
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D O P L Ň O V A Č K A   N A   K V Ě T E N  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Twain: Láska je to, čemu se … 

1. Vlajky. – 2. Hlupák. – 3. Chřipka vepřů. – 4. Lana. – 5. Zástěna. – 6. 

Drahý stříbrošedý kov. – 7. Matka babky. – 8. Sedmikráska. – 9. Plocha 

kolem vodních nádrží. – 10. Zbytek po uříznutí stromku. – 11. Část 

Prahy. – 12. Severka. – 13. Syn. – 14. Tisící díl celku. – 15. Starověký 

předchůdce papíru. – 16. Jméno zpěvačky Filipovské.  

Pomůcka: Příkopy 

Tajenka z minula … když ji konáš nerad  
    Připravil František Záloha 

 
S M Ě J E M E  S E  S  F A R N Í Č K E M 

Na papežské konferenci se sejdou všichni kardinálové, včetně papeže. 

Ten si vezme slovo a hovoří:"Vážení kardinálové, zkontaktovala mě firma 

Coca-Cola a nabídla církvi veliký sponzorský dar, pokud změním slova 

v modlitbě Otče náš…"chléb náš vezdejší" na "Coca-Cola naše vezdejší"!  

A tak se Vás ptám :" Kdy nám končí smlouva s pekárnami?" 

*** 

Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev.  

Misionář se začne modlit:  

"Pane Bože, dej prosím tomu lvovi křesťanské city."  

Lev se postaví na zadní, sepne pracky a začne se modlit:  

"Děkuji Ti Hospodine za jídlo, které teď z Tvé štědrosti přijmu." 
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V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 

slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 

květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 

ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 

krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 

též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 

nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 

co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 

už mnohé vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Když svatý Bernard každé ráno i večer chodil do chóru, aby se 

společně s bratry modlil breviář, šel kolem krásné sochy Panny Marie. 

Pokaždé se na ni podíval a tiše zvolal „Salve Regina!“ (česky „Buď 

Zdráva Královno!“). Stalo se v den, kdy Bernard byl plný neklidu, že 

prošel kolem sochy Panny Marie a zapomněl pozdravit. 

Za jeho zády se náhle ozvalo „Salve Bernard!“ To Panna Maria 

pozdravila jeho. A on si uvědomil, že Mariina věrnost je mnohem 

větší a stálejší, než jeho. Zda to svatý Bernard slyšel, jak se traduje 

ve známém vyprávění, anebo se mu to jen zdálo, není důležité. Ten 

vjem byl a nese se dál. Projevuje se z naší strany vděčností formou 

májových pobožností. Nezapomínejme na ně a snažme se jich 

zúčastňovat. Děkujme jí a prosme též za děti, které na konci tohoto 

měsíce poprvé přijmou Jejího Syna, aby si Jej oblíbily a staly se Jeho 

přáteli na celý život. Duchu Svatý přicházej, vstupuj a osvěcuj naši 

mysl i srdce, ať žijeme podle srdce Ježíšova.      přeje otec Miroslav 

A P R Í L O V É   Š K O B R T Á N Í   

Les hýří celou škálou zelených odstínů, 

dozdobený bílou krajkou květů trnuší a 

třešní, blankytné nebe bez mráčku a vůně 

přicházejícího jara v ovzduší - to byly 

hlavní taháky letošního Aprílového 

škobrtání. Opomenout ale nesmíme ani 

časoprostorovou bránu Terulitůna hradě 

Lukově, pravěkou osadu lovců mamutů, 

rozloženou na březích tajemného 

Bezedníku, stádečko koní s výskajícími 

dětmi na hřbetech, polní střelnici pod 

Brázďákem ... Velké poděkování patří 

všem, kteří umožnili více než dvěma stům 

účastníkům strávit jedno dopoledne 

netradiční a velmi příjemnou procházkou. 

  Vladimír Bačůvka 

O D  A  D O  Z -  O  J Í D L E  A  P I T Í –  F R A N T I Š E K  Z Á L O H A 

 Chléb otvírá každá ústa. 

 Chválené maso ani pes nežere. 

 I nejlepší jídlo se časem přejí. 

 I malý člověk může mít na Silvestra velkou žízeň. 

 I vejce je třeba vařit s rozmyslem. 

 Jezte svůj chléb a nečekejte na cizí rohlík. 

 Je třeba jíst jako zdravý a pít jako nemocný. 

 Jak se ubránit opilosti – pohledem na opilce. 

 Jen alkoholici vědí, po čem blbnou. 

 Kořalka proškrábe hrdlo a rozkutálí peníze. 
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                                             K A L E N D Á R I U M   K V Ě T E N  2 01 0 
   
  2.5. 5. neděle velikonoční 
  3.5. Svátek svatých Filipa a Jakuba 

  9.5. 6. neděle velikonoční 
13.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 
14.5. Svátek svatého Matěje 

16.5. 7. neděle velikonoční 
23.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 

26.5. Památka svatého Filipa Netuho 
30.5. Slavnost Nejsvětější Trojice 
        (1. svaté přijímání ve Fryštáku) 

31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 
                                                      Svatý Matěj 
 

P O Z V Á N K A   N A   N O C  K O S T E L Ů  

Zlínský kraj se letos připojí k projektu Noc kostelů, který se uskuteční 

28. května v čase od 18 do 24 hodin a který úspěšně běží 

v zahraničních metropolích jako je Vídeň, Kolín na Rýnem, Hamburg, 

Linec či Salzburg. V loňském roce se k této akci poprvé přidaly také 

kostely v několika městech Čech a Moravy. Cílem Noci kostelů je 

otevřít sakrální prostory a návštěvníkům v nich nabídnout duchovní a 

kulturně – naučný program.  

