
  

 

SMYSL POSTNÍ DOBY: 
- Doba přípravy na Velikonoce, slavnost Vykoupení 
- Být svobodný, svobodný pro lásku – k Bohu a bližnímu. 
  Půst je prostředek. 
- Prohloubení smyslu a hodnoty naší křesťanské identity. 
- Udělat něco pro druhé – a prohloubit svůj vztah k Bohu. 

  
MEDITACE: 

KONEJ DOBRO – ale neptej se, co ti to 
přinese. Jaký smysl má ptát se, co ti to 
přinese, a neptat se, co to přinese 
druhému? 
KONEJ DOBRO – ale neptej se, jestli je 
ten, kterému pomáháš, hoden tvé pomoci. 
Tak znehodnocuješ dobro, které konáš. 
KONEJ DOBRO – ale ne, aby všichni 
viděli, jaký dokážeš být nezištný. Jak 
můžeš být nezištný, když ti tolik záleží     
na sobě? 
KONEJ DOBRO – ale neříkej: Škoda, že si toho nikdo nevšiml. 
Je Bůh pro tebe “nikdo”? 
KONEJ DOBRO – ale ne proto, aby tě chválili. A když tě někdo 
chválí, tak hleď, aby v tvém srdci nerostl plevel pýchy. 
KONEJ DOBRO – ale nečekej na dík. A když ti děkují,        
tak buď vděčný. 

Požehnaný postní čas každému z Vás vyprošuje O. Miroslav 

Michael - 

Svatý duch 
občasník farnosti Staré Město  

  č.89/půst 2017 
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Popeleční středa oznamuje začátek čtyřicetidenní doby 

postní, ve které se připravujeme na Velikonoce. 
 

M o žn o st i  p ro ž ívá n í  po stn í  d o by  

V Popeleční středu 1.3. 2017 jsou slaveny mše sv. 7:00 
hod. a v 18:00 hod. v kostele Svatého Ducha. Na znamení 
pokání jsme označováni popelcem! 

V sobotu 4.3.2017 budou v olomoucké katedrále obřadem 
přijati mezi čekatele křtu katechumeni celé arcidiecéze, včetně 
našich dvou katechumenů (Vojtěcha Železníka a Tomáše 
Vaškových). Po dobu postní bude probíhat jejich intenzivní 
příprava, která vyvrcholí křtem o Velikonoční vigilii Vzkříšení 
Ježíše Krista. 

Během postní doby se      
o nedělích budeme scházet   
i v 15:00 hodin ke kající 
pobožnosti. Je to příležitost 
zamyslet se více nad svým 
životem, abychom s užitkem 
prožili svátost smíření. 

Ve všední dny před 
večerní mší sv. v 17:00 hod. 
v pondělí, pátek, v 18:00 hod. 
ve středu bude probíhat 
Pobožnost křížové cesty, 
kterou povedou jako 
každoročně skupinky             
z jednotlivých společenství ve farnosti. Pro děti je připravena 
postní soutěž (více se dozví na mši sv. pro rodiny v 10:00 hod. 
v neděli). 

V postní době jsme podněcováni k tomu, abychom vychovali 
svá srdce k touze a lásce k Bohu. Jak říká svatý Augustin: „Bůh 
– tato jediná slabika je vším, po čem toužíme.“ (Benedikt XVI.) 
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OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ. Ke svátosti 
smíření je možné přistoupit v kostele Svatého Ducha vždy půl 
hodiny přede mší svatou s také během pobožnosti křížové 
cesty. V neděli 9.4. od 15:00 – 17:30 hodin budou přítomni tři 
zpovědníci. Využijte, prosím, této příležitosti! 

Od pondělí 3.4. až do středy 12.4. zpovídají také otcové 
uherskohradišťského děkanátu v Uherském Hradišti (ve farním 
kostele sv. Františka Xaverského od 8:00 – 10:00 hod.,             
u františkánů od 15:00 – 18:00 hod.) 

