Sarkander). Přihlášky zašlete do konce dubna 
na adresu: Alžběta Pleváková, Sées 1979, 686 03 Staré Město, nebo 
odevzdejte v sakristii kostela ve Starém Městě. Další informace můžete 
získat na telefonu: 735 532 793 nebo e-mailu: 
plevakova.alzbeta@gmail.com. 

Přihlášky na všechny tábory jsou k dispozici vzadu na 
stolečku v kostele, nebo je naleznete na webu farnosti. 

 

Na b ídk a a kcí   

Středisko Eljon květen – červen 2022: 

• V termínu 13. – 15. května 2022 proběhne 5. Víkend 
pro snoubence, kteří se chtějí připravit na manželství a rodinu podle 
křesťanských tradic a hodnot, aby s Boží pomocí bylo jejich manželství 
trvalé a plné lásky. Lektoři budou: P. Jiří Šlégr, MUDr. Štěpán Gazda, 
manželé Remsovi, manželé Rollerovi. Cena: 1 700 Kč za osobu. 
 

• V termínech 16. – 20. května 2022 a 12. – 16. září 2022 je možné 
se účastnit 26. a 27. Jak si udržet dobrou paměť i ve vyšším věku. 
Lektorka Ing. Eva Outratová představí odborné rady pro trénink mozku 
jako prevence neduhů stáří s ohledem na přání a možnosti účastníků. 
Cena: 3 180 Kč za osobu. 
 

• V termínech 23. – 26. května 2022 a 6. – 9. června 2022 se 
uskuteční 66. a 67. Setkání zdravotníků. Podpora pečujících osob jako 
prevence syndromu vyhoření. Program se tvoří na místě podle 
aktuálních potřeb, možností a přání účastníků. Lektorkou 66. setkání je 

mailto:plevakova.alzbeta@gmail.com
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Jana Sieberová (www.hospic-horice.cz) a 67. setkání MUDr. Marie 
Svatošová. Cena: 1 110 Kč za osobu. 
 

Pro další informace k jednotlivým akcím, přihlášky kontaktujte: Eljon 
o.p.s., 543 51 Špindlerův Mlýn 33. Telefon: 732 580 154 Po – Pá 9 –
16 hod., e-mail: info@eljon.cz, www.eljon.cz. 
 

Svatý Antonínek: 

• 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 v 15:00 hodin mše 
svatá, kterou celebruje P. Eliáš Paseka OFM a po mši svaté následuje 
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. 
 

• Matice svatoantonínská, CPR Veselí nad Moravou a CPR Strážnice 
zvou 22. května 2022 na Svatý Antonínek na Pouť rodin. Mše svatá 
bude sloužena v 15:30 P. Petrem Bulvasem, biskupským delegátem 
pro pastoraci nemocných. Připravuje se pestrý program pro celé rodiny, 
který bude ještě upřesněný na stránkách www.antoninek.cz. 
 

• Farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem zve na Duchovní obnovu 
na téma Ježíšova blahoslavenství, kterou povede P. Vojtěch Kodet, 
O.Carm v termínu 1. – 3. července 2022.  Program:  
Pátek a sobota: 8:45 modlitba růžence, 9:30 přednáška, 
11:30 přednáška, 13:00 oběd, 15:00 přednáška, 17:00 mše svatá, 
18:00 večeře, 19:00 adorace a svátost smíření.  
Neděle: 8:45 modlitba růžence, 9:30 přednáška, 11:30 přednáška, 
13:00 oběd, 15:00 mše svatá a 17:00 zakončení. 
Na akci není nutné se hlásit předem. Zúčastnit se lze jen části 
z nabízeného programu. Pro objednání obědů a večeří piště na e-mail: 
fablatnicepsa@ado.cz, nebo volejte na telefon: 734 384 671. Více 
informací na www.antoninek.cz 
 

Další nabídky: 

• Národní pochod pro život se uskuteční v Praze v sobotu 
30. dubna 2022. V 11 hodin bude slavena mše svatá v katedrále 
na Pražském hradě, ve 13:00 na Klárově bude doprovodný program a 

http://www.hospic-horice.cz/
http://www.eljon.cz/
http://www.antoninek.cz/
mailto:fablatnicepsa@ado.cz
http://www.antoninek.cz/
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občerstvení a 14:30 proběhne pochod centrem Prahy na Václavské 
náměstí. www.pochodproživot.cz 
 

