MICHAEL
občasník farnosti Staré Město

č.75/advent 2013
NAPIJME SE Z PRAMENŮ ŽIVÉHO SLOVA
Advent je obdobím čekání. Toto čekání není pasivní, ale plné
trpělivosti. Je to čekání radostné, poznamenané dychtivou touhou
po Ježíši, jehož první příchod smyl naše hříchy a jehož poslední
příchod nám jasněji ukáže, že jsme
milované Otcovy děti. Naše adventní
čekání je plodné. U vánočních jesliček
máme možnost napít se více Ducha
svatého, jehož život v nás proudí
a zaplavuje druhé. Možná je těžké mít
trpělivý, radostný, toužící a plodný
postoj! Tak často nám hřích brání
přijmout živou vodu, kterou Ježíš přišel
nabídnout tomuto světu. Co tak zkusit
v tomto adventu obrátit se k Pánu
a prosit ho, aby odstranil jakýkoliv
hřích, který brání cestě milosti? Díky
svátosti smíření máme obdivuhodnou příležitost dosáhnout odpuštění
a pokoje a spojit se s celou církví v modlitbě: "Přijď, Pane Ježíši!"
Následující zpytování svědomí - seřazeno podle několika veršů
z Písma, které jsou středem Adventního a Vánočního období - nám má
pomoci připravit se na svátost smíření. Při rozjímání nad těmito
životodárnými úryvky pros Ducha svatého, aby ti odhalil skrytá zákoutí
Tvého života, které se musí očistit a uzdravit. Ať se Tvé srdce naplní
radostí – Pán, jehož očekáváš, již čeká na Tebe!
"Bděte, protože nevíte, kdy přijde ten čas ... Bděte!" (Marek 13,
33-37) Dal jsem Bohu v neděli a v zasvěcené svátky ve všem
přednost? Zúčastnil jsem se mše sv. a vynaložil jsem úsilí k tomu,

abych byl s ním? Chránil jsem si čas na modlitbu a čtení
Písma? Otevíral jsem se tak každý den Boží lásce i jeho
vedení? Neklesal jsem z nudy, nepozornosti, lenosti nebo zklamání
do nějakého hříšného zlozvyku?
"Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého
slova." (Lukáš 1, 38) Má Bůh první místo v mém životě? Nebo jsem
dopustil, že jsem se stal služebníkem něčeho či někoho jiného? Jak se
mi daří ve vztazích k lidem, které mně Bůh povolává milovat a sloužit
jim - k členům rodiny, přátelům, spolupracovníkům, sousedům,
farníkům? Chovám se k nim uctivě a laskavě? Ctím a vážím si rodičů,
učitelů, zaměstnavatelů a každé zákonné autority? Nevyskytly se
případy, kdy jsem pyšně trval na svém, a nepřijímal jsem nezbytné
rady a pokyny?
"A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. " (Jan 1,
14) Ježíš se nám stal podobným, a tím proměnil a posvětil každodenní
svět,
ve
kterém
žijeme. Ovlivňuje
nějak
tato skutečnost způsob,
jakým žiji svůj běžný
život? Konal jsem si své
povinnosti tak, jakoby
na nich skutečně Bohu
záleželo?
Byl
jsem
dobrým
správcem
materiálních dober, které mi Bůh daroval? Používám je k jeho
slávě? Zacházím uctivě s Božím stvořením? Mám v úctě své
tělo? Nezneužíval jsem ho nemorálností, užíváním drog a neúměrným
pitím alkoholu nebo přejídáním? Podporuji ovzduší, které si váží
a chrání lidský život, jak přísluší mému konkrétnímu povolání?
"Očekáváme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá
spravedlnost." (2 Petr 3, 13) Jak se snažím, aby přišlo Kristova
království spravedlnosti a pokoje? Nepovolává mně Ježíš, abych se
postavil proti nějaké konkrétní nespravedlnosti? Vyhledával jsem jeho
pokyny, jak mám reagovat? Jak jsem projevil soucit a starost o chudé,
nešťastné, nemocné a trpící? Nebyl jsem příliš zaneprázdněn, a zaujat
vlastními problémy, a tak jsem přehlédl utrpení druhých lidí?
"Padli na zem a klaněli se mu. Pak otevřeli své pokladnice
a odevzdali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. " (Matouš 2, 11)
Nabízím Ježíši to nejlepší ze svého času, talentů a jiných
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pokladů? Ježíš řekl: "Blaženější je dávat než přijímat" (Sk 20, 35). Jsem
dostatečně štědrý ve svých finančních příspěvcích své farnosti a jiným
charitativním organizacím? Nezmocnil jsem se něčeho velkého
či malého, co mi nepatřilo? Neokradl jsem obchodníky, nepodváděl
jsem při dani z příjmů, neukradl jsem něco? Nemusím něco nahradit?
„Aby se uchoval váš duch neporušený a duše i tělo bez úhony
než přijde náš Pán Ježíš Kristus“ (1 Sol 5,23) Dávám si pozor na to,
co se mi honí hlavou?
Nepodlehl jsem nezdravým vlivům médií? Poslouchám Ježíšovo
učení o sexuální morálce? Neoddávám se smyslným myšlenkám
a sexuální fantazii? Nespáchal jsem hřích nečistoty? Neotevřel jsem
svého ducha pro okultismus? Neúčastnil jsem se věštění, hádání
z ruky, astrologie, a nevyvíjel jsem tyto aktivity?
"Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno. Zvěstujte den ze dne
jeho spásu." (Žalm 96, 2) Jak vyjadřuji vděčnost za Boží
požehnání? Používal jsem daru řeči podle Božích
záměrů? Mám v úctě Jeho jméno? Nevedl jsem oplzlé
či dvojsmyslné řeči? Nelhal jsem? Neosočoval jsem jiné
lidi? Nesvedly mé řeči někoho ke hříchu? A co moje
neverbální komunikace? Neodmítl jsem vědomě
vnuknutí Ducha říkat pravdu a šířit evangelium?
"Lid, který kráčí ve tmě, uvidí veliké
světlo." (Izajáš 9, 2) Nezjevil mi Duch svatý i další
oblasti, které je třeba očistit, aby se Ježíš mohl
znovuzrodit v mém srdci?
Advent má své zvláštní, nezaměnitelné požehnání,
probouzí v nás touhu ve skrytosti nastoupit nový vztah k Bohu
a bližnímu.
Přeji každému tuto milost. o.Miroslav

