
 

Poděkování 

• VŠEM, kteří svou službou, nasazením, obětí (i finanční) a modlitbou 
pomáhali a pomáhají farnosti a společenství Církve; 

• vedení města, zastupitelům, pracovníkům radnice za vstřícnost 
a spolupráci mezi farností a městem; 

• spolupracovníkům – členům ekonomické a pastorační rady za jejich 
významné nasazení při zvládnutí úkolů, které před námi byly a jsou; 

• sakristiánkám (sestrám Vladimíře Batůškové, Zdeňce Vojtkové, Heleně 
Vlčkové), a sakristiánům (bratrům Jaroslavu Kučerovi a Josefu Berkovi), že 
svou službu v chrámu sv. Michaela i Svatého Ducha dělají s příkladnou 
odpovědností, s láskou a s nadšením; 

• těm, kteří zdobí kostel – ss. Vladimíře Batůškové a Miroslavě Číhalové 
a jejich příležitostným spolupracovníkům za čas, který věnují přípravě 
a provedení pěkných výzdob našeho chrámu k nedělím a svátečním dnům; 

• sestrám, ve skupinkách (a skupince mládeže a skupince rodičů s dětmi), 
které uklízejí náš chrám, abychom se v něm cítili vždy dobře a na setkání 
s Bohem se mohli hodně těšit; 

• bratrům ministrantům, akolytům, lektorům – že přispěli svým dílem 
k důstojnosti a kráse liturgických obřadů v novém chrámu, zvláště Janu 
Vandovi, který moderoval činnost našich ministrantů; a také děkuji 
akolytům, sloužícím jako mimořádní rozdělovatelé svatého přijímání, 
nemocným přinášejí eucharistického Krista a v Domově pro osoby se 
zdravotním postižením na Kopánkách připravují pobožnosti se službou slova; 

• těm sestrám, které pomáhají s úklidem fary; 

• mladým přátelům ze Společenství mládeže – Meetina, kteří se zapojují do 
příprav setkání mládeže v naší farnosti. Upřímné díky za pomoc při brigádách 
a pracích v novém kostele; 

• Alžbětě Plevákové za přípravu postní a adventní soutěže dětí; 
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• našim varhaníkům (Pavlu Berkovi, Honzovi Plevákovi, Zuzaně Psotkové 
a Kateřině Vránové) děkuji za důležitý přínos, kterým se přičiňují o úroveň 
liturgické hudby a zpěvu při bohoslužbách; 

• Stanislavu Gieslovi a Petru Němcovi, kteří vedou naši „Scholičku“. 
Nadšení zpěváci i v roce 2022 osvědčili svůj talent; 

• všem, kteří připravují program pro děti „předškoláky“ při „rodinné“ mši 
sv. v neděli – (maminkám, tatínkovi a jejich spolupracovnicím z „Michálkovy 
nedělní školičky“); 

• našim katechetkám – Jitce Foltýnkové, Věře Řešetkové, Janě Vandové ml. 
a Aleně Mackové – za jejich obětavost a lásku k dětem, které jsou 
budoucností naší farnosti a církve; 

• sestře Marii Chlachulové – za praní kostelního prádla; 

• sestře Miroslavě Číhalové, a jejím spolupracovníkům, kteří staví Betlém 
z biblických postaviček; 

• Ludmile Chlachulové, která slouží v naší farnosti jako KAPr (kamarád 
Proglasu) a propaguje rádio Proglas a Jarce Plevákové, která působí jako 
KANOE (kamarád TV NOE). Bůh kéž jim v jejích službě žehná; 

• Kamilu Psotkovi zvláštní poděkování za jeho velkorysou oběť v práci 
pro farnost a pro nový chrám, a Josefu Budařovi ze stavební firmy 
PROMONT, za pomoc při technickém chodu kostela; 

• Lukáši a Petru Kolínským a akademickému malíři Janu Jemelkovi, za 
přípravu a realizaci dalších oken vitráží; 

• našim redaktorům farního zpravodaje a webových stránek naší farnosti 
na internetové síti – Věře Řešetkové, Vojtěchu Foltýnkovi a Tomáši Valovi; 

• Petře Němečkové za přípravu farní stránky ve Staroměstských novinách; 

• Vojtěchu Gieslovi, který technicky zajišťoval a nadále se odpovědně stará 
o přenosy on-line bohoslužeb; 