Momentálně je k Noci kostelů přihlášeno přes 300 kostelů a 

modliteben deseti křesťanských církví ve všech krajích České 

republiky. Více informací je veřejnosti k dispozici na internetových 

stránkách www.nockostelu.cz. 

P R O G R A M  K L U B U   M A M I N E K 

VŽDY V ÚTERÝ OD 9 - 11 HODIN:  
    

   4.5.  Cvičení a říkanky s maminkou Dankou 

 11.5. Malování barvami (Windows color) – slupovací 

obrázky na sklo 

 18.5. Beseda se speciální pedagožkou a psycholožkou 

Mgr. Zdeňkou Polínkovou na téma „Děti a 

vztékání“ a téma předškoláci 

25.5.  Návštěva místní knihovny –  pozor středa 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA – BUDE VČAS UPŘESNĚNA 

  
PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16 DO 18 HODIN  
 V PŘÍPADĚ ZÁJMU - VOLNÉ HRANÍ PRO DĚTI 

   

 

 

 

http://www.nockostelu.cz/
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KONCERT CANTICUM CAMERALE  

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 17. dubna se v našem kostele po roce znovu představil 

vynikající zlínský komorní sbor Canticum camerale. Tentokrát s dílem 

Antonia Rigattiho – Velikonoční nešpory. „Byl to geniální italský 

skladatel, který žil v první polovině 17. století. Měl obrovské nadání a 

přestože zemřel v pouhých pětatřiceti letech, dokázal za sebou 

zanechat velké dílo. Velikonoční nešpory byly vydány asi měsíc před 

jeho smrtí a náhodou se jeden tisk v té době dostal do zámeckého 

hudebního archivu v Kroměříži. Odtud jsem jej v kopii získal a přepsal 

jsem ho pro Canticum Camerale,“ vysvětluje původ skladby dirigent 

Eduard Tomaštík.  

Koncert v našem kostele byl druhým ze třídílné série, při níž se 

Canticum Camerale představil také ve Valašských Kloboukách a Zlíně. 

A nutno dodat, že i přes poměrně velkou propagaci také tentokrát měli 

účinkující přesilovku (tím myslím, že účinkujících bylo víc než diváků). 

A tak se naposledy ptám – jak je možné, že stejný koncert o den dříve 

ve Valašských Kloboukách a o den později ve Zlíně byl beznadějně 

vyprodaný? A sám si také odpovím – bez výmluv – Fryštačané prostě 

nemají o podobné akce vůbec žádný zájem. To je fakt, který se nedá 

nijak omluvit – a mě osobně je z toho moc smutno.                 – pn – 

                                           – pn - 
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SALESIÁNSKÁ KAPITULA VE FRYŠTÁKU 
O neděli Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční) byla zahájena 

provinciální kapitula salesiánů v kolébce českého salesiánského díla ve 

Fryštáku - tentokrát s podtitulem – Zpráva o stavu provincie. 

Setkání salesiánů v DISu bylo završeno ve čtvrtek 29. dubna v 10.30 

společnou mší svatou v našem kostele, kterou celebroval pražský 

biskup Mons. Karel Herbst za účasti asi 80 kněží a fryštáckých farníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí spolubratři,  

s důvěrou v Ježíšův příslib, který se vztahuje ke každému z nás a ke 

každému mladému člověku, k němuž nás Dobrý pastýř posílá, 

abychom se my sami stávali dobrými pastýři podle jeho vzoru, jsme 

ušli další tříleté období. Byl to čas mnohých požehnání a milostí,  

80. výročí příchodu salesiánů do naší vlasti, 150. výročí založení 

Kongregace… Byl to ale i čas mnoha zápasů, bojů, čas poznamenaný 

odchody řady spolubratří. 

Po třech letech je nyní k dispozici Zpráva o stavu provincie sv. Jana 

Boska. Na její přípravě spolupracovali delegáti zodpovědní za 

jednotlivé oblasti a ředitelé se svými komunitami. 

Zpráva má tři části: 

1. Vlastní zpráva o stavu provincie. 

2. Zhodnocení priorit OPP 2007 a jejich aktualizace pro  

    léta 2010 – 2013.  

3. Zprávy z jednotlivých komunit. 

Text má posloužit k ohlédnutí zpět, připomenutí toho hlavního, shrnutí 

života provincie pro historii, ale především k reflexi, inspiraci a 

novému vykročení. 

Děkuji všem, kteří na tomto textu spolupracovali. A zejména děkuji 

všem, kteří během uplynulých tří let psali svým životem a posláním, 

věrností Kristu, Donu Boskovi a mladým pozitivní stránky 

salesiánského díla v naší vlasti.  

 František Blaha, provinciál SDB 

Pokud vás zajímá celá informace ( textu je asi 40 stran ) najdete ji na : 
www. sdb.cz/clanky/clanky-z-roku-2010/kapitula-zprava-o-stavu-provincie/ 
 

 

 

  

Špičkový zlínský 

komorní sbor i 

tentokrát zpíval 

s profesionálním  

nasazením a to i přes 

smutný fakt, že náš 

kostel byl opět 

poloprázdný. 

Ale to už snad patří 

k fryštáckému 

koloritu… 
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ČESKÁ REPUBLIKA PRO JEŢÍŠE (2010) 
všem, kteří se chtějí ve jménu Jeţíše Krista spojit k oslavě Boha Otce! 

“V duchu návštěvy papeţe Benedikta XVI., naplněni vírou, nadějí a 

láskou jsme se rozhodli k velkému a nevšednímu kroku, a sice 

uspořádat dny EVANGELIZACE ČESKÉHO NÁRODA. Tato akce je 

určena pro kaţdého človíčka dobré vůle, ať uţ věří v Boha nebo ne.  

V loňském roce jsme se setkali s mimořádným knězem P. Jamesem 

Manjackalem z Indie. Při závěrečné mši svaté jsme všichni 

s nadšením skandovali větu, kterou P. James vyslovil, kdyţ sliboval 

příští návštěvu naší malé země. Věřte, ţe několikatisícový zástup lidí, 

kteří volají: „Česká republika pro Jeţíše,“ by oslovil i Vás.”  

