MICHAEL
občasník farnosti Staré Město

č.73/velikonoce 2013
D o t k lo s e n ás m i los rde n st v í , do jala n á s lá s k a
Během velikonoční vigilie budeme opět zpívat Gloria. V době postní
se tato velká modlitba chvály nezpívá, ale na Velikonoce spojíme své
hlasy s anděly a svatými a vyjádříme svůj dík nebeskému Otci. A tato
modlitba jsou velké litanie! "Chválíme tě, velebíme tě, klaníme se ti,
oslavujeme tě, vzdáváme ti díky, neboť veliká je tvá sláva, Hospodine
Bože, nebeský Králi, Bože Otče všemohoucí." Není to nějaké letmé
gesto vděčnosti. Není to jenom symfonie chvály pro Toho, kdo nás
zachránil ze smrti a přivedl nás do věčného
života. Gloria je naše radostná odpověď
na vykoupení, které jsme dostali, když Ježíš
zemřel na kříži. Je to i hymnus vděčnosti
za odpuštění, které jsme přijali. A můžeme
i přidat svou vděčnost za nového zástupce
Krista na zemi, papeže Františka, kterého
Bůh dal jako odpověď na volání této doby.
Nový svatý otec nás už den po svém
zvolení (14.3.) pozval k putování, budování
a vyznávání: „Putovat, budovat a vyznávat.
Putování: To je první věc, kterou řekl Bůh
Abrahamovi. Kráčej v mé přítomnosti
a budeš bez úhony. Třeba kráčet stále
v přítomnosti Páně, ve světle Pánově a snažit se žít v bezúhonnosti.
Budovat. Budovat církev. Církev, Kristova nevěsta je budována
na onom nárožním kameni, kterým je sám Pán, pohybem našeho
života. Třetí pohyb je vyznávání. My můžeme putovat, kolik chceme,
můžeme toho spoustu vybudovat, ale pokud nebudeme vyznávat
Ježíše Krista, nepůjde to. Staneme se nevládní organizací,

ale nebudeme církví, Pánovou nevěstou.
Když se nekráčí, stojí se. Když se nestaví
na kamenech, co se stane? Všechno se
zhroutí, nedrží to pohromadě. Když se
nevyznává Ježíš Kristus - napadá mne věta
z Léona Bloye: „Kdo se nemodlí k Pánu,
modlí se k ďáblu“ - když se nevyznává Ježíš
Kristus, vyznává se světáckost ďábla,
světskost démona. Kráčet, budovat-stavět
a vyznávat. Když kráčíme bez kříže, když
budujeme bez kříže a když vyznáváme
nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými
učedníky, jsme světáky, jsme biskupy,
kněžími, kardinály, papeži, ale nikoli
Pánovými učedníky. Chtěl bych, abychom všichni po těchto dnech
milosti měli odvahu – právě odvahu – putovat v Pánově přítomnosti,
s Pánovým křížem, budovat církev na Pánově krvi, která je prolita
na kříži, a vyznávat jedinou slávu Krista Ukřižovaného. A tak půjde
církev vpřed. Přeji nám všem, aby se nám od Ducha svatého
na přímluvu Naší Paní, naší Matky, dostalo této milosti: putovat,
budovat, vyznávat Ježíše Krista Ukřižovaného. Kéž se tak stane“.
Požehnaný velikonoční čas přeje o.Miroslav

VELIKONOCE 2013 V NAŠÍ FARNOSTI
Nezapomeňte na změnu času z 30.3. na 31.3.2013. (Posuneme si
čas o 1 hodinu dopředu!)
Zelený čtvrtek –
MŠE NA
18.00 hodin
28.3.2013
PAMÁTKU
Po mši sv. – hodinová
PŘED VEČERNÍ MŠÍ
POSLEDNÍ
adorace
SV.KONČÍ DOBA
VEČEŘE
V Getsemanské
POSTNÍ A ZAČÍNÁ
(ustanovení mše
zahradě
VELIKONOČNÍ
svaté, ustanovení
(noční adorace
TŘÍDENÍ
svátosti kněžství,
20.00 - 06.00 hod.
nové přikázání
Nezapomeňte se zapsat
na adorační služby!)
lásky –
obřad umývání
nohou)
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Velký pátek –
29.3.2013

