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Během této doby milosti prosme Pannu Marii zcela zvláštním způsobem, aby nás naučila být
tak lidskými, laskavými a pokornými, jako je ona.
Maria, kéž tvé mlčení ke mně mluví, kéž mě učí, jak se mám s tebou - a tak jako ty - naučit
uchovávat všechny věci ve svém srdci, abych neodporovala, když mě někdo obviňuje nebo
opravuje, abych se stále modlila v tichosti svého srdce, jak jsi to dělala ty.
Matka Tereza
Magnificat (Lk 1,46-55)
“Magnificat” nám toho tolik říká o Panně Marii - ukazuje základní tón její duše: radost.
Ukazuje znalost Písma svatého Starého Zákona. V “Magnificat” jsou recitována téměř
doslova místa z Písma. “Magnificat” však také ukazuje, jak hluboko Maria ukládala do svého
srdce ona místa Písma svatého, jak často o nich rozjímala, až jí přešla takřka do krve, takže je
umí moudře aplikovat sama na sebe, na svůj vztah k Bohu. Mladá skromná dívka z Nazareta,
ale Panna moudrá je si jistá láskou nebeského Otce, který jí prokazuje “veliké věci.”
Skromnost a pokora nezastírá pravdu. Ano - ona, Maria, je žena plná milosti, vždyť je živou
monstrancí, v níž je Ježíš! Ale původce této velikosti je Bůh, jemu děkuje, jeho oslavuje,na
něj spoléhá.
Tak vypadá pravá zbožnost, které bychom se tak rádi naučili od své Matky. Na prvém místě
znát Boha. Láska má sílu zpodobující. Máme –li Pána Boha rádi, snažíme se být mu podobni
a nemohli bychom se mu připodobňovat, kdybychom jej neznali.
Proto by bylo dobré přečíst si každý den krátký úsek z Písma svatého, promyslet všechno, co
tam je, co nám to místo říká o Bohu, co nám tím říká Bůh sám. Jak a kdy mám aplikovat toto
místo sám na sebe. Časem by bylo užitečné některá místa z Písma svatého se naučit
nazpaměť, tak, jako to jistě dělala Panna Maria. Proto mohla ve vhodné chvíli použít textů
Písma svatého pro vyjádření svého vlastního vztahu k Pánu Bohu. Co kdybychom se naučili
nazpaměť Magnificat?
Všimněme si ještě úžasného proroctví, které Maria pronesla: ”… Od této chvíle mě budou
blahoslavit všechna pokolení…” Kdo z lidí mohl kdy pronést takové proroctví? Několik lidí
bylo tak slavných, že o nich mluvil celý svět, zdálo se, že ovšem rozhodují. Ale kdo na ně
dnes myslí? Kdo je dnes oslavuje a co hlavně - kdo je dnes miluje?
V horách judských pronesla Maria slavné proroctví, že ji budou blahoslavit všechna pokolení
– to znamená lidé všech národů na celém světě, a to nejen v určitém časovém úseku, ale stále,

