Michael
občasník farnosti Staré Město

č.2 / duben 2000
Vzkříšený Kriste, Ty nás bereš takové, jací jsme ve svém srdci. Proč bychom čekali až se naše
srdce změní a pak teprve za Tebou šli ? Ty je přece přeměníš.
Ty i z našich vlastních trnů zaženeš oheň. Otevřená rána v nás je místem, které si získává
Tvou lásku. V našich zraněních dáš vyrůst společenství s Tebou. Tvůj hlas rozjasní naši noc a
v nás se otevřou brány chval.
Bratr Roger z Taizé
Mše svaté o Velikonočních svátcích
Zelený čtvrtek 18.30 hod
Velký pátek 18.30 hod
Bílá sobota 20.00 hod
Boží hod velikonoční 8.00 hod 10.00 hod
Pondělí velikonoční 7.00 hod 9.00 hod
Obnova křestního slibu na Bílou sobotu při velikonoční vigilii
Už ve Starém zákoně čteme, jak Bůh vybízel zvláště k obrácení každý sedmý rok, odpuštění
dluhů, propuštění otroků, obnovu láskyplných vztahů. My letos slavíme jubilejní rok století i
tisíciletí. Proto se rozhodněme i my, kteří jsme se ve křtu stali Božími dětmi, být jimi
opravdu. Pro nás Boží výzva platí dnes dvojnásob, když máme tu výsadu zažít 2000 let od
příchodu našeho Spasitele na svět. Proto chceme na Bílou sobotu, kdy každoročně
obnovujeme křestní sliby, obzvláště letos tuto slavnost prožít.
Opravdovému obrácení předchází příprava. Pane Bože, dej nám milost prožít opravdové
obrácení (navrácení k Tobě) a tak nové narození pro Tebe. Vždyť víme a můžeme se
přesvědčovat ve svých životech často o tom, že nejen v Tobě je smysl, radost a naděje.
K.Psotka
Národní pouť diecézí ČR
Národní pouť v rámci jubilejního roku se konala v Římě ve dnech 31.3. – 2..4.2000. Naši
staroměstskou farnost zastupovaly dvě poutnice, a to Jana Luňáková a Josefa Basovníková.

Cestovaly s farností Boršice a jejich duchovním správcem P.Milanem Ryšánkem. V Itálii
nejdříve navštívili Florencii a její kulturní památky. Následovala mše svatá sloužená bratry
františkány. To hlavní ale teprve následovalo o den později – v pátek 31.3 – v bazilice svatého
Pavla Za hradbami, kde byla sloužena 1.jubilejní mše svatá. Na druhý den se zúčastnili
poutníci druhé jubilejní mše svaté v aule Pavla VI. a audience u Svatého Otce.
Vyvrcholením pouti byla nedělní 3.jubilejní mše svatá. Poté se všichni čeští a moravští
biskupové přišli na Svatopetrské náměstí pozdravit se svými poutníky a následovala modlitba
Anděl Páně se Svatým Otcem.
Naše sestry ze Starého Města se vrátily nadšené s velkým množstvím překrásných prožitků,
obohacených poznáním mnoha kulturních památek, ale hlavně obdařené milostmi a
duchovními dary.
Neváhají splnit přání P.Ryšánka při závěrečném loučení, aby si milosti uchovaly nejen ve
svém srdci, ale aby je rozdávaly a šířily ve svém okolí dále.
G.G.
Nový duchovní náboj
9.5. – 13.5.2000 – exercicie pro mariánské ctitele (P.J.Hladiš SJ)
21.5. – 25.5.2000 – duchovní obnova pro důchodce, osamělé a nemocné (P.J.Pekárek SDB)
18.6. – 22.6.2000 – pokračování exercicií podle sv. Ignáce II. týden, pokračování z r. 1999 ml. ženy,(P.J.Pavlík SJ)
Světový den mládeže v Římě
Řím 14. – 20.8.2000
Přihlášky a bližší informace možno získat v sakristii.
Modlitba za XV. Světový den mládeže:
Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se v této hodině modlí za mládež celého světa,
Tě vroucně prosíme: Chraň nás před hříchem a dej nám sílu vytrvat ve zkouškách, rozmnož
v nás vzájemnou lásku a buď pramenem naší naděje. Dej, ať je naše pozemské putování
naplněno jednou ve Tvém království. Zvláště Tě prosíme za bohaté plody Jubilejního roku a
XV. Světového dne mládeže v Římě. Prosíme o to na přímluvu Tvé milované matky Panny
Marie, ke které voláme: Zdrávas Maria…
Nezapomeň se co nejdříve přihlásit na světový den mládeže!
Společné dary v naší farnosti
Malomocní…. dříve lidé bez naděje na uzdravení, odsouzeni k umírání v osamocení,
vyloučeni z lidské společnosti. I dnes mají naději ! Jejich nemoc se dá léčit. Avšak ani dnes se
neobejde bez lidské solidarity, pomoci a spoluúčasti na svém údělu.