 
ÚKLID KOSTELA A OKOLÍ 

PŘED SVÁTKY. Přijďte, prosím, 
pomoci při úklidu kostela a okolí    
v sobotu 8.4. od 8 hodin. 
Děkujeme! 

Návštěvy nemocných se 
službou svátostí smíření, 
pomazání nemocných a          
sv. přijímáním se uskuteční     
ve čtvrtek 6.4 . a v pátek 7.4.  
od 8:00 hodin. Nahlaste 
zájemce v sakristii kostela! 

Pátek 7.4..2017 „Bolestný“ 
pátek před Květnou nedělí.   
V 17 hodin mše sv. a po ní 
projdeme s křížem třemi 
zastaveními ulicemi našeho 
města, s modlitbou            
za město a farnost. 

9.4.2017 Květná neděle zvaná pašijová. V sobotu 8.4.          
v 18:00 hodin a v neděli 9.4. v 7.00 a 10.00 hodin začne 
bohoslužba před kostelem Svatého Ducha. Po požehnání 
ratolestí (kočiček), přejdeme průvodem do kostela ke mši svaté. 
Květná neděle je součástí největšího týdne křesťanů – Svatého 
Týdne. 
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Iniciativa 24 hodin pro Pána 
Svatý otec František nás v bule Misericordiae 

vultus i v Poselství k postní době vybízí, abychom 
se zapojili do celosvětové iniciativy s názvem       
24 hodin pro Pána, která se koná v pátek         
před 4. nedělí postní, letos tedy 24. 3. 2017. Jedná 
se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti 
smíření. 

Také v naší farnosti se zapojíme do této 
iniciativy, s tímto programem: 

16:00 – 17:00 hodin ADORACE 
PŘED VYSTAVENOU NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ 
(tichá modlitba před eucharistickým Kristem. 
Nabídka pro nás všechny včetně členů 
Eucharistické hodiny) 

17:00 hodin     MŠE SVATÁ 
18:00 – 21:00 hodin ADORACE 

PŘED VYSTAVENOU NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ 
(moderují matky z Modliteb matek – adorace         
za úctu k životu a nenarozený život. Od 19:00 
hodin následuje adorace, kterou moderují mladí   
ze Společenství mládeže). 

BĚHEM ADORACÍ JE PŘÍLEŽITOST K PŘIJETÍ 
SVÁTOSTI SMÍŘENÍ NEBO K DUCHOVNÍMU ROZHOVORU! 

 
D en  mo dl iteb  za  ú ctu  k  p o čaté mu  ž iv o tu  

Z rozhodnutí ČBK již od roku 1991 slavíme den Zvěstování 
Páně jako „Den modliteb za úctu k počatému životu a              
za nenarozené děti“. V naší diecézi se v ten den už řadu let 
scházíme k bohoslužbě v Napajedlích, kde Anička Zelíková 
kdysi obětovala svůj život Bohu na smír za potraty. Přijďte       
na tuto bohoslužbu, konanou letos v sobotu 25. 3. 2017.           
V 17.15 hod. začíná adorace, v 18 hod. mše sv. a po mši svaté 
se jde na hřbitov, kde se modlíme růženec. 
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K říž o vá  c e sta  od Frant išk a Ka rla  Folt ýn a  

V době postní máme v našem kostele zapůjčenou Křížovou 
cestu od akademického malíře Františka Karla Foltýna, která je 
výjimečná nejen svým výtvarným pojetím. Poslední zastavení 
Křížové cesty totiž není uložení Ježíše do hrobu ale Vzkříšení. 

Přibližme si trochu autora Křížové cesty. František Foltýn se 
narodil v Kněžpoli 8. října 1937. Po válce se v roce 1958 usadil 
v Kolíně a pracoval zde v divadle jako malíř a tvůrce dekoraci. 
V Kolíně a okolí pak strávil celý život.  Po roce 1970 se stal 
profesionálním malířem a několik let se věnoval pouze 
ilustrování knih, převážně dětských. Ilustroval také                 
pro časopisy, nejznámějším je Čtyřlístek.  

