Výroční zpráva
farnosti Staré Město
za rok 2016
Poděkování:
- VŠEM, kteří svou službou, nasazením, obětí (i finanční) a modlitbou
pomáhají farnosti a společenství Církve.
- Vedení města, zastupitelům, pracovníkům radnice za vstřícnost a
spolupráci mezi farností a Městem.
- spolupracovníkům – členům ekonomické a pastorační rady za jejich
významné nasazení při zvládnutí úkolů, které před námi byly a jsou,
- sakristiánkám (sestrám Vlaďimíře Batůškové, Blaženě Němcové a Ludmile
Chlachulové), a sakristiánům (bratrům Zdeňkovi Vojtkovi a Jaroslavu
Kučerovi) že svou službu v chrámu sv. Michaela i Svatého Ducha dělají
s příkladnou odpovědností,, s láskou a s nadšením,
- těm, kteří zdobí kostel – ss. Vladimíře Batůškové a Miroslavě Číhalové a
jejich příležitostným spolupracovníkům (zvláště Kateřině Kudrové) za čas, který
věnují přípravě a provedení pěkných výzdob našeho chrámu k nedělím a
svátečním dnům,
- sestrám, ve skupinkách, které uklízejí náš chrám, abychom se v něm cítili
vždy dobře a na setkání s Bohem se mohli hodně těšit. Zvláště těm, kteří
rozšířili počty ve skupinkách,
- bratrům ministrantům, akolytům, lektorům – že přispěli svým dílem
k důstojnosti a kráse liturgických obřadů v novém chrámu, zvláště Vojtěchovi
Gieslovi, který moderuje činnost našich ministrantů. A také děkuji akolytům,
sloužícím jako mimořádní rozdělovatelé svatého přijímání. Nemocným přinášejí
eucharistického Krista, a při Bohoslužbách slova povzbuzují naše milé přátele
v Ústavu sociální péče na Kopánkách,
- těm sestrám, - které pomáhají s úklidem fary,
- mladým přátelům ze Společenství mládeže – Meetina, kteří se zapojují
do příprav Děkanátních setkání, setkání dětí a mládeže v naší farnosti.
Upřímné díky za přípravu Mikulášských a Vánočních besídek pro děti
a za programový vstup při Děkanátním plese. Zvláště jim upřímné díky
za pomoc na faře a farní zahradě,
- našim varhaníkům (Pavlovi Berkovi, Jirkovi Smejkalovi, Honzovi
Plevákovi, Zuzaně Psotkové i Kateřině Vránové) děkuji za důležitý přínos,
kterým se přičiňují o úroveň liturgické hudby a zpěvu při bohoslužbách.
Na nových varhanách v novém kostele jim to opravdu jde.

