
Dovolme, aby blahodárné účinky Vánoc působily dál… 

• Udržme si zdravé návyky a nesklouzněme ke zlozvykům, 

• Udržme si zdravý elán, radost a chuť do života, 

• Poskytněme ve svém nitru prostor vděčnosti Bohu, Dárci všech 
darů, 

• Reagujme na přijaté dary svými postoji a konkrétním jednáním ve 
svém životě. 

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

Požehnaný Vánoční čas a celý nastávající rok, 

o. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti 

Vánoční pozdrav a přání 

Milí bratři a milé sestry, prožíváme společně Vánoce, svátky Narození 
našeho Spasitele Ježíše Krista. Evangelista Jan tajemství této veliké 
události vyjádřil slovy: „V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To 
světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.“ Kéž Vám společné 
slavení liturgie v kostele, osobní modlitba a setkání v rodinách i s přáteli 
dá zakusit, že s Ježíšem je náš život plnější a že On je tím Světlem, které 
zahání stíny i naší doby a projasňuje životní situaci každého z Vás. To 
Vám všem přeji a vyprošuji spolu se svými spolubratry v biskupské 
službě Antonínem a Josefem. 

biskup +Josef Nuzík, administrátor diecéze 

Michael - 

Svatý duch 
občasník farnosti Staré Město  

  č. 110 / Vánoce 2022 
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Vánoce 2022 a Nový rok 2023 v chrámu Svatého Ducha 
ve Starém Městě 

Sobota 

17. prosince 2022 

• Od 8:00 hodin přivezení a instalace 
vánočního stromu a výzdoba 

• Od 9:00 hodin dokončení výzdoby 
a úklid kostela 

Děkujeme, že přijdete pomoci! 

• Betlémské světlo od 11:00 hodin 
v kostele Svatého Ducha. 

• Mše svatá s nedělní platností v 18:00 
hodin. 

4. neděle adventní 

18. prosince 2022 

• Mše svaté v 7:00 a 10:00 hodin 

• Možnost svátosti smíření (zpovědi) 
od 15:00 do17:30 hodin v kostele 
Svatého Ducha 

Pondělí 

19. prosince 2022 

• Rorátní mše svatá v 18:00 hodin 

Úterý 

20. prosince 2022 

• Rorátní mše svatá v 6:30 hodin 

Středa  

21. prosince 2022 

• Rorátní mše svatá v 18:00 hodin 

Čtvrtek 

22. prosince 2022 

• Rorátní mše svatá v 6:30 hodin 

Pátek 

23. prosince 2022 

• Poslední rorátní mše svatá v 7:00 hodin 

Narození Ježíše Krista 

Sobota 

24. prosince 2022 

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

• Půlnoční mše svatá ve 24:00 hodin 
obětována za živé a + občany a farníky 
ze Starého Města 



Michael – Svatý Duch č. 110 / Vánoce 2022                                           strana 3       

Hod Boží vánoční 

Neděle 

25. prosince 2022 

• Mše svaté v 8:00 a 10:00 hodin 

• V 15:00 hodin Setkání u Jesliček 
Vyhodnocení adventní soutěže dětí 

Svátek sv. Štěpána 

Pondělí 

26. prosince 2022 

• Mše svaté v 7:00 a 10:00 hodin 

Svátek sv. Jana, 
apoštola a evangelisty 

Úterý  

27. prosince 2022 

• Mše svatá 18:00 hodin 
Na konci mši svaté žehnání vína! 
(Nezapomeňte si přinést láhev dobrého 
vína k požehnání) 

Čtvrtek 

29. prosince 2022 

• Vánoční zpívání se Scholičkou 
(koncert Scholičky) 

Svátek Svaté rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 

Pátek 

30. prosince 2022 

• Mše svatá v 18:00 hodin 
Na mši svatou jsou zváni manželé 
k obnově manželských slibů 

Silvestr 

Sobota 

31. prosince 2022 

• Poděkujeme Bohu za rok 2022 mší sv. 
v 16:00 hodin a poprosíme o požehnání 
do roku 2023. 

