Když sovětská armáda území opustila, započalo se v roce 1990 se záchrannými pracemi
a rekonstrukcí poškozeného kostela a jeho okolí. Obnova pokračuje dodnes.
Blízko kostela se nachází pramen čisté vody, kterému lidé přisuzovali léčivé účinky.
Nazývá se Královská studánka.
300. výročí kroměřížských poutí do Staré Vody
Dne 27. 8. 1715 v 9 hodin ráno při slavné mši sv. na Velkém náměstí u sochy složili
kroměřížští občané slib, že budou každoročně putovat ke sv. Anně do Staré Vody
jako poděkování za přestálý mor.
Jak takové poutě vypadaly?
V letech 1758 – 1768 pěší kroměřížské poutníky doprovázely povozy. Kočár tažený
4 obecními koňmi vezl městské radní, za ním jely 3 vozy s kněžími, kostelními věcmi
a potravinami na krmení koní, které přepravovali sedláci z Těšnova a Bařic. Sedláci vezli
starovodským kněžím kuřata či mladé slepice i s krmením. Poddaní byli při příležitosti pouti
do Staré Vody na 2 dny osvobozeni od roboty.
Poslední kroměřížská pouť ke Sv. Anně na Starou Vodu, trvající vždy 4 dny chůze, se
uskutečnila v roce 1938. Ráno 24. 7. se sloužila mše sv. u Panny Marie, kostel byl nabitý
lidmi. Po mši sv. byla první modlitba a rozloučení na Riegrově náměstí, další modlitba byla
u kříže, který stával blízko Podzámecké zahrady. Rozloučení u kříže bylo krátké, tak
3 či 4 minuty, zúčastnil se ho však tisícový dav. Do Skaštic došlo už asi jen 70 lidí, ostatní
jeli vlakem či auty. Procesí doprovázely 2 vozy – 1. obsadilo bratrstvo Sv. Anny a muzikanti,
2. vůz byl sanitní. Nesly se korouhve a cestou se mimo jiné zpívalo „Zatoužilo srdce k Svaté
Anně jít, k andělským by mohlo svoje zpěvy připojit. Zdráva, zdráva Svatá Anna, buď
babičko Krista Pána! atd.“
Přidali se poutníci z Břestu, v Přerově byl oběd, dále se pokračovalo přes Lazníky.
Nocovalo se ve Velkém Újezdu, dalšího dne došlo procesí do Města Libavé, kde byl oběd,
poté po menších skupinkách do Staré Vody, před večerem se všichni poutníci sešli
u kroměřížské sochy Sv. Anny. Po přivítání Starovodskými se procesí odebralo ke svaté
vodě, tedy ke Královské studánce. Poutníci přenocovali u místních, na svátek sv. Anny byla
pak mše sv. v 8.00 h. Pěší procesí odcházelo hned po mši sv., na kraj dědiny je doprovázeli
místní kněží. Do Přerova šli všichni společně, do Kroměříže pak různě, jak kdo mohl.
Po návratu do Kroměříže se konala slavná bohoslužba a rozdávaly se metály těm, kdo byli
na pouti do Staré Vody po 50., 40., 30., 20.
Zdroje: Poutě do Staré Vody u Libavé od Jany Krejčové (Olomouc 2003) a Poutní místo
Stará Voda (DANAL 1997)
Milí farníci, je to již 300 let, kdy dali naši předci slib, že budou každý rok putovat
do Staré Vody. 300 let tradice, to už je přece krásný kus historie, 300 let obětí
a modliteb! Nenechme se zahanbit před našimi předky a pojeďme všichni
společně toto úžasné výročí oslavit! Míst v autobusech bude dost. Tedy doufám,
že naplníme více jak jeden autobus! Naši předci putovali 4 dny pěšky, nám to bude
autobusem trvat několik desítek minut. Takže neváhejte a co nejdříve se přihlaste,
ať víme, kolik autobusů máme objednat!
P. Vít
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Modlitba na prázdniny:
„Pane, blahořečím ti a děkuji ti, že jsi mne stvořil právě takto.
Ať ostatní říkají, co chtějí. Já mohu říci jediné: Děkuji.“
Anastasio Ballestrero
POZOR! Příští FIAT bude na období od 3. 8. do 30. 8. 2015!
Pokud chcete dát do tohoto srpnového FIATu příspěvek, je nutné
jej zaslat do úterý 28. 7. 2015 do 16 h na e-mail: LindaSig@seznam.cz.

