MICHAEL SVATÝ DUCH
občasník farnosti Staré Město

č.86/půst 2016
JE TEĎ TA DOBA PŘÍHODNÁ?
Pavel František vyzval k tomu, aby se „postní doba Svatého
roku prožívala obzvláště intenzivně jako velká příležitost
ke slavení a zakoušení Božího milosrdenství“ (Misericordiae
Vultus, 17). Výzvou k naslouchání Božímu slovu a k iniciativě
„24 hodin pro Pána“ zdůraznil prvořadost naslouchání tomuto
slovu v modlitbě; a to především slovu prorockému. Boží
milosrdenství
je
vskutku
hlásáním světu a každý
křesťan je vyzýván, aby
s takovýmto hlásáním získal
svou osobní zkušenost. Boží
milosrdenství
proměňuje
srdce člověka, dává mu
zakusit věrnou lásku, a tím
jeho samého uschopňuje
k milosrdenství. Stále novým
zázrakem je to, že Boží
milosrdenství může vyzařovat do života každého z nás,
motivovat nás k lásce k bližnímu a dávat impulz k tomu,
co církevní tradice nazývá skutky tělesného a duchovního
milosrdenství. Připomínají nám, že naše víra se vyjadřuje
konkrétními každodenními skutky, které mají za cíl pomáhat
našemu bližnímu na těle i na duchu a podle kterých budeme
souzeni: dávat mu jíst, navštěvovat ho, utěšovat, vzdělávat.

Proto si Svatý otec vroucně přeje, „aby křesťanský lid během
Svatého roku přemýšlel o skutcích tělesného a duchovního
milosrdenství. Postní doba letošního Svatého roku je tedy
časem příhodným pro to, abychom díky naslouchání Slovu
a konání skutků milosrdenství konečně vyšli ven ze svého
existenčního odcizení. Jestliže se skrze skutky tělesného
milosrdenství dotýkáme Kristova těla v bratřích a sestrách, kteří
potřebují, abychom jim dávali najíst, oblékali je, ubytovávali je
a navštěvovali,
pak
skutky
milosrdenství duchovního – radit,
vyučovat, odpouštět, napomínat,
modlit
se
–
se
dotýkají
bezprostředněji toho, že jsme
hříšníci. Tělesné a duchovní skutky
proto nelze oddělovat. Právě tím, že
se hříšník v ubožákovi dotýká
Kristova těla, může dostat dar
pochopení, že on sám je ubohý
žebrák. Nepropásněme tuto postní
dobu jako čas příhodný pro obrácení! Prosme o ně na mateřskou
přímluvu Panny Marie, která před velikostí Božího milosrdenství,
jež se jí dostalo bezplatně, jako první poznala svou nepatrnost
(srov. Lk 1,48) a vyznala, že je pokornou služebnicí Páně.
Další doba postní v našem životě.
V roce Božího
Milosrdenství má zvláštní význam pro nás. V těchto čtyřiceti
dnech máme umožnit Duchu svatému, aby nás vedl k většímu
poznání sebe, svých slabostí a nedostatků a vnořil nás do Božího
milosrdenství. Nechme působit ve svém životě výkupnou
Ježíšovu oběť dokonanou skrze kříž a vzkříšení.
Milostí Boží naplněný postní čas přeje o. Miroslav
Popel mluví:
Kdysi jsem byl žár: život, láska, vášeň – teď jsem popel.
Kdysi jsem byl zeleným stromem – nyní jsem popel.
Kdysi jsem byl silným lvem – teď jsem popel.
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Kdysi jsem byl hrdým člověkem – nyní jsem popel.
Kdysi jsem koval plány o budoucnosti – teď jsem popel.
Kdysi jsem bydlem v domě, nosil šaty, jezdil autem, slavil
narozeniny – nyní jsem popel.
Kdysi jsem byl někdo – byl jsem milován, pozdravován,
ve vážnosti, byl jsem tázán o radu,
byl nepostradatelný, nenahraditelný, nezbytný – teď jsem popel.
Nikdy jsem nepovažoval za možné, že budu popelem a teď si
myslím, že jsem byl popelem vždy,
jenom jsem si myslel, že jsem víc.
Na to odpovídá Bůh:
Záleží od žáru. Jaký jsi byl jako žár?