• rád děkuji Jiřímu Pilušovi, který ve své tiskárně tiskne pro naši farnost 
časopis a potřebné materiály; 

• našemu fotografovi Františku Ingrovi za dokumentování akcí a jejich 
prezentaci „do světa“ na webu Člověk a víra; 

• děkuji také animátorům farních společenství: mládeže, ministrantů, 
rodin, cursilla, seniorů, terciářů, fatimského apoštolátu, živého růžence, 
modlitebního společenství matek, otců, Misijního klubka dětí 
a společenství katecheze Dobrého Pastýře a dalších. Kéž máte dost 
odvahy pracovat pro jednotu, smíření a vnášet Krista stále více do života 
našeho města; 

• Jitce Foltýnkové, účetní naší farnosti, za obětavou práci pro farnost, 
vedení účetnictví a pravidelné seznamování se stavem hospodaření farnosti; 
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• děkuji Těm, kteří přicházejí pomáhat při vyhlášených brigádách 
a akcích; 

• díky všem, kteří darovali strom a stromky pro vánoční výzdobu našeho 
chrámu; 

• velké díky těm, kteří obětovali své modlitby, těžkosti, nemoci za Boží 
dílo v naší farnosti; 

• upřímně děkuji těm, kteří mi poskytli pohostinství, nabídli pomoc, byli 
nablízku a také svou účastí mi pomáhali nést břemeno služby, dokázali 
mi odpustit, modlili se za mne a projevili mi svou pozornost a lásku! 

• všem, „zde nejmenovaným“ – ať Pán požehná svým dary, milostí 
a novým elánem! 

P. Miroslav 

Pastoračních úkony a aktivity farnosti 

• V roce 2022 se narodilo k novému životu s Bohem 36 dětí, z toho 16 chlapců 
a 20 děvčat. Poprvé přijalo našeho Pána v eucharistii 10 dětí v neděli 12. 6. 
2022. 10 manželských párů si slíbilo před Bohem lásku, úctu a věrnost. 
Celkem 52 farníků (z toho 25 bratrů a 27 sester) jsme vyprovodili na jejich 
poslední cestě a odevzdali do rukou Božích. 

• V neděli 2. 1. se uskutečnil Vánoční koncert ZUŠ Staré Město (6000 Kč ze 
vstupného bylo darováno na nový chrám). 

• Při „Tříkrálové sbírce“ na podporu charitního díla a služby církve potřebným 
(7. - 8. 1.) se v našem městě vybralo 226 000 Kč (Pán Bůh zaplať dárcům!). 

• V sobotu 8. 1. vystoupil při „tradičním Tříkrálovém koncertu“ chrámový sbor 
a orchestr z Uherského Hradiště (dobrovolné vstupné vyneslo 5 700 Kč a bylo 
darováno na nový chrám). 

• Kurz pro dobrovolníky v sociální oblasti pokračoval přednáškami o sobotách 
(22. 1., 5. 2., 12. 3., 9. 4.).14. 5. proběhlo závěrečné setkání (mši sv. 
s předáním osvědčení absolventům slavil o. biskup Antonín Basler). 

• Pouť našich rodin do Velkých Karlovic se uskutečnila 29. 1. 

• O středách probíhala adorace (přede mší sv.) za synodální proces. 

• V neděli 30. 1. se při lucernáriu našemu farnímu společenství představili děti 
– budoucí prvokomunikanti (10 dětí). 

• I v roce 2022 se scházela společenství: Cursilla, Seniorů, Mládeže – Meetina, 
Rodin, Ministrantů, Modlitební společenství matek, otců, Misijní klubko dětí 
a děti při katechezí Dobrého Pastýře. 
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• Prosebnou pouť za farnost a dokončení nového chrámu jsme prožili ve čtvrtek 
10. 2. S modlitbou růžence jsme prošli poutní cestu na Velehrad a v bazilice 
jsme pak v 18:00 hodin slavili mši svatou. 

• Společné udílení svátosti Pomazání nemocných proběhlo v den památky 
Panny Marie Lurdské – Světového dne nemocných v pátek 11. 2. 

• V pondělí 14. 2. jsme si připomenuli 1153 let od úmrtí sv. Konstantina-Cyrila 
a děkovali za dar stavebního povolení pro nový chrám (14. 2. 2002). 