Farní kancelář bude z důvodu dovolené sekretářky zavřena ve dnech:
od 13. do 17. 7. 2015 a od 17. do 21. 8. 2015. Děkujeme za pochopení.
Zapište si do kalendáře: HODY – 16. 8. 2015 (neděle), slavná mše sv. v 15.00 h.
Hlavní celebrant bude P. Zdeněk Mlčoch z Rataj u Kroměříže, kaplan v Přerově.
Po mši sv. udělí novokněžské požehnání. Všichni jsou poté zváni na farní zahradu
k zábavě a pohoštění!
Přihlašování na pouť do Staré Vody – viz 3. strana FIATu!
15. 7. STŘ Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
18. 7. SO Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
19. 7. NE 16. neděle v mezidobí.
Sbírka na naše opravy.

Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h a v 10.30 h.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.

22. 7. STŘ Památka sv. Marie Magdaleny.
23. 7. ČTV Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
25. 7. SO Svátek sv. Jakuba, apoštola.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
26. 7. NE 17. neděle v mezidobí.

Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h a v 10.30 h.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
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31. 7.
1. 8.
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Památka sv. Gorazda a druhů.
Památka sv. Marty.
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.
Po ranní mši sv. pobožnost k Panně Marii, Matce Božských milostí.
2. 8. NE 18. neděle v mezidobí.
Dnes je možné získat plnomocné „Porciunkulové“ odpustky za obvyklých
podmínek: návštěva kteréhokoliv kostela Řádu sv. Františka nebo farního
kostela, kde se pomodlíme modlitbu Páně a Vyznání víry, přistoupíme
ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání a pomodlíme se na úmysl Svatého otce.

Mše sv. v 8.00 h; v 9.15 h a v 10.30 h.
Skaštice: mše sv. v 10.30 h.
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20.
Ex 1,8-14.22; Zl 124; Mt 10,34-11,1
21.
Ex 2,1-15a; Zl 69; Mt 11,20-24
22.
Ex 3,1-6.9-12; Zl 103; Mt 11,25-27
23.
Ex 3,13-20; Zl 105; Mt 11,28-30
24.
Ex 11,10-12,14; Zl 116B; Mt 12,1-8
25.
Ex 12,37-42; Zl 136; Mt 12,14-21
Jer 23,1-6; Zl 23(22); Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 26.
Ex 32,15-24.30-34; Zl 106; Mt 13,31-35
Ex 33,7-11;34,5b-9.28; Zl 103; Mt 13,36-43
Ex 34,29-35; Zl 99; Mt 13,44-46
Ex 40,16-21.34-38; Zl 84; Mt 13,47-53
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Zl 81; Mt 13,54-58
Lv 25,1.8-17; Zl 67; Mt 14,1-12
Ex 16,2-4.12-15; Zl 78(77); Ef 4,17.20-24;
Jan 6,24-35

Ex 14,5-18; Ex 15; Mt 12,38-42
Ex 14,21-15,1; Ex 15; Mt 12,46-50
Pís 3,1-4a; Zl 63,2.3-4.5-6.8-9; Jan 20,1.11-18
Gal 2,19-20; Zl 34; Jan 15,1-8
Ex 20,1-17; Zl 19; Mt 13,18-23
2Kor 4,7-15; Zl 126(125); Mt 20,20-28
2Kral 4,42-44; Zl 145(144); Ef 4,1-6; Jan 6,1-15

V předsíni kostela jsou již nyní
k vyzvednutí
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
pro příští školní rok 2015/2016.
Rodiče, prosíme, odevzdejte
přihlášky včas, nenechávejte to
na poslední chvíli!