Byl jsi jako láska, která se rozdává, která rozpíná své ruce jako
na kříži?
Nebo jsi byl jako láska, která žije samotná ve svém já?
Když přijímáš kříž z popela, tak mysli na to, že jsi prach a v prach
se obrátíš.
Ale žár lásky, která vychází z kříže, tě postaví na nohy a vzbudí
k životu.
POSTNÍ DOBA
V NAŠÍ FARNOSTI
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
kterou připravují jednotlivá společenství
a také skupinky biřmovanců. Koná se
vždy
před
začátkem
mše
sv.
v 17 hodin, tj. v pondělí, středu a pátek.
Děti přítomné na této pobožnosti se tím
účastní postní soutěže.
POSTNÍ SOUTĚŽ NAŠICH DĚTÍ –
BRÁNA MILOSRDENSTVÍ
Od 8. prosince 2015 do 20. listopadu
2016
prožíváme
Svatý
rok
milosrdenství, který vyhlásil papež
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František. Motto tohoto roku je inspirováno větou z Lukášova
evangelia: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“
(Lk 6,36). Podle papeže Františka není
milosrdenství prázdným pojmem, ale tváří
Boha, která se stala viditelnou v Ježíši
Kristu. Papež si přeje, aby křesťanský lid
během Svatého roku více přemýšlel
o skutcích tělesného a duchovního
milosrdenství a uskutečňoval je. V letošní
postní době se tedy pokusíme Boží
milosrdenství
objevovat
a
šířit.
Prostřednictvím textů nedělních evangelií
liturgického cyklu C budeme objevovat
Boží milosrdenství, které nás bude
inspirovat ke konání skutků duchovního milosrdenství
v každodenním životě. Základním motivem je BRÁNA. Brána je
prostor, kudy se vchází z jednoho světa do druhého. Brána
bývá u domů nebo měst, aby chránila obyvatele a ukazovala
cestu příchozím. Svatá brána je symbolem milosrdného Božího
srdce, které se chce otevřít každému člověku. Je symbolem
Ježíše Krista – on je tou branou, která nás vede ke spáse.
Nebudeme však tvořit a zdobit Svatou bránu, ale jen bránu
symbolickou, která nám má připomenout, že máme být otevření
a milosrdní vůči druhým, protože Bůh je milosrdný k nám..
Proto hlavně v neděli budeme toto téma rozvíjet. Ve všední dny
se budou děti účastnit Pobožností křížové cesty, vyzdobovat
symbolickou Svatou bránu a tak získávat body do soutěže.
KAJÍCÍ POBOŽNOSTI – jako duchovní obnova farnosti
(V letošním roce budeme využívat materiálů ke Svatému
roku milosrdenství) - je v kostele sv. Ducha každou postní
neděli (1.-5.) odpoledne v 15 hodin.
V pátek 11.3.2016 prožijeme „24 HODIN PRO PÁNA“. Od 16
do 17 hodin bude adorace, v 17 hodin mše svatá, od 18 do 21
hodin adorace se vstupy mladých. Po celou dobu adorace
(mimo mši sv.) bude otec Miroslav zpovídat.
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NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH SE SLUŽBOU SVÁTOSTI
SMÍŘENÍ, POMAZÁNÍ A SV.PŘIJÍMÁNÍM ve čtvrtek 17.3.
a v pátek 18.3. dopoledne vždy od 8 hodin.
Prosím, nahlaste do 12.3. na tel. 572 541 277 nebo v sakristii
kostela Svatého Ducha!
„BOLESTNÝ“ PÁTEK PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ – 18.3.2016
Od 17 hodin mše sv. a po ní projdeme s křížem třemi
zastaveními ulicemi našeho města, s modlitbou za město
a farnost.
6. NEDĚLE POSTNÍ - „KVĚTNÁ - PAŠIJOVÁ“: 20.3.2016
V sobotu 19.3. v 17 hodin a v neděli 20.3. v 7.00 a 10.00 hodin
začne bohoslužba před kostelem. Po požehnání ratolestí
(kočiček), přejdeme průvodem do kostela ke mši svaté.
OČISTA DUŠE VE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: vždy půl hodiny
přede mší svatou, také během Pobožnosti křížové cesty.