až do skonání světa. 2000 let již uplynulo od pronesení tohoto proroctví a my sami jsme
svědky a dokladem toho, jak se toto proroctví stále vyplňuje.
Matka Boží byla vždy mimořádným způsobem milována a uctívána v celém křesťanském
světě. Kolik poutních míst svědčí o lásce lidí k Panně Marii! Kolik různých pobožností bylo
uskutečněno, kolik knih bylo už napsáno, kolik promluv proneseno o té, která je ctěna,
milována a opěvována ve všech jazycích, kolik jich na světě je.
A proč tolik chvály a lásky?
“Proto, že se mnou učinil veliké věci Ten, který je mocný, jeho jméno je svaté….” To je
jediný důvod Mariiny velikosti. Bůh ji vyvolil za svou Matku a touto volbou ji dal všechny
dary i ozdoby, které k této důstojnosti patří. Dal jí v plné míře dary Ducha svatého, dal ji moc
nad vším tvorstvem, nad dobrými i zlými. Jaký je to důvod k bezmezné důvěře! Kdo mi může
uškodit, mám-li tak dobrou a mocnou Matku? Není nic tak malé v mém životě, aby ji to
nezajímalo, a není nic tak veliké, aby na to její moc nestačila. Obracejme se často na Pannu
Marii. Budeme vyslyšeni, bude-li naše modlitba náležitá, tj. když jí nebude scházet některá
z těchto vlastností: zbožnost, pokora, důvěra, odevzdanost do vůle Boží a vytrvalost.
z knihy Jiřiny Kolářové: Maria ve světle Ducha sv.
Rosa Mystica
V naší farnosti uctíváme putovní sošku P. Marii – Rosu Mysticu. Je to posvěcená soška P.
Marie z Montichiari - Fontanell – poutního místa, kde se P. Maria zjevovala Pierině Giliové
od r.1946-1978.
V říjnu 1997 byla tato putovní soška v průvodu dětí a farníků v čele s bratrem Vojtěchem
přenesena z kostela do první rodiny a tak bylo zahájeno její putování po naší farnosti. Slova P
Marie: ”Když mě přinášejí lidem jako poutnici, jako mystickou růži, přicházím s anděli a
svatými nebes a stojím po boku sochy a všechny chráním a všem žehnám. Stejně tak žehnám
klášterům a jejich obyvatelům, kteří mě přijmou s radostí a láskou. Zcela zvlášť však budu
svým dětem nablízku v hodině jejich smrti - s Boží milostí a svou mateřskou láskou. Moje
děti! Modlete se a nebojte se. Zatímco nepřítel v těchto dobách chce zatemňovat světlo mého
Božského syna, já shromažďuji modlitby a přímluvy mnoha duší a ty jsou pak proměňovány
v milosti pokoje, svornosti a světla! Vy, moje děti, které spolupracujete, aby moje obzvlášť
milované místo Fontanelle bylo chráněno, dostanete od mého Božského syna obzvlášť velkou
odměnou a velké milosti. “Modlete se, modlete se přece a vybízejte k modlitbě”
B. Vaňková
P.S. Panna Maria - Rosa Mystica určitě s láskou věří, že ani jedna staroměstská křesťanská
rodina na sebe nenechá dlouho čekat, ale pozve jí k sobě domů alespoň na jeden týden v roce.
redakce
Upozornění
Upozorňujeme všechny děti školou povinné a jejich rodiče, že máme dosud volná místa na
našich prázdninových pobytech s farností - letních táborech.

Kamil a Vojta
Nebojme se!
Ve dnech 4. – 10. května se dvanáct staroměstských farníků zúčastnilo pouti do Medžugorie,
pořádané Centrem Verité z Prahy.
Po 17 hodinové cestě autobusem jsme dorazili do cíle našeho putování. Duchovní program
všech dnů byl velmi plnohodnotný a neobyčejně dobře zorganizován. Jediným požadavkem
na účastníky bylo mít otevřené srdce a vnímat nabízenou milost tohoto místa. Matka Boží
nám vzkazuje : “ Kdybyste věděli, jak Vás miluji, plakali byste radostí.” O pravdivosti těchto
slov jsme se mohli sami přesvědčit. Slovy nelze vypovědět prožívání Božího sebesdílení
v království lásky, pokoje, míru, osobního obrácení a nasměřování na jedinou cestu života a
pravdy.
Jubilejní rok milostí, poutní místo a svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí – tolik
darů a Božího požehnání prožívalo tisíce poutníků z celého světa. Bratře, sestro jistě se
shodnem na tom, jak rok rychle ubíhá. Jak využíváme velký dar tohoto času? Bojíme se pro
zdravotní potíže nebo se nám po pravdě jenom nechce?
Odpověď zní: nebojme se a více důvěřujme Pánu dokud je čas.
V. Batůšková
Společenství Cursillo
Malý kurz víry – dar ducha – naděje pro lidstvo. Cursillo je celosvětové hnutí kněží a laiků,
které se podílí na evangelizační činnosti církve ve světě. Kurzy jsou zvlášť pro muže a ženy a
sdružují ke vzájemnému sdílení křesťanů nejrůznějšího sociálního zařazení, povolání i
nejrůznějšího věku. Velkým darem je poznat sám sebe, svou identitu a dokázat na ni
odpovědět. V takovém prostředí roste zdravá touha po Kristu.
M. Chlachulová
Kontaktní adresa: Ladislav Škrášek
Míkovice 686 04
Tel: 0632/574 183 nebo 0602/778 393
Děkanátní setkání ministrantů
Jak už bývá zvykem, uskutečnilo se pro služebníky oltáře jejich setkání v rámci našeho
děkanátu. Letos se tak událo v sobotu 13. května ve farnosti Bílovice.
Setkání jsme zahájili mši svatou ve zdejším kostele. Hlavním celebrantem byl vojenský
kaplan P. Holub. Mše svatá se tedy odehrávala ve vojenském duchu aneb co dobrého od
vojáka může přebrat služebník u oltáře. Také bylo připomenuto, že ministrant by neměl být
jen obyčejný kluk, ale jako armádě jsou do vojenských misí vysíláni je ti nejlepší -