• Pod vlivem události (24. 2.), kdy Rusko napadlo Ukrajinu, se v celém světě 
rozběhla pomoc této válkou stižené zemi. Ve všech farnostech českých 
a moravských diecézí se v neděli 27. 1. slavily bohoslužby za Ukrajinu 
a konala sbírka, která v naší farnosti vynesla 80 500 Kč. Někteří farníci se 
zapojili do pomoci ukrajinským rodinám. Všem obětavým a nezištným 
farníkům upřímné díky! 

• Popeleční středa (2. 3.) byla Svatým Otcem a našimi biskupy vyhlášena jako 
den modliteb a postu za ukončení války na Ukrajině. Děkuji všem, kteří se 
zapojili do pravidelné denní modlitby na tento úmysl a také mladým ze 
společenství za adoraci modliteb o pokoj a mír. 

• Farní kavárna (setkání farníků po mši svaté) se uskutečnila 6. 3. a 4. 12. 

• Celostátní sbírka na pastoraci mládeže (na setkání mladých v Hradci Králové) 
proběhla také v naší farnosti v neděli 13. 3. a vynesla obnos 21 500 Kč. 

• I naše farnost se zapojila – jako každý rok – do Postní almužny, kterou 
organizovala Oblastní Charita (z naší farnosti výtěžek 36 500 Kč byl vložen 
na účet Oblastní charity). 

• V rámci papežem vyhlášené aktivity „24 hodin pro Pána“ se uskutečnila 
adorace od 17:00 do 22:00 hodin v pátek 25. 3. Během celé doby byla 
možnost přijmout svátost smíření. 

• Duchovní obnovu pro farnost v sobotu 2. 4. vedl o. Vítězslav Řehulka (farář 
v Ostravě – Zábřehu). 

• V postní době Pobožnosti křížových cest moderovaly skupiny dětí 
z náboženství, zastupitelé města, členové jednoty Orla, senioři, skupinky žen 
uklízející chrám, společenství mládeže, cursillisté, katechetky, varhaníci, 
scholička, otcové, matky, sakristiáni, Josefové, pastorační a ekonomická rada 
a ministranti. 

• Ve čtvrtek 7. 4., pátek 8. 4., čtvrtek 15. 12. a v pátek 16. 12. se uskutečnily 
návštěvy nemocných spojené se službou svátostí smíření, pomazání 
a eucharistie. 

• V pátek 8. 4. před Květnou nedělí („Bolestný pátek“), jsme se modlili modlitbu 
Křížové cesty se společenstvími, rodinami a mládeží. 

• O slavnosti Zmrtvýchvstání našeho Pána (17. 4.) se konala sbírka na kněžské 
platy, která v naší farnosti vynesla obnos 46 800 Kč. 
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• V den Svátku matek (8. 5.) při mši svaté v 10:00 hodin jsme v novém kostele 
popřáli našim maminkám a babičkám k jejich svátku. 

• V neděli 15. 5. v 7:00 hodin byla slavena mše svatá na zemřelého Ing. Dr. 
Rostislava Sochorce (spojená se vzpomínkou na Dr. Sochorce a modlitbou 
za všechny oběti komunistické totality). 

• Každý druhý čtvrtek v měsíci organizovala farnost modlitbu RŮŽENCE 
S PROCESÍM po růžencové poutní cestě. 

• Pouť našich rodin do Velkých Polí se uskutečnila 21. 5. 

• V sobotu 21. 5. se farní místnosti pod kostelem uskutečnila přednáška Mgr. 
Marcely Fojtíkové Roubalové „Jak rozvíjet spiritualitu dětí“ (prezentace KDP 
pro I. a II. stupeň ZŠ). 

• Letniční modlitby naší farnosti proběhly v pátek 3. 6. (adorací před mší svatou 
a po mši svaté do 20:00 hodin). 

• V úterý 7. 6. ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti 
sloužil mši sv. o. biskup Antonín Basler. Při mši sv. byla předána osvědčení 
o absolvování pastoračního kurzu (z naší farnosti kurz absolvovali: Renata 
Friedlová, Milan Horák a Vojtěch Giesl). 

• První svaté přijímání 10 dětí jsme slavili v neděli 12. 6. 