V SOBOTU 19.3. OD 14:30 – 16:30 HODIN BUDOU
PŘÍTOMNI TŘI ZPOVĚDNÍCI! Od pondělí 14.3. až do středy
23.3. zpovídají také otcové uherskohradišťského děkanátu
v Uherském Hradišti (ve farním kostele sv. Františka
Xaverského od 8:00 – 10:00 hod., u františkánů od 15:00 –
18:00 hod.)
ÚKLID KOSTELA A OKOLÍ PŘED SVÁTKY. Přijďte, prosím,
pomoci při úklidu kostela a okolí v sobotu 19.3. od 8 hodin.
Děkujeme!
POSTNÍ ALMUŽNA
2016 - Postní almužna
je pastorační aktivitou
úzce
navázanou
na
postní
dobu.
Záměrem je pomoc
potřebným
získaná
z prostředků, které
ušetříme odřeknutím si
něčeho, co sice není
špatné,
ale
co

ke svému životu bezprostředně nepotřebujeme. Při modlitbě, ať
už soukromé nebo společné, papírová schránka znázorňuje
a inspiruje jak naše odhodlání udělat to, co je dobré, i když je to
těžké, tak naši snahu pomoci potřebným lidem. Využijte postní
almužny, abyste vnímali nouzi lidí ve svém okolí, abyste je
vkládali do svých modliteb a dávali podněty k pomoci
konkrétním jednotlivcům nebo rodinám. K postním kasičkám
jsou také dodávány letáčky s výzvou k této službě obětavé
lásky. Ukončení postní almužny je opět směřováno na Květnou
neděli. Tehdy přineste, prosím, své příspěvky do kostela.
P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE NA VELEHRADĚ V týdnu
před Květnou nedělí (13.–20. 3. 2016)
proběhne „Týden modliteb za mládež“,
který je vyhlášen našimi biskupy.
Brožurku
najdete v elektronické
podobě na: tmm.signaly.cz. Věnujme
jeden týden modlitbě za mladé lidi.
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
NA VELEHRADĚ SE USKUTEČNÍ
19. března 2016 na Stojanově
gymnáziu Velehrad. Workshopy: Jiří
Pavlica – svědectví hudba a Bůh
v mém životě, Maria Fridrichová –
Rodina,
manželství,
vztahy,
Antonin Krasucki – Odpuštění,
Vincenta Kořínková – Žít svůj
život naplno! Celým programem
nás
bude
doprovázet
Schola Amen z UH. Milí mladí,
přijďte společně prožít den plný zábavného, ale i duchovně
nabitého programu, a také se setkat se svými starými přáteli
nebo navázat přátelství nová!
Přihlášky na: http://uhmladez.signaly.cz/dekanatni-setkani/
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N Á R O D N Í P O U Ť V E S V A T É M R O CE M I L O S R D E N S T V Í
28. května 2016 KRAKOV – LAGIEWNIKI (Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia ) Pořadatel: RADIO PROGLAS
Program: 9:00 – 16:00 hodin (9:00 – zpěvy úvahy, texty, 10:30
– mše svatá s našimi biskupy, pak pauza na oběd z vlastních
zásob, 13:30 – koncert nebo přednáška nebo adorace se
zpěvy, 15:00
- Korunka k Božímu milosrdenství a pouť
do chrámu sv. Jana Pavla II., kde je zakončení s požehnáním).
Naši biskupové zvou všechny, zvláště rodiče, kteří mohou
svou poutí připravit pouť mládeže na Světové
dny mládeže v Krakově. PŘIHLAŠUJTE
SE
V SAKRISTII! Bližší informace budou průběžně
sdělovány!
Pastýřský list pro postní dobu
Drazí bratři a sestry,
vstoupili jsme do postní doby Svatého roku
milosrdenství. Je to mimořádná příležitost
k duchovnímu uzdravení a novému vykročení
na svaté cestě, kterou nás chce vést Pán k trvalému štěstí. Moudrost počítá s posledním cílem.
Nedívat se dál než na současnost je pošetilá
krátkozrakost. Co konkrétně máme udělat
k prohloubení moudrosti?
