Michael
občasník farnosti Staré Město
č.1 / březen 2000
“Ať konáte cokoliv, všechno dělejte ve jménu Pána Ježíše...”, říká sv. Pavel (Kol 3,17).
Něco se začíná, něco nového se rodí, ať je to ve jménu Pána. Vyprošuji tomuto dílu plnost
Božího požehnání :
Ať Duch svatý nás vede, se svou Neposkvrněnou Snoubenkou Pannou Marií, abychom
vzájemným informováním - prožívali také vzájemné sdílení jeden druhému k růstu v lásce a
jednotě.
Na tuto cestu žehná bratr Vojtěch
Postní zamyšlení
Bratři a sestry,
každé povolání má svou nejpilnější sezónu. Dobře jí využít, to je záruka úspěchu.
Vzpomeňme na studenty v době, kdy se připravují na zkoušky. Vzpomeňme na rolníka, když
přijdou žně. Na vojáka, když jsou manévry.
V náboženském životě nejpilnější sezónou je doba postní. My stojíme na jejím začátku.
Připomeňme si tedy, co k nám tato doba volá.
Předně - Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš.
Za druhé - volání Kristovo - Je mně smutno až k smrti, zůstaňte se mnou.
A nakonec výzva - Ve jménu Kristově vás prosím, smiřte se s Bohem.
1. ... Jsi krásný a přece - ta krása se promění v prach. Jsi bohatý - a z toho všeho bude jen
prach. Ať jsi moudrý nebo mocný - skončíš stejně. Tělo do hrobu přísluší, běda, kdo nedbal o
duši.
Teď přichází čas na duši, na tu popelku odstrčenou začít více myslit.
2. Na začátku postní doby se čte evangelium:
Ježíš kráčel do Jeruzaléma. Učedníkům řekl: Budu vydán do rukou pohanů, budu zmučen a
zabit. A když tento děj se uskutečnil, Ježíš prosil: Zůstaňte se mnou. Je mně smutno, smutno
až k smrti. A přece jeho nejvěrnější spali. Prospíme také my dobu postní? Neotřese to s námi?
Bude Ježíš si stěžovat: Utrpení a bolest prožívalo mé srdce, hledal jsem, kdo by potěšil mé
srdce a nikoho jsem nenašel?...

Najdete si chvilečku, abyste rozjímali desátek bolestného růžence? Zbude Vám chvilka volna,
přijít na kousíček křížové cesty? Anebo s Vámi už nepohne nic? Když nepohne kříž Kristův,
potom už Pánu Bohu zbývá jenom jedna věc. To je kříž bolesti. Ten by s Vámi otřásl.
Řekněte si jak děti ve škole: “Pro Krista milého nic není těžkého.”
Odřeknu si volný čas - k modlitbě, odřeknu si rozpustilý program v televizi, odřeknu si
cigaretu, skleničku, sladkosti. “Pro Krista milého nic není těžkého.”
3. A konečně třetí volání - Ve jménu Kristově Vás prosím, smiřte se s Bohem. Na mne nejvíc
zapůsobil v tomto ohledu malý výjev před nemocnicí.
“Co jsi tak smutný?” ptá se přítel
“Dával jsem krev.”
“ A to tě tolik bolí?”
“To ne, ale bolí mne, že to nepomohlo. Ten, jemuž jsem svou krev dal, zemřel.”
Tak to bude, když se Kristus podívá na duši, za kterou on umíral, a ona si pro odpuštění
nepřijde. Ta krev pro něho tekla nadarmo...
Bratři a sestry, stojíme na začátku postní doby. Budeme Krista provázet křížovou cestou na
Kalvárii. Já už vidím konec té cesty. Loni, když jsme slavili Velikou noc, na Bílou sobotu v
temném kostele před oltářem, vyšlehl vysoký živý plamen. Od něj jste si rozžali světla, a bylo
zde jako v nebi. Kéž se tento výjev, ještě umocněný, zesílený, kéž se opakuje i letos. Amen.
(Z knihy Hořící srdce od P. Aloise Pekárka)
Proč "Michael" ?
Ve společenství svatých “žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě” (Řím 14, 7).
“Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy, je-li některý úd vyznamenán, všechny
ostatní údy se s ním radují. Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd.”(1Kor 12, 26-27).
Tyto slova budiž nám dostatečnou odpovědí, proč jsme se rozhodli pro vydávání občasníku
“Michael”.
Chceme šířit pravdivé informace, týkající se našeho farního života. Dle možností budeme
poskytovat zprávy z činnosti všech “společenství” a hnutí ve Starém Městě, o duchovních
akcích u nás, v okolních farnostech, ale i ve vzdálenějších místech. Aktuálním tématem
současnosti bude samozřejmě stavba nového kostela atd. A protože víc hlav víc ví, obracíme
se na Vás, farníci, abyste se zapojili, co největší měrou, do vydávání tohoto časopisu. Zvláště
proto, že není založeno na komerčním základě, ale na dobrovolnosti svých dopisovatelů, kteří
chtějí něco sdělit nám všem (duchovní povzbuzení, zkušenosti s vírou atd.) Všechny náměty a
příspěvky jsou vítány.