Nový rok,  
Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 

Neděle 1. ledna 2023 

Státní svátek, závazný 
církevní svátek 

(účast na mši jako 
v neděli) 

• Mše svaté v 8:00 a 10:00 hodin  
(v 10:00 hod. obětována za farníky, 
spoluobčany a zastupitelstvo města) 

Po každé mši svaté výroční zpráva o 
hospodaření a činnosti farnosti za rok 2022 a 
TE DEUM 

Slavnost Zjevení Páně 

Pátek 

6. ledna 2023 

• Mše svatá v 15:00 hodin 

Při mši sv. žehnání „tříkrálové“ vody, 
kadidla, křídy a zlata. 
Požehnání a vyslání skupinek 
Tříkrálové sbírky 
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Další část vitráží (č. 8 a 9) 

V dolní části oken dominuje „řeka krve“. Rudý tok oběti mučedníků. 

Úplně na spodním okraji leží zraněná figura ženy s mrtvým dítětem – 
vraždění neviňátek. V rudé řece dole lze postřehnout siluetu orla. Orel 
v křesťanské ikonografii symbolizuje Krista vítězného. Vzkříšení. (Orel 
byl také znakem římských legií). 

Z červené plochy vystupují stavby hrobů. Hrobky jsou v diagonále 
borceny břevnem, ingotem, trámem ničení. 

• 6. 1. a 7. 1. 2023 probíhá v našem 
městě „Tříkrálová sbírka 2023“ 

Sobota 

7. ledna 2023 

• V 15:00 hod. Benefiční tříkrálový 
koncert Chrámového sboru a orchestru 
v Uherském Hradišti pod vedením 
Václava Adamce 

• Mše svatá v 18:00 hodin 

Svátek Křtu Páně 

Neděle 

8. ledna 2023 

Zakončení  
vánoční doby 

• Mše svaté v 7:00 a 10:00 hodin 

• V 15:00 hodin Vánoční koncert CM 
„Dolinka“ ZUŠ Staré Město 
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V horní části oken dominuje sarkofág s mumií obvázaného těla 
vloženého do hrobu. Připomínka Kristovy bílé soboty. 

Jan Jemelka 

Foto: František Ingr, Člověk a Víra 

Koncert Chval Scholy brněnské mládeže 

V neděli 20. listopadu 2022 o slavnosti Ježíše Krista Krále se chrám 
svatého Ducha zaplnil do posledního místa. Sjeli se lidé z blízkého 
I vzdáleného okolí, aby se zaposlouchali do zpěvů Scholy brněnské 
mládeže. Asi 60 mladých lidí svým zpěvem za doprovodu hudebních 
nástrojů naplnily nejen Boží dům, ale i srdce všech přítomných. 

Foto: Petr Jakeš 
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Mikulášská nadílka opět potěšila naše děti 

V úterý 6. prosince 2022 po mši svaté zavítal do kostela svatý. Mikuláš 
se svou andělskou družinou. Děti soutěžily v odpovědích na otázky. 
Mikuláši, přednášely básničky, zpívaly písničky, a nakonec obdržely 
balíčky se sladkostmi. Velké poděkování patří všem, kteří se o tuto 
zdařilou událost zasloužili. Pán Bůh zaplať! 

Foto: Petr Jakeš 

Hodina modlitby za svět 

U příležitosti svátku Neposkvrněného početí Panny Marie se 8. prosince 
2022 konala od 12 do 13 hod. v kostele Sv. Ducha společná modlitba za 
svět. Přání společné modlitby vyslovila Panna Maria 7. prosince 1947 při 
zjevení v Montichiari, když se zjevila spolu s fatimskými dětmi Hyacintou 
a Františkem. Tato pobožnost má zajistit mnoho duchovních i tělesných 
milostí. Modlitbu moderoval Vojtěch Foltýnek a zúčastnilo se 23 farníků. 
Souběžně probíhal i přímý přenos na internetu. Těšíme se, že se toto 
modlitební setkání uskuteční i za rok. 
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Adventní obchůzka s Pannou Marií 

8. a 9. prosince 2022 proběhla v naší farnosti obnovená starodávná 
pobožnost. Vdané ženy, oděné v krojích, se soškou Panny Marie, 
navštívily rodiny v naší farnosti, aby symbolicky hledaly nocleh a útočiště 
před narozením jejího syna Ježíše Krista. Na závěr přinesly sošku Panny 
Marie do kostela, kde ji P. Miroslav Suchomel požehnal. 