Připomeňme si, co všechno dobrého jsme
dostali od rodičů, v našich rodinách, zděděné
dary a vrozené schopnosti, náklonnosti, talenty,
vzdělání, ale i krásu naší země a pokojné časy
i poměrný blahobyt ve srovnání s těmi, kteří žijí
v zemích bez vody, nebo ve válkách a hladu,
ve vyhnanství či v ohrožení epidemiemi. Jen
v minulém roce bylo na světě pro víru zavražděno
více než sedm tisíc křesťanů. Máme proč chválit
Boha, děkovat mu a veřejně vyznávat, že nás nezaslouženě
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zahrnuje úžasnou láskou. Máme co měnit, abychom se
nemuseli před těmi, kdo dávají život za Krista, stydět.
Říká se, že dnešní doba je nemocná nerozhodností. Mnozí
se bojí vyjádřit svůj názor, aby nenarazili, nebo aby se nezdálo,
že se povyšují nad ostatní, aby byli korektní a tolerantní.
Dokonce i současná kultura nám předkládá místo hrdinů silných
a sebevědomých, ale současně skromných a jistých, hrdiny
zmítané nejistotou, pochybnostmi a smutkem. Pochybnost se
převléká za pokoru. Pochybnost není pokora. Je nutné se jí
zbavit a ne ji hýčkat. Hledáme-li spravedlnost, odmítněme
pochybnosti a najděme odvahu pevně věřit.
Druhou příčinou mohou být naše slabosti, které však
můžeme ve svaté zpovědi odevzdat Božímu milosrdenství
a nechat se uzdravit. Někdy se
trápíme hledáním toho, co je
třeba vyznat. Někdo dokonce
říká, že je zbytečné chodit
ke zpovědi, když nemáme těžké
hříchy. Opak je pravdou. Nikdo
není
tak
zdravý,
aby
nepotřeboval uzdravení duše.
Ptejme se na to, co nás mrzí, co
třeba není ani hříchem, ale je
kořenem různých chyb. Může to
být zklamání, zranění, utrpěná
křivda,
s
níž
jsme
se
nevyrovnali, zatrpklost, která způsobila naše uzavření,
nepříjemnosti s druhými, které jsme ani nezavinili, ale kvůli nimž
se některým lidem vyhýbáme, nevyslyšená modlitba, kvůli níž
se mračíme na Pána Boha, nesplněné přání, od něhož jsme se
nedokázali osvobodit, možná jen špatné počasí a nízký tlak
nahrávají naší nechuti, uzavřenosti, skepsi a špatné náladě,
kterou neumíme ovládat. Právě v těchto úzkostech, které
nejsou samy o sobě hříchem, můžeme hledat příčiny naší
nedbalosti a roztržitosti v modlitbě, naší netrpělivosti,
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škodolibosti, pomstychtivosti či nepřejícnosti a nelaskavosti,
naší duchovní stagnace. Za neochotou přijímat Boží vnuknutí je
často skrytá nedostatečná víra, která by naopak rostla a sílila
větším spoléháním na Boha než na vlastní zkušenosti, větší
důvěrou v jeho moc, která umí překonat naše strachy.
Někdy se na duchovní cestě můžeme dostat do slepé uličky,
když se příliš soustředíme na spravedlnost, které není možné
dosáhnout. Pak jsme zablokovaní
a naše vztahy umírají, dokonce
i rodiny se rozpadají. Připomeňme
si, že spravedlnost je nejnižší
mírou lásky, zatímco láska je
plnou mírou spravedlnosti. Kvůli
přežití našich vztahů i celé
společnosti může být nutné
odpustit i těžká provinění proti
spravedlnosti a opět se smířit.
Odpuštění,
smíření
a milosrdenství i v bezvýchodné
situaci nabízí východisko a novou
budoucnost, protože způsobuje
něco samo o sobě nemožného,
když promíjí, co je z hlediska
spravedlnosti
neprominutelné.
Toto dělá Bůh při každé zpovědi a svým odpuštěním nám dává
možnost odblokovat a uzdravit i naše vztahy k bližním.
Na této cestě Vás provázím denně svou modlitbou
a každého, kdo se přihlásí, budu provázet denní myšlenkou
prostřednictvím sms na mobilu. Zároveň Vás zvu na národní
pouť k Božímu milosrdenství do Krakova na sobotu 28. května,
zvláště ty, kteří chtějí duchovně připravit cestu našich mladých
na Světové setkání mládeže s papežem.