• Slavnost Božího Těla proběhla ve čtvrtek 16. 6. eucharistickým průvodem 
ulicemi Na Hradbách, Zelnitiusovou a Jezuitskou. 

• Už tradičně se v naší farnosti zapojujeme do modliteb za posvěcení kněží 
v rámci Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (v pátek 24. 6.). 

• Na svátek Výročí posvěcení katedrály (ve čtvrtek 30. 6.) jsme měli možnost 
se v katedrále při mši svaté rozloučit s otcem arcibiskupem Janem 
Graubnerem, kterého Svatý otec František jmenoval pražským arcibiskupem 
a primasem českým. Sbor konzultorů zvolil dočasným administrátorem 
o. biskupa Josefa Nuzíka. 

• V sobotu 6. 8. proběhl v našem kostele Svatého Ducha koncert smíšeného 
sboru Bohemiachor. 

• Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové 9. - 14. 8. se zúčastnili také 
naši mladí ze společenství mládeže. 

• Naše děti se mohly těšit na farní tábory: pro mladší děti 10. - 16. 7. na faře ve 
Velkém Újezdě u Olomouce, pro starší děti 28. 7. - 7. 8. ve Skavsku a pro 
mladší děti také proběhl příměstský tábor na Orlovně. 

• Dožínková mše svatá proběhla už tradičně na konci prázdnin v neděli 28. 8. 

• Slavnostní otevření a požehnání Cyrilometodějského centra v Památníku 
Velké Moravy se uskutečnilo ve středu 31. 8. 
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• V neděli 4. 9. jsme zahájili nový školní rok slavnostní mši svatou ve 14:00 
hodin, při níž jsme prosili o dary Ducha svatého pro učitele, vychovatele, 
katechety a žáky. Po ní proběhlo zábavné odpoledne, které pro děti připravila 
farnost společně s Jednotou Orla Staré Město. 

• Také o nedělích ve školním roce probíhala aktivita naší farnosti: mše sv. 
v novém kostele v 10 hodin je věnována Rodinám s dětmi. Předškoláci mají 
program v místnosti pro matky s dětmi, starší děti mají program ve mši. 

• V neděli 4. 9. se uskutečnil na Náměstí Velké Moravy další Velkomoravský 
koncert Hradišťanu s tanečním souborem, dále vystoupili: Jura a Bohdana 
Petrů, Vítězslav a Lukáš Pálenští, CM Dolinka ZUŠ St. Města a Dětský soubor 
Dolinečka. 

• V jižní věži nového kostela byly instalovány obrazy CESTY SVĚTLA. 

• Při Michalských slavnostech („Hodech“) v neděli 2. 10. jsme slavili 
Patrocinium sv. Michaela hodovou mší svatou. 

• Adorační den farnosti se uskutečnil opět 6. 10. (čtvrtek). 

• Farnost společně s Rodinou sv. Josefa z.s. a Večeřadlem Křenovice pořádali 
duchovní obnovu s modlitbou za uzdravení, pomazání olejem sv. Šarbela, 
zasvěcením našich rodin Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Obnovou nás 
provedl emeritní exorcista, řeckokatolický kněz o. Matúš Marcin. 

• Při misijní neděli (23. 10.) se po mši sv. v 10:00 hodin prodávaly misijní 
perníčky vyrobené dětmi misijního klubka. Výtěžek (4000 Kč) byl zaslán 
Papežskému misijnímu dílu dětí. 

• Modlitby za naše zemřelé proběhy v kostele sv. Michaela v neděli 30. 10. (mší 
svatou v 18 hodin a následnou pobožností na hřbitově). Dekretem Apoštolské 
penitenciáře rozhodl svatý otec František, že celý měsíc listopad můžeme, za 
splnění podmínek, získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očisti. 

• Sobotní večer 20. 11. patřil Koncertu Chval Scholy brněnské mládeže. 

• Před začátkem nového církevního roku, v pátek 25. 11. začala příprava 
k přijetí svátosti biřmování (přihlásilo se 35 farníků). 

• Děti naši farnosti se s nadšením zapojily do rorátní adventní soutěže, kterou 
připravila Alžběta Pleváková. 

• 2. neděli adventní (při sobotní mši sv. 3. 12.) vstoupil do katechumenátu 
(přípravy na přijetí iniciačních svátostí) Milan Zámečník. 