Foto: František Ingr, Člověk a Víra 

Dvacáté výročí požehnání kaple 

V neděli 11. prosince 2022 sloužil P. Miroslav Suchomel mši svatou 
v kapli Svatého Kříže v Domově pro osoby se zdravotním postižením. 
Tato kaple byla před dvaceti lety požehnána arcibiskupem Janem 
Graubnerem. V neděli se zde obyvatelé domova schází při bohoslužbě 
slova se sv. přijímáním. Každý měsíc a při větších svátcích je pro ně také 
sloužena mše svatá. 
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Foto: František Ingr, Člověk a Víra 

Chráněná bydlení 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná lidem, kteří mají 
sníženou soběstačnost, např. z důvodu zdravotního postižení, 
chronického onemocnění atp. a jejichž situace vyžaduje pomoc. Toto 
bydlení, které je alternativou k pobytu v ústavním zařízení, je situováno 
v běžné zástavbě. V bytu nebo v bytech bydlí jeden či více klientů, kteří 
se podílejí na vedení domácnosti dle svých možností. Sociální pracovníci 
(asistenti) jsou s klienty v neustálém a pravidelném kontaktu, poskytují 
jim služby podle jejich individuálních potřeb, nacvičují s nimi nezbytné 
dovednosti, a především pomáhají vytvářet a posilovat přirozené sociální 
vazby. 

V našem chrámu se pravidelně setkáváme s obyvateli ze dvou 
chráněných bydlení – ze staroměstského chráněného bydlení sídlícího 
na ulici Velehradská (zařízení provozují Sociální služby Uherské 
Hradiště, p. o.) a z uherskohradišťského chráněného bydlení Ulita, které 
patří pod Charitu Uherské Hradiště. V obou těchto zařízeních jsou klienti 
– v rámci transformace sociálních služeb – vedeni a motivováni 
k maximální samostatnosti, k rozhodování o vlastních záležitostech a je 
respektována jejich dospělá role. 
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Mše za obyvatele a pracovníky chráněných bydlení v našem regionu 
proběhla v sobotu 17. prosince 2022. 

Lenka Pleváková 

Betlémské světlo  

Betlémské světlo přivezou skauti v sobotu 17. prosince a bude k dispozici 
v prodejně Barvy Laky Hrabinec ve Starém Městě. V sobotu od 10:30 do 
11:00 a také od pondělí 19. prosince 2022 do pátku 23. prosince 2023 
denně od 8:00 - 12:00 a od 12:30 - 17:00 hodin. Rovněž bude v kostele 
Svatého Ducha od soboty 17. prosince od 11:00 hod. 

Tříkrálová sbírka 6. – 7. ledna 2023 

Jako tradičně i začátkem ledna 2023 se uskuteční v našem městě 
Tříkrálová sbírka, a to v termínu 6. - 7. ledna 2023. Výtěžek z TKS 2023 
chce Charita Uherské Hradiště použít na přímou pomoc osobám 
v sociální i hmotné nouzi, na materiálně technické dovybavení Charitních 
domovů pro seniory, na vybudování dobíjecích elektro stanic pro 
automobily terénních služeb a v rámci zahraniční humanitární pomoci na 
poskytnutí kompenzačních pomůcek pro potřebné na Ukrajině. Děti, 
které nejsou nahlášeny a chtějí se zapojit jako králové prosím hlaste se 
v sakristii, u katechetek nebo koordinátora sbírky K. Psotky. Předem 
velké poděkování všem dárcům sbírky za jejich štědrost a sounáležitost 
s potřebnými.  
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Pozvánka na děkanátní ples  

Dne 14. ledna 2023 v sálech Společensko-kulturního centra ve Starém 
Městě se uskuteční Děkanátní ples. Začátek v 19:30. Srdečně jste zváni 
nejenom k tanci, ale přijďte se i setkat s lidmi podobného smýšlení 
a často i podobných starostí. K tanci a poslechu hraje Staroměstská 
kapela, cimbálová muzika Bálešáci a skupina TRINOM. Samozřejmostí 
je sklenička na uvítanou, možnost občerstvení a tombola. Staroměstská 
mládež se postará o zpestření večera krátkým vystoupením. 

Rádi také uvítáme dárce tomboly, kterou možno přinášet na faru do 
Uherského Hradiště nebo Starého Města. 

Cena vstupenky s místenkou 150 Kč. Předprodej vstupenek v sakristii 
kostela v Uherském Hradišti, ve Starém Městě, nebo v prodejně Barvy 
Laky Hrabinec ve Starém Městě. 