Křížová cesta v 9.00
hod. Po ní vyhodnocení
soutěže dětí!
OBŘADY NA
Obřady začínají v 18.00
PAMÁTKU
hod.
UMUČENÍ JEŽÍŠE
(noční adorace
KRISTA
20.00 - 06.00 hod.
v kapli sv. Jana Křtitele.
Nezapomeňte se zapsat
na adorační služby!)
Den přísného postu: půst zdrženlivosti
od masitých pokrmů
a půst újmy (jednodenní nasycení)
Dary do pokladničky v Getsemanské zahradě a v Božím hrobě
jsou určeny na opravu katolických chrámů ve Svaté Zemi.
Pán Bůh zaplať!
V kostele: v 9:00 hodin Bílá sobota –
Kaple sv.Jana
společná modlitba
30.3.2013
Křtitele
Neslaví se liturgie.
breviáře.
bude otevřena
Pro katechumeny
od 9.00 – 18.00
v 9.30 hodin hodin
obřad „Jména“
k adoraci
a „Efatha“.
u Božího hrobu
Velikonoční vigilie – Obřady začínají
20.00 hodin
30.3.2013
u kříže
v nové části
hřbitova
Neděle
8.00 hodin
Žehnání pokrmů
Zmrtvýchvstání
10.00 hodin
na konci mše svaté
Páně 31.3.2013
(nádoby, ošatky,
Sbírka na
košíčky s pokrmy
Arcibiskupský
položte na
kněžský seminář
připravené
v Olomouci
ubrusy!)
Pondělí velikonoční
Mše sv.
1.4.2013
v 7.00 a 9.00 hodin
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S v ě d ě c t v í le t o š n í c h k at e c h u m e n ů
Chvála Kristu,
já Vítězslav Suchomel jako katechumen bych Vám chtěl podat
při této příležitosti svědectví o své cestě k Bohu. Až do svých 16-ti let
jsem o Bohu a víře v něho nijak nepřemýšlel. Prožíval jsem normální
dětství s každodenními činnostmi jako každé dítě. Chodil jsem do školy,
hrál fotbal a navazoval přátelské vztahy s ostatními. Ovšem v 16-ti
letech se stalo něco, co změnilo mé uvažování. Stalo se to právě
při jednom z mých koníčků, kterým je fotbal. Jako každý zápas jsem
také v tento den normálně nastoupil k utkání, které mělo být jen další
běžnou událostí v životě. Ovšem při tomto zápase se mi stala taková
nehoda. Po jednom střetu mi zapadl jazyk a nemohl jsem dýchat. V tu
ránu jsem o sobě nevěděl. Shodou okolností
při tomto zápase byli mí rodiče napsáni v zápisu
utkání jako asistent rozhodčího a zdravotník. Tohle
se nikdy jindy nedělávalo. A právě díky této
skutečnosti mohli mí rodiče přijít na trávník
a pomoct mi v této úzké chvíli, ze které mě dostali.
Od této doby jsem si začal klást otázku, zda to, co
se stalo, právě ta skutečnost, že zrovna mohli moji
rodiče zakročit, byla jen shoda okolností nebo
něco jiného. I přesto jsem ale dál žil svým životem,
nicméně už jsem začal přemýšlet, jestli něco
nebo někdo vyšší má vliv na můj život. Postupem
času jsem si začal klást otázky, co je to víra a jak
takový věřící člověk žije? Příkladem mi v hledání
odpovědí byla má babička. V ní jsem poznal právě toho věřícího
člověka, který pomáhá lidem nejen činy, kterých babička udělala
nespočet, ale také svými modlitbami, ve kterých pamatovala na celou
svou rodinu a ostatní. Sám si pamatuji, jak jsme se vždy před jídlem
modlili. Babiččin život ve víře byl pro mě velkou inspirací. Postupně
jsem se začal sám od sebe modlit. Nevěděl jsem jak, tak jsem se modlil
svým způsobem, což se podobalo spíše jen předkládání Bohu mých
tužeb a proseb. V 19-ti letech jsem nastoupil na vysokou školu, kde
jsem pokračoval ve stejných modlitbách, ale už jsem si uvědomoval
odpovědnost, kterou nesu s sebou ve studiu. Modlil jsem se
před každou zkouškou, a i když to může připadat někomu naivně,
při zkoušce samotné jsem cítil přítomnost Boha a jeho pomoc. Právě
na vysoké škole jsem uvěřil v jeho pomoc a uvědomil si, že tohle není
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dílem náhody, a že mi několikrát Bůh v této studijní cestě pomohl. Proto
jsem začal přemýšlet o tom, jak se Bohu odvděčit za tuto pomoc,
u které jsem nechtěl, aby byla jen jednorázová nebo abych ji jen
využíval. Výsledkem tohoto přemýšlení byla myšlenka křtu, protože
právě největším mým poděkováním bude pro něj skutečnost, že se
změním a začnu žít podle jeho zásad, podle jeho morálních pravidel
a stanu se součástí jeho společenství, které bude kromě mé rodiny
dalším pramenem života. S touto myšlenkou ale vyšla na povrch nová
otázka, a to kde a jak se mohu nechat pokřtít? Proto jsem se obrátil
na mého strýce, který je knězem. Už od malička jsem na něho hleděl
s velkým respektem, protože jsem věděl, že jeho „povolání“ není jen
„povoláním“, ale posláním. Právě díky možnosti vidět, jak svědomitě
přistupuje ke svému poslání, jsem se rozhodl oslovit mého strýce
a začít s přípravou na křest právě v jeho farnosti ve Starém Městě, kde
bych se chtěl také nechat pokřtít. Můj strýc jako kněz je pro mě nejen
inspirací, ale také velkým pomocníkem při mé cestě ke křtu. Také díky
jeho pomoci stojím dnes zde jako čekatel ke křtu a představují vám své
svědectví. Závěrem bych chtěl také
touto cestou poděkovat jak babičce tak
strýcovi, mojí rodině a Vám, že se můžu
účastnit dnešních skrutinií.
Vítězslav Suchomel

