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Otec Vojtěch odešel ...
Dne 30.července 2000 při ranní mši svaté jsme se rozloučili s naším duchovním otcem P.
Vojtěchem Janem Markem, OFM. Ve Starém Městě působil od 9. října 1994 (den jeho 71.
narozenin) a od 1. července 2000 byl povolán do farnosti Korytná, děkanát Uherský Brod.
Myslím si, že Staré Město bylo v jeho kněžské dráze jedna z nejtěžších štací. Ať už
vzpomeneme povodně r.1997 nebo nekonečné překážky při přípravě stavby nového kostela
atd. Přestože se bratr Vojtěch , jako náš duchovní otec nového kostela nedočkal, základní
duchovní kámen svými modlitbami položil. V naších srcích zůstává stále a v novém působišti
mu vyprošujeme ochranu Panny Marie a hojnost darů Ducha svatého.
Adresa: Korytná 139
tel.0633 693 188
redakce
Otec Miroslav se představuje
Staroměstské noviny v srpnovém čísle napsaly, že do farnosti přichází o 40 let mladší kněz.
A to je pravda. Narodil jsem se 12.října 1964. Letos to je 36 let, co se fyzicky pohybuji na této
zemi, ovšem jenom 21 let, co vyznávám Ježíše Krista jako svého Pána. Samozřejmě,
nepopírám, že v mysli Boží jsem byl už dříve, než jsem spatřil světlo světa. Ale jak k tomu
došlo, že se JK stal mým osobním Spasitelem? Váže se k tomu taková příhoda. Ve farních
archívech se nacházejí tzv. nekrologia, tj. seznamy zemřelých kněží za určité období. V době
mých patnáctých narozenin se mi do rukou dostalo také jedno nekrologium. Se zájmem jsem
listoval, zda se neobjeví také můj jmenovec. A světe, div se – objevil! Kněz František
Suchomel, který zemřel 12.října 1979, v den mých patnáctin. A co víc! Odešel z tohoto
pozemského světa v době, kdy já jsem poznal Krista a kdy jsem mu vydal svůj život! Takže to
nebyly obvyklé “patnáctiny”. Uvědomil jsem si, že “mysl Boží” je perfektní. Vždy Bůh si
chce zavolat na “uvolněné místo” své vinice další sílu. Lidské důvody se však často neshodují
s vůlí Boží. U mne tomu bylo také tak. Byl jsem šťastný, že po hledání smyslu a cíle života,
jsem mohl zakotvit v Bohu, že se mi od Něj dostalo odpovědí takových, jaké jsem ani
nečekal. Tedy, daleko přesahovaly moje očekávání. Ale to rozhodnutí, že bych měl natrvalo
spojit svůj život s kněžskou službou, to ještě neuzrálo. Lidské důvody, že se člověk nehodí, že
jsou kolem něj daleko svatější, kteří by se hodili, že přece nemohu jen tak se zříci manželství,
když dobrých rodin je také zapotřebí….to se mi honilo hlavou. Ale Hospodin je ve svém díle
velkolepější, než my si myslíme. Poznal jsem to, když mne čekala různá důležitá rozhodnutí a
já se ptal na Boží vůli. Dopomohla mi k tomu zkušenost soudce Gedeona z knihy Soudců
Starého Zákona (Sdc 6,36-40). Podobně i já jsem předkládal Pánu všechny důležité kroky
s tím, že jestli tomu bude tak, že by výsledek směřoval k rozhodnutí pro kněžství, podřídím se

s radostí. Hospodin se nenechal zahanbit. Důvěru do Něj vloženou odměnil ne stokrát, ale
tisíckrát!. Za to jsem mu stále vděčný! Nakonec mne dovedl tak daleko, že má ústa mohla
jenom říci: “Aha, tak Ty to opravdu chceš. A chceš, abych se stal nejšťastnější právě v tomto
povolání! Dobře!” Tak se Hospodinovy přísliby začaly naplňovat i v mém životě.
Ovšem ve chvíli, kdy jsem se rozhodl pro kněžskou službu, jsem to viděl jako výsledek
mnoha snah. Jistě, Bůh se snažil mocným způsobem, ale vnímal jsem také snahu ze strany
konkrétních i bezejmenných lidí, kteří se modlili a obětovali se za kněžská povolání. Díky! Po
nástupu do Kněžského semináře v Litoměřicích mne přesvědčila ještě jedna zkušenost. V roce
1990 nás, autobus bohoslovců, pozvali Bratři sv. Františka z Pauly na prázdniny do Itálie.