- Stanislavu Gieslovi, Petrovi Němcovi a Petrovi Jarotkovi, kteří vedou naši
„Scholičku“.
Zvykli jsme si na zpěv „Scholičky“ při nedělních
bohoslužbách, svátcích, o Vánocích a Velikonocích. Tento milý Boží dar
občerstvuje naši farní rodinu. Ať vám to, přátelé ze Scholičky, pěkně zpívá
k Boží oslavě!
- Všem, kteří připravují program pro děti při „rodinné“ mši sv. v neděli –
(maminkám a jejich spolupracovnicím z „Michálkovy nedělní školičky“, mladým
se „spolča“),
- Našim katechetkám – Miroslavě Číhalové, Jitce Foltýnkové, Janě Vandové
mladší, Janě Němcové a Ludmile Němcové – za jejich obětavost a lásku
k dětem, které jsou budoucností naší farnosti a církve.
- Sestře Marii Chlachulové a Emílii Sobkové, - za praní kostelního prádla,
- Sestrám Božence Slavíkové a Marii Roučkové - za obětavou přípravu
snídaně pro děti přicházející na ranní roráty v adventní době,
- Sestře Miroslavě Číhalové, Jitce Feldvabelové, a jejich spolupracovníkům
(mj. i Lukášovi Gottwaldovi, Lidušce Gieslové a dalším) kteří letos stavěli
Betlém z biblických postaviček a chór andělů (po obvodu skleněného pláště
kostela) Krásné biblické postavičky a zpívající Andílek nás uvádějí
do betlémských událostí,
- Ludmile Chlachulové, která slouží v naší farnosti jako KAPR (kamarád
Proglasu) a propaguje radio Proglas a Jarce Plevákové, která působí jako
KANOE (kamarád TV NOE). Bůh kéž jim v jejích službě žehná…
- Kamilu Psotkovi a jeho spolupracovníkům, za přípravu a průběh
Tříkrálové sbírky a Veřejné sbírky na dostavbu nového kostela. Upřímné
díky vedoucím koledových skupinek i všem dětem a díky také skupinkám
Veřejné sbírky! Kamilu Psotkovi zvláštní poděkování za jeho velkorysou
oběť v práci pro farnost a pro nový chrám, a Josefovi Budařovi
ze stavební firmy PROMONT, za pomoc při technickém chodu nového
kostela.
- Našim redaktorům farního zpravodaje a webových stránek naší farnosti
na internetové síti – Gabriele Gottwaldové, Vojtěchovi Foltýnkovi a Tomáši
Valovi. Zdeňce Vojtkové za přípravu farní stránky ve Staroměstských
novinách (počínaje listopadem – adventní dobou 2016 – předala tuto službu
Petře Němečkové). Rád děkuji Jiřímu Pilušovi, který ve své tiskárně tiskne
pro naši farnost časopis a potřebné materiály.
- Děkuji také animátorům farních společenství: mládeže, ministrantů,
rodin, cursilla, seniorů, terciářů, fatimského apoštolátu, živého růžence,
modlitebního společenství matek, otců, modlitebního společenství
Breviáře a také nově vzniklého společenství Kryštůfek (maminky
na mateřské spolu se svými dětmi) a dalších. Kéž máte dost odvahy
pracovat pro jednotu, smíření a vnášet Krista stále více do života našeho
města, Děkuji animátorům skupinek biřmovanců – Františkovi Ingrovi,
Petrovi Chlachulovi, Kamilovi Psotkovi, Janě a Ludmile Němcovým, že umožnili
našim biřmovancům prožít přípravu ve společenství nad Biblí, nad tématy
Katechismu, a také v modlitbě a vzájemném sdílení,
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- Jitce Foltýnkové, účetní naší farnosti, za obětavou práci pro farnost, vedení
účetnictví a pravidelné seznamování se stavem hospodaření farnosti,
- děkuji Těm, kteří přicházejí pomáhat při vyhlášených brigádách a dalších
akcích,
- velké díky těm, kteří obětují své modlitby, těžkosti, nemoci za Boží dílo
v naší farnosti,
- upřímně děkuji těm, kteří mi poskytli pohostinství, nabídli pomoc, byli
nablízku a také svou účastí mi pomáhali nést břemeno služby, dokázali
mi odpustit, modlili se za mne a projevili mi svou pozornost a lásku!,
- Všem, které jsem nejmenoval – ať Pán požehná svým dary, milostí
a novým elánem!