O vzájemnou modlitbu prosí a ze srdce žehná
(zkrácená verze)
arcibiskup Jan

Pastýřský list
– pozvání na světový den mládeže v Krakově 2016
Drazí bratři a sestry,
a dnes zvláště Vy, mladí chlapci a děvčata, pokoj Vám!
Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II.
definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš
hřích a nevěrnost“. Ano, Boží láska nás uzdravuje, posiluje
a umožňuje nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.
Není náhodou, že právě
v tomto roce Vás, mladé lidi, zve
papež František od 20. do 31.
července na Světový den
mládeže právě do Krakova,
do města, kde žil svatý papež
Jan Pavel II. a svatá sestra
Faustyna, od níž polský papež
přijal
úctu
k
Božímu
milosrdenství.
Nevím, jestli jste všichni zvyklí na život ve společenství, jestli
se scházíte i mimo bohoslužbu, abyste se spolu modlili, četli
Písmo svaté, mluvili o své víře, nebo se z ní prostě radovali
a někdy zakusili, že Pán Ježíš je živý a je přítomen
ve společenství víry.
Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku
Pána Ježíše, ale je taky povoláním k životu s druhými. Je-li
Ježíš mým přítelem, jsou mými přáteli všichni jeho přátelé.
Společenství není přepychem pro některé, ale stylem života
každého pokřtěného. Rád bych vyzval každého z Vás, kdo
nemá společenství, najděte si ho, nebo ho založte. Jestli
společenství máte, ale nelíbí se Vám, obnovte ho především
tím, že tam přinesete to, co tam chybí, že tam přinesete svou
lásku a ochotu. Pak bude i pro Vás posilou a pomocí.
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Rád bych Vás pozval na setkání u příležitosti Květné neděle
ve Vašich děkanátech a pak na Světové setkání mládeže
s papežem Františkem do Krakova, kde se na Vás těším.
Vás rodiče a všechny, kterým na mládeži záleží, zvu
na jednodenní pouť do Krakova v sobotu 28. května, abychom
svým putováním a modlitbou připravili pouť mladých. Ty, kteří
nemohou putovat, prosím o modlitbu za mládež a nemocné
navíc o obětování trpělivě snášených bolestí.
Zajištění pouti mládeže bude něco stát.
Proto prosím i o Vaši finanční podporu
při kostelní sbírce v neděli 6. března 2016.
Už dnes děkuji za každý příspěvek.
Prosím Pána, aby se co nejvíc mladých
lidí setkalo s osobní láskou Ježíše a během
Světového dne mládeže prožilo, že církev je
mladá, krásná, inspirativní a nabízí smysl
života každému člověku.
Na setkání s Vámi v Krakově se těší
a všem žehná
arcibiskup Jan
Křížové cesty
Datum
Den
12. 2. 2016 pátek
15. 2. 2016 pondělí
17. 2. 2016 středa
19. 2. 2016 pátek
22. 2. 2016 pondělí
24. 2. 2016 středa
26. 2. 2016 pátek
29. 2. 2016 pondělí
2. 3. 2016
středa
4. 3. 2016
pátek
7. 3. 2016
pondělí
9. 3. 2016
středa

Hodina
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
17 hod.
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Skupina
biřmovanci 2. sk.(K. Psotka)
ženy pečující o chrám
biřmovanci 3. sk. (F. Ingr)
děti z 3. třídy
scholička
biřmovanci 1. sk. (J. Němcová)
Orlové
otcové
akolyté
společenství mládeže
senioři
zastupitelé
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14. 3. 2016
16. 3. 2016
18. 3. 2016
21. 3. 2016
23. 3. 2016
25. 3. 2016

pondělí
středa
pátek
pondělí
středa
pátek

17 hod.
17 hod.
18 hod
17 hod.
17 hod.
9 hod.

cursillisté
Josefové
křížová cesta městem
matky
ministranti
všichni

P o s t n í d o b a s a r c i b i s k u p e m v R o c e m i l o s r de n s t v í
Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého
ve spolupráci s T - Mobile a. s. v rámci postní doby 2016 nabízí
zasílání citátů otce arcibiskupa Jana Graubnera formou SMS.
Citáty budou tematicky zaměřené k Roku milosrdenství.