Růžencová pouť na Velehrad 

V naší farnosti se vždy druhý čtvrtek v měsíci setkáváme a modlíme se 
na poutní cestě nejen za potřeby své, ale také za potřeby farní rodiny 
i vyřešení konfliktů ve světě. Připojte se k nám. Modlíme se za každého 
počasí, v letním období v 18 hodin, v zimním v 17 hodin. 

Jednou za rok procházíme s růžencem celou poutní cestu. Příští rok to 
bude ve čtvrtek 16. února 2023 (14. únor je úmrtní den sv. Cyrila). 
Sejdeme se v 16 hodin. Místo bude ještě upřesněno v ohláškách farnosti 
(podle situace stavby dálnice). Po příchodu na Velehrad budeme 
společně slavit mši svatou v 18 hodin. 

Za betlémskou hvězdou do Arcibiskupského paláce 

Pokud Vás zajímá, jak se slavily Vánoce v Arcibiskupském paláci, jestli 
dostávala Marie Terezie dárky a jaký habsburský císař si oblíbil oslavu 
Vánoc u vánočního stromku? Tak se vydejte na cestu do 
Arcibiskupského paláce v Olomouci v termínu 30. listopadu – 31. 
prosince 2022. Více informací o časech prohlídek, ceně naleznete: 

https://arcibiskupskypalac.cz/2022/10/31/za-betlemskou-hvezdou-do-
arcibiskupskeho-palace/.  

https://arcibiskupskypalac.cz/2022/10/31/za-betlemskou-hvezdou-do-arcibiskupskeho-palace
https://arcibiskupskypalac.cz/2022/10/31/za-betlemskou-hvezdou-do-arcibiskupskeho-palace
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Vánoce pro děti 

Advent je téměř u konce a Vánoce už klepou na 
dveře. I když všechno krásně svítí a nemůžeme se 
už dočkat dárečků pod stromečkem, je třeba si 
uvědomit, že Vánoce nejsou jen o nazdobeném 
stromečku nebo dostávání dárků. Především 
slavíme narození Ježíše Krista, pravého člověka 
a pravého Syna Božího. Na následujících stránkách 
můžeš vybarvit obrázek Betléma a také zjistit, jak pastýři oslavovali Boha. 

Vánoční domino 

Zahrajte si s dětmi Vánoční domino. Děti přiřazují k otázkám správné 
obrázky. Kartičky si můžete stáhnout na adrese: 
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/12/02/vanocni-domino/ 

Vánoční pexeso 

Na stránkách Brněnské tiskové misie naleznete Vánoční pexeso a další 
zajímavé vánoční materiály pro děti: 
https://www.btm.cz/vanoce-2/px1-vanocni-pexeso/ 

https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2022/12/02/vanocni-domino/
https://www.btm.cz/vanoce-2/px1-vanocni-pexeso/
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Jmenovky na vánoční dárky  

 Na webu si můžete stáhnout jmenovky na vánoční dárky: 
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/vanoce/ 

Nabídka stolních her pro celou rodinu z nakladatelství 
Paulínky 

Stolní hra Biblické putování  

V síti cest, které si v rámci hry postavíte pomocí 80 barevných polí, 
budete hledat předměty, zvířata a rostliny spjaté s biblickými příběhy. Hru 
je možné hrát v snazší i obtížnější variantě a v několika herních 
obměnách. Hra rozvíjí strategické myšlení, podporuje spolupráci mezi 
jednotlivými hráči a zábavnou formou pomáhá prohlubovat biblické 
znalosti. Pro 2 až 6 hráčů od 6 let.  

https://www.paulinky.cz/biblicke-putovani-stolni-hra/ 

Církev – křesťanská společenská hra  

Zcela jedinečná a originální desková hra pro celou katolickou rodinu! Hra 
obsahuje 5 kategorií: katechismus, církevní dějiny, kultura, světci a bible. 
Perfektní zábava na prázdniny pro celou rodinu. 

https://www.paulinky.cz/cirkev-krestanska-spolecenska-hra/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/vanoce/
https://www.paulinky.cz/biblicke-putovani-stolni-hra/
https://www.paulinky.cz/cirkev-krestanska-spolecenska-hra/
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Vánoční otevírací doba kaple a Půlnoční mše svatá na 
Antonínku 

Po celou vánoční dobu od 25. prosince 2022 do 8. ledna 2023 můžete 
přicházet v čase od 11:00 do 16:00 hod do kaple Svatého Antonína. 
Betlém zůstane v kapli až do 2. února (Hromnice), ale už v běžné 
otevírací době od 11:00 do 15:00 hod. 