JAK PROŽÍT LETOŠNÍ ADVENTNÍ DOBU?
Roráty – staré písně vztahující se k proroctví Izaiášovu, nás spojují
s vírou našich předků. Je to víra hluboká, poučená Božím slovem.
Nápěvy i slova písní překlenují celé generace a tak zakoušíme
společenství církve, které je rozprostřeno přes celá staletí. Rorátní
písně se zpívají během mše svaté v adventu a při ranních i večerních
bohoslužbách jsou provázeny průvodem se světly a lucerničkami, které
působivě ilustrují světlo naděje, které zazářilo v temnotách věků.
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(Rorátní bohoslužby: Pondělí, středa, pátek – 17:00 hodin, úterý,
čtvrtek – 6:30 hodin)
Adventní soutěž pro děti. Pro všechny děti je i letos připravena
zajímavá adventní soutěž, která bude oceněna o vánočních svátcích.
Spočívá v návštěvě rorátních mší sv. (Roráty budou slaveny v pondělí,
středu a pátek v 17:00 hodin, v úterý a čtvrtek v 6:30 hodin. Milé děti,
nezapomeňte přijít a vzít si s sebou lucerničku! Bylo by skvělé, kdyby
Vás doprovodil také někdo z Vaší rodiny (rodiče, prarodiče)!
Vyhodnocení soutěže bude, jako každý rok, na Hod Boží vánoční
(25.prosince v 15:00 hodin).
DŮLEŽITÁ
ZPRÁVA! Ve čtvrtek
12.prosince prožijeme rorátní mši svatou s dětmi Křesťanské mateřské
školky. Začíná až v 9:00 hodin.
Možnost přijmout svátost smíření (svatou zpověď) v adventní
době:
Každý den adventní doby vždy půl hodiny
přede mší svatou. Více zpovědníků bude
přítomno zvláště v sobotu 21.prosince
od 14:30 do 16:30 hodin.
Využijte,
prosím, těchto možností!
V Uherském
Hradišti můžeme využít možnosti svátosti
smíření od 11.prosince – 23.prosince vždy
od 8:00 do 10:00 hodin ve farním kostele
(kde zpovídají duchovní otcové našeho
děkanátu) a od 15:00 do 18:00 hodin
ve františkánském kostele (kde svou službu
nabízí otcové františkáni).
Svatý Mikuláš přijde za dětmi
Svatý Mikuláš (v zastoupení) s andělským doprovodem přijde za
dětmi do našeho kostela sv. Michaela právě na svůj svátek v pátek 6.
prosince už po mši svaté, která výjimečně začíná v 16:00 hodin.
Přijďte prožít rorátní mši svatou a obdarovávající setkání! Máme
zprávu, že se sv. Mikuláš na děti už velice těší a věří, že ony se těší
také na jeho návštěvu stejně jako vloni. Kdopak bude vědět, proč byl
Mikuláš vlastně svatý?
(Mladí přátelé ze Společenství mládeže připravili pro všechny děti
hru o svatém Mikuláši!)
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Naši nemocní mohou prožít dotek Božího pokoje, milosrdenství
Boží uzdravující síly (ve svátosti smíření, pomazání nemocných
a eucharistii).
Kdo si přeje návštěvu kněze (nemocní, těžko pohybliví)
před vánočními svátky, ať to oznámí na faře nebo v sakristii kostela,
nebo telefonicky na čísle 572 541 277, nejpozději do pátku 13.prosince.
Otec Miroslav bude navštěvovat nemocné a starší lidi ve Starém
Městě ve dnech: v úterý 17. prosince od 8:00 hodin, ve čtvrtek
19.prosince od 8:00 hodin Zprostředkujme, prosíme, tuto milost
nemocným!
Přijďte, prosím, pomoci s úklidem kostela v sobotu 14. prosince
od 8:00 hodin.
Den před Štědrým dnem, v pondělí 23.12. od 8:00 hodin
připravíme náš kostel na Vánoce (vyzdobíme chrám a nazdobíme
stromečky). Přijďte se zapojit! Díky!
Počínaje adventem si v sakristii kostela můžete zakoupit:
VÁNOČNÍ OPLATKY (Velké – 5 ks – 12,- Kč, malé – 5 ks – 10,- Kč)
KALENDÁŘE NA ROK 2014 NA POSTAVENÍ (za 60,- Kč
a 40,- Kč), NA POVĚŠENÍ (za 50,-Kč) a
v kostele
KNIHY
S KŘESŤANSKKOU TÉMATIKOU PRO DĚTI, MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ
(vhodné jako vánoční dárek).