Chcete li se do této akce zapojit můţete kontaktovat :  

 Jaroslav Buchal, starosta Kácova 

a místopředseda OS Program Sázava 21; 

 P. Marek Dunda, farní úřad Vranov nad Dyjí. 

Program akce : 

Pondělí 31.5. - středa 2.6. - duchovní cvičení pouze pro katolické 

kněze v kostele Panny Marie v Kácově 

Čtvrtek 3.6. - sobota 5.6. - duchovní cvičení pro všechny věřící a 

ty, kteří se chtějí přiblížit Bohu v YMCE 

Neděle 6.6. – hlavní evangelizační den ČR pro všechny lidi dobré 

vůle v YMCE, křesťanském táboře nedaleko městečka Kácova       

Katolický kněz James Manjackal je univerzitním profesorem, v 

posledních letech se věnuje misionářské činnosti. V současnosti 

působí jako misionář v Bangalore v Indii, několik měsíců během roku 

káţe v Evropě: v Německu, Švýcarsku, Francii, Rakousku, Chorvatsku 

a Bosně - Hercegovině, ale i v jiných světadílech. Působí také mezi 

Araby, kde vytvořil 80 modlitebních skupin. Otec James vede kaţdý 

měsíc nejméně tři semináře duchovní obnovy. Centrum jeho činnosti 

spočívá ve velké úctě Nejsvětější Svátosti oltářní a v mariánské úctě. 

Pomáhá lidem dnešní doby řešit problémy objevením osobní 

důstojnosti v úzké spolupráci s naším Spasitelem Jeţíšem Kristem. 

Narodil se 18. dubna 1946 v Kerrale v jiţní Indii. Vyrůstal v katolické 

rodině, kaţdodenní modlitba a mše svatá byly samozřejmostí. V 

sedmi letech mu zemřel otec, coţ byla těţká událost pro malého 

chlapce a jeho matku, která zůstala sama se šesti dětmi. Ţili sice v 

chudobě, ale také v pevné víře a důvěře v Jeţíše. "Ztratil jsem svého 

otce, ale chtěl jsem, aby byl v nebi. To byl můj první impuls stát se 

knězem," vzpomíná se smíchem. Jeho cílem bylo stát se misionářem 

a evangelizovat lidi. Vstoupil do kongregace sv. Františka Saleského, 

kde byl 23. dubna 1973 vysvěcen na kněze. Nejdříve byl poslán na 

jeden rok na misie do jiné provincie. Pak byl povolán do semináře v 

Ettumanoru jako profesor. Lidé , kteří ho v České republice viděli při 

slavení mše svaté, spatřili na jeho rukou stigmata.            - lk - 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 
Na stránkách Farníčku se občas budeme setkávat s informacemi, 

které bychom jako věřící křesťané měli znát. 

Seriál bude připravovat Jana Skaličková – dnes tedy informace o tom 

CO JSOU SVÁTOSTINY A JAKÉ ZNÁME DRUHY ? 
Svátostiny (tzv. sacramentalia)  

jsou svatá znamení podobné duchovní povahy jako svátosti, 

dosaţitelná pomocí modlitby Církve. Svůj původ mají v ustanovení 

Církve. Pro ustanovení, zrušení a změny je kompetentní Apoštolský 

stolec.  

Udělovatel je biskup, kněz nebo jáhen podle povahy svátostiny. 

Patří sem konsekrace kostela, benedikace kostela, kaple, posvěcení 

oltáře, liturgických nádob, olejů apod.  

Dále svěcení růţence,medailek,kříţků, ţehnání a mazání křtěnců po 

křtu, svatoblaţejské poţehnání, popelec, výkrop hrobu… 

Laici mohou udělovat svátostinu ţehnání v ţivotě rodiny – např.kříţek 

dětem před spaním, kdyţ odcházejí z domova apod. 

Konsekrace = svěcení s pomazáním olejem 

Dedicatio    = svěcení s pomazáním olejem kostela, oltáře 

Bendictio =prosté poţehnání 

Také nekatolíci mohou být poţehnáni. Patří sem i bohosluţba hodin, 

která je povinná pro kleriky nebo členy institutu zasvěceného ţivota.  

          Tvoří ji: 

 ranní chvály 

 modlitba během dne 

 nešpory 

 kompletář 

 modlitební četby 

 

Nejznámější svátostinou je POHŘEB. 

Církev jím vyprošuje zemřelým duchovní pomoc, vzdává úctu jejich 

tělům, poskytuje útěchu a naději pozůstalým. Nárok na katolický 

pohřeb mají všichni katolíci, katechumeni, nepokřtěné děti 

katolických rodičů. Pokřtění v jiné církvi mohou mít katolický pohřeb  

jen se souhlasem místního ordináře. Pohřeb můţe církev odepřít 

odpadlíkům, heretikům, schizmatikům, zjevným veřejným hříšníkům, 

kteří před smrtí neprojevili pokání. 

Dále velmi známou svátostinou je ÚCTA SVATÝCH. 

1) Uctívání svatých a blahoslavených (jen těch, kteří jsou v seznamu) 

2) Uctívání obrazů 

3) Relikvie - ostatky těl svatých, mučedníků, svatého kříţe apod. 

4) Slib - Bohu daný pro větší dobro – je veřejný, soukromý, slavný, 

    osobní, věčný. 

5) Přísaha - vzývání Boha za svědka pravdy - jen výjimečně. 

                                     - js - 
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Od 4. do 11. dubna se v salesiánském 

středisku Benediktbeuern v Německu 

uskutečnil tréninkový kurz Empower and 

Involve neboli “Posilni se a Zapoj se”. 