průzkumníci, tak i u oltáře by měli Pánu sloužit Ti, co se snaží být lepšími. Na závěr jsme
dostali "vojenské" požehnání a vystřelený patron na památku k tomu.
Po mši svaté účastníci vyrazili do okolí plnit nejrůznější úkoly na stanoviště, aby se pak sešli
na farním dvoře k opekání vlastních špekáčků. Na závěr se uskutečnilo požehnání a výhercům
byly předány ceny.
Celkem se zde sjelo asi 70 ministrantů včetně jejich vedoucích, naši farnost zastupovali Vojta,
Víťa, Vašek a Martin.
V. Foltýnek
První svaté přijímání
V neděli 28. května se v naší farnosti uskutečnila slavnost - 1. svaté přijímání našich školáků.
Poprvé k svátosti eucharistie přistoupilo 24 dětí - 15 děvčat a 9 chlapců.
Všechny děti byly farnosti představeny na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), kdy
spolu s rodiči přinesly svoje svíce před oltář. Tyto svíce zde zůstaly až do 1. sv. přijímání, aby
připomínaly dětem, nač se připravují a věřícím, že se za ně mají modlit.
Věřím, že na tyto děti budeme pamatovat také ve svých modlitbách i nadále, aby jejich krásné
přátelství s Ježíšem nikdy neskončilo, a aby z něho byly šťastné po celý život.
katechetka
Pozvání do fatimského večeřadla v naší farnosti
Pojďte se mnou do večeřadla!
Jako apoštolové a učedníci se shromáždili kolem Ježíšovy matky Marie a spolu s ní
vyprošovali seslání Ducha svatého, tak se shromažďujeme znovu kolem ní a vyprošujeme
nové Letnice. Přijď Duchu svatý na mocnou přímluvu Neposkvrněného srdce Panny Marie,
své milované nevěsty! Obnov tvář země!
Znamením dnešní církve je hlasitě volat k nebi o milosrdenství pro společnost, která už
nechápe význam tohoto slova!
(Jan Pavel II)
V naší farnosti máme každý měsíc “třináctého” Fatimské večeřadlo, a to vždy jednu hodinu
přede mší svatou (v kostele). Začínáme čtením vztahujícím se k P. Marii, pak následuje sv.
růženec s rozjímavými modlitbami a písněmi. Vše vyvrcholí mší svatou.
Těšíme se, že se v našem farním večeřadle setkáme.
F. Hulíková
Z diáře arcibiskupství - naši biskupové v blízkém okolí

11. června 15.00 hod. Uherské Hradiště
udílení svátosti biřmování
18. června 10.15 hod. Blatnice pod sv. Antonínem
hlavní pouť ke svatému Antonínovu
25. června 14.30 hod. Šumice
svěcení nového kostela
28. června 18.00 hod. Uherské Hradiště
kněžské svěcení jáhna Miroslava Bachana

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 : Ing. Vojtěch Foltýnek