Pastoračních úkony a aktivity farnosti:
- V roce 2016 se narodilo k novému životu s Bohem 30 dětí, z toho 14 chlapců a
16 děvčat. Poprvé přijalo našeho Pána v eucharistii 21 dětí na Slavnost
Božího Těla (29.5.). a 1 dospělá (Sabina Tereza z Kalkaty Phamová)
na Slavnost vigilie Zmrtvýchvstání Páně (26.3.), 10 manželských párů si slíbilo
před Bohem lásku, úctu a věrnost. Celkem 45 farníků (z toho 20 bratrů a 25
sester) jsme vyprovodili na jejich poslední cestě a odevzdali do rukou Božích.
- Na začátku občanského roku, ještě v době vánoční (2.1.) provedl v novém
kostele Chrámový sbor a orchestr v Uh. Hradišti Benefiční koncert na podporu
stavby nového kostela.
- „Tříkrálová sbírka“ na podporu charitního díla a služby církve potřebným
proběhla v našem městě 8. - 9.1.2016. Při sbírce se v našem městě vybralo se
171 323,- Kč (Pán Bůh zaplať dárcům!)
- Plesovou sezonu ve Starém Městě otevírá už tradičně Děkanátní ples, jehož
přípravu nese na svým bedrech naše farnost. Uskutečnil se v sobotu 16.1.
(Čistý výtěžek – po odečtení všech nákladů – činil 40 000,- Kč a byl vložen
na účet nového kostela)
- V neděli 31.1.2016 sloužil mše svaté v novém chrámu náš rodák otec
Bartoloměj Pavel Černý OFM, s prosbou o finanční dar na Komunitní centrum
v Liberci – Ruprechticích (sbírka vynesla: 48 176,- Kč. Upřímné díky!)
- I v roce 2016 se pravidelně scházela společenství: Cursilla, Františkánských
terciářů, Seniorů, Starší mládeže – Meetina, Mladší mládeže - „Malčo“ Rodin,
Ministrantů, Modlitební společenství matek, otců. Přibylo společenství
„Kryštůfek“ (maminek na mateřské dovolené spolu s dětmi)
- V neděli 31.1. v blízkosti Svátku Uvedení Páně do chrámu se při lucernáriu
našemu farnímu společenství představili děti – budoucí prvokomunikanti.
- Společné udílení svátosti Pomazání nemocných proběhlo před Světovým
dnem nemocných (v pondělí 8.2.) a v pondělí 21.11.(Na památku Zasvěcení
Panny Marie v Jeruzalémě)
- Na přípravě soutěží dětí v postní a adventní době se významně podílí Magda
Pleváková (za což jsme ji vděčni!)
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- Rok milosrdenství se zvláště promítl do prožívání postní době. Kromě
pobožností křížových cest ve všedních dnech, se také konaly kající pobožnosti
v neděli odpoledne. Pobožnosti křížových cest ve všedních dnech postní doby
moderovali děti z náboženství, Josefové, matky, otcové, zastupitelé města,
františkánští terciáři, společenství mladých, senioři, členové ekonomické a
pastorační rady, ministranti a akolyté. Prozatímní obrazy KC jsou vytvořeny
z dílny malířky Bedřišky Znojemské
- Během postní doby organizovala Charita sbírku Postní almužna. Z naší farnosti
byl výtěžek 25 600,- Kč předán Charitě na Květnou neděli.
- Společenství biřmovanců se scházelo pravidelně každý měsíc (1x všichni
společně a 1x ve skupinkách)
- V rámci papežem vyhlášené aktivity „24 hodin pro Pána“ se uskutečnila
adorace od 16:00 do 21:00 hodin v pátek 4.3. Během celé doby byla možnost
přijmout svátost smíření.
- 4.neděli postní (6.3.) se uskutečnilo setkání České misie dříve a dnes (se
salesiánem o. Jaroslavem Mikešem SDB, který připravuje dobrovolníky na
misie). Povídání o minulosti a současnosti přípravy dobrovolníků na misie, díle
českého misionáře P. Jana Meda a o Adopci na blízko – podpoře dobrovolníků.
- Mladí z našeho společenství a z naší farnosti se zúčastnili Děkanátního setkání
mládeže v sobotu 19.3. na Velehradě
- Ve čtvrtek 17.3., pátek 18.3.. a ve čtvrtek 15.12. a pátek 16.12. jsem navštívil
nemocné a posloužil jim svátostí smíření, pomazání a eucharistie.
- V pátek 18.3..před Květnou nedělí, jsme šli Křížovou cestu se zastaveními
u nového kostela a na náměstí Velké Moravy.
- O Velké noci Vzkříšení našeho Pána (26.3.) byla pokřtěna a poprvé přijala
eucharistii Sabina Tereza z Kalkaty Phamová.
- V neděli Božího milosrdenství (24.4.) vyhlásil svatý otec František
Celoevropskou sbírku na Ukrajinu, do níž darovali také naši farníci 12 000,Kč. Pán Bůh zaplať!
- Už tradiční Prosebná pouť naší farnosti na Svatý Hostýn se uskutečnila 12.5.
- V den Svátku matek (8.5.) při mši svaté v 10:00 hodin v novém kostele popřáli
našim maminkám a babičkám děti z Křesťanské mateřské školky. V tento den
opět proběhla pietní vzpomínka na zemřelého Ing.Dr. Rostilava Sochorce (při
mši svaté v 8:00 hodin v kostele sv. Michaela a u hrobu zemřelého)
- Každý druhý čtvrtek v měsíci – organizuje farnost modlitbu RŮŽENEC
S PROCESÍM po růžencové poutní cestě.
- Při Letnicích naší farnosti (14.5.) si modlitby během nočního bdění rozdělily
společenství seniorů, terciářů, cursilla, matek, otců, skupinek biřmovanců a
mladých farníků,
- V rámci Dnů slovanské kultury (19.-24.5.) se v novém kostele uskutečnila
výstava „Jože Plečnik, mistr sakrální architektury“ (Zahájení výstavy v sobotu
21.5. po mši svaté)
- Veřejná sbírka na nový kostel se konala 17.- 22.5. (s výtěžkem 312 360,- Kč)
a 10.-16.10. (s výtěžkem 325 050,- Kč). Bůh požehnej všem spoluobčanům
za finanční dary na nový chrám.
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- V Roce milosrdenství se dne 28.5. uskutečnila Národní pouť do Krakowa –
Lagiewniků (do míst, kde se Milosrdný Ježíš zjevil sestře Faustyně Kowalské a