Tato akce byla organizována Don Bosco 

Youthnet (pozn. celoevropská salesiánská 

organizace umožňující mezinárodní 

výměny, zapojení mladých lidí v 

salesiánských oratořích, …atd.) a s podporou grantu Evropské unie z 

projektu  Mládež v akci. Tohoto kurzu se zúčastnilo dvacet pět 

mladých lidí z třinácti zemí Evropy. Abych pravdu řekla, moc jsem 

nevěděla, co od této akce očekávat. Celý týden budeme poslouchat 

jen nějaké přednášky o tom, jak pracovat s dětmi?? A ten 

název…”Posilni se a zapoj”…Nakonec jsem však sbalila baťoh a v 
neděli vyrazila nach Deutschland.  

 

 

 

 

 

 

Benediktbeuern nás přivítal chumelením, ale byla to jen taková jarní 

přeháňka, jak se tam u nich říká. Kluci z Malty byli nadšení, protože si 

poprvé za svůj život vyrobili sněhovou kouli. Pondělní ráno 

(velikonoční pondělí) si kluci z Polska neodpustili svůj zvyk aneb” s 

kýblem vody na holky” a nakonec se toho chytila celá panská 
částKluci v Nizozemsku zase hledají vajíčka na zahradě, tak jsme 

tam schovávaly vajíčka Takže to bylo takové příjemné multikulturní 

velikonoční pondělí. Nedělní večer byl seznamovací a bylo nám  
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se i trochu adrenalinu a akce. Skrze tyto hry jsme měli možnost se s 

některými účastníky více poznat. Večerní programy byly volnější a tak 

jsme si jeden večer udělali výlet do Mnichova, zašli do hor, na mši 
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Celý život jsem hledal Kristovu tvář… 

KARDINÁL TOMÁŠ ŠPIDLÍK (*17.12.1919  +16.4.2010) 

Dne 16. dubna 2010 (v den narozenin 
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      *** 
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DOKONČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANY 
promluvu ke konkláve před volbou 

papeže, v níž byl nakonec zvolen 

Benedikt XVI. Dílo kardinála Špidlíka je 

velmi rozsáhlé. Obsahuje nespočet titulů, 

v nichž se věnoval především spiritualitě 

křesťanského východu. Jeho vydávání se 

věnuje Centrum Aletti Velehrad-Roma 

v Olomouci, které bylo taktéž založeno ze 

Špidlíkova podnětu. Kardinál Špidlík byl 

také držitelem řady prestižních ocenění a 

čestných doktorátů. Z vyznamenání 

zmiňme alespoň Řád T. G. Masaryka za 

zásluhy o demokracii a lidská práva, 

udělený prezidentem V. Havlem v roce 1998, nebo velehradský Řád 

sv. Cyrila a Metoděje za celoživotní dílo udělený v roce 2002. 

Jak už bylo řečeno, kardinál Špidlík skonal 16. dubna 2010. 

Rozloučení v Římě se konalo v úterý 20. dubna v bazilice sv. Petra. 

Zádušní mši sv. sloužil kardinál Angelo Sodano, obřad posledního 

rozloučení vykonal papež Benedikt XVI. Již ve středu 21. dubna 

dorazila rakev s ostatky kardinála Špidlíka do Olomouce, kde byla 

vystavena v katedrále až do pátku 30. dubna. V tento den byla rakev 

převezena na Velehrad. Tam se konala pohřební mše sv. a po ní bylo 

tělo zesnulého kardinála pohřbeno v tamní bazilice za hlavním 

oltářem. 

Na závěr jen vzpomeňme jedny z posledních slov, která řekl před 

smrtí kardinál Tomáš Špidlík a která pak zmiňoval ve své promluvě 

nad jeho rakví i papež Benedikt XVI.: „Celý život jsem hledal Ježíšovu 

tvář, a nyní jsem šťastný a klidný, protože odcházím, abych Ho 

uviděl.“ 

    Podle: www.denik.cz, www.wikipedie.cz, www.radiovaticana.cz 

            

A ZÁVĚREM JEŠTĚ JEDNA VZPOMÍNKA NA KARDINÁLA ŠPIDLÍKA… 

Někdy během Pražského jara (1968) kdosi přivezl P. Špidlíkovi z 

rodných Boskovic do Říma jeho staré housle; v době gymnázia s nimi 

vyučoval tamější zámecké synky, aby si soukromými hodinami 

přivydělával na živobytí. Ohmataný nástroj vzal vždy pevně do rukou 

a bez not zahrál desítky lidových a náboženských písní. Měl 

neuvěřitelnou paměť na dlouhé sloky: znal mnohé písně v různých 

jazycích. Byl proto vyhledávaným bavičem například na různých 

kardinálských či biskupských oslavách, když třeba i v latině zpívával 

ty naše Na tom pražském mostě, Pod našimi okny teče vodička apod. 
         - vn - 
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    Z DĚJIN NAŠÍ FARNOSTI 

KNĚŽÍ, KTEŘÍ PŮSOBILI VE FRYŠTÁKU (27. ČÁST) 

I dnes se budeme věnovat době, kdy ve 

Fryštáku působil farář Jan Kubín. V 

minulém čísle jsme skončili u roku 1934. 

V tomto roce byl v Římě svatořečen sv. 

Jan Bosco a tato kanonizace se 

oslavovala i ve Fryštáku. Fryštácké oslavy 

Dona Bosca vyvrcholily 29. dubna 1934, 

kdy sem přijel olomoucký světící biskup 

Jan Stavěl a měl v místním kostele 

slavnou mši sv. O rok později, v neděli 

28. dubna 1935, se ve Fryštáku konala 

další velká slavnost, při níž byla 

posvěcena nová socha sv. Jana Bosca. Ta 

byla zhotovena u umělecké firmy 

František Prosecký v Brně za 2100 korun 

nákladem místní farnice Petronily 

Slovákové. Sochu posvětil ředitel ústavu 

P. Ignác Stuchlý a poté byla nesena v průvodu přes celé náměstí až 

do ústavní zahrady, kde se konala slavnostní akademie.  