V sedmdesátých letech začíná František Foltýn užívat své 
jméno doplněné o jméno Karel, aby 
nedošlo k záměně se stejnojmenným asi 
o 40 let starším a také významným 
malířem z Brna. 

Po roce 1977 se nově v jeho díle 
objevují přírodní motivy a prvky              
až na úrovni sci-fi, které ho pak provází 
jeho dílem až do konce života. Křížová 
cesta, kterou máme dočasně zapůjčenou 
v kostele, byla autorem vytvořena v roce 
1996 a vidíme zde, jak František Karel 
Foltýn promeditoval jednotlivá zastavení 
právě v kombinaci s přírodou (ptáci, rostliny) a moderní 
civilizací, kdy v díle zdůrazňuje nebezpečí karikatury, když 
lidské výtvory ovládnou člověka. (betonové prvky, elektronické 
obvody a displeje)  

Autorská a výstavní činnost Františka Karla Foltýna byla 
velmi bohatá. 

Od jeho první samostatné výstavy v roce 1962 v kolínském 
divadle přišlo dalších 25 samostatných výstav. Účastnil se 
dalších 34 výstav po celém světě na takových místech jako 
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například Art and Culture Center v Hollywoodu nebo Galeri 
Nasional Indonesia v Jakartě. 

Jeho obrazy jsou zastoupeny          
ve sbírkách mnoha významných galerií 
a muzeí: Národní galerie v Praze, 
Galerie Středočeského kraje, 
Regionální muzeum Kolín, Alšova 
jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou, 
Ministerstvo životního prostředí v Praze, 
Kancelář prezidenta republiky, Zámek 
Průhonice, privátní a firemní sbírky 
v ČR. 

 
 
K říž o vé  c e sty  

Datum   Den   Hodina  Skupina 
  3. 3. 2017      pátek        17 hod.   zastupitelé 
  6. 3. 2017 pondělí  17 hod. senioři 
  8. 3. 2017 středa  18 hod. akolyté 
10. 3. 2017 pátek  17 hod. děti z 3. třídy 
13. 3. 2017    pondělí  17 hod. cursillisté 
15. 3. 2017 středa  18 hod. děti z náboženství 
17. 3. 2017 pátek  17 hod. scholička 
20. 3. 2017 pondělí  17 hod. Josefové 
22. 3. 2017 středa  18 hod. pastorační a ekon. rada 

27. 3. 2017 pondělí  18 hod. otcové 
29. 3. 2017 středa  18 hod. ženy, které pečují o chrám 

31 .3.2017 pátek  18 hod. Jednota Orla 
  3. 4. 2017 pondělí  18 hod. varhaníci 
  5. 4. 2017 středa  18 hod. františkánští terciáři 
  7. 4. 2017 pátek  18 hod. křížová cesta městem 
10. 4. 2017 pondělí  18 hod. neobiřmovanci 
12. 4. 2017 středa  18 hod. ministranti 
14. 4. 2017 pátek    9 hod. všichni 
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Pa stý řský  l ist  p ro  p rvn í  n eděl i  po stn í  

 Drazí bratři a sestry, vstupujeme do doby velkého postu, 
času mimořádných milostí, které jsou spojeny především           
s obrácením a pokáním. Ptáme se: jaké obrácení se od nás 
očekává? Za co máme dělat pokání?  