Paula leží na pověstné italské “botě” až pod neapolským zálivem. Tam, v Kalábrii, se narodil
v 15.století František, poustevník, později zakladatel řehole OM (Ordo Minimorum), jehož
heslem byla Láska. A pro mou kněžskou službu se stala “hybatelem” jeho okřídlená věta “Pro
toho, kdomiluje Boha, není nic nemožné”. S tímto veršem na primičních obrázcích, ale
především v srdci jsem nastoupil putování po Pánových cestách na jeho vinici. A jako jsem se
přesvědčil o pravdivosti těchto slov na předchozích čtyřech působištích, tak věřím, že
zakoušíme a ještě zakusíme, jak se z “nemožných” věcí stávají “možné” díky naší důvěře a
citlivosti k Božímu působení. Kéž nám pomáhá Naše Matka svou přímluvou.
Miroslav Suchomel,
duchovní otec farnosti
Účast na setkání cursillistů v Římě
Dostalo se mi Boží milosti, že jsem se mohl zúčastnit setkání cursillistů takřka z celého světa
v Římě a prožít velký duchovní zážitek.. Bylo radostné duchovní setkání cursillistů, kterého
se účastnilo asi 30 tisíc lidi takřka z celého světa.a konalo se v sobotu 29.července před
basilikou sv.Petra navečer a trvalo asi 5 hodin. Během setkání bylo vystoupení schol,
pozdravy představitelů světového předsednictva hnutí i projev jednoho ze zakladatelů v r.
1944, mše sv., kterou sloužil kardinál Staford. Pak přiletěl vrtulníkem z letního sídla sv Otec a
v projevu pozdravil cursillisty a vyzval je k nové evangelizaci a aktivitě v 21.století. Pak všem
požehnal zvláště zástupcům všech národních skupin. Při tomto setkání mě oslovila
universálnost církve a radostné nadšení účastníků hlavně při zpěvu písně De colores, ve které
se zpívá: kolik barev má duha, která září nám všem..., tak zářilo i velké shromáždění
účastníků. Pak následovalo svědectví zástupců za jednotlivé světadíly a jeden ze zástupců
hovořil o velké změně svého dosavadního života tím, že dovolil Nejsvětější Trojici vstoupit
do jeho srdce. V neděli jsme navštívili zbývající patriárchalní basiliky P.M Sněžné, sv. Jana v
Lateránu a navečer se konalo setkání cursillistů jedné z evropských častí, v patriarchální
bazilice sv.Pavla Za hradbami zakončenou koncelebrovanou mší sv. - kněžími, kteří
doprovázeli jednotlivé národní skupiny: např. z Maďarska, z Německa, Holandska,Rakouska
a další.
Cestou do Říma byla zastávka v Assisi, kde jsme v basilice měli mši sv. a pak prohlídku
města a kostelů. Některé kostely jsou doposud nepřístupné, protože se opravují po
zemětřesení.Cestou zpět jsme navštívili basiliku v Loretě, kde je údajně přenesen domek ve
kterém žila P. Marie. Měli jsme zde v kryptě českou mši sv. a basilika má i slovanskou kapli
ve které je obraz svatých Cyrila a Metoděje.
F. Foltýnek

Ahoj středoškoláci,
školní rok už máme na krku a opět začne známý zmatený koloběh. Nezoufejte! Není třeba se
topit! Máme pro Vás přichystanou záchrannou vestu - společenství (ve formě her, povídání,
písniček, dobré nálady...). Vy, kdo ji chcete obléci, přijďte 8.září 2000 po dětské mši svaté ke
kostelíku ve Starém Městě.
Těší se na Vás záchranný tým otce Miroslava
Zapněte si radio!
Zaradoval jsem se, když mi řekli:”Do domu Hospodinova půjdeme!” Ano, do domu
Hospodinova na mši svatou, která se slouží téměř denně v našem chrámu sv. Michaela.
Bohužel, stane se, že přijde nemoc a do kostela nemůžete jít, někdy i dlouhou dobu. Pomoc
nabízí rádio Proglas.