Koncem června toho roku se také konal v Praze celostátní sjezd 

katolíků, kterého se účastnilo 40 Fryštáčanů a asi čtyřicetičlenná 

kapela ze salesiánského ústavu. Všichni tito jeli zvlášť vypraveným 

vlakem ze Zlína. P. Kubín se sjezdu nemohl zúčastnit, protože jej v 

době konání sjezdu neměl ve farnosti kdo zastoupit. 

V roce 1936 byly významnou událostí tzv. lidové misie (duchovní 

obnova celé farnosti), které zde konali redemptoristé z Červenky. O 

mimořádnosti této akce svědčí fakt, že poslední lidové misie byly ve 

farnosti v roce 1911, tedy před 25 lety. Misie byly zahájeny v sobotu 

27. března 1936. Tato obnova farnosti pak probíhala během celého 

dalšího týdne. A zahrnovala promluvy, rozjímání, kázání, pobožnosti, 

zpovídání, apod. Za tu dobu přistoupilo ke svátosti smíření 1700 lidí a 

eucharistii přijalo 2850 lidí. Misie byly zakončeny na Květnou neděli 4. 

dubna 1936 posvěcením misijního kříže a průvodem přes náměstí, 

kolem salesiánského ústavu, který byl podle P. Kubína „tak veliký, že 

ho Fryštáčani dosud neviděli.“ 

Zápisky z dubna 1936 jsou poslední, které P. Kubín do farní kroniky 

zaznamenal. Dalších 14 let místní duchovní správcové do farní 

kroniky zapsali jen minimum informací. Naštěstí pozdější farář  

P. Alois Piják chybějící zápisy doplňoval a právě díky němu toho víme 

o posledních osmi letech působení P. Kubína ve Fryštáku poměrně 

hodně.                            Pokračování příště       – vn – 

 

                             

 

 

http://www.denik.cz/
http://www.wikipedie.cz/
http://www.radiovaticana.cz/
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se i trochu adrenalinu a akce. Skrze tyto hry jsme měli možnost se s 

některými účastníky více poznat. Večerní programy byly volnější a tak 

jsme si jeden večer udělali výlet do Mnichova, zašli do hor, na mši 

nebo jsme plácali volejbal. Co jsem si z Benediktbeuern přivezla zpět 

je velký zásobník nových her, nová přátelství, ale také spoustu 

nových impulsů a “nažhavení” pro práci s mladými. Takže název 

“posilni se” splnil svůj účel a “zapoj”- budu se snažit  eva němcová 

- 
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Celý život jsem hledal Kristovu tvář… 

KARDINÁL TOMÁŠ ŠPIDLÍK (*17.12.1919  +16.4.2010) 

Dne 16. dubna 2010 (v den narozenin 

současného Svatého otce) ve večerních 

hodinách odešel na věčnost kardinál 

Tomáš Špidlík - jeden z nejvýznamnějších 

současných českých intelektuálů, teologů 

a filozofů a především člověk s velkým 

srdcem plným víry, lásky, radosti a 

humoru. 

      *** 

Tomáš Špidlík se narodil v roce 1919 v chudé rodině v Boskovicích na 

Blanensku. Po absolvování gymnázia studoval od roku 1938 latinu a 

češtinu na filozofické fakultě v Brně. Po uzavření vysokých škol 

nacisty vstoupil v roce 1940 do noviciátu k jezuitům v Benešově u 

Prahy. Když i ten byl nacisty uzavřen, pokračoval Špidlík ve 

filozofických studiích na Velehradě, kde složil 24. září 1942 řeholní 

sliby. Po ukončení studií byl jmenován prefektem velehradského 

jezuitského gymnázia a vyučoval zde češtinu a ruštinu. V roce 1946 

byl poslán na teologická studia do nizozemského Mastrichtu, kde byl 

22. srpna 1949 vysvěcen na kněze. Od roku 1950 pokračoval ve 

studiích v italské Florencii a v letech 1951-1953 na papežském 

orientálním institutu v Římě, kde v roce 1954 obhájil svou doktorskou 

práci. Do vlasti se za komunismu nemohl vrátit, a tak zůstal v Římě. 

Od roku 1954 zde vyučoval jako docent východní a patristickou 

teologii v Papežském orientálním institutu, na Papežské gregoriánské 

univerzitě a v karmelitánském institutu Teresianum. Hostoval ale také 

na mnoha evropských i světových univerzitách, mj. v St. Paul v USA, 

v Indii a v Kinshase (Demokratická republika Kongo). V roce 1961 byl 

jmenován profesorem. V letech 1951-1989 působil jako spirituál na 

české Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého v Římě. Již v roce 1951 

navázal P. Špidlík spolupráci s vatikánským rozhlasem. Právě na radiu 

Vatikán proslul svými pravidelnými pátečními promluvami, které pro 

tuto stanici připravoval více než 50 let. Od roku 1984 byl poradcem 

Kongregace pro svatořečení, později i poradcem Kongregace pro 

východní církve. Od roku 1991 žil a pracoval v Centro Ezio Aletti v 

Římě. V březnu 1995 P. Špidlík vedl jako třetí Slovan v historii 

duchovní cvičení (exercicie) pro papeže Jana Pavla II. a římskou kurii. 

V roce 1996 spoluodpovídal za teologickou a uměleckou koncepci 

obovy papežské kaple „Redemptoris Mater“ ve Vatikánu (na výzdobě 

se podílel velehradský sochař Otmar Oliva). Dne 21. října 2003 

jmenoval papež Jan Pavel II. P. Špidlíka kardinálem. O necelé dva 

roky později byl Špidlík kardinálským kolegiem pověřen prestižním 

úkolem, aby 18. dubna 2005 v Sixtinské kapli pronesl poslední 

promluvu ke konkláve před volbou papeže, v níž byl nakonec zvolen 

Benedikt XVI. 
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ČESKÁ REPUBLIKA PRO JEŢÍŠE (2010) 
všem, kteří se chtějí ve jménu Jeţíše Krista spojit k oslavě Boha Otce! 