Přejeme si, aby tento občasník nebyl jen jakýmsi kusem papíru popsaného strohými
informacemi, ale aby přispěl k dlouho očekávané jednotě mezi námi, staroměšťáky. Ve Vaší
pomoc a především ve vedení Duchem svatým věří
G.G.
Společenství v naší farnosti
1) Hnutí křesťanů třetího tisíciletí
Jedním z farních společenství je “Hnutí křesťanů třetího tisíciletí - La vie montante”. Již od
roku 1996 se scházíme každé první pondělí v měsíci v Lidovém domě v 1. poschodí po mši
svaté. Náplň a posláním našeho společenství by se mohlo shrnout do tří slov: přátelství,
spiritualita a apoštolát. Velmi rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo pochopil, že posláním
každého křesťana je snažit se věrně plnit své pozemské povinnosti a sice v duchu evangelia.
V.Batůšková
2) Sekulární františkánský řád
V naší farnosti máme také františkánskou rodinu. Je to Sekulární františkánský řád, do něhož
může vstoupit každý dospělý člověk, mužové, ženy, manželé i svobodní, mnozí diecézní
kněží povolaní k tomu, aby šli dokonalou cestou evangelického života, následujících příkladu
sv. Františka z Assisi a chtějí-li žít příkladným bratrským životem v bratrském společenství
SFŘ. SFŘ jsme založili v naší farnosti v počtu 14-ti členů v roce 1997.
Přijměte i vy naše pozvání a rozšiřte - zvláště mladší - naše řady. Scházíme se 1x měsíčně
účastí na mši svaté a bratrském pohovoru.
B.Vaňková
Informace ke stavbě nového kostela
Ing. Zajíček - firma COOP ARCH vypracovává projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí. Dokumentace by měla být hotová nejpozději do poloviny dubna. Jedním z
podkladů pro vypracování projektové dokumentace jsou výsledky geologického průzkumu.
První etapa geologického průzkumu provedena 23. února tohoto roku a podle výsledků první
etapy bude po konzultaci s projektantem následovat 2. etapa geologického průzkumu cíleně
zaměřená.
K.Psotka
Pastorační rada farnosti
Pastorační rada byla zvolena farníky a pracuje pod vedením jejího předsedy - P. Vojtěcha v
tomto složení: František Foltýnek, František Ingr, Zdeňka Vojtková, Kamil Psotka, Pavel
Berka, Miroslava Číhalová, Petr Holásek, Božena Vaňková, Josef Vanda.