Neobejdou se bez lidských rukou, které jen podají lék a dají naději na uzdravení. jejich tváře a
ruce fyzicky poznamenané krutou nemocí jsou obrazem společností trpící duchovním
malomocenstvím, která ze svého středu vyloučila Ježíše.V našem farním společenství jsme se
rozhodli přispívat na léky, které nemocným pomohou.
Pravidelné sbírky v našem kostele sv. Michaela ve Starém Městě od 23.srpna 1996 – 10..září
1999 činily 16.822 Kč a byly poukázány na konto LL – Likvidace Lepry, Londýnská 22, Praha
2.
Kéž přinesou nemocným uzdravení.
Taktéž jsme přispěli svými dary na fond pro nevidomé. Na účet Luna – Christi, Nadace pro
nevidomé, Jakubská 2, Praha 1, od r. 1997 – 1999 jsme poukázali 4.600 Kč.
Všem, kteří na tyto sbírky přispěli, srdečné “Pán Bůh zaplať ”.
Vaše odměna bude hojná v nebesích.
F.Hulíková
Posloucháte radio Proglas ?
Radio Proglas sídlí v Brně, Barvičova 85. Rádi Vás přivítáme v “Klubu přátel radia Proglas”
u nás ve Starém Městě.
Klub je společenstvím těch, kteří nám chtějí pomoci realizovat myšlenku nekomerčního
křesťanského radia. Abychom Vám mohli sloužit stačí, když každý náš posluchač věnuje
denně 1,- Kč. Ročně to bude 365 Kč. Výše příspěvku je však dobrovolná. Těšíme se na Vás.
Přihlášky vydává a vyplněné přijímá F.Hulíková.
Čestným členem Klubu přátel radia Proglas se v den křtin své dcery Anny stal staroměsťák
Jiří Pavlica.
F.Hulíková
Poděkování
Redakce časopisu touto cestou děkuje Bc. Radmile Chmelařové za ztvárnění loga našeho
farního občasníku – patrona naší farnosti svatého Michaela.
redakce
Úklid v kostele
16.4 – 23.4 Husková, Mimránková, Staňková
24.4. – 30.4 Vaňková, Němcová, Doležalová, Kaňovská
Upozornění

Omlouváme se všem čtenářům minulého čísla časopisu “Michael” za chybné uvedení názvu
společenství “Hnutí křesťanů třetího tisíciletí”. Správné pojmenování je “Hnutí křesťanů
třetího věku”.
redakce
Letní tábory naší farnosti
Pokud budeš chtít prožít prázdninové dobrodružství spolu se svými kamarády, zeptej se
rodičů, jestli Tě pustí. Pojedeš-li s námi, dej nám vědět co nejdříve přiloženou přihláškou,
kterou můžeš odevzdat v náboženství, nebo v kostele. Další informace dodáme na základě
přihlášek v dalším dopise. S případnými dotazy se můžeš obrátit na nás na níže uvedených
adresách. Děti, prožijte prázdninové dobrodružství na farním táboře.
Mladší děti 1. - 5. třída ZŠ
Tábor se uskuteční v termínu 8. - 16. července v Pavlovicích (okr. Přerov). Bydlet budeme na
pěkně zařízené faře uzpůsobené pro takové pobyty. Přímo na faře je hřiště, nedaleko od fary
je les a koupaliště. Předpokládaná cena je 1000,- Kč.
vedoucí tábora: Ing. Kamil Psotka
nám. Hrdinů 872, 686 03 Staré Město
0632/54 21 54
Starší děti 5. - 9. třída ZŠ
Tábor proběhne ve dnech 24. července - 5. srpna na táborové základně (budova) ve Staré
Vodě v krásné přírodě Jeseníků. Předpokládaná cena tohoto tábora je 1500,- Kč.
Prožijeme zde dva týdny dobrodružství spolu s prvními křesťany v podzemí římských
katakomb v blízkosti nejvyšší moravské hory - Pradědu.
vedoucí tábora: Ing. Vojtěch Foltýnek
Finská čtvrť 1583, 686 03 Staré Město
0632/54 27 25
Uzávěrka přihlášek je stanovena na konec dubna. Zavčas je, prosím, odevzdejte.
Poutě
Katedrála sv. Václava Olomouc
29.4.2000 v 16 hod Děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání
6.5.2000 v 10 hod Společná městská a diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandru

20.5.2000 v 16 hod Děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Velehrad
5.5. – 7.5.2000 Celostátní setkání studentů
13.5.2000 v 16 hod Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatý Hostýn
2000.

Sedmá pouť hasičů – hlavní mše svatá v 10.15 hod

1.5.2000 Pouť klubu křesťanských žen
7.5.2000 Zahájení poutní sezóny
Bazilika Navštívení Panny Marie – Svatý Kopeček
21.4.2000 Velký pátek v 15 hod slavnostní odhalení obnoveného Wolkerova kříže před
bazilikou
8.5.2000 Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, národní pouť řeholníků a řeholnic
21.5.2000 Pátá neděle velikonoční, 5. výročí návštěvy Sv. otce Jana Pavla II., mše svaté v
7.30 hod, 9 hod, 10.30 hod, 15 hod, ve 20.30 hod ohňostroj
31.5.2000 Poutní slavnost Navštívení Panny Marie, mše sv. v 7 hod, 10 hod a 18 hod
Poutní kostel Panny Marie Uherský Brod
7.5.2000 v 8.45 hod pontifikální mše svatá - zahájení poutní sezóny, v 18.30 hod mše svatá

své příspěvky můžete zasílat na adresu :
Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel. 54 16 60
Marcela Blahová, Za Špicí 149, Staré Město, tel. 54 36 87
šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová
grafická úprava + tisk : Vojtěch Foltýnek