“V duchu návštěvy papeţe Benedikta XVI., naplněni vírou, nadějí a 

láskou jsme se rozhodli k velkému a nevšednímu kroku, a sice 

uspořádat dny EVANGELIZACE ČESKÉHO NÁRODA. Tato akce je 

určena pro kaţdého človíčka dobré vůle, ať uţ věří v Boha nebo ne.  

V loňském roce jsme se setkali s mimořádným knězem P. Jamesem 

Manjackalem z Indie. Při závěrečné mši svaté jsme všichni 

s nadšením skandovali větu, kterou P. James vyslovil, kdyţ sliboval 

příští návštěvu naší malé země. Věřte, ţe několikatisícový zástup lidí, 

kteří volají: „Česká republika pro Jeţíše,“ by oslovil i Vás.”  

Chcete li se do této akce zapojit můţete kontaktovat :  

 Jaroslav Buchal, starosta Kácova 

a místopředseda OS Program Sázava 21; 

 P. Marek Dunda, farní úřad Vranov nad Dyjí. 

Program akce : 

Pondělí 31.5. - středa 2.6. - duchovní cvičení pouze pro katolické 

kněze v kostele Panny Marie v Kácově 

Čtvrtek 3.6. - sobota 5.6. - duchovní cvičení pro všechny věřící a 

ty, kteří se chtějí přiblížit Bohu v YMCE 

Neděle 6.6. – hlavní evangelizační den ČR pro všechny lidi dobré 

vůle v YMCE, křesťanském táboře nedaleko městečka Kácova       

Katolický kněz James Manjackal je univerzitním profesorem, v 

posledních letech se věnuje misionářské činnosti. V současnosti 

působí jako misionář v Bangalore v Indii, několik měsíců během roku 

káţe v Evropě: v Německu, Švýcarsku, Francii, Rakousku, Chorvatsku 

a Bosně - Hercegovině, ale i v jiných světadílech. Působí také mezi 

Araby, kde vytvořil 80 modlitebních skupin. Otec James vede kaţdý 

měsíc nejméně tři semináře duchovní obnovy. Centrum jeho činnosti 

spočívá ve velké úctě Nejsvětější Svátosti oltářní a v mariánské úctě. 

Pomáhá lidem dnešní doby řešit problémy objevením osobní 

důstojnosti v úzké spolupráci s naším Spasitelem Jeţíšem Kristem. 

Narodil se 18. dubna 1946 v Kerrale v jiţní Indii. Vyrůstal v katolické 

rodině, kaţdodenní modlitba a mše svatá byly samozřejmostí. V 

sedmi letech mu zemřel otec, coţ byla těţká událost pro malého 

chlapce a jeho matku, která zůstala sama se šesti dětmi. Ţili sice v 

chudobě, ale také v pevné víře a důvěře v Jeţíše. "Ztratil jsem svého 

otce, ale chtěl jsem, aby byl v nebi. To byl můj první impuls stát se 

knězem," vzpomíná se smíchem. Jeho cílem bylo stát se misionářem 

a evangelizovat lidi. Vstoupil do kongregace sv. Františka Saleského, 

kde byl 23. dubna 1973 vysvěcen na kněze. Nejdříve byl poslán na 

jeden rok na misie do jiné provincie. Pak byl povolán do semináře v 

Ettumanoru jako profesor. Lidé , kteří ho v České republice viděli při 

slavení mše svaté, spatřili na jeho rukou stigmata.            - lk - 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 
Na stránkách Farníčku se občas budeme setkávat s informacemi, 

které bychom jako věřící křesťané měli znát. 

Seriál bude připravovat Jana Skaličková – dnes tedy informace o tom 

CO JSOU SVÁTOSTINY A JAKÉ ZNÁME DRUHY ? 
Svátostiny (tzv. sacramentalia)  

jsou svatá znamení podobné duchovní povahy jako svátosti, 

dosaţitelná pomocí modlitby Církve. Svůj původ mají v ustanovení 

Církve. Pro ustanovení, zrušení a změny je kompetentní Apoštolský 

stolec.  

Udělovatel je biskup, kněz nebo jáhen podle povahy svátostiny. 

Patří sem konsekrace kostela, benedikace kostela, kaple, posvěcení 

oltáře, liturgických nádob, olejů apod.  

Dále svěcení růţence,medailek,kříţků, ţehnání a mazání křtěnců po 

křtu, svatoblaţejské poţehnání, popelec, výkrop hrobu… 

Laici mohou udělovat svátostinu ţehnání v ţivotě rodiny – např.kříţek 

dětem před spaním, kdyţ odcházejí z domova apod. 

Konsekrace = svěcení s pomazáním olejem 

Dedicatio    = svěcení s pomazáním olejem kostela, oltáře 

Bendictio =prosté poţehnání 

Také nekatolíci mohou být poţehnáni. Patří sem i bohosluţba hodin, 

která je povinná pro kleriky nebo členy institutu zasvěceného ţivota.  

          Tvoří ji: 

 ranní chvály 

 modlitba během dne 

 nešpory 

 kompletář 

 modlitební četby 

 

Nejznámější svátostinou je POHŘEB. 

Církev jím vyprošuje zemřelým duchovní pomoc, vzdává úctu jejich 

tělům, poskytuje útěchu a naději pozůstalým. Nárok na katolický 

pohřeb mají všichni katolíci, katechumeni, nepokřtěné děti 

katolických rodičů. Pokřtění v jiné církvi mohou mít katolický pohřeb  

jen se souhlasem místního ordináře. Pohřeb můţe církev odepřít 

odpadlíkům, heretikům, schizmatikům, zjevným veřejným hříšníkům, 

kteří před smrtí neprojevili pokání. 