Úkolem pastorační rady farnosti je spolupracovat s knězem při vytváření farní obce tak, aby
byla živým společenstvím věřících podle slov “Obec věřících měla jedno srdce a jednu
duši”(Sk 4,32).
Je to ideál, v současnosti ještě vzdálený, ale ne neuskutečnitelný.
Věříme, že nový farní časopis k tomuto ideálu svou měrou přispěje a stane se tím, čím má být.
Místem vzájemného sdílení a obohacením informovaností, vzdělávání, ale i upřímné a věcné
kritiky, to vše vedoucí k oslavě Boha a návratu člověka do Jeho náruče.
M.Číhalová
Upozornění
Upozorňuji všechny rodiče a děti, kteří si již vyzvedli přihlášku na "Prázdniny s farností", že
u tábora pro starší děti bylo mylně uvedeno datum. Tábor se uskuteční ve dnech 24.7. 5.8.2000 ve Staré Vodě. Děkuji za pochopení.
V.Foltýnek
Půst
Půst není žádnou zuřivou bitvou proti tělu a jeho zákonům, ani zoufalým pokusem našeho
ducha pozvednout se nad tělo. Mnohem spíše je to cesta, jak se přibližovat vlastní pravdě,
cesta na níž máme sami se sebou zacházet dobře, na níž máme osvobodit své dobré jádro z
pout, jež ho svírají. Při postu nebojujeme proti sobě samým, nýbrž proti nepříteli duše, jenž
nám chce zabránit, abychom se stali sami sebou, Božími syny, k Božímu obrazu stvořenými.
Co, kdy, kde a kam aneb odpočinek je také důležitý ...
Manželská setkání 2000
2. 7. - 9. 7. 2000 Kroměříž
9. 7. - 16. 7. 2000 Frenštát pod Radhoštem
Informace a přihlášky na všechny tyto pobyty získáte přímo na adrese:
Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc
Možnost zapůjčení nabídky rodinných dovolených v roce 2000 pořádaných brněnskou diecézí
na adrese:
Gabriela Gottwaldová
Seés 1970

Staré Město
Nabídka rodinných dovolených
Rekreační středisko
Lhota u Olešnice (okr. Blansko)
23.7. - 29.7. 2000
30.7. - 5.8. 2000
6.8. - 12.8. 2000
13.8. - 19.8. 2000
Spálovský mlýn
20.8. - 26.8. 2000
Letní pobyt pro osamělé matky s dětmi
Termín: 8.7. - 15.7. 2000 Velké Mýto
Setkání rozvedených a osamělých rodičů
29.4. 2000 od 9.30 hod - 14 hod. Olomouc
Pozvání na víkend pro starší ženy
31.3. - 2.4. 2000 Velehrad
7.4. - 9.4. 2000 Žirovnice
19.5. - 21.5. 2000 Velehrad (i pro manželské páry)
2.6. - 4.6. 2000 Králíky
Informace o XV. Světovém dni mládeže - Řím 2000
Setkání se lze zúčastnit dvěma způsoby :
A. předprogram v italské diecézi Fabriáno + Světový den mládeže
odjezd : 9.8.2000, návrat : 21.8.2000
vyplněnou přihlášku zaslat do : 30.3.2000
cena : asi 5 000 Kč

B. vlastní Světový den mládeže v Římě
odjezd : 13.8.2000, návrat : 21.8.2000
vyplněnou přihlášku zaslat do : 30.6.2000
cena : asi 4 500 Kč
V ceně je zahrnuta cesta tam a zpět společně autobusem, taška poutníka, ubytování a pobyt v
Římě, strava na poslední 2 dny (19. a 20.srpen) + navíc se platí 10 amerických dolarů na Fond
solidarity - na pomoc mládeži z méně rozvinutých států. Věk : dolní věková hranice je 16 let,
se souhlasem rodičů a po důkladném zvážení i 15-ti letí - pozor pobyt bude náročný, osoby
mladší 18 let musejí mít na přihlášce uvedený doprovod osoby starší 18 let.
Přihlášky na tuto akci si můžete vyzvednout v sakristii.
Putování sochy - Panna Maria Rosa Mystica
18. - 25. 3. - Vaňková
25.3. - 1.4. - Trňáková
1.4. - 8. 4. - Rozsypálkovi
Úklid v kostele
20.3. - 26.3. - Němcová, Gottwaldová, Červinková, Kučerová
27.3. - 2.4. - Býčková, Trňáková, Chlachulová, Kutálková

své příspěvky můžete zasílat na adresu :
Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel. 54 16 60
Vladimíra Batůšková, Za Radnicí 1634, Staré Město, tel. 54 16 60
šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová
grafická úprava + tisk : Vojtěch Foltýnek