• Konference Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici se již 
po sedmnácté koná v sobotu 14. května 2022 v kinosále Fakultní 
nemocnice Brno - Bohunice. Konference začíná v 8:00 mší svatou.  
První blok přednášek s názvem Člověk v krizi začíná od 9:30. Vystoupí 
v něm PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. s přednáškou Zlato se tříbí 
v ohni (Sir 2,5) a Dr. Marina Štremfelj s přednáškou Krize lásky, které 
přijdou, když se chceme stát darem pro druhé. Následuje diskuse a 
oběd. 
V odpoledním bloku přednášek od 13:30 s názvem Pacient 
s psychickým onemocněním se můžete těšit na MUDr. Pavla Mošťáka 
s příspěvkem Specifika péče o duševně nemocné pacienty a Marii Bali-
Jenčíkovou s tématem Lidský a odborný přístup k pacientům 
na psychiatrii – osobní zkušenosti.  
Konference končí mezi 14. a 15. hod. Účastnický poplatek 500 Kč. 
Přihlášky se jménem, datem narození, adresou, pracovištěm a funkcí 
zašlete do 30. dubna 2022 na e-mail: krestan.konference@dieceze.cz. 
 

• 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 
na telefon: 572 571 420, mobil: 733 741 896, e-mail: 
velehrad@stojanov.cz nebo písemně na adresu: Římskokatolická 
duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad.  
 

• XII. pouť lékařů, sester a dalších pracovníků ve zdravotnictví 
11. června 2022 na Svatém Hostýně. V 10:15 bude sloužena mše sv. 
s otcem biskupem Mons. Josefem Nuzíkem, po ní následuje v 11:30 
vernisáž výstavy „Zdravotníci děkujeme Vám“ v Jurkovičově sále a 
ve 13:30 modlitba Cesty světla se závěrečným požehnáním.  
 

• Mladí lidé ve věku 14 – 26 let se mohou 
přihlásit na Celostátní setkání mládeže 
do Hradce Králové v termínu 9. – 14. srpna 
2022. Motto setkání zní „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. 
Bližší informace naleznete: celostatnisetkanimladeze.cz.  

http://www.pochodproživot.cz/
mailto:krestan.konference@dieceze.cz
mailto:velehrad@stojanov.cz
celostatnisetkanimladeze.cz
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• Centrum pro katechezi v Olomouci zve na Letní školu Božího 
slova. Tato akce je otevřená všem zájemcům o prohlubování života 
víry. Zváni jsou i ti, kteří se aktivně podílejí na životě farnosti, ale i 
katechumeni nebo dospělí biřmovanci. Téma letošního roku volně 
navazuje na synodální proces. Zní: „Buď, kým jsi: Boží lid.“ Přednášet 
budou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška. Letní škola Božího slova se 
bude konat v termínu 20. – 23. července 2022 v Arcibiskupském 
kněžském semináři v Olomouci. Více informací o akci a přihlášku 
najdete na stránkách www.katechetiolomouc.cz. 
 

• Centrum pro katechezi v Olomouci pořádá v termínu 15. – 19. srpna 
2022 v poutním domě Stojanov na Velehradě Letní katechetický 
minikurz. Kurz je určen pro začínající katechety, ale i ty, kteří si chtějí 
dál rozvinout své katechetické dovednosti. Více informací 
na www.katechetiolomouc.cz 

 

 

Fa rn í  k ron ik a  

Do naší farnosti byli křtem přijati: 
Amálie Studená, UH, 27. 3. 2022 
Bára Barbora Vavřiníková, Moravany, 3. 4. 2022 
Daniela Magdalena Vavřiníková, Moravany, 3. 4. 2022 
Lola Maria Blahová, Třinec, 10. 4. 2022 
 
V naší farnosti jsme se rozloučili: 
Josef Kromka, 94 let 
Rudolf Krause, 86 let 
Marie Pechová, 92 let 
Marie Holáňová, 82 let 
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