skrze tuto apoštolku svého milosrdenství předal poselství celému světu!). Mezi
mnoha poutníky z celé republiky byl také autobus našich farníků
- Slavnost Božího Těla v červnu (29.5.), v rámci které se uskutečnilo první svaté
přijímání našich 21 dětí, proběhla tradičně také eucharistickým průvodem
ulicemi Na Valech, Na Hradbách a Altéře.
- Na den sv. Cyrila a Metoděje (5.7.) jsme v naší farnosti při večerní mši svaté
uvítali novokněze o. Jana Kulhánka ze Sezimova Ústí. V pondělí 8.8. večerní
mši svatou slavil novokněz ostravsko-opavské diecéze o. David Tyleček.
A na 3. neděli adventní (11.12.) prožil s námi mši svatou o. novokněz Jiří
Luňák z nedalekého Ořechova. Všem novokněžím děkujeme za jejich
požehnání a vyprošujeme pro jejich službu moc a sílu Ducha svatého!
- Také naše farnost se zúčastnila Poutě Děkanátu Uherské Hradiště za obnovu
rodin a duchovní povolání v sobotu 9.7. na Velehradě.
- V neděli 24.7. se v rámci Roku milosrdenství uskutečnila Pouť naší farnosti
k Bráně milosrdenství na Velehradě (Za modlitby Korunky k Božímu
milosrdenství a zpěvů jsme putovali po poutní cestě k bazilice, prošli jsme
Svatou bránou a v 15 hodin slavili mši svatou).
- V pondělí 25.7. odjíždělo 11 mladých z naší farnosti slavit svátek mladých
křesťanů na Světové dny mládeže do polského Krakowa (25.7. – 31.7.).
- Naše děti se mohly těšit na farní tábory: 6.7.- 17.7. na faře v Potštátu a 6.8. 13. 8. také na faře v Potštátu.
- Mimořádným uměleckým zážitkem v sobotu 13.8. byl v našem novém kostele
koncert sboru Bohemiachor („Nechť promlouvá srdce“).
- Dožínková mše svatá byla sloužena v neděli 28.8.
- Ve dnech 31.8. – 3.9. se 6 našich ministrantů vydalo na cyklopouť po trase
Zábřeh, Praděd, Opava, Valašské Meziříčí.
- V neděli 4.9. jsme zahajovali nový školní rok mší svatou ve 14:00 hodin:
Program pro děti, který následoval, společně připravila farnost (společenství
mládeže) a Jednota Orla.
- Také ve školním roce o nedělích probíhala aktivita naší farnosti: mše sv.
v novém kostele v 10 hodin je věnována Rodinám s dětmi. Předškoláci mají
program v místnosti pro matky s dětmi, starší děti mají program ve mši,
- V neděli 11.9. se na náměstí Velké Moravy uskutečnil už VI. Velkomoravský
koncert, na němž vystoupili Hradišťan, skupina Dei Gratia, Alfred Strejček,
Dolinečka a CM ZUŠ Staré Město. Jsme vděčni za tuto důležitou podporu
Božího díla v naší farnosti – dostavby nového kostela.
- V tomto roce se konalo poprvé Cyrilometodějské putování (v rámci Evropské
kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje) v sobotu 24.9. od Výšiny sv.Metoděje
(Sady) přes Uherské Hradiště, Staré Město (sv. Michael, Svatý Duch,
Památník Velké Moravy), po Růžencové poutní cestě na Modrou a Velehrad.
- Michalské slavnosti v našem městě probíhaly v sobotu 1.10. na náměstí Velké
Moravy a v neděli 2.10. slavnostní mší svatou v novém kostele a poté od 14:30
Hodovým odpolednem na náměstí Velké Moravy.
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- V neděli 4.10. jsme oslavili druhé výročí Benedikce nového chrámu Sv. Ducha.
- Adorační den farnosti se loni uskutečnil opět 6.10. (ve čtvrtek).
- Před Slavností biřmování v naší farnosti jsme byli pozvání k prožívání novény
modliteb za dary Ducha svatého pro biřmovance (zvláště jsme se mohli
zúčastnit modlitební vigilie – adorace za vylití darů Ducha sv. v sobotu 29.10.)
V neděli 30.10. přijel mezi nás otec biskup Josef Hrdlička, skrze něhož Bůh
obdaroval 30 našich vyvolených bratří a sester.
- V sobotu 12.11. se na Orlovně uskutečnila Duchovní obnova na téma
„Milosrdní jako Otec“, kterou nás provázel o. Antonín Hráček. Děkujeme
za jeho službu!
- Od adventní doby jsme slavili opět všechny mše svaté v novém kostele. Bylo
to především z důvodu zimního období a tedy topné sezony, protože v novém
chrámu je instalováno teplovodní podlahové vytápění.
- Náš rodák – otec Bartoloměj Pavel Černý OFM zavítal v sobotu 26.11. opět
do naší farnosti, kde se při mši svaté a poté v Jezuitském sklepě uskutečnilo
setkání „bývalých spolčáků hradišťského spolča“ (k významnému 25.výročí).
- Mládež Děkanátu uspořádala Studentskou mši svatou v novém chrámu v pátek
2.12. s následným modlitebním Večerem chval. Děkujeme otcům Petrovi
Součkovi z Polešovic, který slavil mši svatou a otci Radimovi Kuchařovi ze SG
Velehrad, který moderoval Večer chval.
- Se svatým Mikulášem se děti setkaly v sobotu 3.12. v novém chrámu.
Společenství mládeže připravilo hru o Mikuláši.
- Při mši svaté 2.neděle adventní (4.12. v 10:00 hodin) byli mezi katechumeny
přijati: Vojtěch Železník a Tomáš Vaškových. Jejich příprava na křest se završí
o velikonoční vigilii roku 2017.
- Radost 3.neděle adventní (11.12.) byla v novém chrámu umocněna
vystoupením Slováckého komorního orchestru pod vedením Jiřího Pospíchala
(zazněly barokní skladby Bacha, Corelliho, Vivaldiho…)
- Upřímné poděkování všem, kteří darovali vánoční čajové pečivo, které
pracovníci Charity předali osamělým, nemocným a potřebným.
- Děkuji Vám všem, kteří přicházíte do chrámu Svatého Ducha a vytváříte
společenství plné radostné víry, vzájemného přijetí.
- Chrám Svatého Ducha se stává jedinečným místem setkávání, duchovního
obdarování a zakoušením mocné Boží přítomnosti
P. Miroslav Suchomel,
duchovní otec farnosti