Poděkování
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ STARÉHO MĚSTA,
Cicero napsal, že „vděčnost není jen nejvyšší ze všech ctností.
Vděčnost je pramenem všech ctností“. S takovou vděčností chceme
každému z Vás vyjádřit díky za finanční dary na nový kostel v celkové
výši 499 576,- Kč, které jsme vybrali při letošní veřejné říjnové sbírce.
Tato částka nám velmi pomůže při splácení faktur za materiál a práce
na novém kostele. Pamatujeme na všechny dárce při mši svaté
a prosíme Boha o požehnání pro každého z Vás.

Z pastýřského listu pro advent 2013
Drazí bratři a sestry,
začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod Pána
Ježíše, a to nejen až jednou na konci věků, ale i na jeho nový příchod
do našeho každodenního života už nyní.
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Začínáme nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní
pozornost rodině. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani
stát.
Je povinností církve, která dostala
od Boha mnoho nástrojů k budování zdravé
rodiny, aby se o své bohatství rozdělila
s lidmi kolem sebe, ale především aby sami
věřící budovali zdravé a pevné rodiny,
z nichž může vyrůstat zdravá struktura
společnosti a státu. Protože místní církev
tvoříme všichni společně, prosím každého
z Vás o spolupráci. Během roku se budeme
snažit učinit několik společných kroků. V adventu se zaměříme
na modlitbu.
Rodina je malá církev. Proto se rodina společně modlí, předává víru
a slaví svátosti. V modlitbě se otevírá Bohu a jeho lásce, bez níž
nemůže být šťastná. S důvěrou svěřuje své potřeby Bohu a zakouší
jeho pomoc. Ujišťuje se, že není opuštěná, když je s ní Bůh. Roste
v lásce a velkorysosti, když prosí za druhé. Učí se odpouštět, když
denně prosí za odpuštění Boha. Vzájemným odpuštěním se osvobozuje
od starých zranění a zklamání, bourá přehrady narostlé z mlčení
a hradby nedorozumění, zakouší radost z vnitřního osvobození
a nachází novou naději.
V některých rodinách se společně modlíte pravidelně, někde jen
o svátcích, někde vůbec ne. Prosím každého z Vás, abyste udělali
aspoň jeden krok správným směrem. Kde se nemodlíte společně
vůbec, začněte aspoň krátkou modlitbou před společným jídlem. Kde se
modlíte jen občas, modlete se častěji. Kde se modlíte denně, pokuste
se Vaši modlitbu zlepšit. Váš krok správným směrem je velice důležitý.
Modlitba v rodině se prožívá jinak, když se spolu modlí mladí bezdětní
manželé, jinak s malými či velkými dětmi, jinak, když manželé stárnou.
Možná jste udělali dobrou zkušenost se společnou modlitbou v některé
životní etapě, a protože jste nedozráli do další etapy, tak jste se
společnou modlitbou skončili. Začněte znovu hledat vhodný způsob
Vašeho společného otevírání se Bohu.
Všichni máte doma Kancionál, kde nejsou jen písně, ale také
modlitby. Jsou tam návody a příklady modliteb. Kde rádi zpíváte,
můžete někdy zařadit do modliteb i zpěv písní. Zvláště by bylo dobré si
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v adventu zopakovat či naučit se některé koledy, abyste si je mohli
na Vánoce společně zazpívat u domácího betléma.
A ještě o jedno Vás v této souvislosti prosím. V každé farnosti je
jednou ročně adorační den. Celý den je
vystavena
Nejsvětější
svátost
oltářní,
abychom mohli s Pánem Ježíšem prožít
mimořádné důvěrné chvíle. Až bude ve Vaší
farnosti, jděte na adoraci společně celá
rodina, více generací, často to bude
znamenat i více rodin, které patří k přítomným
prarodičům. A až bude mít Váš děkanát
společnou pouť za obnovu rodin, putujte
společně celá rodina, pokud to bude jen
trochu možné.
Děkuji všem, kteří přijmou moje pozvání a zapojí se do obnovy
našich rodin modlitbou. Každý večer v tomto adventu budu posílat
zvláštní požehnání všem, kteří se ten den budou společně v rodinách
modlit. A ty, kteří jsou osamělí, prosím, aby se ke mně přidali svou
modlitbou za rodiny v diecézi.
Všem přeji požehnané dny adventní doby a každému ze srdce
žehnám.
Váš arcibiskup Jan