Pocházím z Čech z nevěřící rodiny, kde víra je sice tolerována, ale
je to v něco, bez čeho už tři generace žijeme. Do střední školy jsem se
s vírou prakticky nesetkala. Tam jsem se seznámila díky učitelce
češtiny s dějinami křesťanství a spolužačka z lavice mě brávala na kůr
do kostela. Jejich jednání mě v mnohém oslovilo a inspirovalo
a po pravdě jsou mně obě jistým vzorem dodnes. Po škole jsem se
octla zde ve Starém Městě. Zdá se mi, že víra je tu něco mnohem
bližšího, než v Čechách. Každý den jsem se s ní začala setkávat díky
rodině mého muže a okruhu jejich známých.
Svatbu na úřadě jsme vyměnili právě po rozhovoru s manželovými
rodiči za svatbu v kostele. Zpětně jim za to musím děkovat, v té chvíli
jsem však rozměr té volby nechápala. Po narození dcery jsem snad
poprvé zažila pocit, že je mnoho věcí, které nedokážu vůbec ovlivnit.
Děkovala jsem za to, že je zdravá, a prosila, ať zůstane, ať ji někdo
hlídá, když my aspoň na chvíli spíme. Myslela jsme si, že to říkám jen
na plano, ale i to mi pomáhalo. Při jednom
mém zánětu jsem už neměla síly, Klárku
jsme uspávali na rukách a pak spala dvě, tři
hodiny a hned zase chtěla jíst. Manžel přišel
s "Korunkou" a řekl, že bychom se ji mohli
pomodlit. Klárka v klidu usnula a probudila se
až po 7 hodinách.V té chvíli jsem věděla, že
nás opravdu někdo slyší.
Pavla Hrudňáková

