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VEŘEJNÁ SBÍRKA NA STAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT
16. ŘÍJNA – 22. ŘÍJNA 2011 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.

Vážení přátelé, milí spoluobčané,

Vám i Vašim rodinám upřímný a srdečný pozdrav a přání pokoje jménem Římskokatolické
farnosti Staré Město. Velkomoravský koncert (11.9.) se skvělým průvodním slovem primáše
Hradišťanu a našeho spoluobčana Jiřího Pavlicy nás nasměroval na dějinnost chvíle, v níž jsme
vnímali historii i současnost Starého Města a mohli zaměřit svou pozornost na stavbu nového
kostela sv.Ducha, budoucího kulturně-duchovního centra našeho města. Jak jste si, milí
spoluobčané, všimli, letos jsme zahájili práce na zastřešení našeho kostela. Máme postavenou
tu nejsložitější část. Je to bednění kupole. Vyjímečná práce: ve výšce kolem pětadvaceti metrů
nad zemí, kdy mnoho věcí se musí dělat z klece, zavěšené na laně jeřábu, kdy pálí slunce,
nebo prší a fouká vítr, kdy se s vámi pracovní klec houpá do všech možných stran. V nejbližší
době dojde k zalévání tohoto bednění betonem. Současně bylo zahájeno bednění vlastní
střechy. K železným traverzám krovu byly připevněny naimpregnované trámy a na ně přibíjeny
silné modřínové desky. Bednění střechy je z velké části hotové. Ještě není dokončeno tam, kde
by překáželo při dokončování kupole a věží. Věříme, že počasí nám umožní dokončit zastřešení
celé, tak abychom se v příštím roce už mohli zabývat obvodovými stěnami kostela.

Upřímné díky, že ke zdárnému průběhu tohoto díla přispíváte i Vy. Další veřejná sbírka je
vyhlášena od 16.října do 22.října 2011. Děkuji Vám, že neodmítnete zástupce farnosti a
přispějete se srdcem pokojným a radostným! V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na
všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si
můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.
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