C o n o v é h o n a n a š e m n o v é m k o s t e le ?
Stavební ruch na kostele se jeví mnohem poklidnější, než
v předchozím období. Stavební činnost není zvenčí téměř vidět.
Skončily velkokapacitní stavební práce a činnost se přesunula dovnitř.
Již koncem minulého roku byly dokončeny stěny a okna, aby
do kostela „netáhlo“ při vánočním koncertě našich Bálešáků a jejich
hostů. Od té doby se této výhody využívá, a v kostele se pracuje
nepřetržitě, v zimě, v létě. V prostorách polyfunkčního sálu se dílensky
připravují konstrukce, které se pak montují na své místo ve věžích,
v hlavní lodi kostela, zkrátka všude, kde je to podle projektu třeba. Již
na jaře získal kostel ve své spodní části trvanlivý obklad
z velkoplošných desek řezaných ze žuly.
Pak následovala náročná instalace výztuh kupole a ocelového krovu
střechy, aby mohl být demontován výztužný traverzový kříž a veškeré
lešení uvnitř kupole. Demontáž traverz ze vnitřku kupole byla
dokončena před týdnem. Hlavně v závěrečných fázích byla velmi
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obtížná. Veškeré lešení bylo totiž původně zavěšeno na traverzovém
kříži. Když bylo odstraněno, demontáž zhruba deseti tun traverz
ve výšce patnáct metrů šla provést už jen z mobilní vysokozdvižné
plošiny a montážního koše zavěšeného na rameně jeřábu. Všechna
čest stavařům pana Budaře!
Na nejvyšší části věží, pokud to dovoluje počasí, jsou montovány
speciální nosníky, do kterých budou usazeny velkoplošné skleněné
lamely, které zabrání zatékání do věží při bočních deštích a ochrání
rozhledu chtivé návštěvníky před neustálým nepříjemným větrem.
Uvnitř kostela to vypadá pro samý kabel a drát jako v továrně. To se
rozvinuli elektromontéři. Položili elektroinstalaci pro světla, zásuvky,
ozvučení, varhany, zvony a mnoho další výbavy, kterou řádný kostel
musí mít, a které si návštěvník kostela potom ani nevšimne. Ani
v našem kostele to nebude jinak. Všechno bude skryto
pod travertinovými deskami, jimiž bude kostel v interiéru obložen. Zcela
určitě nebude mít náš nový kostel při slavnostním otevření všechnu
výbavu, elektroinstalace ale pro to musí být připravena. Dodatečné
„tahání kabelů“ je vždy na větší náklady a „na zlost“.
Na podlaze kostela se dokončuje podlahové vytápění. Jsou to stovky
metrů topných trubiček na izolačních deskách, zalitých tenkou vrstvou
betonu. Na tom všem bude dlažba z ušlechtilého vápence. Trubičkami
bude proudit voda ohřívaná v suterénu věží plynovým kotlem. V novém
kostele nám v zimě nesmí
mrznout nohy. Vytápění bude
dokončeno již brzy, tak
abychom si ho užili už
při
letošním
vánočním
koncertě. Po Novém roce se
pak podlaha pokryje dlažbou.
Že stavba finišuje je znát
i podle zvýšeného počtu
kontrolních dnů, na které
jednou, dvakrát měsíčně
přijíždí i hlavní architekt až ze Slovinska. Řeší se detaily stěn, podlah
a ostatních dokončovacích a viditelných konstrukcí, na které má hlavní
architekt velmi přísné požadavky. Uplatňuje se tu názor,
že v dokonalosti detailů spočívá dokonalost celé stavby.
Velmi příjemným překvapením byl výsledek poslední sbírky,
pořádané v říjnu farními dobrovolníky po celém Starém Městě. Vyšší,
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skoro o padesát procent, než obvykle! Půl milionu! Dokazuje to
přetrvávající obětavost skupinek putujících se zapečetěnou
pokladničkou od domu k domu a přetrvávající dobrou vůli občanů
Starého Města.
Díky všem příznivcům této duchovní stavby!
František Křivák