• Upřímné poděkování všem, kteří darovali vánoční čajové pečivo, jež 
pracovníci Charity předali osamělým, nemocným a potřebným. 

• Závěr občanského roku 2022 a nastávající rok 2023 jsme svěřili Božímu 
milosrdenství a Jeho Prozřetelnosti na Silvestra při mši svaté ve 16:00 hodin. 

• Děkuji Vám všem, kteří přicházíte do chrámu Svatého Ducha a vytváříte 
společenství plné radostné víry a vzájemného přijetí. 
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• Děkujeme Bohu, že žehná svému dílu. Upřímné díky také všem, kteří 
modlitbou, obětavostí, fyzickým nasazením a finančními dary k tomu přispěli. 

• Chrám Svatého Ducha se stává jedinečným místem setkávání, duchovního 
obdarování a zakoušením mocné Boží přítomnosti v Duchu svatém. 

P. Miroslav Suchomel, 
duchovní otec farnosti 

Pokračující práce na kostele v roce 2022  

Úsloví práce jako na kostele platí obecně a ve Starém Městě o to více. Od zahájení 
výstavby kostela je letos přes 20 let a stále je co dokončovat. Interiér kostela slouží 
ke slavení liturgie a protože ještě nebyl dokončen venkovní prostor ve věžích 
kostela v místech, které tvoří jakoby břevno kříže, bylo přikročeno letos k úpravám 
a dokončení těchto prostor. Oddalování dokončení těchto prostor by mohlo přispět 
k degradaci stavby vlivem povětrnostních podmínek. Proto došlo k zaizolování 
podlahy, pokládce dřevoplastové podlahy vykazující vysokou trvanlivost, také 
povrchové úpravě stěn a stropů. Povrch betonu, který je přímo vystaven 
povětrnostním podmínkám, byl opatřen okapničkami.  

Díky dárcům, kteří věnovali finanční prostředky na vitráže, došlo letos také 
k instalaci dalších osmi vitráží, každá má rozměr cca 1,4 x 2,1 metru. Při pohledu 
z interiéru kostela vidíme další část novozákonních výjevů. Všichni dárci jistě tak 
mohli činit s vědomím, že přispěli na hodnotné dílo sloužící nejen této, ale 
i budoucím generacím. 

Kamil Psotka 

 

Foto: František Ingr, Člověk a Víra  
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Hospodaření farnosti v roce 2022 

Stav účtu k 1. 1. 2022 379 837 Kč 

Celkové příjmy 
(jedná se o nedělní sbírky a ostatní příjmy) 

652 930 Kč 

Celkové výdaje 728 149 Kč 

• Výdaje na bohoslužebné 
(hostie, kadidlo, svíčky, květiny a ostatní 
bohoslužebné a katechetické pomůcky) 

78 551 Kč 

• Výdaje spojené s provozem kostela a fary 
(elektřina, plyn, voda, kopírování a ostatní práce) 

16 519 Kč 

• Na misie, svatou zemi, haléř sv. Petra, církevní 
školství jsme odeslali 

93 900 Kč 

• Na postní almužnu, křesť. média, seminář, charitu 126 600 Kč 

• Na pomoc Ukrajině, pastoraci mládeže, 
pronásledování křesťanů 

120 200 Kč 

• Odvod diecézi, mzdový fond 111 724 Kč 

• kancelářské potřeby, daň z nemovitosti a ostatní 
výdaje 

80 655 Kč 

Stav účtu k 20. 12. 2022 304 618 Kč 

Dostavba kostela Sv. Ducha 

Stav účtu k 1. 1. 2022 897 971 Kč  

Celkové příjmy 2 280 449 Kč  

• Pravidelné sbírky 606 300 Kč  

• Dary a ostatní příjmy 924 149 Kč  

• Příspěvek od Města 750 000 Kč  

Celkové výdaje 2 610 396 Kč     

• Stavební úpravy věží, skleněné vitráže 870 241 Kč     

• Za plyn, el. energii, vodu, opravy a ostatní výdaje 232 604 Kč     

• Úroky z úvěru 331 130 Kč     

• Splátky úvěru, půjček 1 176 421 Kč     

Stav účtu k 20. 12. 2022 568 024 Kč  

Zpracovala: Jitka Foltýnková 

 