Pro přihlášení odběru odešlete SMS ve tvaru DAR2016
na telefonní číslo 736 315 315. Služba je zdarma, platí se jen
objednací SMS dle vašeho tarifu.
V ý z v a k p ř i hl á š k á m d o s e m i n á ř e
Arcibiskup Jan vyzývá mladé muže, kteří mají maturitu nebo
se na ni letos připravují: „Pokud Vás někdy napadla myšlenka
na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé a pomáhat lidem na
cestě spásy, promluvte si s knězem o své životní cestě
a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také Vás ke kněžství.
Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář
v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském
povolání uvažují.“ Přihlášky je třeba odevzdat na arcibiskupství
do konce března 2016.
Poděkování za tříkrálovou
sbírku
Již 17 rokem probíhá v naší farnosti
Tříkrálová sbírka. Máme radost z toho,
že se skvěle rozvíjí a stále stoupá počet
koledníků i výnos sbírky. Celková sbírka
Michael – Svatý Duch č.86/půst 2016
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na Uherskohradišťsku činila 2 mil. 241 tis. 378,-Kč.
Ve Starém městě jste pro potřebné darovali 171.323,-Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky Oblastní charita Uherské Hradiště
použije na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu,
podporu pečovatelské služby pro seniory na Uherskohradišťsku
a opravu objektu denního centra sv. Ludmily, zajišťující služby
pro osoby se zdravotním a mentálním postižením.
Lyžovačka staroměstského spolča
Venku teplo a sníh je vidět jen na fotkách z minulých let…

V našem kraji začínají jarní prázdniny a deset odvážlivců
z našeho spolča se vydává na každoroční lyžovačku na faru
Zubří.
Naše túra začala s požehnáním na cestu od otce Miroslava
v neděli 31. ledna. Po příjezdu a následném usídlení v pokojích
jsme něco málo snědli a šli si zahrát společenské hry, které nás
unavily a my jsme se šli prospat do prvního lyžovacího dne.
První den byl tu a my mohli vyrazit na sjezdovku. Na poprvé
jsme si vybrali sjezdovku „Bílá“, nacházejí se zde 3 sjezdovky –
dvě modré a jedna červená. Jízdy samozřejmě provázelo
mnoho pádů, hlavně mých. Ale bez nich by to ani nešlo.
Naštěstí jsme všichni přežili a večer jsme se mohli sejít
Michael – Svatý Duch č.86/půst 2016
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u večeře, kterou připravili dva šikovní kuchaři – Lukáš
a Dominik Gottwaldovi. Ale abych nezapomněl… když jsme
dojeli, tak na nás pan farář čekal s příjemnou zprávou:
„Zabloudil zde nějaký provianťák a něco Vám nechal
ve sklepě“… Nu dobrá, podívali jsme se a co tam na nás
čekalo? Plná krabice řízků, miska bramborového salátu a moc
koláčků. No přišlo nám to celkem vhod, neboť jsme měli hodně
jedlíků, tak to nebyl problém zlikvidovat, samozřejmě
známému/neznámému/ „provianťákovi“ děkujeme.
Jelikož se nám sjezdovka na Bílé natolik zalíbila, tak nás její
bílý povlak hostil i v úterý a protože už jsme byli trochu
rozježděnější, tak nám pády už tolik nekazily požitek z lyžování.
Přišel však jeden velký pád Lukáše Gottwalda, kterého začalo
bolet koleno, tak pro něj tímto skončilo lyžování. Na nohy ho
nepostavil ani výborný gulášek, který uvařily naše dvě šikovné
kuchařky Radka Blahová a Monča Pleváková. Den jsme
zakončili mší svatou.
Do třetice všeho dobrého jsme chtěli naši lyžovačku završit
naší oblíbenou sjezdovkou, ale byla tam silná konkurence
v podobě lyžařů. Naštěstí další sjezdovka byla hned naproti, jen
přes cestu, tak jsme ji „okoštovali“. Troufám si říct, že byla ještě
o něco lepší než sjezdovka, která byla obsazená. Užili jsme si
zde mnoho srandy a tím mohli završit naše lyžování.
Příští rok lyžím nazdar!
Dominik Gottwald
Hospodine, utíkám se k tobě
Zbývá několik desítek dní do mého vytouženého křtu.
Přípravy vrcholí a já se nemůžu dočkat prvního svatého
přijímání. V tomto období ráda vzpomínám na své první setkání
s Ježíšem.