Příběh jednoho kněžského života
V Paloníně, který leží nad Olomoucí na toku naší Moravy, byla jedna
rolnická rodina Pospíšilových. Nežila jen prací, ale věrnou vírou
a obětí. Z jejích modliteb vyrostl jeden ze synů – Filip, který se stal
knězem a před 60 lety zemřel v Příboře. Z modliteb a žité víry rodiny
a kněze Filipa Pospíšila v další generaci vzešly další dvě kněžská
povolání, synovci P. Josef Kocian a P. Josef Pospíšil, a opět v další
generaci synovec František Pospíšil přijal před 51 lety jako salesián
tajně kněžské svěcení od salesiána kardinála Štěpána Trochty. Není to
přesvědčivé svědectví o síle modlitby a příkladu víry pro dnešní rodiny?
Ne nadarmo se říká, že národ, církev, farnost, bude mít takové kněze,
jaké si vyprosí. I když společenská prestiž kněžského povolání dnes
netáhne, stále si Bůh povolává své věrné kněze. Dodávejme jim sílu
svými modlitbami, potřebují nás a my je, osamoceni bloudíme.
V září se při mši svaté ve Starém Městě připojili zástupci Jednoty
Orla ve Starém Městě k příbuznému kněží panu Josefu Pospíšilovi
v modlitbě za tyto kněze, zejména vzpomínali na P. Josefa Pospíšila,
který v r. 1912 založil Jednotu Orla ve Starém Městě.
Byla to silná kněžská osobnost. Na kněze byl vysvěcen v r. 1910
a jeho první místo bylo kaplanské v Uherském Hradišti, kam spadala
i obec Staré Město, tehdy bez samostatné farnosti. Nejen dnes byla
silné politikum sociální otázka, tehdejší doba byla i konfrontována
s nárustem ateismu, kořenícím v 19. století a vyvřelém v heslu Pryč
od Říma z r. 1897.
P. Josef Pospíšil byl podle svědectví pamětníků neobyčejně horlivý
kněz, sám vzešlý ze skromných poměrů, empatický k sociálním
potřebám lidí a citlivý pro společenská znamení své doby. Už jeho
strýček P. Filip zakládal pro drobné rolníky na vesnicích svépomocné
záložny, které je chránily před nesolidními lichváři. V pozdějších letech
P. Josef jako první farář v olomoucké arcidiecézi zavedl večerní nedělní
bohoslužby
pro
ty,
kteří
museli
dopoledne
pracovat,
např. v nemocnicích, na dráze. Byl také všestranně nadaný
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s vynikajícími organizačními schopnostmi, znamenitý muzikant
a zpěvák. Dokázal jedinečným způsobem spojit život církve s životem
kulturním, vzdělávat a vychovávat z mládeže celistvé osobnosti a vést
je k lásce Bohu a také vlasti, což dnes je pro nemalou část národa
už nesrozumitelné. Velmi podporoval mariánskou úctu u mládeže,
sdružené v hnutí sodálů a sodálek. Ve svých mladých kaplanských
letech zanechal ve Starém Městě velkou část svého elánu a sil.
Tehdejší doba přála spolkovému životu. P. Josef říkal, že katolíci patří
do katolické organizace. Navázal ve Starém Městě na činnost
křesťanskosociálního spolku Svornost a inicioval zde založení jednoty
Orla, postavení Orlovny a Lidového domu. Početná orelská jednota
vyvíjela bohatou a blahodárnou činnost i po odchodu svého zakladatele
a 1. starosty r. 1925 a její další