Dále velmi známou svátostinou je ÚCTA SVATÝCH. 

1) Uctívání svatých a blahoslavených (jen těch, kteří jsou v seznamu) 

2) Uctívání obrazů 

3) Relikvie - ostatky těl svatých, mučedníků, svatého kříţe apod. 

4) Slib - Bohu daný pro větší dobro – je veřejný, soukromý, slavný, 

    osobní, věčný. 

5) Přísaha - vzývání Boha za svědka pravdy - jen výjimečně. 

                                     - js - 
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KONCERT CANTICUM CAMERALE  

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 17. dubna se v našem kostele po roce znovu představil 

vynikající zlínský komorní sbor Canticum camerale. Tentokrát s dílem 

Antonia Rigattiho – Velikonoční nešpory. „Byl to geniální italský 

skladatel, který žil v první polovině 17. století. Měl obrovské nadání a 

přestože zemřel v pouhých pětatřiceti letech, dokázal za sebou 

zanechat velké dílo. Velikonoční nešpory byly vydány asi měsíc před 

jeho smrtí a náhodou se jeden tisk v té době dostal do zámeckého 

hudebního archivu v Kroměříži. Odtud jsem jej v kopii získal a přepsal 

jsem ho pro Canticum Camerale,“ vysvětluje původ skladby dirigent 

Eduard Tomaštík.  

Koncert v našem kostele byl druhým ze třídílné série, při níž se 

Canticum Camerale představil také ve Valašských Kloboukách a Zlíně. 

A nutno dodat, že i přes poměrně velkou propagaci také tentokrát měli 

účinkující přesilovku (tím myslím, že účinkujících bylo víc než diváků). 

A tak se naposledy ptám – jak je možné, že stejný koncert o den dříve 

ve Valašských Kloboukách a o den později ve Zlíně byl beznadějně 

vyprodaný? A sám si také odpovím – bez výmluv – Fryštačané prostě 

nemají o podobné akce vůbec žádný zájem. To je fakt, který se nedá 

nijak omluvit – a mě osobně je z toho moc smutno.                 – pn – 

                                           – pn - 
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SALESIÁNSKÁ KAPITULA VE FRYŠTÁKU 
O neděli Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční) byla zahájena 

provinciální kapitula salesiánů v kolébce českého salesiánského díla ve 

Fryštáku - tentokrát s podtitulem – Zpráva o stavu provincie. 

Setkání salesiánů v DISu bylo završeno ve čtvrtek 29. dubna v 10.30 

společnou mší svatou v našem kostele, kterou celebroval pražský 

biskup Mons. Karel Herbst za účasti asi 80 kněží a fryštáckých farníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí spolubratři,  

s důvěrou v Ježíšův příslib, který se vztahuje ke každému z nás a ke 

každému mladému člověku, k němuž nás Dobrý pastýř posílá, 

abychom se my sami stávali dobrými pastýři podle jeho vzoru, jsme 

ušli další tříleté období. Byl to čas mnohých požehnání a milostí,  

80. výročí příchodu salesiánů do naší vlasti, 150. výročí založení 

Kongregace… Byl to ale i čas mnoha zápasů, bojů, čas poznamenaný 

odchody řady spolubratří. 

Po třech letech je nyní k dispozici Zpráva o stavu provincie sv. Jana 

Boska. Na její přípravě spolupracovali delegáti zodpovědní za 

jednotlivé oblasti a ředitelé se svými komunitami. 

Zpráva má tři části: 

1. Vlastní zpráva o stavu provincie. 

2. Zhodnocení priorit OPP 2007 a jejich aktualizace pro  

    léta 2010 – 2013.  

3. Zprávy z jednotlivých komunit. 

Text má posloužit k ohlédnutí zpět, připomenutí toho hlavního, shrnutí 

života provincie pro historii, ale především k reflexi, inspiraci a 

novému vykročení. 

Děkuji všem, kteří na tomto textu spolupracovali. A zejména děkuji 

všem, kteří během uplynulých tří let psali svým životem a posláním, 

věrností Kristu, Donu Boskovi a mladým pozitivní stránky 

salesiánského díla v naší vlasti.  

 František Blaha, provinciál SDB 

Pokud vás zajímá celá informace ( textu je asi 40 stran ) najdete ji na : 
www. sdb.cz/clanky/clanky-z-roku-2010/kapitula-zprava-o-stavu-provincie/ 
 

 

 

  

Špičkový zlínský 

komorní sbor i 

tentokrát zpíval 

s profesionálním  

nasazením a to i přes 

smutný fakt, že náš 

kostel byl opět 

poloprázdný. 

Ale to už snad patří 

k fryštáckému 

koloritu… 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 

slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 

květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 

ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 

krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 

též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 

nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 

co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 

už mnohé vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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D U C H O V N Í   S L O V O 
Když svatý Bernard každé ráno i večer chodil do chóru, aby se 

společně s bratry modlil breviář, šel kolem krásné sochy Panny Marie. 

Pokaždé se na ni podíval a tiše zvolal „Salve Regina!“ (česky „Buď 

Zdráva Královno!“). Stalo se v den, kdy Bernard byl plný neklidu, že 

prošel kolem sochy Panny Marie a zapomněl pozdravit. 