Rodiči jsem nebyla pokřtěna, ani jsem
jimi nebyla vedena k víře, ale vždycky
jsem více či méně věřila, že je někdo
nebo něco, co je daleko větší a daleko
víc, než jsme my lidé. Někdo/ něco, co
každý vnímáme nějakým způsobem, ale
nazýváme to Bůh. Bůh je třeba láska.
Ve mně se Bůh ozval právě jako láska –
konkrétně
jako
láska
mateřská.
Při každodenním pohledu na svého syna jsem naplněna láskou
a v duchu za to děkuji Bohu. Mateřství - pro hodně lidí samozřejmá věc
v životě -je pro mě naplněním života a největší dar, který mi nebeský
Otec dal. Chci i svého syna vychovávat ve víře a pokoře k Pánu Bohu.
Svým křtem chci být součástí velké Boží rodiny a jít cestou Pána Ježíše
Krista.
Lucie Minářová

Chvála Kristu,
jmenuji
se
Lucie
Pechmannová
a pocházím z rodiny, ve které Bůh je pouhým
slovem.
I
když
jsem
v křesťanství
vychovávána nebyla, vždy mě to k víře nějak táhlo. Ráda jsem chodila
jen tak sama do kostela, v tichosti si sednout a pomodlit se. Možná
i díky mojí prababičce, která byla jako jediná v naší rodině věřící. I když
umřela, když mi byly pouhé 3 roky, pamatuju si její slova jako by to bylo
včera. Pamatuji si, když mi vyprávěla o andělech a Bohu. Když jsem
před šesti lety potkala už teď svého budoucího manžela, poprvé jsem
se dostala do křesťanské rodiny. Začala jsem poznávat, jak se taková
rodina chová a jak v něčem liší od té mojí. Tibor, můj budoucí manžel
a jeho rodina moc chtěli, abych se i já stala pravým křesťanem
a nechala se pokřtít. Začala jsem chodit každou neděli do kostela
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a pomalu jsem ke křesťanství přicházela. Avšak pořád jsem necítila, že
to chci já, spíše jsem měla pocit, že je to velké přání někoho jiného,
abych byla křesťanem. Před třemi lety jsem dokonce v Brně začala
chodit na přípravy ke křtu, ale asi po třech setkáních jsem s tím
přestala. Prostě jsem to necítila jako správné, jako něco co chci
opravdu já. Potom jsem tak trochu na Boha zanevřela a ani už mě tolik
netěšilo, chodit na mše. Chodila jsem tam s přítelem, ale jen jsem
seděla a necítila jsem, že by mi to něco přinášelo. Když mě minulé léto
Tibor požádal o ruku, rozhodla jsem se, že je čas nechat se pokřtít.
Manželství je tak už samo o sobě dost těžké a já nechtěla, aby nás
rozdělovala víra. Chtěla jsem obřad v kostele se
vším, co do něj patří a hlavně jsem chtěla
vstoupit do manželství jako křesťan. Když jsem
poté v říjnu začala chodit na přípravu ke křtu
k Otci Miroslavovi do farnosti Staré Město, kde
už nyní s přítelem žijeme, pomalu jsem začala
poodhalovat, kdo vlastně Bůh je. Na každé
setkání jsem se těšila víc a víc, hlavně i díky Otci
Miroslavovi, který mi v tom objevování moc
pomohl. Asi před 4 měsíci jsem si uvědomila, že
důvod proč se nechávám pokřtít, už není blížící
se svatba nebo manželství, ale jsem to já.
Já chci věřit v Boha, já chci patřit k jeho dětem,
já chci být součástí římsko-katolické církve. Jsem to já a nikdo jiný, kdo
chce být konečně křesťan. A tak zatím co dříve jsem se modlila
do nebe k mojí zemřelé prababičce a prosila ji o pomoc v těžkých
chvílích, nyní se modlím k Bohu. Prosím Boha o pomoc, děkuji mu
za každý den a děkuji mu, že mě k sobě po 26 letech přivedl. Věřím, že
prababičku nemrzí, že se už neobracím jen k ní a věřím, že je za to
ráda.
Lucie Pechmannová