Půlnoční mši svatou bude v sobotu 31. prosince 2022 na Svatém 
Antonínku sloužit P. Antonín Hráček, spirituál v kněžském semináři. 

Tradiční Svatoštěpánský koncert Hradišťanu & 
Slováckého orchestru mladých 

Dne 26. prosince 2022 v 16:30 proběhne v Bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě Tradiční 
Svatoštěpánský koncert Hradišťanu & Slováckého orchestru mladých. 

Vstupenky je možné zakoupit na místě, nebo v předprodeji na 
Informačním centru Velehrad, Veligradtour na Mariánském náměstí, 
Městském informačním centru v Uherském Hradišti, Obecním úřadu 
Velehrad a Turistickém centru Velehrad. Vstupenky budou k dostání i na 
místě. Vstupné činí v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč. Děti do 10 let 
mají vstup zdarma. 

Živý Betlém ve Zlíně 

Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba za podpory statutárního 
města Zlín pořádá 11. ročník Živého Betléma, který se uskuteční 
v pondělí 26. prosince v 16:00. V letošním roce je betlém součástí 
„Adventního a vánočního Zlína“, a tak se odehraje na podiu na náměstí 
Míru. Návštěvníky tradičně čeká příběh o narození Ježíše Krista, kdy 
jednotlivé biblické postavy ztvární ochotníci z farnosti; hudební doprovod 
a zpěv zajistí farní schola složená z řad dětí a dospělých. Těšit se můžete 
na zhruba půlhodinové divadelní představení provázené tradičními 
českými koledami a ani letos nebudou chybět živé ovečky. Po skončení 
představení bude možnost navštívit kostel sv. Filipa a Jakuba, 
prohlédnout si jesličky a využít chvíli ztišení v době vánoční, nebo dále 
pokračovat na programu či prožívání sváteční atmosféry u punče na 
náměstí Míru. 
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Koncert v bazilice na Velehradě 

Přijměte poznání na koncert, který se uskuteční v 8. ledna 2023 v 17 
hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje 
na Velehradě. Těšit se můžete na CM Cifra, pěvecký sbor Viva la musica 
z uherskohradišťského gymnázia a další hosty. 

Arcidiecézní setkání katechetů 

Setkání proběhne na Velehradě v termínu od 10. do 12. února 2023. 
Téma je: Aktivizace při výuce a katechezi. Přihlašovat se můžete na e-
mailu: velehrad@stojanov.cz, nebo tel. 572 571 420. 

Informace o cenách najdete na www.stojanov.cz. Další informace 
naleznete také na www.katechetiolomouc.cz 

 

Křesťanské jarní prázdniny – Sněženky 2023 

Od 11. prosince začalo přihlašování na Sněženky na Arše 
v Rajnochovicích. Termín pro Sněženky Zlín je 13. - 17. února 2023. 
Sněženky jsou nabídkou, jak prožít čas jarních prázdnin, naučit se novým 
věcem, poznat další kamarády a také Boha pro děti od 8 do 14 let.  

Pokud máš už tábornická léta za sebou a je ti alespoň 16 let, můžeš se 
zapojit do týmu vedoucích některého z turnusů, pomoct v kuchyni nebo 
v zázemí Archy. 

Potřebné informace k přihlášení naleznete na: 

https://archa.ado.cz/akce/ 

https://www.facebook.com/ARCHA.Rajnochovice 

Postní rekolekce pro katechety 

Proběhne v termínu od 17. do 19. března 2023, pod vedením P. Josefa 
Novotného, spirituála Teologického konviktu v Olomouci. Obsahem 
rekolekce budou krátké impulzy k promýšlení, čas pro osobní ztišení 
i sdílení ve skupinkách, kající pobožnost a možnost tvořivého 
workshopu. Rekolekce se bude konat na Velehradě, v poutním domě 

mailto:velehrad@stojanov.cz
www.stojanov.cz
www.katechetiolomouc.cz
https://archa.ado.cz/akce/
https://www.facebook.com/ARCHA.Rajnochovice
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Stojanov. Přihlašovat se můžete na kontaktech: velehrad@stojanov.cz, 
nebo tel. 572 571 420. 