historie je podobná jako
v mnoha jiných jednotách
v nových
společenských
podmínkách.
Jeho
velké
organizační
dílo
ocenili
především mládež, dělníci,
železničáři a celá farnost.
Jeho jméno se uchovalo
v paměti
a
úctě
všech
tehdejších
staroměstských
občanů.
Druhým a předposledním působištěm P. Josefa Pospíšila bylo
Předmostí u Přerova, odkud byl v r. 1937 jmenován farářem
v Moravském Písku. V Mor. Písku vřele na něj vzpomínali jeho farníci
i žáci takto: „Byl to kněz skromný, velký lidumil a plně oddaný službě
Bohu a lidu, ochotný pomoci každému, kdo jeho pomoci potřeboval.
Zřekl se dokonce i svého platu ve prospěch chudých. Měl rád děti
a mládež. Vědom si toho, že oni jsou budoucnost národa, snažil se jim
zpřístupnit vzdělání nejen náboženské, ale i všeobecné, kulturní
a hudební. Odměňoval děti náboženskou i krásnou literaturou i obrázky,
zprostředkovával pobyt dětem z Ostravy v píseckých rodinách.
Vzhledem k nedostatku uhlí ve válečných letech zajišťoval kamenné
uhlí z Ostravy všem bez rozdílu náboženského vyznání. Podporoval
na studiích bohoslovce, pořádal duchovní obnovy, věřícím
zprostředkovával exercicie a vzdělával farníky prostřednictvím knih,
časopisů a promítáním světelných obrázků.“
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Chlapce se zájmem o muziku a zpěv vyučoval zdarma. Z píseckých
hochů založil a dirigoval v M. Písku dechový orchestr, se kterým sjezdili
řadu soutěží, měst a obcí. Na jeho dobrosrdečnost, obětavost,
a přátelský přístup k lidem vzpomínali do smrti jeho žáci, kterým lásku
k muzice rozdával tak rád z celého srdce.
P. Josef byl po svátku sv. Anny v r. 1950 uvězněn v Uh. Hradišti, pak
v internačním klášteře Želiv, až koncem r. 1951 byl odvezen někam
na Bruntálsko a pak propuštěn. Několik dní je u bratra v Paloníně, pak
odešel na prázdnou faru do Starého Města. Ale už 1. února 1952
cestou na ranní mši sv. znovu zatčen a souzen v Uh. Hradišti. Soud se
usnesl, že u jmenovaného není předpoklad k nápravě, je osobou, která
nemá kladný poměr k lidově demokratickému zřízení. Obviněn
ze zločinu velezrady za kolporaci pastýřských listů /je povinností kněze
seznamovat věřící s listy biskupa/ a jiných ilegálních tiskovin
/náboženského obsahu/ v oblasti pěti děkanátů. Následující dva a půl
roku strávil ve věznicích Valdice, Leopoldov, Mírov. Po návratu bydlí
u bratra a pak v sociál. ústavu ve Zdislavicích u Zdounek, v r. 1957
musí ústav opustit a uchyluje se na prázdnou faru v Albrechtičkách,
odkud je v r. 1960 umístěn do domova pro staré kněze ve Frýdku,
odtud musel zase na pokyn úřadů odejít. Po přestěhování do sociál.
ústavu v Opavě umírá po odsloužení mše sv. dne 21.8.1963 ve věku
76 let a je pohřben v rodinném hrobě v Paloníně.
P. Josef Pospíšil prosil o tuto modlitbu: Bože, jenž jsi mezi
apoštolskými kněžími služebníka svého Josefa kněžskou důstojností
ozdobiti ráčil, uděl prosíme, aby i k věčnému společenství jejich byl
přidružen. Pro Krista, Pána našeho.
ZV