V e l k é c y r i l o m e t o d ě js k é j u b i l e u m an e b
P ř i p o m e ň m e s i , c o n ás le t o s č e k á
Je tomu 1150 let, kdy na naše území dorazili z Konstantinopole dva
bratři. Sv. Cyril a Metoděj se zapsali do dějin, a proto je rok 2013 rokem
velkých oslav. Již od května 2012 probíhají při této příležitosti
nejrůznější výstavy, konference, přednášky, semináře, bohoslužby,
vzdělávací i zábavné programy pro děti a mládež, soutěže atd.
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Ale nejen to, vznikají také odkazy budoucím generacím v podobě filmu,
dokumentu, knižních publikací či ilustrací. V listopadu 2011 dokonce
vyhlásila 36. Generální konference UNESCO cyrilometodějské jubileum
za světové výročí.
Přípravy na cyrilometodějské jubileum byly zahájeny v květnu 2012
v Římě. V České republice začaly oslavy v den státního svátku ČR Dne
slovanských věrozvěstů na Velehradě a pokračují pravoslavným
Setkáním kultur v Mikulčicích 24. – 26. května 2013. Slavnosti vyvrcholí
na Velehradě ve dnech 4. – 5. července 2013 v rámci státního svátku
ČR již tradičním projektem Dny lidí dobré vůle.
Nová počítačová hra Veligrad Fos-Zoe-Nika
Nová hra (CD) bude součástí trojdílné publikace s názvem „Pravdivý
příběh byzantských věrozvěstů Konstantina a Metoděje“. Herní
prostředí je vytvořeno pomocí výkonného 3D enginu, který
zprostředkovává realistický herní
zážitek. Stavby a historické
souvislosti odpovídají v maximální
možné
míře
odkrytým
archeologickým
situacím
a písemným pramenům. Ojedinělý
projekt
Slováckého
muzea
nechalo pomocí
3D
grafiky
na obrazovkách počítačů znovu
ožít jednu z nejvýznamnějších
archeologických lokalit na našem území, církevní areál v Uherském
Hradišti – Sadech. Areál na Sadské výšině se tak stává kulisou
pro příběh z dob Cyrila a Metoděje, z dob Velké Moravy.
Dokument s hranými prvky: Dědictví otců a matek
zachovej nám, Pane!
Dokumentární film s hranými prvky Otakára M. Schmidta
představuje život, dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje, jejichž
1150. výročí příchodu na Velkou Moravu si letos připomínáme.
Prostřednictvím historických faktů autoři detailně seznamují
s průběhem života obou věrozvěstů a ozřejmují hlavní smysl a způsob
jejich misie mezi Slovany. Nezapomínají ani na odkaz, vliv a šíření
cyrilometodějské tradice po smrti obou bratrů. V roce 1980 byli svatí
Cyril a Metoděj prohlášeni Janem Pavlem II. spolupatrony Evropy
a vytvořili tak most mezi západní a východní liturgií.
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Moravské kraje vydaly společného průvodce Duchovní
dědictví Moravy a Slezska
Publikace
Duchovní
dědictví
Moravy
a
Slezska,
vydaná
Olomouckým,
Jihomoravským,
Moravskoslezským
a
Zlínským
krajem, byla představena ve čtvrtek
17. ledna 2013 na tiskové konferenci
v rámci veletrhu REGIONTOUR 2013
na brněnském výstavišti. Průvodce
vyšel v celkovém nákladu 28 500 ks
ve
dvou
verzích
(tiskové
a elektronické) obnášející celkem
čtyři jazykové mutace: česko-polská a německo-italská.
Za Cyrilem a Metodějem s „GPSkou“ v ruce
Ačkoliv se zdá, že slovanští věrozvěstové a moderní GPS navigace
nemohou mít nic společného, nový projekt Centra pro mládež
Arcibiskupství olomouckého nazvaný CM-caching vás přesvědčí
o opaku. Jedná se o turistickou hru na principu geocachingu. Na
místech nějakým způsobem spjatých s cyrilometodějskou tradicí jsou
ukryty malé plastové schránky. Jejich GPS souřadnice jsou dostupné
na stránce www.cm-caching.cz a úkolem hráče je pomocí satelitního
signálu schránky najít. Anglicky se skrýš řekne cache (keš), takže
název hry znamená cyrilometodějské hledání skrýší.
Společenská hra o Cyrilu a Metoději aneb Kdo si hraje, nezlobí
Centrum pro katechezi Olomouc vydalo deskovou hru pro děti
od 9 let s názvem „Po stopách svatých Cyrila a Metoděje“. Tato
společenská hra má hráče seznámit s některými etapami života svatých
Cyrila a Metoděje. Je jedním z materiálů připravených k výročí 1150 let
od příchodu těchto věrozvěstů na Velkou Moravu.