Dnešní svět vypadá jako neschopný budovat věrná 
manželství a šťastné rodiny. Dospělí často vidí jen sebe a ne 
dobro dětí, když spolu žijí bez manželství, nebo se rozvádějí     
a děti okrádají o zdravé rodinné zázemí. Mnohé děti už neznají 
příklad věrné lásky, nemají představu zdravé rodiny a neumějí 
překonávat krize vztahů, odpouštět a nově darovat důvěru, 
protože se to nenaučili od svých rodičů. Taková společnost 
ztrácí naději na budoucnost. Kdo jiný, když ne křesťané, by 
mohl dnešnímu světu ukázat cestu?  

Papež František se velmi snaží pomoci všem, kteří zažili      
v životě neúspěch,       
i v manželství, ale 
vyzval nás, abychom 
věnovali velkou 
pozornost manželství  
a rodině jak při 
výchově dětí a přípravě 
snoubenců, tak          
při doprovázení 
mladých manželství, 
abychom se učili žít    
ze svátosti manželství. Mnozí snad i nevědomky touto svátostí 
pohrdají, když žijí spolu bez svatby. Jako by tím Bohu říkali: 
„Nebudeme čekat, až nám dáš právo na manželský život, my si 
ho vezmeme sami. Nestojíme o tvou pomoc a požehnání, my to 
zvládneme po svém.“ Nebo prodají svou víru za peníze, o které 
by uzavřením manželství přišli. Jiní oslaví svatbu v kostele, ale 
žijí, jako by svátost manželství byla záležitostí jen svatebního 
dne. Ve skutečnosti, kdo opravdu pozval Ježíše nejen             
na svatbu, ale také do manželského života, ten zakouší, že        
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i jazyk těla a živá gesta lásky se v jejich manželství stávají 
liturgickou řečí, stálým prožíváním svátosti. 

 Papež si přeje, aby zkušenější manželské páry pomáhaly 
těm mladším. V některých farnostech už s tím máme dobrou 
zkušenost. Rád bych, aby se tato služba rozšířila do všech 
farností. Rád bych nabídl rodinné poradenství a různé kurzy, 
které pomohou rozvíjet kvalitní manželský život, a pomohou    
ve chvílích zkoušek. V každém děkanátu už působí pobočka 
Centra pro rodinu. Zajímejte se, prosím, o jejich nabídky           
a pomozte jim jako jejich spolupracovníci.  

 Právě dnes záleží na každém z nás. Jestli se přizpůsobíme 
duchu doby a necháme se jím 
ovládnout, my sami přispějeme             
k zániku současné společnosti. Jestli 
však najdeme odvahu lišit se              
od okolí, být viditelným a 
srozumitelným znamením Božího 
království a vydávat svědectví Kristu, 
ukážeme Evropě cestu k lepší 
budoucnosti.  

 Dar víry jsme dostali k tomu, 
abychom mohli být užiteční. Přijměme 
tuto nabídku a náš národ bude 
požehnaný službou křesťanů, kteří se rozhodli kvasem 
evangelia znovu prokvasit svět           ve všech jeho strukturách. 
To je náš společný úkol pro dobu postní. Obnovou rodiny 
dojdeme k pravé velikonoční radosti. Všem, kdo toto pozvání 
přijmou, upřímně děkuji a ze srdce žehnám 

 arcibiskup Jan (zkrácená verze) 
 

L ekt o rský  ku rz  v  n a še m dě kaná tě  

V našem děkanátě se po letech uskuteční další 
LEKTORSKÝ KURZ (těch, kteří přednáší Boží slovo při liturgii) 

Zapište se, prosím, na přihlašovací tiskopis (v kostele) do 12. 
BŘEZNA 2017. 
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První setkání je už v pátek 17.3.2017 v 18:00 hodin             
na ORLOVNĚ V UHERSKÉM HRADIŠTI. Přednáší ThDr. Petr 
Chalupa. 

V sobotu 18.3.2017 od 9:00 hodin je druhé setkání                
s Mgr. Martinou Pavlíkovou, lektorkou mluveného slova. 