Informace o cenách najdete na www.stojanov.cz. Další informace 
naleznete také na www.katechetiolomouc.cz. 

EXODUS 90 - 90denní formace pro muže, kteří chtějí žít 
jinak 

Pokud cítíš, že bys potřeboval zapracovat nejen na svém byznysu a na 
zvýšení konta v bance, ale také na zvládnutí sebe sama, osvobodit se od 
svých malých závislostí, posílit svou identitu jako otce, manžela, nebo 
muže podle Boží Vůle a jsi ochoten prohloubit svůj duchovní život, pak 
jsi ve správný čas na správném místě. Díky intenzivní modlitbě nad 
Písmem, cvičení askeze, podle osvědčené praxe církve a prožívání 
skutečného bratrství s druhými muži se můžeš i ty stát svobodným pro 
druhé a vyjít z otroctví podobně jako dávní izraelité z Egypta. Exodus 90 
je plodem kněžské modlitby a kněžské zkušenosti. Vznikl reflexí nad léty 
strávenými v semináři, kde jej bylo velmi zapotřebí. Dnes jde 
o transformaci tisíce katolických mužů (kněží, seminaristů a laiků), po 
celém světě. Více informací: www.exodus90.cz 

Projekt Salesiánů Dona Boska „Výchovná videíčka“ 

Shromáždili jsme pro vás desítky inspirativních videí, klípků a krátkých 
animovaných filmů s výchovnou a křesťanskou tématikou, které vedou 
k zamyšlení nebo diskuzi. Jsou oblíbeným nástrojem učitelů, 
vychovatelů, katechetů a animátorů. Pomohou vám totiž otevřít téma, 
které má hlubší přesah, a položit si důležité otázky, které jinak v životě 
přehlížíme. Videa jsou přehledně členěna dle témat. 

https://www.sdb.cz/inspirace/videicka/ 

mailto:velehrad@stojanov.cz
www.stojanov.cz
www.katechetiolomouc.cz
www.exodus90.cz
https://www.sdb.cz/inspirace/videicka/
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Neděle Božího slova 

Dopis biskupa Zdenka Wasserbauera,  
který zazní k neděli Božího slova 22. ledna 2023. 

 

 

Milí věřící,  

třetí neděle v liturgickém mezidobí se podle přání papeže Františka slaví 
jako neděle Božího slova. V souvislosti s událostmi, které poznamenávají 
naši dobu, můžeme při četbě Písma svatého hledat a nacházet v Bohu 
pevný základ, vytrvalost a sílu, se kterými dokážeme zvládat současné 
výzvy.  

Synodální proces v církvi pokračuje, a právě z Bible čerpáme inspirace k 
jeho praktickému uskutečňování. Například apoštol Pavel vždy spoléhal 
na své spolupracovníky a svěřoval jim úkoly i odpovědnost, jak o tom 
svědčí Skutky apoštolů i jeho dopisy. Správné porozumění těmto textům 
nás může vést k napodobování těchto základních projevů života církve. 

Podle rozhodnutí České biskupské konference se dnes koná ve všech 
farnostech sbírka na podporu biblického apoštolátu. Chci vám všem 
poděkovat za jakoukoli podporu, ať už v modlitbě nebo příspěvkem na 
naši činnost. 

Žehná Vám 

Mons. Zdenek Wasserbauer 
předseda správního výboru Biblického díla 

 

 

 

 

 



Michael – Svatý Duch č. 110 / Vánoce 2022                                           strana 18       

Nabídka studia na CMTF UP 

Pro zájemce o vysokoškolské studium humanitního směru nabízí 
Cyrilometodějské teologické fakulta v Olomouci tyto studijní programy: 

• Katolická teologie (prezenční) – 5 let, Mgr.  