Mše svaté: úterý, čtvrtek, pátek v 18 hod.a neděle v 9 hod.
Duchovním otcům Miloslavu Kabrdovi a Martinu Holíkovi ze srdce děkujeme, že nám
umožňují poslouchat mše svaté z Brna.
F. Hulíková
P.S. V neděli 27.8.2000 se v našem kostele uskutečnila dobrovolná sbírka na rádio Proglas,
které se ocitlo ve velké finanční tísni. Děkujeme všem dárcům, kterým není lhostejná
budoucnost křesťanského vysílání.
redakce
Jsi unavený? Tak to je ta chvíle s něčím novým začít...
Najde se ve Starém Městě obětavý člověk, který bude zastávat funkci kostelníka (nejlépe
důchodce či důchodkyně)? Přihlásit se můžete v sakristii nebo na faře. I touto cestou chceme
poděkovat naší dlouholeté kostelnici Josefě Chlachulové, která obětavě vykonávala tuto
službu a přejeme jí do dalších let mnoho dobrého. Na přechodnou dobu starost o kostel vzaly
na svá bedra sestry Božena Vaňková a Blažena Němcová. O květinovou výzdobu se stará
Mirka Číhalová. Nástěnku má na starosti Jana Sedláčková.
Příprava stavby kostela sv. Ducha
Po deseti letech úvah a studií o umístění a vzhledu nového staroměstského kostela dostala
myšlenka slovinského (mariborského) architekta Ivo Gopevšeka pevnou podobu. Projekt
kruhového kostela s výraznými věžemi "Cyril" a "Metoděj" byl v červenci předán ke
schválení příslušným úřadům.
Očekává se, že po dopracování úprav projektu, které jistě z jednání a úřady vzejdou, bude
projekt schválen tak, aby výstavba mohla započít hned začátkem příštího roku. Již v
současnosti na staveništi kostela na území bývalého "Dvorku" probíhá usilovný archeologický
výzkum, aby již poté postup výstavby kostela nebrzdily.

Kostel bude totiž postaven na půdě, která byla posvátná již v době, kdy zde šířili křesťanství
slovanští věrozvěstové. Na této půdě se nacházelo snad největší velkomoravské pohřebiště.
Kdo ví, kolika zde objeveným hrobům žehnal sv. Metoděj. Stavba kostela na tomto místě
bude tedy vyjadřovat naše pokračování v cyrilometodějské tradici.
Mnohým se zdá. že příprava stavby postupuje velmi pomalu. Je třeba si uvědomit, že toto dílo
je velmi výjimečná událost, která se počítá na staletí. Víme, kolik generací bude "náš" kostel
navštěvovat a přitom si vzpomene na generaci jejich stavitelů? Snažme se, aby posudek
příštích generací byl příznivý. Budujeme nový staroměstský kostel s rozvahou, pečlivostí,
trpělivostí a láskou.
F. Křivák
Letní tábor pro starší ve Staré Vodě
Katakomby 2000 aneb život prvních křesťanů v Římě na počátku našeho letopočtu bylo
mottem celotáborové hry. Po jejich stopách jsme se vydali ještě první noc slavnostním
"vstupem do katakomb". Zahájili jsme tím celkem 13-denní pobyt na táborové základně v
Jeseníkách. Každý den byl naplněn spoustou zajímavých her, které se odehrávali v nedalekém
lese, okolních loukách či přímo v areálu budovy. Mezi nejoblíbenější hry patřily bojovky.
Okolí nám poskytovalo mnoho příležitostí k výletům a tak jsme navštívili nejvyšší moravský
vrchol Praděd a okresní město Bruntál. Zde jsme zavítali do krásného zámku, na poutní místo
Uhlířský vrch a především ke zde působícímu staroměstskému rodákovi P. Antonínu
Krejčiříkovi. Ten nás všechny s radostí uvítal a přichystal i pohoštění. Celotáborová hra byla
zakončena "vyjítím z katakomb" , tj. že po slavnostním předání diplomů a odměn si všichni
zapálili vlastnoručně vyrobenou svíčku z včelího vosku a vyšli slavnostním "světelným"
průvodem zpět na základnu. Poslední den tábora vše vyvrcholilo hledáním pokladu a večer
zábavným programem. Na ten se všichni táborníci dostavili v karnevalovém převlečení.