 

Po st n í  a lm už na  

Postní almužna je pastorační aktivita zaměřená nejen          
na sebeovládání a skromnost, ale také na prohlubování 
schopnosti dívat se očima milosrdenství, vidět potřebné a 
vkládat je do svých modliteb. 
Tedy taktně pomáhat 
prostřednictvím druhých, dávat 
podněty k pomoci konkrétním 
jednotlivcům nebo rodinám, 
vložit do kasičky lísteček         
s konkrétním záměrem, či 
konkrétní osobou potřebující 
pomoc. Ukončení postní 
almužny je opět směřováno    
na Květnou neděli. Tehdy 
přinesou věřící své příspěvky 
do kostela. Místní Charita se postará, po dohodě s knězem a 
podle podnětů z farnosti, o rozdělení výnosu na charitativní 
účely; povede k tomu potřebná šetření, doklady a informuje 
farnost, jak s finančními prostředky naložila. 

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO 
 

Tý de n  m odl it eb  za  mlá de ž  

V týdnu před Květnou nedělí (2.–9. 4. 2017) se uskuteční 
„Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen našimi biskupy.   
I letos Sekce pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto 
účelu. Brožurku k Týdnu modliteb za mládež najdete 
na: tmm.signaly.cz 
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Po uť  d o  Medu g o rje  

Pouť do Medugorje s farností Opava se uskuteční ve dnech 
22. 5. – 27. 5. 2017. Odjezd v pondělí 22. 5. 2017 po večerní 
mši svaté. Návrat v sobotu večer. Cena za cestu a pojištění je 
2600 Kč+55 € za ubytování a obědy. Přihlašujte se v sakristii. 

   

Vla k ová  p ouť  d o Lu rd  

CK Aleš Kučera – Zlín pořádá ve spolupráci                           
s Wagonservicetravel s.r.o. při příležitosti 110. výročí od druhé 
české vlakové pouti do Lurd v roce 1907 vlakovou pouť do Lurd 
v termínu 5. 9.–12. 9. 2017. Cena 17 990 Kč. Doprovází          
o. arcibiskup Jan Graubner. Bližší informace:  
www.poutdolurd.cz, e-mail: info@ck-kucera.cz, tel. 777 212 175 

 
A rc id ie céz ní  se tká n í  mlád eže 

v e  Zl íně  

V sobotu 1. dubna 2017 se                 
v prostorách tělocvičny Střední 
průmyslové školy ve Zlíně po dvou 
letech opět uskuteční Arcidiecézní 
setkání mládeže se začátkem v 9.30 
hod. Nebude chybět dopolední mše 
svatá, katecheze otce arcibiskupa Jana, 
představení děkanátů a svědectví. 
Odpoledne projevíme evangelizačního 
ducha celého setkání Cestou víry         
na náměstí Míru ve Zlíně, kde 
odpoledne proběhne muzikál Až na smrt v podání společenství 
TakK. Předpokládaný konec je naplánovaný na 15.30 hod. Jako 
před dvěma lety v Prostějově bude opět páteční večerní 
předprogram. Letos bude probíhat na Jižních Svazích v kostele 
Panny Marie Pomocnice křesťanů. Více informací na stránkách: 
mladez.ado.cz/zlin2017.  
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Po m o c p ro  sta v bu  k o st ela  v  B rn ě -L e sn é  

Vážení bratři a sestry, dovoluji si Vás poprosit o pomoc          
a solidární službu s naší farností, která jak víte, shání 
všemožným způsobem finanční prostředky na stavbu nového 
kostela v Brně-Lesné. V měsíci březnu končí poslední možnost 
výměny papírových padesátikorun. Dle zpráv z ČNB je jich        
u lidí roztroušeno ještě za několik stovek milionů korun a         
od 1.4. budou mít jen nepatrnou hodnotu pro sběratele. Kdo 
nechce, aby tyto prostředky propadly ve prospěch státu, může 
je nám darovat na stavbu kostela v Brně-Lesné. Přinášejte, 
prosím, tyto papírové padesátikoruny do sakristie nejpozději    
do 19. března. Předem mnohokrát děkujeme. 