Děti jsou požehnání: Mám pro toto tvrzení mnoho velkých příkladů a vzorů
(podle zdravé tradice). Na příklad děti hudebního velikána J. S. Bacha. Jeden
muzikolog vypráví, že batolící se děti byly při komponování jeho nesmrtelných děl
spíše inspirací, než překážkou. V naší moderní epoše dochází často k pravému
opaku. Rodiče jednoho nebo dvou dětí financují vymoženosti materialismu, drahé
rekreace v zahraničí a jiné důležité zbytečnosti. Další dítě považují za přítěž.
Všeobecně se ví, proč tomu bývá. Je to pohodlnost, lenost, neochota riskovat něco pro Boží
království. Ale rodiče mnoha dětí vědí, že slova evangelia: „Amen, pravím vám: kdo nepřijme
Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal
jim.“, jsou stále živá, až do příchodu Ježíše Krista. Ten nám praví: „Já, Ježíš, poslal jsem svého
anděla, aby vám svědčil o tom, co se týká církevních obcí. Já jsem výhonek z Davidova kořene
a Davidův potomek, zářivá jitřní hvězda.“ (Zjev. 22,16)
Osobně znám několik rodin s více dětmi, které mají mnoho skutečných přátel, kteří s nimi
nejen sympatizují, ale také jim různým způsobem pomáhají.
Augustin Petřík

Pouť do Staré Vody u Města Libavá, sobota 25. 7. 2015, odjezd autobusu
od kostela sv. Jana v 7.30 h, cena 150,- Kč. Hlásit se můžete již nyní v sakristii
nebo farní kanceláři (mimo dovolenou sekretářky).
Pár slov o Staré Vodě
Obec Stará Voda byla založena pravděpodobně v roce 1258, první zmínka je z roku 1260.
Pojmenována je podle potoka, který jí protéká. Již v 15. století zde stál kostel zasvěcený
sv. Jakubovi Většímu. Obec se stala poutním místem, lidé putovali ke sv. Anně, matce
Panny Marie. Ctili zde její sošku, jejíž původ není znám, ovšem vypráví se, že ji nalezl
ovčák ve vrbě vedle dřevěného kostelíku sv. Jakuba. Těm, kdo se před ní pomodlili, se
vyplnily prosby. Sošku proto přenesli do kostela sv. Jakuba, jenže ta se po tři dny sama
vracela na původní místo ve vrbě. Proto byl na místě vrby postaven kostelík (či kaple)
sv. Anny, první zmínka o něm je v roce 1529.
Protože neustále přibývalo poutníků, byla kaple nahrazena větším kostelem a následně
upravována a přestavována.
Oba kostelíky – sv. Jakuba a sv. Anny byly nahrazeny velkým kostelem sv. Anny, který
biskup František Julián z Braidy vysvětil 11. 10. 1705.
Kostel procházel opravami, za války v roce 1916 přišel o tři zvony. Jeho stav byl špatný,
proto se započalo s opravami, o což se zasloužil biskup Antonín Cyril Stojan. Chybějící
zvony nahradily zvony nové.
Během 2. světové války další opravy neprobíhaly, kostel opět přišel o zvony. V roce 1945
Starou Vodu obsadila Sovětská armáda, která odešla až po roce, brzy poté přišlo první
německé procesí z Libavé. V roce 1946 došlo k odsunu německého obyvatelstva, obec
zůstala prakticky pustá.
V roce 1947 byla celá oblast Libavé vyhlášena za vojenský výcvikový prostor, všechny
obce v tomto prostoru se zcela vylidnily. Vybavení kostela – sochy, obrazy – byly naházeny
do kostela a postupně zničeny, krypta otevřena trhavinou… Podařilo se zachránit pouze
obraz z hlavního oltáře a sochu sv. Anny z roku 1922, které byly roku 1954
převezeny do Kroměříže a uloženy v kostele Panny Marie, dále 2 zvony a již
poničené varhany – tyto věci se
rozvezly různě po farnostech.
Kostel byl vojáky postupně
ničen, vytrhali dlažbu, zničili
omítky, rozbili sochy, vystříleli
okna…
Po okupaci Československa
v roce 1968 vystřídala českou
armádu sovětská armáda, která
zkázu poutního místa dokonala.
Např. chyběly vstupní dveře do kostela – zničil je (i kamenné ostění kolem nich) tank, který
parkoval v kostele… Dřevěná schodiště posloužila jako topení, došlo ke stržení klenby kůru,
vzácné fresky byly značně poškozeny.