Největší úspěch sklidila skupina Reflexy v provedení vedoucích. K občerstvení se podávala
výborná pizza od našich kuchařek a noční oblohu jsme rozzářili ohňostrojem.
Tohoto farního tábora se tedy zúčastnilo celkem 23 školáků ve věku 10 - 16 let ze Starého
Města a nejbližšího okolí. Už teď se všichni těšíme na další prázdniny.
A na závěr poděkování všem, kteří se přičinili k hladkému průběhu tábora: tvůrcům
celotáborové hry (Milan Šmíd, Jeňa Buček, Petra Vlčková), vedoucím (Josef Blaha, Lukáš
Čoupek, Petr Zapletal, Alena Švecová), duchovnímu vedení (Radim Zapletal), kuchařkám
(vystřídali se: paní Horká, paní Trefilíková, Marcela Blahová, Ivana Talašová a Petr Sikora) a
sponzorům: Potraviny Hráčková, Potraviny Kouřimová, Potraviny Konečná, Ovoce-zelenina
Daňhelová.
V. Foltýnek
Letní tábor pro mladší v Pavlovicích
Jako každoročně, i letos se v naší farnosti konal tábor pro děti od 1.-5.tříd.
Odjezd byl dne 8.července 2000 od ZŠ a zúčastnil se ho také král Vendelín, který přijel, aby
pozdravil a povzbudil členy královských rodů. Při našem odjezdu se velmi rozpršelo a tento
déšť nás provázel až do malebné vesnice s názvem Pavlovice u Přerova. Zde naší malí

cestovatelé prožívali svá dobrodružství. Přes nepřízeň počasí bojovali Kondoři, Korzáři z
Jezerní krajiny u ostrova Dutoramavepeta, Drsňáci von Alstat a Rudí rytíři skutečně za svého
krále i za svou zem. Jejich oddanost, chrabrost, píle a dobrá vůle byla odměněna nejen
slavnostním uvedením do stavu rytířského, ale také získáním velkého pokladu krále
Vendelína. Po 8-denním dobrodružství se dne 16.července roku 2000 vraceli naši rytíři zpět
do svých domovů.
Po celo dobu pobytu se vzorně staraly o jídlo 2 kuchařky a nebylo zapomenuto ani na stravu
duchovní v podobě ranního slůvka na den.
P. Stodůlková
Hledají se chlapci
Zveme chlapce ve farnosti k ministrování. Minimální věk 8 let. Kontakt Josef Blaha (tel. 54
36 87) nebo Honza Plevák (tel. 54 10 28). Informační schůzka s rodiči se uskuteční v neděli
10.září po mši svaté v 9 hod.
Upozornění
Dne 29.10.2000 v 9.30 hod. bude uložení základního kamene a požehnání staveniště pro nový
kostel. Toto proběhne za účasti papežského nuncia Giovanniho Coppy.
Otec arcibiskup zve
V sobotu 9. září 2000 se uskuteční na Velehradě pouť za obnovu rodin a nová duchovní
povolání, tentokrát děkanátu Uherské Hradiště. Program začíná v 16 hod růžencem, pak
adorací a zakončen pontifikální mší svatou s Otcem arcibiskupem Janem a kněžími děkanátu.
Autobus bude přistaven v 15.30 hod naproti kostela u květinového stánku Agáta, další
zastávky jsou u fary, naproti sokolovny, u Mayera a u železničního mostu.
Seminář k obnově farního společenství
Hnutí za lepší svět pořádá seminář o obnově farního společenství ve dnech 22.10.2000 od 18
hod. - 25.10.2000 do 12 hodin.
Přednáší generální ředitel tohoto hnutí P.Gino Moro z Říma. Překlad zajištěn.
Podrobnější informace poskytnou F.Ingr (tel. 54 38 75) nebo F. Foltýnek (tel. 54 27 25).
Přihlašujte se prosím co nejdříve (omezený počet míst), nejpozději však do 15.září.
Výuka náboženství
Milí rodičové!
I v letošním školním roce bude probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou k vyzvednutí v
kostele a na faře. Odevzdejte je, prosím, nejpozději do 10.září.
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