Zdraví a žehná P.Pavel Hověz, farář 
 

Po z vá n í  

- Zveme vás na cestopisnou prezentaci KRAJANÉ            
NA BALKÁNĚ – do rumunského Banátu, srbské Vojvodiny a 
Bosny nás zavede dokumentarista Petr Slinták ve středu 8.3. 
2017 od 17.30 hod v Sále kardinála T. Špidlíka na Velehradě. 

- Postní duchovní obnova pod vedením P. Ladislava Árvaje 
proběhne v sobotu 11. 3. 2017 na Velehradě v Sále kardinála 
T. Špidlíka. Přihlášky do 9. 3. 2017 na info@velehradinfo.cz, 
tel.:571 110 538. 

- Veřejná beseda z cyklu CESTY ZA HODNOTAMI 
s osobnostmi Slovácka Ludmilou Tarcalovou a Jiřím Jilíkem      
o krajině Chřibů, geniu loci historických míst, kulturním odkazu 
předků i velehradském kroji se uskuteční ve středu 15. 3. 2017 
od 17.30 hod. v Sále kardinála T. Špidlíka na Velehradě.  

-  Postní rekolekce pro katechety a animátory se uskuteční 
na Velehradě ve dnech 17. – 19. 3. 2017 a vede ji P. Karel 
Moravec. Přihlášky: velehrad@stojanov, tel:572 571 420 

- Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem na téma: Žít 
Boží slovo jako Maria se bude konat v sobotu 25. 3. 2017       
od 10 hod. v kostele v Kunovicích. 
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Fa rn í  k r on ik a  

Do našeho farního společenství byli křtem přijati: 
Roman Vlček, SM, Huštěnovská 580     8. 1. 2017 
Natálie Marie Chrenová, SM, Za Radnicí 128 19. 2. 2017 
Marie Trubačíková, UH, Na Rybníku 981  26. 2. 2017 
Lída Veselá,  Huštěnovice 94       5. 3. 2017 
 
Lásku, úctu a věrnost si v naší farnosti slíbili: 
18. 2. 2017 
Jana Cigošová, Jalubí 80 
Miroslav Dvouletý, Mistřice 399 
 
V naší farnosti jsme se rozloučili: 
Josef Talák    25 .  8. 1937  15. 12. 2016 
Marie Taláková   12.   4. 1928  25. 12. 2016 
Drahomír Hasmanda  14.   5. 1930  28. 12. 2016 
Josef Chlachula   14.   7. 1924  30. 12. 2016 
Marie Trubačíková  28.   1. 1936     1.   1. 2017 
Bohumil Bednařík  14.   2. 1929    6.   1. 2017 
Vlasta Nováková   31. 10. 1931  11.   1. 2017 
Bohumil Višenka     5.   3. 1939  12.   1. 2017 
Václav Pavlica   23. 10. 1945  31.   1. 2017 
Marie Kafková   12. 12. 1927    3.   2. 2017 
Vladimír Blaha   20. 11. 1922    5.   2. 2017 
Jiřina Vavřiníková  31.   3. 1925    3.   2. 2017 
Vlasta Krejčiříková    1.   3. 1927    6.   2. 2017 
Antonín Omelka     3.   6. 1932  13.   2. 2017 
Lenka Podešvová    5.   1. 1976  14.   2. 2017 
František Vytásek  22. 12. 1929  17.   2. 2017 
   

 
  
Své příspěvky můžete zasílat na adresu :  

Gabriela Gottwaldová, Sées 1970, Staré Město, tel. 604 336 466  

šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová 

církevní schválení: P. Mgr. Miroslav Suchomel  

grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek  

http://www.farnoststaremesto.cz/   email:info@farnoststaremesto.cz  