Za jeho zády se náhle ozvalo „Salve Bernard!“ To Panna Maria 

pozdravila jeho. A on si uvědomil, že Mariina věrnost je mnohem 

větší a stálejší, než jeho. Zda to svatý Bernard slyšel, jak se traduje 

ve známém vyprávění, anebo se mu to jen zdálo, není důležité. Ten 

vjem byl a nese se dál. Projevuje se z naší strany vděčností formou 

májových pobožností. Nezapomínejme na ně a snažme se jich 

zúčastňovat. Děkujme jí a prosme též za děti, které na konci tohoto 

měsíce poprvé přijmou Jejího Syna, aby si Jej oblíbily a staly se Jeho 

přáteli na celý život. Duchu Svatý přicházej, vstupuj a osvěcuj naši 

mysl i srdce, ať žijeme podle srdce Ježíšova.      přeje otec Miroslav 

A P R Í L O V É   Š K O B R T Á N Í   

Les hýří celou škálou zelených odstínů, 

dozdobený bílou krajkou květů trnuší a 

třešní, blankytné nebe bez mráčku a vůně 

přicházejícího jara v ovzduší - to byly 

hlavní taháky letošního Aprílového 

škobrtání. Opomenout ale nesmíme ani 

časoprostorovou bránu Terulitůna hradě 

Lukově, pravěkou osadu lovců mamutů, 

rozloženou na březích tajemného 

Bezedníku, stádečko koní s výskajícími 

dětmi na hřbetech, polní střelnici pod 

Brázďákem ... Velké poděkování patří 

všem, kteří umožnili více než dvěma stům 

účastníkům strávit jedno dopoledne 

netradiční a velmi příjemnou procházkou. 

  Vladimír Bačůvka 

O D  A  D O  Z -  O  J Í D L E  A  P I T Í –  F R A N T I Š E K  Z Á L O H A 

 Chléb otvírá každá ústa. 

 Chválené maso ani pes nežere. 

 I nejlepší jídlo se časem přejí. 

 I malý člověk může mít na Silvestra velkou žízeň. 

 I vejce je třeba vařit s rozmyslem. 

 Jezte svůj chléb a nečekejte na cizí rohlík. 

 Je třeba jíst jako zdravý a pít jako nemocný. 

 Jak se ubránit opilosti – pohledem na opilce. 

 Jen alkoholici vědí, po čem blbnou. 

 Kořalka proškrábe hrdlo a rozkutálí peníze. 
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  2.5. 5. neděle velikonoční 
  3.5. Svátek svatých Filipa a Jakuba 

  9.5. 6. neděle velikonoční 
13.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 
14.5. Svátek svatého Matěje 

16.5. 7. neděle velikonoční 
23.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 

26.5. Památka svatého Filipa Netuho 
30.5. Slavnost Nejsvětější Trojice 
        (1. svaté přijímání ve Fryštáku) 

31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 
                                                      Svatý Matěj 
 

P O Z V Á N K A   N A   N O C  K O S T E L Ů  

Zlínský kraj se letos připojí k projektu Noc kostelů, který se uskuteční 

28. května v čase od 18 do 24 hodin a který úspěšně běží 

v zahraničních metropolích jako je Vídeň, Kolín na Rýnem, Hamburg, 

Linec či Salzburg. V loňském roce se k této akci poprvé přidaly také 

kostely v několika městech Čech a Moravy. Cílem Noci kostelů je 

otevřít sakrální prostory a návštěvníkům v nich nabídnout duchovní a 

kulturně – naučný program.  

Momentálně je k Noci kostelů přihlášeno přes 300 kostelů a 

modliteben deseti křesťanských církví ve všech krajích České 

republiky. Více informací je veřejnosti k dispozici na internetových 

stránkách www.nockostelu.cz. 

P R O G R A M  K L U B U   M A M I N E K 

VŽDY V ÚTERÝ OD 9 - 11 HODIN:  
    

   4.5.  Cvičení a říkanky s maminkou Dankou 

 11.5. Malování barvami (Windows color) – slupovací 

obrázky na sklo 

 18.5. Beseda se speciální pedagožkou a psycholožkou 

Mgr. Zdeňkou Polínkovou na téma „Děti a 

vztékání“ a téma předškoláci 

25.5.  Návštěva místní knihovny –  pozor středa 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA – BUDE VČAS UPŘESNĚNA 

  
PRAVIDELNÉ ČTVRTKY OD 16 DO 18 HODIN  
 V PŘÍPADĚ ZÁJMU - VOLNÉ HRANÍ PRO DĚTI 

   

 

 

 

http://www.nockostelu.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D O P L Ň O V A Č K A   N A   K V Ě T E N  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Twain: Láska je to, čemu se … 

1. Vlajky. – 2. Hlupák. – 3. Chřipka vepřů. – 4. Lana. – 5. Zástěna. – 6. 

Drahý stříbrošedý kov. – 7. Matka babky. – 8. Sedmikráska. – 9. Plocha 

kolem vodních nádrží. – 10. Zbytek po uříznutí stromku. – 11. Část 

Prahy. – 12. Severka. – 13. Syn. – 14. Tisící díl celku. – 15. Starověký 

předchůdce papíru. – 16. Jméno zpěvačky Filipovské.  

Pomůcka: Příkopy 

Tajenka z minula … když ji konáš nerad  
    Připravil František Záloha 

 
S M Ě J E M E  S E  S  F A R N Í Č K E M 

Na papežské konferenci se sejdou všichni kardinálové, včetně papeže. 

Ten si vezme slovo a hovoří:"Vážení kardinálové, zkontaktovala mě firma 

Coca-Cola a nabídla církvi veliký sponzorský dar, pokud změním slova 

v modlitbě Otče náš…"chléb náš vezdejší" na "Coca-Cola naše vezdejší"!  

A tak se Vás ptám :" Kdy nám končí smlouva s pekárnami?" 

*** 

Jde misionář po poušti a najednou se před ním zjeví lev.  

Misionář se začne modlit:  

"Pane Bože, dej prosím tomu lvovi křesťanské city."  

Lev se postaví na zadní, sepne pracky a začne se modlit:  

"Děkuji Ti Hospodine za jídlo, které teď z Tvé štědrosti přijmu." 
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