výstav. Dvě z nich se dokonce přesunou z Brna do Archeoskanzenu
Modrá u Velehradu (7. května – 31. října) a do Anežského kláštera
v Praze (listopad 2013 - únor 2014).
Výstava: Vyškovsko a Velká Morava
Ve velkém výstavním sále Muzea Vyškovska je až do 31. března
k vidění výstava, která představí život na velkomoravské vesnici
ve světle archeologických nálezů.
SOUTĚŽE
Odkaz Cyrila a Metoděje aneb Velkomoravském dobrodružství
V rámci oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu vyhlásilo Biskupství brněnské vědomostní soutěž
„Velkomoravské dobrodružství“. Je určená dětem školou povinným, a to
od 3. do 9. třídy. Cílem soutěže je seznámit děti s životem a odkazem
soluňských bratří, připomenout základy naší víry, kultury a vzdělanosti
a rozvíjet hodnoty, které jsou ovocem cyrilometodějské mise. Soutěž
začala 1. února a potrvá až do června.
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří
Cyrilometodějské oslavy nezapomínají ani na naše nejmenší. Pro ně
organizátoři ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy připravili výtvarnou soutěž „Cestou dvou bratří“, která
rozhodně není žádnou novinkou. V rámci Dnů lidí dobré vůle je
vyhlašována již od roku 2006 a mezi dětmi má úspěch. Cílem je přiblížit
dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život
v současnosti. Pro jubileum v roce 2013 se soutěž na podnět
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozšíří i za hranice naší
země, konkrétně do Řecka, Slovenska, Polska a Bulharska. Výtvarné
práce mohou děti ve věku 3 až 11 let zasílat až do 31. května na adresu
Stojanova gymnázia na Velehradě.

P u t o v á n í v e l k o m o r av s k ý m S t a r ý m M ě s t e m

VÝSTAVY
Moravské zemské muzeum připravuje cyrilometodějské výstavy
Ve čtvrtek 28. března se v Paláci šlechtičen v Brně otevře
návštěvníkům cyklus výstav pod souhrnným názvem Cyril a Metoděj.
Doba, život, dílo., který potrvá až do 29. září 2013. Pořadatelem je
Moravské zemské muzeum a je připraveno hned několik zajímavých

Dne 8. 6. 2013 proběhne v naší farnosti „putování velkomoravským
Starým Městem“.
Předpokládaný program: 9.00 – sraz u hřbitova a putování
po velkomoravských památkách ve Starém Městě. Poté bude
následovat pohoštění v novém kostele Svatého Ducha, pro děti hry
a soutěže a na závěr mše svatá (v 15 nebo v 16 hodin).
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Veřejná sbírka na
nový kostel

FARNOST POŘÁDÁ LETNÍ TÁBORY!!