Zpráva o dokončovacích pracích na našem kostele
Svatého Ducha v roce 2016
Letošní práce na dokončení našeho kostela byly prováděny na přání našeho
města, jímž byly letošní náklady plně hrazeny. S ohledem na splácení dluhu si
naše farnost nemohla takové stavební výdaje dovolit.
Záměrem města bylo zpřístupnit pro své občany i pro návštěvníky města
rozhlednu v nejvyšším patře jižní věže (ze strany Jezuitské ulice) a rozšířit tak
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turisticky atraktivní nabídku staroměstského volnočasového centra (Event centra)
o poutavý pohled z výšky na samotné Staré Město, Uherské Hradiště i okolní
přírodu.
Hlavní stavební konstrukce byly k tomuto účelu už řadu roků hotovy. Cílem
letošních dokončovacích prací bylo zejména zajištění bezpečnosti návštěvníků
rozhledny od nejnižšího sklepení po vrchol věže. Bezpečnosti chůze po schodišti,
zamezení možného pádu z výšky, a hlavně požární bezpečnosti. Na tu kladl
inspektor Hasičského záchranného sboru nejvyšší důraz. Ve věži musela být
udělána taková opatření, aby při vzniku požáru v kterékoliv části kostela mohly
osoby bezpečně a všechny uniknout z dosahu ohně. A taková úniková cesta je
právě schodiště ve věži, kterou je možné bezpečně uniknout z vlastní věže,
z oratoře a kůru (zatím nedokončených), i ze sklepních prostorů.
Takže do paty věže byl vyhotoven průchod přímo z Jezuitského sklepa,
ve věži byly upraveny schody tak, aby na nich návštěvník neškobrtl, byla
namontována madla a mřížové zábrany, aby ani malí neposední a zvídaví
návštěvníci neskončili kdesi s úrazem. Největší položkou byl nákup a zabudování
protipožárních dveří, které jsou v každém dveřním otvoru ve věži. Většina z nich
odolá i půlhodinovému žáru, aniž by se rozpadly, prohořely a pustily oheň
na únikové schodiště. Konečně byly provedeny úpravy "aby to schodiště
i rozhledna vypadaly", aby nepřipomínaly schody do starého sklepa, či žebřík
na půdu. Šlo zejména o omítky a výmalby. Návštěvník tak může prostoupat přímo
z Jezuitského sklepa až do nejvyššího podlaží věže a tam se vydýchat,
odpočinout (schodů je skutečně hodně) a pokochat zajímavým výhledem.
Náklady na tuto akci činily, zejména kvůli protipožárním konstrukcím, 1 399
727 korun. Jak už jsme uvedli na začátku, celou částku zaplatila "staroměstská
radnice".