M o d l i t s e je l e p š í n e ž b ý t n a š t v an ý
Mnoho lidí je dnes oprávněně rozhořčených z politické situace u nás.
Kromě nadávání na politiku existují nejrůznější možnosti, jak se
do řešení věcí veřejných zapojit. Dostupnou možností pro každého
křesťana, je možnost se za naši zem vytrvale a společně modlit.
Na výročí listopadové revoluce byla spuštěna zcela nová iniciativa
„Adoptuj si politika“, která lidi spojuje v jakési modlitební stráži
nad našimi politiky – více na www.adoptujsipolitika.cz/
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Pozvání
• pozvání pro rodiče, kterým zemřelo dítě platí na 2. neděli adventní 8. 12.
2013. Proběhne v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce a začátek je
v 15 hodin. Setkání zahrnuje mši svatou za tyto děti a jejich rodiny
a doprovodný program. Bližší informace na mailu: reznickova@arcibol.cz
• adventní duchovní obnova pro děvčata od 17 let se uskuteční v klášteře
v Kroměříži 13. – 15. 12. 2013. Povede ji P. Jan Szkandera. Přihlašujte
se na e-mail: dokromeriz@gmail.com
• 14. 12. 2013 proběhne adventní duchovní obnova pro manžele
na Svatém Kopečku. Povede ji P. Ludvík Dřímal. Kontakt: Josef Záboj,
tel. 587 405 292, email: zaboj@arcibol.cz
• duchovně rekreační pobyt pro ovdovělé v Dolomitech v pastoračním
domě Velehrad se uskuteční v termínu 17. – 24. 5. 2014. Přihlašujte se
do konce února na mail: dubska.marie@volny.cz

-

Farní kronika
Do našeho farního společenství byli křtem přijati:
Natálie Kolaříková, UH – Rybárny, Šaňákova 158
Julie Vendelová, Praha, Osadní 869/30
Eliška Anna Stašková, Bílovice 504
Bára Anna Ondrušková, UH – Mařatice, Ve skále 1773
Daniela Marie Uhříčková, SM, Luční čtvrť 2049
Šimon Uhříček, Kostelany nad Moravou 153
Kateřina Uhříčková, Kostelany nad Moravou 153

13. 10. 2013
13. 10. 2013
20. 10. 2013
10. 11. 2013
17. 11. 2013
17. 11. 2013
17. 11. 2013

Lásku, úctu a věrnost si v našem chrámě slíbili:
16. 11. 2013
Alena Šrůtková, Brno – Stránice, Všetičkova 618/8
Vladimír Řezníček, UH, Svatováclavská 898
V naší farnosti jsme se rozloučili:
Miroslav Vičánek
*20. 8. 1928
Stanislav Burda
*30. 11. 1929

+10. 10. 2013
+31. 10. 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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