Veřejná sbírka na dostavbu
nového
kostela
Svatého
Ducha proběhne v našem
městě ve dnech 13. – 19. 5.
2013. Pán Bůh zaplať za vaši
štědrost a vstřícnost.

Pouť otců začne letos ve Starém Městě
Dne 1. 5. 2013 se uskuteční pouť otců. Začínat bude v naší farnosti
u nového kostela Svatého Ducha.
Program:
8.00hod. – sraz účastníků pouti s registrací (možnost prohlídky
nového kostela)
8.30hod. – pěší pouť po cyklostezce na Velehrad spojená s modlitbou
růžence
10.30hod. – mše svatá v bazilice na Velehradě, celebrant arcibiskup
Jan Graubner
Po mši svaté a obědě bude následovat odpolední program.
Podrobnější informace budou na plakátku ve vývěsce.

Pozvání
- 2. setkání vdov s arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem
se uskuteční na Velehradě 11. dubna 2013. Setkání začíná mší sv.
v 9.30 hod. Po ní následuje další program. Přihlašujte se e-mailem:
apanakova@volny.cz nebo telefonicky na: 604 252 629.
- Národní pouť k závěru Roku víry proběhne v listopadu 2013.
Veškeré informace na www.narodnipoutdosvatezeme.cz
- Dunajská cyklostezka (trasa na kolech: Vyšší Brod – Linec – Ybbs
– Tuln – Vídeň – Břeclav) proběhne od 12.8 - 18.8.2013. Kontakt a info:
P. Radek Gottwald, tel.: 732 308 209.
- Společná rekolekce MM a MO v AG v Kroměříži od 26.4 –
28.4.2013. Přihlášky do 20.4 na: faramorkovice@seznam.cz
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Zdravíme všechny děti a jejich rodiče!
Jak už je dlouholetým zvykem, tak farnost pod záštitou o. s.
Sarkander ( www.sarkander.cz ) pořádá každoročně tábory pro mladší
děti 1. – 5. třída ZŠ a pro starší děti 5. – 9. třída ZŠ.
Letošní letní prázdniny tyto tábory proběhnou v termínech:
• mladší děti 6.7.-13.7.2013 v táborovém středisku Suchá Loz. Hlavní
vedoucí Marie Chlachulová (tel. 732 516 032). Cena tábora je
1 500,-.
• starší děti 5.8.-17.8.2013 v Salesiánském centru Hodoňovice.
Hlavní vedoucí Iva Talašová (tel. 604 173 265). Cena tábora je
2 800,-.
Pokud budete chtít, aby Vaše dítě s námi strávilo část prázdnin
s připraveným programem a spoustou zábavy, kontaktujte nás na výše
uvedených tel. číslech, kde Vám rádi odpovíme na Vaše dotazy
ohledně tábora. Přihláška ke stažení na: www.farnoststaremesto.cz
Těší se za týmy táborů Maruška a Iva

Farní kronika
Do naší farní rodiny byli křtem přijati:
Martin Všetula, SM, Rastislavova 1022
Sofie Kateřina Hánová, UH-Mařatice, Sadová 986
Aneta Marie Křiváková, SM, Luční čtvrť 2066
Lukáš Kotačka, Mistřice 448
Šimon Bukvald, SM, Michalská 1697
V naší farnosti jsme se rozloučili:
Miroslav Stuška
*21. 8. 1925
Hynek Plevák
*28. 12. 1937
Marie Kovačičová
*25. 4. 1934
Marie Korvasová
* 2. 10. 1919

10. 2. 2013
17. 2. 2013
17. 2. 2013
17. 3. 2013
17. 3. 2013

+16. 2. 2013
+21. 2. 2013
+26. 2. 2013
+ 8. 3. 2013

Své příspěvky můžete zasílat na adresu :
Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel. 604 336 466
šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová
církevní schválení: P. Mgr. Miroslav Suchomel
grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek
http://www.farnoststaremesto.cz/
email:info@farnoststaremesto.cz
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