• Teologické nauky (kombinované) – Bc. (3 roky) a Mgr. (2 roky); 
výuka v sobotu nebo v hybridní formě 

• Teologie (online) – Bc. (3 roky) výuka online 

Více informací včetně přihlášky najdete: 

http://www.teologieolomouc.cz/katolicka-teologie-olomouc 

www.teologieonline.cz 

Farní kronika 

Do naší farnosti byla křtem přijata: 

Anna Fojtášková, Sušice, 4. 12. 2022 

 

V naší farnosti jsme se rozloučili: 

Ludmila Hrabalová, 92 let 

 

 

 

  

Časopis naleznete  také na stránkách http://www.farnoststaremesto.cz , kde 

můžete zhlédnout barevné fotografie, které jsou v časopise a zároveň si 

můžete přímo otevřít uvedené internetové odkazy.  

 

Vydává farnost Staré Město  

Své příspěvky můžete zasílat na adresu: vera@resetka.net – Mgr. et Mgr. 

Věra Řešetková  

Grafická úprava: Zbyněk Řešetka  

Církevní schválení: P. Mgr. Miroslav Suchomel  

Tisk: TYDRUPA – tiskárna Jiří Piluša  

http://www.farnoststaremesto.cz   e-mail: info@farnoststaremesto.cz  

http://www.teologieolomouc.cz/katolicka-teologie-olomouc
www.teologieonline.cz
http://www.farnoststaremesto.cz/
mailto:vera@resetka.net
http://www.farnoststaremesto.cz/
mailto:info@farnoststaremesto.cz
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Duchovní cvičení na Velehradě 2023  

12. 02. – 17. 02. Kněžské exercicie  Mons. Vojtěch Šíma 

12. 03. – 17. 03. Kněžské exercicie postní  
  P. Gorazd Krušina OPraem  

15. 10. – 20. 10. Kněžské exercicie  Mons. Josef Žák 

22. 10. – 27. 10. Kněžské exercicie  P. Vojtěch Kodet OCarm 

05. 11. – 10. 11. Kněžské exercicie  P. Vojtěch Kodet OCarm 

12. 11. – 17. 11. Kněžské exercicie P. Daniel Vícha 

20. 01. – 22. 01. Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti  
církve v dospělosti  P. Vítězslav Řehulka 

24. 02. – 26. 02. Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice  
svatoantonínské  P. Zdeněk Jančařík SDB 

03. 03. – 05. 03. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty 
 P. Pavel Hofírek 

10. 03. – 12. 03. Postní duchovní obnova pro všechny 
  Mons. Pavel Posád  

17. 03. – 19. 03. Rekolekce pro katechety a animátory farních 
společenství P. Josef Novotný 

20. 03. – 22. 03. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty 
  P. Pavel Hofírek  

23. 03. Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance 
Charity  Mons. Vojtěch Šíma  

24. 04. – 26. 04. Duchovní obnova pro seniory 
  P. Jan Mach  

03. 05. – 06. 05. Duchovní cvičení pro všechny 
  P. Miloslav Kabrda  

12. 05. – 14. 05. Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o 
Boží slovo v praktickém životě 
  P. Marián Pospěcha  
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18. 06. – 24. 06. Duchovní cvičení pro řeholní sestry 
  Mons. Václav Slouk  

16. 07. – 20. 07. Duchovní cvičení pro všechny 
  Mons. Aleš Opatrný  

20. 07. – 23. 07.  Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky 
  P. Martin Moravec  

06. 08. – 11. 08.  Duchovní cvičení pro vysokoškoláky 
  P. Michal Altrichter SJ  

15. 08. – 19. 08.  Duchovní cvičení pro všechny 
  Mons. Josef Žák  

20. 08. – 23. 08.  Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové 
zpěváky P. Marcel Javora  

18. 09. – 22. 09.  Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky 
 P. Adrián Zemek OPraem  

13. 10. – 15. 10.  Duchovní obnova pro všechny 
  P. Marián Pospěcha  

17. 11. – 19. 11.  Duchovní obnova pro všechny 
  P. Pavel Hofírek  

22. 11.  Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance 
Charity Mons. Vojtěch Šíma  

27. 11. – 29. 11.  Duchovní obnova pro seniory 
  P. Jan Žaluda  

30. 11. – 03. 12.  Adventní duchovní obnova pro všechny 
  Mons. Vojtěch Šíma  

03. 12. – 07. 12.  Adventní duchovní obnova pro všechny 
  P. Antonín Dąbrowski OFM  

Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.stojanov.cz  

Kontaktní údaje: 

Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 
Velehrad e-mail: velehrad@stojanov.cz, tel.: 572 571 420, 733 741 89 

www.stojanov.cz%20
mailto:velehrad@stojanov.cz