Statistika hospodaření farnosti
Hospodaření farnosti v roce:
stav účtu k 1.1
celkové příjmy
(jedná se nedělní sbírky a ostatní příjmy)
celkové výdaje (z toho:)
- výdaje na bohoslužebné, tj. na hostie, svíčky,
květiny, a ostatní bohoslužebné a katechetické
pomůcky
- výdaje spojené s provozem fary a kostela: např.
elektřina, plyn, voda, telefon, kopírování a
ostatní práce
- povinné sbírky - na misie, svatou zemi, haléř
sv. Petra, kněžský seminář, Charitu, školství
- dobrovolné sbírky darované mimo farnost
(na křesťanská media, světové dny mládeže,
Ukrajinu)
- za ostatní výdaje – odvod diecézi, poplatky ,
kancelářské potřeby, daň, apod.
stav účtu k 29.12

2016
Kč

276 682

Kč

504 637

Kč

455 909

Kč

76 699

Kč

110 994

Kč

134 595

Kč

49 790

Kč

83 831

Kč

325 410
2016

Stavba nového kostela Sv. Ducha:

Statistika duchovních úkonů
Statistika úkonů za rok:

2016

křty

30

biřmování

33

počet sv. přijímání

31 190

1. sv. přijímání

22

počet sňatků

10

pomazání nemocných

115

počet pohřbů (do země + kremace)

45 (36+9)

počet nedělních mší v kostele, kapli

168

obvyklá návštěvnost v neděli

650

počet dětí v náboženství (počet skupin)
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stav účtu k 1.1
celkové příjmy
z toho : pravidelné sbírky v kostele
veřejné sbírky ve městě
koncert + dary + ostatní příjmy
příspěvek od města
celkové výdaje
z toho : za stavební práce
za plyn, vodu, el. energii
úroky z úvěru a ostatní výdaje
splátky úvěru a půjček
stav účtu k 29.12

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

658 717
4 498 216
619 138
637 510
1 441 568
1 800 000
4 184 272
1 503 961
233 522
414 239
2 023 550
972 661
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