Byl sychravý podzim a já se vracela domů z pozdního
fotbalového tréninku. Náš dům se nacházel úplně na konci
ulice. Bylo téměř nemožné minout kostel, protože byl postaven
přímo vprostřed ulice. Přestože jsem byla ateistka, cosi mě
Michael – Svatý Duch č.86/půst 2016
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v záchvatu zoufalství donutilo si promluvit s tím nahoře. „Ahoj
Bože, nevím, jestli existuješ, ale přála bych si mít fungující
rodinu a mít někoho, kdo mě bude mít rád takovou, jaká jsem.
No a vůbec by mi nevadilo, kdyby tam bylo i pár sourozenců.”
dodala jsem ve spěchu. To jsem netušila, jak mi tento krátký
dialog změní celý můj život.
Snad každý z nás, kdo chodí pravidelně na mši svatou, zná
výrok ”Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte,
a bude vám otevřeno“. Dveře se mi skutečně otevřely. On nade
mnou držel ochrannou ruku a směroval mě na místo, o kterém
se mi ani nesnilo. Přes zastávku v dětském domově jsem
nalezla skutečný domov u Pavlových.
Tato šestičlenná rodina mě
uchvátila svou láskou jednoho
k druhému. Byl to pocit, který jsem
nikdy nezažila. Hlavou rodiny byl
Ježíš, šestý člen, kterého jsem tehdy
absolutně ignorovala. Na nedělní mši
jsem chodila za účelem strávit čas
se svými novými blízkými, ale ne
s Ježíšem. Víra mi nebyla nikdy
nucena.
Pavlovi
horlivě
a
nadšením rádi znovu a znovu
vyprávěli o našem Stvořiteli. Sama
jsem potom pochopila, že my lidé
nejsme schopni milovat a dávat se
druhým zcela bez něj. Překvapilo mě, jak jsme na něm závislí,
jsme slabí a hříšní a on nás přesto všechno stále hluboce
miluje.
„To je nadlidský výkon. Kdo jiný by to mohl zvládnout?”
pomyslela jsem si. Od té chvíle jsem toužila být nablízku svému
Otci. Obrovská prázdná síň v mém srdci se rázem zaplnila
láskou a já přestala hledat ostatní věci, kterými bych ji zaplnila.
Tak má dobrodružná honba za štěstím skončila.
Sabina Phamová
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S p o l e č n á p o u ť n a V e l e hr a d d e n p o P o p e le č n í
s t ř e dě
Společnou modlitbu a pouť po
růžencové poutní cestě na Velehrad
prožijeme už ve čtvrtek 11. 2. 2016.
Setkáme se v 16.30 hod. u křížku u
Panelárny.
Přijďte s námi odevzdat své rodiny,
farnost, radosti i starosti do rukou Pána
Ježíše skrze Mariino srdce.
Pozvání
- v neděli 21. 2. 2016 proběhne od 16.30 hod. další část
Velehradského duchovního semináře duchovního filmu. Více
informací na www.velhradinfo.cz/kalendar-akci/
- postní rekolekce pro katechety a věřící pedagogy se
uskuteční 26. - 28. 2. 2016 v poutním domě Stojanov.
Farní kronika
Do naší farní rodiny byli křtem přijati:
Ema Říhová, SM, Sées 1960
31. 1. 2016
Nela Terezie Vendelová, SM, Luční Čtvrť 2050 7. 2. 2016
V naší farnosti jsme se rozloučili:
František Plevák
*27. 9. 1929
Jiří Andrýsek
* 5. 5. 1946
Marie Zelená
*21. 8. 1935
Antonín Duchtík
* 9. 3. 1933
Josef Horák
*13. 1. 1939
Josef Vaněk
*19. 11. 1922
Božena Jabůrková
*18. 9. 1928

+ 1. 1. 2016
+ 3. 1. 2016
+ 8. 1. 2016
+27. 1. 2016
+29. 1. 2016
+30. 1. 2016
+ 3. 2. 2016

Své příspěvky můžete zasílat na adresu :
Gabriela Gottwaldová, Sées 1970, Staré Město, tel. 604 336 466
šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová
církevní schválení: P. Mgr. Miroslav Suchomel
grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek
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